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A Déli lakóközpont és környezetének 
megújulásával már a harmadik szoci-
ális célú városrehabilitációs pályázat 
valósul meg Csepelen az Európai Unió 
támogatásával. Borbély Lénárd polgár-
mester lapunknak elmondta, városve-
zetőként egyik fő célja, hogy Csepel ösz-
szes panelépülete megújuljon. 

„Mivel Csepel területének egyötöde panel, 
és a lakosság fele ilyen épületekben lakik, 
ezért fontos, hogy ezek a társasházak mi-
nél élhetőbbek legyenek. Az a célom, hogy  
Csepelen az összes panelépület megújul-
hasson, új hőszigetelést, új ablakokat kap-
jon, így a fenntartási költségeket raciona-
lizáljuk. Minden lehetőséget meg fogunk 
ragadni. Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő segítségére számítok, hogy a kor-
mányzaton keresztül minél nagyobb lobbit 
tudjunk érvényesíteni annak érdekében, 
hogy Csepelre megérkezzenek ezek a pa-
nelfelújításokkal kapcsolatos források” – 
mondta Borbély Lénárd polgármester, aki 
arról is tájékoztatta lapunkat, hogy nemrég 

a kormány egy panelfelújítási pályázatot 
írt ki tízmilliárd forintos összegben, ami-
hez Csepel elsőként csatlakozott.

„A pályázat során az önkormányzat is 
beszáll a lakóközösségek terheibe. Egy la-
kásnál maximum 1,3 millió forinttal lehet 
számolni, ebből 650 ezer forintot az állam, 
650 ezret a lakóközösség finanszíroz, vi-
szont ez utóbbihoz a csepeli önkormányzat 
325 ezer forintot is hozzátehet” – emelte ki 
a polgármester, majd hozzátette: minden 
lakóközösséget a pályázaton való részvé-
telre biztat. 

Kálcsics Ferenc, a Csepeli Városgazda 
Közhasznú Nonprofit Zrt. Városfejlesztési 
osztályának vezetője azt emelte ki, hogy 

nem sok település mondhatja el magáról, 
hogy ilyen rövid időn belül ennyi támo-
gatást tudott komplex városrehabilitációs 
projektekre elnyerni. 

Az első – 1500 lakást érintő – „Ady lakó-
telep integrált szociális rehabilitációja” 
még 2009-ben indult, de már az új város-
vezetés vitte végig. Ekkor két ütemben hét 
hagyományos, ipari technológiával készült 
panelépületet újítottak fel. Az első költ-
sége 600 millió forint volt, majd miután  
a beruházással kimutatható megtakarítá-
sok keletkeztek, lehetőség nyílt a fennma-
radó pénzösszeg további beruházásokra 
történő felhasználására. Így több mint 200 
millió forintot fordítottak a lakóépületek 
és a környező közterületek megújítására. 

borbély lénárd: „célom, hogy csepel Valamennyi panelépülete megszépüljön”

megújulás milliárdokból

Uniós projektek
Ady-lakótelep: az akcióterület 14 hektár, 
amely 4500 főt érint, mintegy 2000 la-
kást. 5530 m2 közterület újult meg. Össz-
költsége 1 milliárd 320 millió forint. 

Csepel kapuja: az akcióterület 39 hektár, 
amely 4000 főt érint, mintegy 800 lakást. 
A közterületek 4600 m2-en újultak meg, 
amely 24 millió forintba, a térfigyelő-ka-
merák 10 millió forintba kerültek. A pro-
jekt összköltsége 1,055 milliárd. 

Déli lakóközpont: akcióterület 10 hektár, 
amely 1700 főt érint. Összköltsége 520 
millió forint. 

A három program összköltsége 2 és fél 
milliárd forint, a felújított közterületek 
nagysága 50 ezer m2, 63 hektárnyi ak-
cióterületen összesen 10 ezer lakost érint, 
amely 2600 lakás. 18 darab panelépület 
újult meg. 

önkormányzat
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A Szent Imre tér felújítása befejeződött: megtörtént a műszaki átadás, megnyílt 
a tér a nagyközönség számára. Az ünnepélyes átadás tavasszal várható.

„Az uniós támogatásokkal 
az épületek környezete is megújul. 
Még akkor is, ha a pályázat ezt 
nem tartalmazza, mert ez esetben 
a csepeli önkormányzat fog gon-
doskodni a közterületek megszépí-
téséről” – mondta Borbély Lénárd
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A projekt sikeresen zárult, az uniónak  
a projekt fenntartásáról öt éven át évente 
be kell számolni. A beruházások kapcsán 
keletkezett energiamegtakarításokat éven-
te igazolni kell az uniónak. Fő szempont, 
hogy energiahatékony felújítások történje-
nek, mint például lakóépületek hőszigete-
lése, nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés. 

A „Csepel kapuja szociális célú 
városrehabilitációs” program során 
2013 végéig hat lakóépületet – 800 lakást 
– újítottak fel. Ennek köszönhetően több 

mint 4000 lakó költségei csökkentek je-
lentős mértékben az épületek energiata-
karékosabbá tétele során. 

Mindkét fenti projekt esetén a lakóépüle-
tek felújításának költségeit 70 százalék-
ban az Európai Unió finanszírozta. A tár-
sasházaknak 30 százalékos önerőt kellett 
volna hozzátenniük, de az önkormányzat 
ennek felét átvállalta vissza nem téríten-
dő támogatás formájában, így a családok 
terhei 15 százalékra csökkentek. 

Az épületfelújítási beruházásokon túl kö-
telező szociális tevékenységeket is vég-
re kellett hajtani. Az Ady-lakótelepen 
egy önkormányzati tulajdonú, egykor 
kocsmaként üzemelő épületet újítottak 
fel, közösségi ház lett belőle. A Csepel 
Kapuja projekt kapcsán pedig egy rossz 
hírű kocsma bezárása és felújítása után 
megnyitották a Domino Tanodát, ahol a 
fiatal korosztály felzárkóztatása, oktatá-
sa zajlik szakemberek, pedagógusok be-
vonásával, hatalmas érdeklődés mellett. 
Mindkét projekt esetében megújultak a 
közterületek is. De fontos kiemelni, hogy 
öt új kamerával bővült a térfigyelő rend-
szer, melynek költségeit 85%-ban támo-
gatta az Európai Unió, a fennmaradó 15 
%-os önrészt a kerületi önkormányzat 
biztosította. 

A „Déli lakóközpont szociális célú re-
habilitációja” elnevezésű pályázatra 

is sikeresen pályázott a csepeli önkor-
mányzat. Ennek megvalósítása jelenleg 
is zajlik. Az állam ezt kiemelt projektté 
nyilvánította, és százszázalékos uniós 
támogatást élvez, ami azt jelenti, hogy 
mind az önkormányzatnak, mind a lakó-
épületeknek, mind a szociális partnerek-
nek önerő bevonása nélkül ad támogatást 
a projektcélok megvalósításához. Ez na-
gyon ritka hazánkban – hívta fel a figyel-
met Kálcsics Ferenc. A projekt akcióte-
rülete Csepel központjában, a Szent Imre 
tér és annak déli szomszédságában he-
lyezkedik el.  Itt öt lakóépület teljes körű 
felújítása (nyílászárócsere, tető-, hő- és 
vízszigetelés, liftfelújítás, teljes körű kül-
ső homlokzati hőszigetelés) megvalósult 
520 millió forintból. A projekt kapcsán 
utcai szociális mentorálás zajlott, amely-
nek során a rászorulókon segítettek állás-
keresés, hivatali ügyintézés vagy családi 
problémák kezelése terén. 2013 novembe-
rétől 2014 decemberéig 560 sikeres kap-
csolatfelvétel történt. Az Európai Unió 
által támogatott képzéseken pedig 30 fő 
szerzett OKJ-s bizonyítványt, akiknek 
az önkormányzat segített elhelyezkedni, 
a legtöbben a Csepel Műveknél találtak 
munkahelyet. 

A projekt keretében az egykori II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola évek óta üre-
sen álló épületének földszintjének meg-
újítása is megvalósult 77 millió forintból, 
ahol ingyenes játszóház fog működni. 

Fővárosi támogatás
A főváros által kiírt városrehabilitációs 
keretből három projekt megvalósítása 
zajlik. 

A „Csepel Városközpont Integrált Re-
habilitációja, 2. ütem” elnevezésű beru-
házás két projektelemet tartalmaz. Az 
1942-ben épült, hagyományos falszer-
kezetű polgármesteri hivatal épületének 
homlokzatfelújítása és nyílászárócseré-
je már befejeződött, ennek költsége 33 
millió forint volt. 

A Kis-Duna-part csepeli szakaszán 
a közvilágítás kiépítése zajlik éppen, 
a projekt összköltsége 86 millió fo-
rint. Ebből a Fővárosi Önkormányzat 
több mint 68 millió forinttámogatást 
ítélt meg, a fennmaradó részt az ön-
kormányzat biztosította. Mintegy há-
rom kilométeres szakaszon – a Határ 
utcától a Királyerdő útig – szereltek 
fel 174 darab új lámpatestet LED-es 
világítással, amely nemcsak energia-
takarékosabb a hagyományos világí-
tótesteknél, de beépített érzékelővel is 
rendelkezik: többek között csökkenti  
a fényerőt, amikor kisebb a forgalom. 
A beruházás a tervek szerint még eb-
ben a hónapban befejeződik. 

A Csepeli Sport-, Szabadidő- és Ren-
dezvényközpont megújítására a kerü-
let 78 millió forintot nyert a Fővárosi 
Önkormányzat által kiírt pályázaton. 
Az összköltségében majdnem százmillió 
forintos beruházással nő az intézmény 
befogadóképessége, a szálláshelyek mi-
nősége, megújul a közműhálózat és a 
környék több közösségi tere. A közbe-
szerzést várhatóan februárban írják ki. 

önkormányzat

A Szent Imre tér délnyugati sarkán hamarosan megépül egy egységes szerkeze-
tű pavilonsor, amely illeszkedni fog a felújított főtér arculatához. Lesz BKK in-
formációs pont is 
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önkormányzat

A képviselő-testület január 29-én 30 mil-
lió forintos közművelődési támogatást 
szavazott meg a Csepeli Munkásotthon-
nak. A városatyák rendeletben szabályoz-
ták a kerületi szórakozóhelyek éjszakai 
nyitva tartását, csepeli vállalkozásokat 
segítő intézkedésekről is döntöttek.
 
A testületi ülés legnagyobb vitát kiváltó 
javaslata az volt, hogy 30 millió forin-
tos közművelődési támogatást nyújt az 
önkormányzat a Csepeli Munkásotthon 
Alapítványnak, amennyiben az alapít-
vány hajlandó ellenőrzött keretek között 
felhasználni a közpénzt, és hajlandó bepil-
lantást engedni a működésébe. 

Az alapítvány és az önkormányzat között 
évek óta tart a vita a működtetés ellenőriz-
hetővé tételén. Az önkormányzat szerint 
ugyanis a közpénzt felhasználó szerveze-
teknek és alapítványoknak el kell tudniuk 
számolni a kapott támogatással, vagyis 
átláthatóvá kell tenniük a működésüket. 
Bár a Munkásotthon évek óta azt állítja, 
hogy hajlandó erre, mégsem tettek ebben 
az irányban lépéseket, így az önkormány-
zat sem nyújtott támogatást.

Borbély Lénárd polgármester most megfor-
dította a felajánlást: nem előre kérte a mű-
ködtetés átláthatóvá tételét, hanem konkrét, 
harmincmillió forintos támogatást javasolt 
az intézménynek – csak azt kérte, hogy a 
közpénzzel a Munkásotthon számoljon el. 
Heves vita robbant ki: a balliberális képvi-
selők egymás után szólaltak fel azt ellenez-
ve, hogy a közpénz ellenőrzésének feltételeit 
biztosítsa a Munkásotthon. 

Az önkormányzat képviselő-testületében 
azonban így is többségben voltak a támo-

gatást akaró képviselők. Így végül sikerült 
megszavazni azt is, hogy a kerület két felü-
gyelőbizottsági tagot és két kurátort delegál 
az alapítványba. Borbély Lénárd polgár-
mester és a csepeli városatyák többsége azt 
várják a döntéstől, hogy az önkormányzati 
támogatásnak köszönhetően Csepelen fel-
lendülhet a kulturális élet.

Vállalkozásbarát önkormányzat 
Borbély Lénárd polgármester javaslatára 
módosult a nem lakás céljára szolgáló he-
lyiségek bérbeadásáról szóló rendelet. E 
szerint a cégek, akik az önkormányzattól 
bérelnek üzlethelyiséget, a 6 hónap helyett 
csak 2 hónapnyi óvadékot fizetnek. Azok a 
nettó 50 millió forint árbevétel alatti cégek, 
akik már befizették az óvadékot, 4 havi ösz-
szeget visszakapnak.

zaj helyett nyugodt esték 
Számtalan bejelentés érkezett a kerületi 
rendőrkapitányságra és az önkormányzat 
jegyzőjéhez azzal kapcsolatban, hogy a 
vendéglátóhelyek zajos társasága zavarja 
a nyugalmukat az esti, éjszakai órákban, 
ezért indokolt az üzletek éjszakai nyitva 
tartását korlátozó rendelet megalkotása.  
A kerület adottságait, a lakókörnyezet ér-
dekeit és vásárlási szokásait figyelembe 
véve egyes vendéglátó üzletek nyitva tar-
tása 23 óra után nem indokolt.

Hadüzenet a graffitiseknek
Mint arról már hírt adtunk, Borbély Lénárd 
polgármester kezdeményezésére a csepeli 
önkormányzat felveszi a harcot a graffitis 
rongálók ellen. (Jelenleg is keresik a Kossuth 
Lajos utca 43-45. számú ház külső homlok-
zatát összefirkálóját: a nyomravezetői díj 200 
ezer forint.) A polgármester javaslata nyo-
mán a 2015. évi költségvetésében az önkor-

mányzat céltartalékot biztosít a graffiti elleni 
fellépésre. Az előterjesztés szavazásakor 
Horváth Gyula nemmel voksolt.

kolonics györgy sport Érdemérem
A polgármester javaslatára ismét lesz a ke-
rületben Kolonics György Sport Érdemérem. 
A díjban (mely 200 ezer forinttal jár) ter-
mészetes személyek részesülhetnek. Azon 
személyek részére adományozható, akik ki-
emelkedő teljesítményt értek el a sportban, 
és eredményükkel hozzájárultak Csepel hír-
nevének öregbítéséhez, továbbá munkájuk-
kal, kiemelkedő tevékenységükkel segítették 
Csepel sportéletének fejlődését.

óvodai átalakítás 
A képviselő-testület elfogadta az óvodák 
összevonásáról szóló előterjesztést. Jelen-
leg 11 költségvetési szerv működik óvoda-
ként, tagintézményeivel. Az egyesítéssel 
egy költségvetési szervbe olvad be a 10 je-
lenlegi költségvetési szerv. (Az átszervezés 
a Nagy Imre ÁMK óvodáját nem érinti.)  A 
24 tagóvoda működése a továbbiakban is 
zavartalan lesz, a szülők, gyerekek a vál- 
tozásból semmit sem fognak észrevenni. 
A döntés célja mindössze annyi, hogy az 
óvodapedagógusok a gyermekek nevelésé-
re, a velük való foglalkozásra koncentrál-
janak az adminisztráció helyett.

támogatások
A képviselők 2 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatást szavaztak meg a Szent 
István Kórház sebészeti osztályának, va-
lamint együttműködési megállapodást 
kötöttek a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehet-
ségkutató Egyesülettel. Az Egressy Béni 
Zeneiskola 500 ezer forint önkormányzati 
támogatásban részesül, melyet zenei ver-
seny nevezési díjára használhatnak fel.

óvodai átalakítás, támogatások

Bocsánatot kérek!
tisztelt csepeliek!
az elmúlt néhány hónapban komoly 
családi problémák merültek fel az éle-
temben, amellyel nap mint nap meg 
kellett, és meg is kell küzdenem. janu-

ár 25-én hajnalban, egy váratlan ese-
mény hatására, úgy ültem autóba, hogy 
előző este egy rendezvényen alkoholt 
fogyasztottam. a hajnali órákig fel sem 
merült bennem, hogy nekem autót 
kell vezetnem, de mégis így alakult. a 
rendőrség igazoltatott, a szonda elszí-
neződött. ilyen hibát még soha nem 

követtem el korábban. gyorshajtást és 
balesetet nem okoztam, azonban a bot-
lásom nem jár következmények nélkül, 
a felelősséget vállalom.
A hibámért minden csepelitől elné-
zést kérek!

Borbély Lénárd
polgármester
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Üvegzseb
Lehet, hogy lassú az ember felfogása, 
de azt gondolnánk, hogy harmincmillió 
forint azért nem kevés. Ennyit szavazott 
meg az önkormányzat a Csepeli Mun-
kásotthonnak. Gondolhatnánk, hogy az 
MSZP is örült a támogatásnak. A helyi 
MSZP képviselője – aki történetesen a 
Munkásotthon alkalmazottja – azonban 
nem szavazta meg az előterjesztést. Illen-
dőbb volna távol maradnia a szavazástól 
(összeférhetetlenség), de ha már szavaz, 
nyilvánvalóan csak az igenek pártjára 
állhat – gondolhatta bárki, de nem és 
nem, Csepelen a baloldal mindig mást 
tesz, mint ami logikus és magyarázható.

Szóval, Takács Mónika nemet mondott a 
harminc millióra. Pedig a Csepeli Mun-
kásotthon támogatását mindig sürgették 
a baloldalon. Harminc millióból a Mun-
kásotthonban nagyon sok programot 
szervezhetnek, kifizethetik az alkal-
mazottakat, a rezsit, volna helye annak  
a pénznek. Amelyet – most figyeljünk 
– a jobboldali többségű, jobboldali pol-
gármester vezette csepeli önkormány-
zat szavazott meg nekik, aligha taktikai 
okokból, hiszen harmincmilliót nem 
vágnak hozzá senkihez. 

Gondolom, kíváncsiak, hogy az 
MSZP-s képviselőnő miért nem szavaz-
ta meg a harmincmilliót.

Nos, azért, mert akadt ott egy pont, 
amelyben az önkormányzat (ha már  
a pénzt adja), kikötötte: ellenőrizheti  
a Munkásotthon működését. A csepeli 
nyugdíjasok, a látogatók, az itteni em-
berek csak megérnek annyit, hogy át-
látható legyen a gazdálkodás. Ha nem, 
akkor persze, nem. A csepeliek nem 
számítanak, csak a rokoni, baráti ösz-
szefonódások. Így aztán Takács Móni-
ka ellökte a harmincmilliót, nincs arra 
szükség. Az üvegzseb alját befoltozták.

A támogatást végül – a jobboldali több-
ség nyomására! – megszavazták. Nem 
maradnak el a programok a Csepeli 
Munkásotthonban. Legalább látszik, ki 
mennyire gondolja komolyan a csepeli-
ek szolgálatát.

A szerkesztőség

önkormányzat

Bár a Munkásotthon szóban többször fel-
ajánlotta az önkormányzatnak, hogy el-
lenőrizhetővé teszik a működésüket, 2010 
októbere óta mégis csak meddő vita folyt. 
A 2010 októbere előtti önkormányzati tá-
mogatást csaknem duplájára, 30 millió 
forintra növelték. Cserében a kerület azt 
is meghatározta, hogy a Munkásotthon-
nak átláthatóvá kell tennie működését.

Takács Mónika MSZP-s képviselőnő – aki 
a Munkásotthon pénzügyi vezetőjeként 
dolgozik – nemmel szavazott saját munka-
helye támogatására. A politikus az elutasító 
szavazatát Facebook-oldalán azzal indokol-
ta, hogy szerinte nem szabad akkora átlát-
hatóságot adni az önkormányzatnak, mint 
amekkorát az önkormányzat kér. Takács azt 
is kiemelte, hogy a pénzügyi átláthatóság 
növelése szerinte csak a költségeket duz-
zasztaná, miközben „az önkormányzatnak 
erre nincs is hatásköre”. A politikus asszony 
annyira belemelegedett a vitába, hogy a sza-
vazásnál többek szerint elfelejtette közölni 
érintettségét. Bírálói szerint képviselőként 
az önkormányzat érdekeit kellene figyelem-
be vennie, a Munkásotthon pénzügyi veze-
tőjeként viszont éppen az önkormányzat el-
lenőrzési jogkörének csorbításáért szólalt fel.

Szintén a támogatás fejében kért „üvegzseb” 
ellen szólalt fel saját honlapján Hudák János, 
a Párbeszéd Magyarországért listás képvi-
selője. A politikus szerint az önkormányzat 

más alapítványtól nem követel meg akkora 
átláthatóságot, mint a balliberális pártokhoz 
kötött Munkásotthonnál. Bár más alapítvá-
nyoknak nem is ad az önkormányzat ilyen 
nagyságrendű támogatást, a politikus szerint 
a nagyobb összeg ellenére sem lenne szabad 
jobban ellenőrizni a közpénz elköltését. Hu-
dák János ezért kiemelte: zsarolásnak tart-
ja az önkormányzat által viszonzásul kért 
„üvegzsebet” és annak kommunikációját.

A vádakra Ábel Attila alpolgármester vá-
laszolt, aki kiemelte: évek óta megy a hu-
zavona a Munkásotthon támogatásáról. 
Az önkormányzat álláspontja világos: azt 
támogatja a csepeli adófizetők pénzéből, 
aki hajlandó utána elszámolni a közpén-
zekkel. „Az üvegzseb nem zsarolás, hanem 
a demokrácia alapja. Az önkormányzat és 
az önkormányzati cégek valamennyi szer-
ződése, valamint a képviselők vagyonnyilat-
kozatai is nyilvánosak. Az önkormányzati 
szerződések 2008-ig, a vagyonnyilatkozatok 
a 2010. december 31-ei állapotig érhetők el. 
Hasonló átláthatóságot várunk el a Mun-
kásotthontól is. Ők azt állítják, hogy ennek 
hajlandók megfelelni, mi pedig megszavaz-
tuk a támogatást. Ha senki sem sumákol, 
nem lehet probléma.”

Lapunk úgy tudja, hogy a Csepeli Mun-
kásotthon még nem jelentkezett az önkor-
mányzatnál a támogatásért. 

Csepel.hu

összezaVarta az mszp-t a munkásotthon 30 milliója

átláthatóságot kértek

A csepeli szocialisták maguk sem tudják, mi legyen a pénzzel
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A csepeli önkormányzat a 2010-es ön-
kormányzati választások óta nemcsak 
az aktuális vagyonnyilatkozatokat hoz-
za nyilvánosságra, hanem azok visz-
szamenőlegesen is megtekinthetők. Így 
pontosan követni lehet a helyi politiku-
sok vagyonosodását vagy szegényedé-
sét. Mindkettőre akad ugyanis példa.

A vagyonnyilatkozatok alapján a legke-
vésbé tehetős két önkormányzati kép-
viselő a Fidesz-KDNP frakcióban ül, a 
leggazdagabb pedig a Demokratikus Ko-
alíció frakciójában dolgozik. A Fidesz-
KDNP-s Bercsik Károlynak és Kováts 
Dánielnek nincs ingatlanvagyonuk és 
nem rendelkeznek gépjárművel vagy más 
nagy értékű ingósággal – de nagyobb 
megtakarítással sem.

A leggazdagabb csepeli képviselő Hor-
váth Gyula, aki 2010-ig MSZP-s alpol-
gármester, tavaly pedig a baloldal közös 
polgármesterjelöltje volt. Az ő esetében 
kicsinek bizonyult a vagyonnyilatkozat 
hivatalos adatlapja, így neki pótlapot kel-
lett kérnie. A politikus egy 166 négyzet-
méteres, felerészt saját tulajdonú családi 
házas lakásban él, de van még érdekelt-
sége két 52 négyzetméteres lakásban, egy 
90 négyzetméteres lakóházban és egy 64 
négyzetméteres üdülőben is. A tulajdo-
nát képező lakások és házak lakóterülete 
így eléri a 426 négyzetmétert, a telkek 
nagysága pedig az 1600 négyzetmétert. 

Horváth egy 2010-ben vásárolt Toyota 
Avensis tulajdonosa, és ingatlanvagyoná-
nak nagyobb részét is 2010-ben vásárolta.

A legtöbbet szegényedő képviselőt ugyan-
akkor az MSZP-frakció adja, méghozzá 
rögtön a frakció vezetője, Szenteczky 
János személyében. Ő a 2011-es évhez 
képest egy balatonőszödi üdülővel és 
egy Mitsubishi l200 pick up-pal tudhat 
magának kevesebbet. Pedig nem keres 
rosszul: három állásából összesen 597 
ezer forintos jövedelmet vallott be, ami 
mellett még a Hírkomp című újság ügy-
vezető igazgatója is. Megbízásai több-
ségét az MSZP-től kapja, így például a 
BKK felügyelőbizottsági tagjaként 210 
ezer forintból a közpénzek tisztaságát 
ellenőrzi. Az igazsághoz tartozik ugyan-
akkor, hogy a politikus elleni korrupciós 
vádak miatt az önkormányzat vagyonzá-
rat kért a frakcióvezető tulajdonaira. Bár 
a vagyonzárat azzal utasították el, hogy 
nem áll fenn a vagyon eltüntetésének ve-
szélye, a politikus – legalábbis papíron 
– rövid idő alatt szinte mindenét „elve-
szítette”.

Borbély Lénárd polgármester vagyon 
szempontjából a középmezőnyben jár a 79 
négyzetméteres lakóterületű csepeli házá-
val, amely egy 514 négyzetméteres telken 
áll, és amelynek felerészben ő, felerészben 
a felesége a tulajdonosa. A polgármester-
nek egy 2003-ban, használtan vásárolt 

Suzuki Swift is a tulajdonát képezi. Jut-
tatásait a törvény pontosan megszabja: e 
szerint polgármesterként 747 900 forintos 
jövedelemre és mellette 112 185 forintos 
költségtérítésre jogosult.

Szabó Szabolcs, a balliberális pártok közös 
csepeli-soroksári országgyűlési képviselője 
az Együtt politikusa lett. Hivatalosan nem 
költözött az általa képviselt kerületekbe, 
így gyulai lakos maradt. Mivel hivatalo-
san nem Budapesten lakik, a parlamenti 
fizetésén felül még évi 600 ezer forint la-
kásbérleti támogatásra is jogosulttá vált. 
Szabó Szabolcs adjunktusi állását a beval-
lása szerint szünetelteti. Érdekesség, hogy 
gyulai lakosként a politikus Csepelen csak 
választható, ő maga csepeli jelöltekre nem 
szavazhat sem az országgyűlési sem az ön-
kormányzati, sem más helyi választásokon. 

Németh Szilárd korábbi polgármester 
listáról került az Országgyűlésbe. Felesé-
gével és két gyerekével egy 539 négyzet-
méteres telken álló 140 négyzetméteres 
lakóterületű házban él a Királyerdőben, 
melynek fele részben a tulajdonosa. Ezen 
túl örökléssel lett egy 64 négyzetméteres 
lakás és egy 960 négyzetméteres hárosi 
gyümölcsös egynegyed-részbeni tulajdo-
nosa. Vagyonbevallása szerint saját gép-
járműve nincs, a Fidesz frakcióvezető-
helyetteseként viszont frakciója egy Seat 
Alhambra típusú személygépkocsi hasz-
nálati jogát biztosítja számára.

nyilvánosak a csepeli 
vagyonnyilatkozatok

Magyarország kormánya nemzeti konzul-
tációt kezdeményezett az internetről. A 
konzultáció – az Internetkon – célja, hogy 
a kormány a polgárokkal, szakmai és civil 
szervezetekkel, vállalkozásokkal közösen 
határozhassa meg az internetet, illetve szé-
lesebb értelemben a digitális ökosziszté-
mát érintő döntéseinek alapelveit, irányait.

Ezért különösen fontosnak tartják, hogy 
az Internetkon érdemi, a valós kérdéseket 
körbejáró, a kormányzati döntés-előkészí-
tés során ténylegesen felhasználható ered-
ményeket hozó párbeszéd legyen. 

Elindult az internetkon.hu weboldal, 
amelyen két hónapon keresztül – feb-

ruár 3-a és március 26-a között – bár-
ki javaslatot tehet az Internetkon kér-
déseire. 

A kormány a konzultációra bocsátandó 
15-20 kérdésről a beérkezett javaslatok 
alapján dönt. Az Internetkon kérdéseire  
a polgárok várhatóan május és július kö-
zött válaszolhatnak. Ezt követően a kor-
mány ősszel határoz majd arról, hogy az 
eredmények alapján milyen konkrét in-
tézkedésekre van szükség.

konzultációs honlapot indítottak

kérdések az internetről

A polgármester, 
az alpolgármesterek 
és képviselők vagyon-
nyilatkozatait a QR-kód 
alatt megtekinthetik.
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Hűtlen kezelés bűntette miatt emelt vá-
dat az ügyészség Szenteczky János cse-
peli MSZP-elnök és frakcióvezető ellen 
– értesült a Csepel.hu.

A csepeli lakásmutyi botrányként el-
híresült bűnügyben – a gyanú szerint –  
a politikus a Csepeli Vagyonkezelő Zrt. 
vezérigazgatójaként az önkormányzati 
rendeleteket kijátszva rászorulóknak 
szánt szociális lakásokat juttatott kivéte-
lezett embereknek. A lakásokat közpénz-
ből teljesen felújították, majd fél évvel 
később harmadáron eladták az újdonsült 
bérlőknek. Az önkormányzat fideszes ve-
zetésének feljelentései szerint a lakások 
felújítása sem ment rendben: túlszámlá-
zás és fiktív munkavégzés is történhetett 
közben. Az ügyészség egyelőre a szoci-
ális lakások bérbeadásával kapcsolatban 

emelt vádat, felfüggesztett börtönbünte-
tés és pénzbüntetés kiszabását indítvá-
nyozva a politikusra. 

Szenteczky János ellen eddig két rendbe-
li hűtlen kezelés miatt emeltek vádat: az 
ügyészség most indítványozta ezek egye-
sítését az újabb büntetőüggyel. A politikus 
ellen ezeken kívül még rágalmazás miatt 
folyik büntetőper. A Csepel.hu informáci-
ói szerint rendőrségi nyomozás folyik még  
a politikus tevékenységével kapcsolatban 
a fiktív lakásfelújítások ügyében, valamint 
azért, mert két jogerős polgári peres ítélet 
szerint vezérigazgatóként közpénzből fi-
zette ki a magánügyeiben eljáró ügyvédeit. 

A csepeli lakásmutyi botrányként elhí-
resült bűnügyben Németh Szilárd még 
ellenzéki képviselőként tett feljelentést 

2010 áprilisában. A nyomozás és a bün-
tetőeljárás az azóta eltelt 58 hónapban 
kínos lassúsággal haladt előre, és több-
ször is megakadt. 2014 júniusában az In-
dex Szenteczky János internetes újságára 
hivatkozva még arról is beszámolt, hogy  
a büntetőügyet vádemelés nélkül meg-
szüntették. Az önkormányzat szerint  
a mostani vádirat azonban megint hiányos, 
mivel abban a valóságosnál kevesebb tör-
vénytelenül kiadott szociális bérlakás sze-
repel. Bár a vádirat jelenleg felfüggesztett 
börtönbüntetést javasol, amennyiben kie-
gészül az önkormányzat által hiányolt ese-
tekkel, valamint a jelenleg még nyomozás 
alatt álló ügyekben is vádemelés történik, 
nagy az esély arra, hogy Szenteczky Já-
nosra hamarosan már letöltendő börtön-
büntetést fognak kérni. 

 Csepel.hu

Csepelt körülöleli a Duna – így lehet 
komoly létjogosultsága egy olyan kon-
ferenciának, amely a Duna folyam ma-
gyarországi szakaszának infrastruktu-
rális fejlődését vitatja meg. 

A csepeli önkormányzat adott otthont  
a „Danube Pearls”, azaz Dunai gyöngysor 
multiprojekt idei első szimpóziumának, 
melyre a magyar Duna-part számos tele-
püléséről érkeztek képviselők, polgármes-
terek, turisztikai szakértők.

A multiprojekt egy Európai Unió által is ko-
molyan támogatott, a Feketeerdőtől a Feke-
te-tengerig ívelő terv: hazánkban a Magyar 
Település és Területfejlesztők Szövetsége 
(MTTSZ) koordinálja a működését. A szim-
póziumon előadást tartott Polinszky Tibor, 
Csepel főépítésze is, aki előadásában felvá-
zolta Csepel dunai fejlesztéseinek lehetősége-
it – többek között a Daru-dombnál található 
csőhíd gyalogos híddá fejlesztését, valamint 
az utolsó budapesti ártér szabályozását.   

A nap programját Ábel Attila alpolgár-
mester nyitotta meg, beszédében elmond-
ta, hogy ez a nemzetközi program kiemel-
ten érinti kerületünket. „A Csepel-sziget 
a Duna negyedik legnagyobb szigeteként 
gazdasági szempontból is kiemelkedő je-
lentőségű, hiszen itt található az évi több 
milliárd forintos forgalmat bonyolító 
Szabadkikötő, és nálunk van Budapest leg-
nagyobb nyitott folyópartja a soroksári 
Duna-ág partján, ahol tanösvény, sétány, 
fitneszparkok és bmx-pálya is található.”

Az alpolgármester hozzátette: az utóbbi öt 
évben hatalmasat fejlődött a városrész ezen 
a területen. Az évtizedek óta elhanyagolt 
Duna-partot az önkormányzat rendbe tette, 
a felújítások nyomán a folyópartot és kör-
nyékét aktív sportolásra és kikapcsolódásra 
használók száma többszörösére növekedett.

A hosszú távú tervekben is szerepel a folyó-
part csepeli szakaszának fejlesztése, ezek 
közé tartozik például egy rév létesítése Bu-
dafok és Csepel között, vagy az észak-cse-
peli területen olimpiai evezőkomplexum 
építése, illetve – a Dunai gyöngysor projekt-
tel összhangban – az Eurovelo, egész Euró-
pán átívelő kerékpárút kiépítése Csepelen.

- mn - 

börtönbüntetést kérnek szenteczky jánosra, az mszp frakcióVezetőjére

csepeli lakásmutyi: vádemelés

nagyarányú fejlesztések folyón és folyóparton 

dunai gyöngysor
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Közbiztonság, közművek, közlekedés, 
belterületté nyilvánítás, utcák kialakí-
tása és rendezése – ezek voltak annak  
a hárosi lakossági fórumnak a legfonto-
sabb témái, amelyet a polgármesteri hi-
vatal épületében rendeztek január 30-án. 

Az eseményre a vártnál is többen voltak 
kíváncsiak, és mindenki választ kaphatott 
kérdésére. Borbély Lénárd polgármester 
és Balogh Ernő önkormányzati képvise-
lő, hárosi tanácsnok mellett a különféle 
szakterületek képviselői válaszoltak az 
érdeklődők észrevételeire, miközben az 
önkormányzat is hasznos információkhoz 
jutott arról, mely témák foglalkoztatják 
leginkább a lakókat.    
 
több évtizedes gond
A lakók hozzászólásaiból is kiderült, hogy 
tudják: Háros elmaradottsága több évtize-
des gond, és nem lehet egy csapásra meg-
oldani a régóta meglévő bajokat. Ezzel 
együtt értékelik azokat az eredményeket, 
amelyeket az önkormányzat elért az utób-
bi években. Pozitívan említették egyebek 

mellett a csatornázást, a közvilágítás fej-
lesztését, a közbiztonság javításáért tett 
intézkedéseket, a rendszeressé váló fóru-
mokat, ahol elmondhatják észrevételeiket.   

Vízvezeték, közvilágítás
Az önkormányzat kiemelt célkitűzése, 
hogy legkésőbb 2019-ig, azaz a ciklus vé-
géig Háros minden közterületen megköze-
líthető részén lesz vezetékes ivóvíz. Első 
lépésként az önkormányzat biztosította  
a tervezéshez szükséges fedezetet. A víz-
vezeték tervezése és kiépítése a következő 
utcák egy-egy szakaszát érintik: Csepeli 
út, Cseresznyefa, Almafa, Meggyfa, Sze-
derfa, Vízmű és Fügefa utcák. 

Egyre több utcában van közvilágítás la-
kossági bejelentés alapján. Közvilágítás-
sal látták el az Almafa, Szederfa, Pás-
kom, Lajos utcákat, a Béke dűlőt és bővült  
a Vízmű lakótelep kivilágítása is. A közvi-
lágítás fejlesztését továbbra is tervszerűen 
folytatják. Az eredmények közé sorolható 
az utak felújítása, karbantartása, a csapa-
dékvíz-elvezetés javítása, ahol még na-
gyon sok a tennivaló.

A közbiztonság javítása érdekében az ön-
kormányzat egy Dacia típusú új rendőrau-

tót vásárolt a rendőrségnek, így a hárosi 
területek megközelítése lényegesen köny-
nyebbé válik. 

Biztonságos közlekedés
A fórumon szóba került a Csepeli út köz-
lekedésbiztonságának javítása. Az önkor-
mányzat számára nem ismeretlen a kérdés, 
hiszen a legutóbbi testületi ülésén is meg-
tárgyalták a lakók által felvetett gondokat. 
A képviselők arra jutottak, hogy átfogóan 
tanulmányozzák az ügyet, s ennek isme-

önkormányzat

ma már nem álom, hogy az önkormányzat belterületté nyilVánítja a területet 

további fejlesztések Hároson

Sok minden történt 
Hároson 2010 óta 
Hároson fejlesztések sorát valósították 
meg 2010 óta. A legtöbb utcában meg-
történt a csatornázás, összesen 6960 mé-
teren fektették le a szennyvízcsatornát, 
és 547 házi bekötővezetéket készítettek 
el. A rászoruló lakók pedig a saját házi 
szennyvízhálózatuk kiépítésére 1,2 millió 
forintot nyertek el pályázaton. A hiányzó 
részeken – a Körtefa és Barackfa utca 
egy kisebb részén, a Fácánhegyi utcá-
ban, a Csepeli úton néhány ingatlan házi 
bekötővezetékei esetében – most végzik  
a tervezést. A munkákat több esetben mű-
szaki problémák lassítják. Van, ahol át-
emelő telepet kellene építeni és van olyan 
szakasz, amelynek az ellátása arányta-
lanul magas beruházási költséggel jár.  
A problémák megoldása érdekében  
a csepeli önkormányzat mindent elkövet. 

Borbély Lénárd polgármester 
kiemelte, hogy az önkormányzat 
legfőbb törekvése Háros  
belterületté nyilvánítása. 
Ehhez azonban az szükséges, 
hogy a legégetőbb gondokat 
orvosolják, rendezzék 
a kusza viszonyokat  
a környéken. Az utcák egy 
része például magánterületen 
halad át, jó pár helyen  
nincsen vezetékes ivóvíz.

Háros csatornázása sokat segített az itt élőkön 
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retében fordulnak a BKK-hoz megfelelő 
intézkedések megtételére. A Csepeli út 
járdájának megépítését külön megvizsgál-
ja a csepeli önkormányzat, hogy van-e rá 
műszaki lehetőség.  

A lakók kérésére kerítéssel látják el a Víz-
mű lakótelepet, hogy így óvják és tegyék 
biztonságosabbá a környezetet. A Vízmű 
lakótelep körüli közterületi munkálatok 
azonban továbbra is az önkormányzat fel-
adatkörébe tartoznak.  

Borbély Lénárd kitért rá, hogy bejáráso-
kon mérik fel a lakók által szóba hozott 
további kéréseket, amelyek főként a köz-

lekedés, a forgalombiztonság javítását,  
a környezetszennyezés elkerülését, az élet-
körülményekre kiható tényezőket érintik. 
Az önkormányzat folyamatosan figyelem-
be veszi a lakók javaslatait, s nem kezeli 
mostohagyerekként Háros sorsát.     

Belterület: minőségi 
változások kellenek
Polinszky Tibor megbízott főépítész a bel-
területté nyilvánításról elmondta: előbb 
szigorú feltételeknek kell megfelelniük. 
Jelenleg mezőgazdasági, távlatban fej-
lesztésre kijelölt besorolású a terület, a 
belterületté váláshoz minőségi feltételek-
nek kell megfelelniük. A belterületté nyil-
vánításhoz elengedhetetlen a közművek 
megléte, a közösségi közlekedés javítása, 
amiken az önkormányzat folyamatosan fá-
radozik. Ide sorolható a II. Rákóczi Ferenc 
út kétszer két sávra való bővítése. Ezek 
Budapest fejlesztésében, beruházásában 

kell, hogy megvalósuljanak. Ezt követően 
elfogadott rendezési terv szerint rendezhe-
tőek el az utcák kialakítása, melyhez már  
a magántulajdonosok közreműködése, az 
ott lakók cselekvő akarata szükséges. Ez-
után lehet rendezni az utcaneveket, kihe-
lyezni a táblákat és rendbe tenni a lakcím-
bejelentéseket.   

Dudás Zoltán, a Csepeli Járási Hivatal ve-
zetője a helyi lakók lakcímeinek pontosítá-
sa végett azt javasolta, hogy az érintettek 
keressék fel a Csepel Plázában található 
okmányirodát, ahol munkatársai segítsé-
get nyújtanak. 
 
Balogh Ernő hárosi tanácsnok azt mondta, 
hogy a közbiztonság javítását tartja a szív-
ügyének. Napi kapcsolatban van a lakók-
kal és a rendőrséggel, hogy konkrét ese-
tekben gyors megoldást találjanak. 

csarnai

Szóljanak 
a rendőröknek! 
Papp Péter ezredes, csepeli rendőrka-
pitány utalt rá, hogy az önkormányzat 
évente 126 millió forinttal támogatja  
a rendőrséget, ami országos összehason-
lításban is kiemelkedő. Ennek köszön-
hetően Hároson is gyakoribbá váltak  
a járőrözések és hatékonyabbá a bűnmeg-
előzés. A rendőrök kerékpárral, kismo-
torral, olykor lóháton járják körbe a vidé-
ket. Jó szolgálatot tesz az önkormányzat 
által nemrég vásárolt gépjármű is. A la-
kók megemlítették, hogy a környékre sok 
az idegen ember betelepült, akikről sem-

mit nem tudnak, és gyakran agresszíven vi-
selkednek. A rendőrkapitány azt kéri, hogy 
tájékoztassák a rendőröket arról, miféle 
gyanús személyek húzzák meg magukat 
Hároson. Bátran szóljanak Kovács Zol-
tán rendőr főtörzs zászlós körzeti megbí-
zottnak, aki Hároson teljesít szolgálatot, 
és éjjel-nappal hívható a saját mobilján. 
Telefonszáma: 06-20/313-5259. A csepeli 
rendőrkapitányság pedig ezen a számon 
érhető el: 06-70/460-7242. A kapitány 
határozottan arra szólította fel a lakókat, 
hogy ne féljenek szóvá tenni a környeze-
tükben tapasztalt bűncselekménygyanús 
eseteket! „A bejelentőt semmilyen sére-
lem nem érheti, megvédjük őt!” – nyoma-
tékosította Papp Péter. 

önkormányzat

Búcsúzunk
életének 89. évében elhunyt Bácsi József, csepel dísz-
polgára. az 1956-os forradalom kitörése után a csepeli 
acélüzem munkástanácsának lett a vezetője. november 
29-én a Weiss manfréd acél- és fémművek központi 
munkástanácsának elnökhelyettesévé választották. 1957. 
január 12-én letartóztatták, majd a csepeli munkástanács 
perében – másodrendű vádlottként – tízévi börtönbün-
tetésre ítélték. 1990-ben rehabilitálták. schmitt pál köz-
társasági elnök 2011 novemberében a nagy imre-érdem-
renddel tüntette ki. csepel önkormányzata bácsi józsefet 
saját halottjának tekinti.

gyászhír
„Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.”

mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték 
és tisztelték, hogy szeretett édesanyánk és nagymamánk 
gergely ferencné, született mátyás erzsébet életének 
97. évében elhunyt. 
felejthetetlen halottunkat 2015. február 6-án, a csepeli 
temetőben helyeztük végső nyugalomra. drága emléke 
szívünkben örökké él!

A gyászoló család

Közvilágítással látták el az Almafa, Sze-
derfa, Páskom, Lajos utcákat, a Béke 
dűlőt, és bővült a Vízmű lakótelep kivi-
lágítása is

Csepeli Hírmondó 9



Tájékozódást segítő intelligens távirányító-
kat kaptak térítésmentesen az önkormány-
zattól vakok és gyengén látók. A minden-
napi életvitelt megkönnyítő eszközöket 
Borbély Lénárd polgármestertől vették át.   

A távirányító a jelzőlámpás csomóponto-
kon felszerelt beszélő hangjelzőt aktiválja, 
és egy gombnyomásra – mintegy harminc 
méterről – működésbe hozható. Az évek 
óta forgalomban lévő speciális szerkezet 

újdonsága, hogy a közlekedési megállóhe-
lyeken az elmúlt évben elhelyezett BKK 
futártábláival is kompatibilis. Aktivált 
állapotban – egy jeladó segítségével –  
a táblákra felszerelt hangszórókon keresz-
tül értesülhet arról a várakozó, hogy mi-
kor, melyik autóbusz érkezik. 

Szuhai Erikától, a szociális, egészség-
ügyi és fogyatékosügyi bizottság elnöké-
től azt is megtudtuk, hogy például a 4-es 

metrónál aktivált távirányító használata-
kor egy gépi hang bemondja azt is, hogy  
a mozgólépcső lefelé vagy felfelé ha-
lad-e: ez is segíti a látássérültek baleset-
mentes közlekedését. 

Hertmann László születése óta vak, 
közlekedni csak segítséggel tud.  Jelen-
leg szüleivel él, elvégezte a tanárképző 
főiskolát, most magántanárként angolt 
tanít és mellette egy vegyipari válla-
latnál szakfordító. Elmondása szerint 
az általános iskolában külön tantárgy-
ként tanulták a közlekedést. „Budapes-
ten lakó, egykori osztálytársaim egy év 
alatt eljutottak odáig, hogy a távirá-
nyító használatával – némi segítséggel 
ugyan – a BKK járműveivel hazajut-
nak. Én jelentős segítséggel, ötperces 
útvonalat tudok megtenni.” 

Magyar Csabáné kétgyermekes családanya, háztartást vezet és napi hat órában egy 
biztosítótársaságnál call centeres. Több éve biztonsággal használja a távirányítós 
készüléket. „Ha megnyomom a gombot, a gépi hang azonnal bemondja, épp milyen 
állapotban van a közlekedési lámpa. A régi eszköz csak a jelzőlámpákat kapcsolta 
be, a most kapott, modernebb, a futárkijelzőket is kiválóan működteti. Nekem nagy 
biztonságot jelent.” 

táVirányítókat ajándékoztak  látássérülteknek

segítség a közlekedésben

aktuális

elhunyt csepel egyik legidősebb lakosa
107 éves korában elhunyt csepel egyik legidősebb lakosa. szűcs istvánné (sz. németh Vilma) még 1908-ban, i. ferencz 
józsef uralkodása idején született. az egy századot megélt asszony két világháborút megélt. 17 évig dolgozott a csepel 
műveknél mint portás.
kedvelte a társaságot, szeretett olvasni és olykor a politizálásba is bekapcsolódott. a tősgyökeres csepeli asszony három 
gyermeket (janka, istván és mária) nevelt fel, közülük a legkisebbiket 2006-ban vesztette el.
két unokája és öt dédunokája, valamint hozzátartozói és szerettei február 5-én, 11 órakor búcsúztak tőle a csepeli temetőben.

fotó: szria
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ciVil Élet

„merítőedényed 
sincs, a kút is mély” 
(János evangéliuma 4,11.)

„Kis kút, kerekes kút van az udvarom-
ban” – mondja a dal. Idősebbeknek 
talán még élő emlék, amikor a kútból 
kellett vizet húzni mindenhez. A fiata-
labbak meg csak a skanzenban láttak 
ilyet, vagy a nagymamánál. Minden-
esetre gyermekkorunkban szívesen 
segítettünk nagyszülőknél vizet húzni,  
a kút körül játszani, na meg beledobálni 
ezt-azt – ha nem látták. S azon tűnődött 
az ember, hogy mi lehet az alján. Miféle 
kincsek, régi pénzek. Esetleg lent egy 
másik világ bejárata vár – s az álmodo-
zásból a kiáltás riasztott fel: „gyere már 
el onnan, mielőtt beleesel”.

János evangéliuma szerint Jézus egy 
kúthoz ült le Samária határában, Jákob 
forrásához, ahová az emberek vizet 
merni jártak. A kúthoz, mely az élet for-
rása volt. Ahol fel lehetett frissülni és a 
szükségleteket fedezni. A kút, melynél  
a samáriai asszony megtalálja az örök 
élet vizét. Ahol Jézus szavai által felis-
meri elveszett voltát, de egyszersmind 
felismeri a Krisztust: a világ Megváltó-
ját, akinek szavaiból élet vize árad, gyó-
gyító erő, bűnbocsátó kegyelem. Ő elő-
ször csak azt látja: túl mély a kút, „Jézus 
honnan vennéd a vizet, mivel?” Kút-
mélységeinkben mi is sokszor talán azt 
érezzük: mélyen vagyok, vajon lelát-e 
ide Isten? De neki nincs sem mélység, 
sem magasság, sem semmi lehetetlen. 
Életünkbe élő víznek-reménységnek-
hitnek folyamait tudja árasztani.

Ezt tapasztalhattuk meg újra január har-
madik hetében, az ökumenikus imahét 
keretében, amikor Csepel nyolc temp-
lomában, a nyolc keresztyén közösség 
tagjai együtt imádkozhattunk estéről es-
tére, a keresztyén egységre törekedve. S 
együtt hallottuk-tapasztaltuk meg: lehet, 
hogy mély a kút, de köteleinket össze-
fonva, elér az élő vízig. Azaz Istenhez 
együtt juthatunk, egy irányba, egy szív-
vel, lélekkel. Mert Jézus ma is egyként 
hívogat mindannyiunkat a kúthoz, a 
kereszthez: ahol szomjazó szívünk, lel-
künk megelégedhet, megújulhat.

Temesvári Imre

cserkészek 
Japánban 
Szöllősy Vágó Panna (96. Sólyom Cser-
készcsapat) képesített őrsvezető és Turú 
Márton Levente (813. Prohászka Ottokár 
Cserkészcsapat) idén nyáron Japánba uta-
zik a Cserkész-világtalálkozóra. A felké-
szülésről kérdeztük őket. 

A dzsemborit (jamboree), vagyis a cser- 
kész-világtalálkozót négyévente rendezik 
meg, 14–18 éves cserkészek vehetnek részt 
rajta. „Hatalmas lehetőség és élmény kijutni 
erre az eseményre, hiszen a több száz jelent-
kező közül csak 108 cserkészt válogattak be 
a magyar kontingensbe: mi képviseljük Ma-
gyarországot a nemzetközi táborban, ahol 

több mint kétszáz ország fiataljai gyűlnek 
össze.  Magyarország nyolcvankét éve ren-
dezhetett dzsemborit, 1933-ban Gödöllőn” 
– mondja Márton. 

„Az idei találkozó jelmondata: Megúju-
lás – Életerő – Összhang!” – teszi hozzá 
Panna, aki azt is elmeséli, hogy a szep-
temberi válogatótól a júliusi kiutazásig 
hat felkészítő hétvégén vesznek részt, 
ahol – többek között – azt is megtanulják, 
hogyan kell multikulturális környezet-
ben viselkedni, megismertetni a magyar 
hagyományokat. „Minden országnak lesz 
egy kiállítósátra, ahol bemutatja a hazá-
ját. Sor kerül bemutatkozó műsorokra, 
koncertekre, közös játékokra és kirándu-
lásokra is.” A magyaroknak a tábor már  
a hivatalos összejövetel előtt egy héttel 
elkezdődik itthon, egy előtáborral. On-
nan indulnak közösen Japánba. 

A fiataloknak fejenként 500 ezer forintot 
kell gyűjtenie a repülőjegyre, a tábor rész-
vételi díjára, a magyar egyenruhára. Nagy 
szükségük van a támogatásra, minden se-
gítséget hálásan fogadnak. 

A Magyar Cserkészszövetség közhasznú 
szervezet, így támogatásként adható a tár-
sasági adó 20 százaléka. A támogató neve 
és logója megjelenik a cserkészszövetség 
honlapján, az eseményről készült dévédén 
és – nagyobb támogatás esetén – a rendez-
vényen, a magyar kiállítósátorban is.

A kedvezményezett neve: 
Magyar Jamboree Alapítvány
Címe: 2821 Gyermely, Tatai utca 84.
Számlavezető bank: 
UNICREDIT BANK
Számlaszám: 
10918001-00000014-73130027
A közlemény rovatban kérjük feltün-
tetni: Szöllősy Vágó Panna és Turú 
Márton Levente részére
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oktatás

Az iskolába hívogató programsorozat ke-
retében óvodások rajzaiból nyílt kiállítás 

a Karácsony Sándor Általános Iskola Ka-
méleon Galériájában február 3-án. Az in-

tézmény már ötödik éve rendezi meg rajz-
pályázatát, az idei téma a mesék világa 
volt. A kiállításra mintegy nyolcvan alko-
tás érkezett a Hétszínvirág, Hétszínvirág 
Bóbita, Csodakút és a Tátika-Napsugár 
óvodákból.

Zádorvölgyiné Szabó Ildikó intézmény-
vezető megnyitója után a rajzpályázat 
eredményhirdetése következett: a három 
harmadik, három második és három első 
helyezést elérőket jutalmazták. A felké-
szítő óvodapedagógusok könyvutalványt 
kaptak ajándékba.

Eredmények:
1. helyezettek: Vékony Nikolett (rajza  
képünkön), Ollé Borbála (Csodakút); 
Trasca Izabella (Hétszínvirág)
2. helyezettek: Szabó Nelli (Csodakút); 
Csizi-Német Dorka (Tátika-Napsugár); 
Miklós Alexa (Hétszínvirág Bóbita)
3. helyezettek: Debreczeni Richárd 
(Hétszínvirág); Nyilas Bence,  
Adorján Milán (Csodakút)

a.

tankerületi közlemények
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: csepeliklik.info@gmail.com

Tisztelt Szülők!

A hit- és erkölcstan, illetve az erkölcstan iskolai oktatásával 
kapcsolatban a következőkről tájékoztatom önöket:
 
A vonatkozó jogszabály értelmében az állami iskolák 1–8. év-
folyamán az erkölcstan óra vagy a helyette választható, elismert 
egyházak által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező tan-
órai foglalkozások része. Tehát a gyermek iskolai beíratásakor 
(illetve az 5. évfolyamon) adatlap kitöltésével valamelyiket vá-
lasztania kell a szülőnek. 

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a szülő a következő tan-
évtől módosítsa az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan tantárgy-
ra vonatkozó választását. Szándékát minden tanév május 20-áig 
írásban kell közölnie az igazgatóval és a választott egyház hit-
oktatójával (képviselőjével). 

Az elmúlt évhez hasonlóan a hit- és erkölcstanoktatással kap-
csolatos ismeretekről az Országgyűlés által elismert 27 ma-

gyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség idén is 
ismertetőt tarthat a szülőknek. 

Ezúttal is négy iskolában lesz lehetőségük az egyházak képvi-
selőinek tájékoztatást adni a hit- és erkölcstanoktatással kap-
csolatos elképzeléseikről. Az alább megadott helyszínekből és 
jogszabály által előírt időpontokból azt választhatják a szülők, 
amelyik számukra a legmegfelelőbb. Mindegyiken ugyanazt  
a tájékoztatást kapják. Kezdési időpontok és helyszínek a hit-
és erkölcstanoktatással kapcsolatos egyházi tájékoztatásokról:

Február 16., hétfő, 17 óra: Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
(XXI. Vágóhíd utca 68., tel.: 278-2140)

Február 23., hétfő, 17 óra: Karácsony Sándor Ált. Iskola 
(XXI. Rákóczi F. u. 106–108., tel.: 276-6167) 

Március 2., hétfő, 17 óra: Herman Ottó Általános Iskola 
(XXI. Dr. Koncz János tér 1., tel.: 420-5269)

Március 9., hétfő, 17 óra: Eötvös József Általános Iskola 
(XXI. Szent István u. 323., tel.: 278-2148)

A helyszínek és időpontok felkerülnek az iskolák honlapjára is. 

Ha kérdéseik merülnek fel, tankerületünk fent található elérhe-
tőségein kereshetnek bennünket. 

Tóth János tankerületi igazgató

mesevilág a galériában 
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iskola

Idén első alkalommal rendezett nem-
zetközi fuvolaversenyt az Egressy Béni 
Református Művészeti Középiskola.  
A nívós eseményen a mintegy ötven ha-
zai induló közül két kategóriában is si-
keresen szerepelt a csepeli zeneiskola.

A verseny január 31-én és február 1-jén 
zajlott a hatodik kerületi Benczúr szál-
lóban. A zsűri tagjai nemzetközileg 
is elismert fuvolisták voltak, Linzből, 
Salzburgból és Pozsonyból érkeztek hoz-
zánk. „Nem csupán azért hívtunk külföldi 
zsűritagokat, hogy ezáltal is növekedjen  
a verseny színvonala, hanem azért is, hogy 
elfogulatlanok legyenek a versenyzőkkel 
szemben” – mondta el dr. Csetényi Gyu-
la, a verseny titkára, egyben a csepeli 
indulók felkészítő tanára. Hozzátette: 
hagyományt kívánnak teremteni, jövőre 

tehát újra lesz lehetősége a megmérette-
tésre a fiatal zenészeknek.

A verseny során a résztvevőknek egy kö-
tött és egy választott darabot kellett elját-
szaniuk. A versenyzők hat csoportban in-
dultak, korosztályi bontásban. A szombati 
első forduló volt a selejtező, a vasárnapi 
rendezvény pedig a döntő. A szakiskolai 
és a főiskolai kategóriák első díjai 70 és 
90 ezer forint, a különdíj pedig egy míves 
fuvola volt. Az ország minden tájáról ér-
keztek versenyzők, a legtöbben Pécsről, 
Győrből és Szegedről, és Csepel is mint-
egy tizenöt indulóval képviseltette magát.

A verseny komoly szakmai összefogás 
eredménye, hiszen alapítványi forrásokból 
finanszírozták, támogatást nyújtott többek 
között a református egyház és a Vienna 
Konservatorium, mely a versenyt saját 
rendezvényének tekintette.

A belvárosi helyszín kiválasztásának oka, 
ahogy az iskolaigazgató, Balogh Gábor 
megnyitó beszédéből is kiderült, hogy a 
szervező Egressy zeneiskolában épp ko-
moly átalakítások zajlanak, de remélhető-
leg a következő versenyt már a megújult 
iskolaépületben rendezik meg. Az épület 

bővítése után az oktatás színvonala emel-
kedni fog, így szorosabbra tudják vonni 
kapcsolatukat külföldi zeneiskolákkal, és 
akár a világ bármely tájáról tudnak majd 
fogadni diákokat.

elsöprő csepeli siker a zenei versenyen

iskolába hívogató
A Vermes miklós általános iskola a 2015/16-os tanévben 
is szeretettel várja a leendő első osztályosokat és szüleiket.

Nevelésünk-oktatásunk kiemelt területei:
•	Idegen nyelv (angol): 1-2. évfolyamon naponta játékos nyelvi 

foglalkozásokat tartunk. 3. osztálytól emelt óraszámú nyelvok-
tatás folyik.
•	Matematika: emelt óraszámban tanítjuk, felső tagozaton cso-

portbontásban.
•	2013 januárjától Akkreditált Kiváló Tehetségpont az intézmény.  

Kiemelt területek: matematika és a művészeti nevelés.
•	Testnevelés: a mindennapi testnevelés órák megtartását a nagy-

méretű, elválasztható tornaterem, sport- és játékudvar segíti. 
•	Környezetvédelem: A 2009/2010. tanév óta ökoiskola. A környe-

zettudatos életmódra nevelés beépül a napi tevékenységekbe.  
A 2011/2012. tanévtől madárbarát iskola.  
•	Számítástechnika: korszerű gépeken tanulják a gyermekek az 

informatikát, délután szabad gépteremhasználatot biztosítunk. 

•	Alsós tantermeink és felsős szaktantermeik jól felszereltek. Mind-
egyikben számítógép és internet segíti a munkát, több tanterem-
ben projektor van. 
•	Diákönkormányzat: aktív DÖK-élet folyik az iskolában, mely 

számos tanórán kívüli programot kínálunk a tanulóknak. 
•	A magyar nyelv és irodalmat a felső tagozaton csoportbontás-

ban tanítjuk.

Tanórán kívül szakkörök működnek: matematika, angol, kéz-
műves, rajz, csillagász, középiskolai előkészítő. Hagyományaink 
közé tartozik a kirándulások, táborok szervezése. Jól felszerelt 
könyvtárral rendelkezünk. 

Nyílt nap az iskolában: 
2015. február 25., 8–11 óra
Iskolakóstolgató-foglalkozások: 
március 9., 23., 30. és április 13. 
délután:  16.30–1730
Elérhetőségek: 
Tejút utca 2.; tel.: 276-3020; 
e-mail: iskola@vermessuli.hu

Három csepeli versenyző ért el komoly 
sikert a versenyen. Középiskola első 
korcsoportban második helyezett lett 
Nyercse Nikolett, középiskola második 
korcsoportban első helyezést Hetei-Bakó 
Teodóra, második helyezést Baglyas Ani-
ta ért el, de a különdíjat is csepeli ver-
senyző vitte el. 

Képünkön a verseny csepeli helyezett-
jei. Balról jobbra: Baglyas Anita, Hetei-
Bakó Teodóra és Nyercse Nikolett

fotó: szria
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egÉszsÉg

Magyarországon is dúl az influenzajár-
vány, egyre többen dőlnek ágynak kel-
lemetlen tünetek miatt. Mit kell tudni 
erről az évente jelentkező  betegségről? 

Klinikai szempontból fontos különbség az 
influenza és egyéb légúti megbetegedések 
között, hogy az influenza kezdeti tünetei 
közül a hurutos tünetek hiányoznak. Az inf-
luenza hirtelen kezdődik, magas láz, erős 
levertség és izomfájdalmak a jellemzők.  
A panaszok általában a fertőződést követő-
en 24-48 órával alakulnak ki. A hidegrázás 
vagy borzongás a betegség kezdeti tünete 
lehet. Az első néhány napban gyakori a láz, 

akár a 39-39,5 C fokot is elérheti. Testszerte, 
leginkább a háttájon és az alsó végtagban 
sajgó fájdalom jelentkezik. A fejfájás gyak-
ran gyötrő, szemkörüli és mögötti fájda-
lommal jár, erős fény hatására fokozódhat.  
A légúti tünetek kezdetben viszonylag eny-
hék lehetnek, torokkaparással, torokfájással, 
mellkasi égő érzéssel száraz köhögéssel és 
orrfolyással társulnak. Később a köhö-
gés súlyosbodhat, és köpetürítéssel járhat.  
A fertőzés egyik legfontosabb szövődménye 
a tüdőgyulladás. Ez lehet elsődleges, ekkor 
maga a vírus váltja ki, illetve másodlagos, 
mikor a vírusfertőzést követően baktériu-
mok okozzák a gyulladásos folyamatot.

Sokan úgy vélik, hogy a betegséget a sporto-
lás során fellépő intenzív verejtékezéssel ki 
lehet „izzadni”. Ezt a tévhitet azonban sem-
miféle adat nem támasztja alá, sőt, veszélyes 
lehet, ha erőteljes edzéssel próbáljuk kikú-
rálni a betegséget. Mindenképpen ágyban 
kell maradni, ha a betegség kiterjedtebb és 
súlyosabb tüneteket okoz. Vagyis eszünkbe 
se jusson edzeni, ha légzőrendszeri fertőzé-
sünk van, ha lázzal, nyelési nehézségekkel 
és erős fájdalmakkal küszködünk. Ilyenkor 
lehetőség szerint az egész napot pihenéssel 
kell tölteni. Enyhébb tüneteknél még jót is 
tehet egy kis mozgás, séta vagy könnyebb 
testmozgás, de fontos tudatosítanunk, hogy 
a komoly betegség csak úgy gyógyulhat 
meg, ha a pihenéssel megadjuk az esélyt  
a szervezetnek a felépülésre.  
 
Érdekes megfigyelés ugyanakkor, hogy  
a közepesen intenzív, rendszeres mozgást 

végző embereknél az influenza elleni ol-
tás kevesebb mellékhatást okoz és köny-
nyebben is vészelik át az egyéb szezoná-
lis betegségeket. 

tombol az influenza

A változó hármas

A, B és C – ez az influenzavírusok há-
rom csoportja. Míg az első kettő felelős 
a szinte minden évben megérkező jár-
ványokért, a C típus szelíd: rendsze-
rint enyhe légúti tüneteket okoz – ha 
okoz egyáltalán. A vírusok állandóan 
változnak, főleg mutációk révén. Ez a 
folytonos alakulás teszi lehetővé, hogy  
a vírusok kijátsszák az immunrend-
szert: a szervezetünk ugyan termel el-
lenanyagot egy előző évi fertőzés ellen, 
azonban ez már nem véd az „új” vírus 
ellen, s megint kialakul a fertőzés. 

Hogyan kerülhetjük el? 

• Zsebkendőbe tüsszentsünk, így távol 
tarthatjuk a vírusokat a kezünktől.

• Minél gyakrabban mossunk kezet, és 
lehetőleg ne nyúljunk az arcunkhoz. 
Viseljünk kesztyűt, így a vírus nem ke-
rül a kezünkre. Figyelem: a tárgyak is 
közvetítik a vírust. 

• Gyakran szellőztessünk, így kevesebb 
vírus marad a légtérben.

• Kerüljük a szoros kapcsolatot a bete-
gekkel, ha kell, viseljünk maszkot.

Legfontosabb az influenza 
kezelésében, hogy a beteg  
maradjon ágyban, pihenjen, 
sok folyadékot igyon, és kerülje 
az erőfeszítéseket. Figyelem: 
az antibiotikum nem gyógyítja 
a vírust, ne szedjük feleslegesen. 
Ilyen típusú gyógyszerre akkor 
lehet szükség, ha valamilyen 
felülfertőzés – például mellék-
üreg-gyulladás vagy középfül-
gyulladás – alakul ki.

továbbtanulás 
a csetében
Továbbtanulási lehetőség a Csete Ba-
lázs Szakközépiskolában a 2015/2016-
os tanévben.

Nappali tagozaton:
• 9. évfolyam – közgazdasági ágazat
Jelentkezési feltétel: elvégzett 8 osztály
• 13. évfolyam – emelt szintű OKJ-s kép-

zés, pénzügyi termékértékesítő szakma
Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyít-
vány (max. 20 éves korig)

Esti tagozaton:
• 9. évfolyam – nem tanköteles korú (16 

év felett) diákoknak és felnőtteknek 
(korhatár nincs)

Jelentkezési feltétel: elvégzett 8 osztály
Képzési idő: 4 év – heti 3 nap délután 15 
órától
• 11. évfolyam – nem tanköteles korú 

diákoknak és felnőtteknek (korhatár 
nincs)

Jelentkezési feltétel: szakmunkás-bizo-
nyítvány vagy más középiskolában 9-10. 
elvégzett osztály. Képzési idő: 2 év (heti 
3 nap, délután 15 órától)

Információ a 276-4856 telefonszámon 
vagy a www.csete.sulinet.hu honlapon.
Jelentkezni személyesen munkaidőben 
az iskola titkárságán lehet.
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törtÉnelem

erdély és kelet-magyarország 
vármegyéi 6.

Krassó-Szörény vármegyét 1880-ban 
alakították ki, a XIII. század óta ismert 
Krassó és az 1873-ban létrehozott Szörény 
vármegyék összevonásával. (Szörény, mint 
bánság, a tatárjárást követően a határőrize-
ti feladatokra behívott Szent János, majd a 
Német Lovagrendnek volt hűbéri birtoka. 
Ezután Basarab oláh vajda kerítette hatal-
mába. Magyar, horvát, majd török uralom 
követte egymást. 1718 után szabadult fel, 
azonban, mint határőrkerület, a bécsi udvar 
közvetlen fennhatósága alá tartozott, szerb 

és oláh területekkel.) Az így létrejött 11 074 
km² területű vármegye a királyi Magyar-
ország második legnagyobb közigazgatási 
egysége lett. Lakóinak száma 466 147 fő 
volt, ebből a magyar nemzetiségiek aránya 
7,3 százalékot tett ki. Közigazgatási köz-
pontja Lugos volt. A vármegye világszerte 
ismert települése Mehádia – 1817 óta Her-
kulesfürdő –, a már a rómaiak által is hasz-
nált különleges gyógyvizek földje. 1920 
óta ez a volt vármegyénk is Romániához 
tartozik. A vármegye címerébe átkerül-
tek a két korábbi vármegye címereinek fő 
motívumai. A címer alsó felében az ezüst-
pólya a Duna, az osztott mezőben pedig a 
Temest jelképező pólyát látjuk. A különbö-
ző nemzetiségi jelképek mellett egy vár is 
szerepel a címerképben, ez Szörényvár. A 
két pajzstartó: a meztelen Herkules, a má-
sik oldalról pedig hagyományos bányász-
díszegyenruhában álló alak.
  
Külön érdekességként megemlítem, hogy 
ehhez a vármegyéhez tartozott a szerb-
román-magyar hármas határon álló ki-
csiny dunai sziget, Ada Kále (Ada-Kaleh), 
ahogyan mindannyian ismerjük: a „Senki 

szigete”. Lakói törökök voltak, ismertségét 
Jókai Mór Az aranyember című regényének 
köszönheti. Amikor Gertler Viktor 1962-
ben forgatta a regény harmadik filmes vál-
tozatát, a Senki szigetén játszódó jelenetek 
a valódi helyszínen készültek. Románia 
1968-ban látott hozzá a Vaskapu-I. vízlép-
cső építésének, ekkor a sziget lakóit kitele-
pítették, épületeit lerombolták, majd a sziget 
örökre eltűnt a felduzzasztott Duna mélyén.   
    

Dósa István

(Következik: Erdély és Kelet-Magyarország 
vármegyéi 7.)

szépírás 
és rovásírás – 
versenyek
Negyedik éve rendezik meg a 
Weiss manfréd szakközépiskolában 
a „Szépírás a kézírás” versenyt kö-
zépiskolás diákok és pedagógusaik 
számára, valamint az iskolák egyéb 
dolgozói részére. 
az első fordulóban kós károly: régi 
kalotaszeg című írását várják kéz-
zel írva.

Második éve rendezik meg iskolá-
ban az „Ékes rovás” versenyt kö-
zépiskolás diákok és pedagógusaik 
számára, valamint az iskolák egyéb 
dolgozói részére. 
az első fordulóban juhász ferenc: 
a szarvassá változott fiú kiáltozása 
a titkok kapujában c. művét várják 
kézzel írva.

Határidő és postázási cím: 
2015. február 27-e,
Weiss manfréd szakközépiskola, 
szakiskola és kollégium
1211 budapest, tanműhely köz 7.  
tel.: 276-6677

további, bővebb információ a verse-
nyekről: www.wm-iskola.hu/hirek

egykori vármegyéink címerei 19. rész
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Huszonötödik alkalommal rendezte meg 
kerületünkben a Csepeli Svábok Szabad 
Kulturális Egyesülete és a Csepeli Német 
Önkormányzat az immár hagyománnyá 
vált Sváb bált. A rendezvény igazi farsan-
gi hangulatban telt, zene, tánc és vidám 
eszem-iszom töltötte meg hajnalig a Nagy 
Imre ÁMK Sportközpontját.

Csepel mellett Soroksárról is szép szám-
mal érkeztek vendégek. A svábok önál-
lóságát külön kiemelte és megerősítette  
a kék szalaggal átkötött rozmaringszál, 
melyet minden férfi viselt zakója zsebé-
ben. Csepel önkormányzata ebben az év-
ben 600 ezer forinttal támogatta a svábok 
hagyományos, februári rendezvényét. 

Jubileumi sváb bál

Csepeli Hírmondó 15



Nagy csata után dőlt el a küzdelem:  
a Magyar Birkózó Szövetség tisztújító köz-
gyűlésén a küldöttek úgy döntöttek, hogy 
Németh Szilárdnak szavaznak bizalmat  
a következő öt évre. Dr. Hegedüs Csaba 22 
év után búcsúzott az elnökségtől. 

Az esemény súlyának megfelelően rendkí-
vül magas volt a részvételi arány, 125-en 
szavaztak a Magyar Sport Házának kon-
ferenciatermében január 30-án. Hegedüs 
Csaba 55 szavazatot kapott, Németh Szi-
lárd 70-et: a szakosztályok a változtatás 
mellett tették le voksukat.
A szavazás előtt mindkét elnökjelölt 15-15 
percben mondta el beszédét. Röviden ér-
tékelték a magyar birkózósport jelenlegi 
helyzetét és beszéltek az általuk elképzelt 
jövőről. Ezután következett a tisztújító 
közgyűlés szavazása, ahol nem csak az el-
nököt, hanem az alelnököket és az elnök-
ségi tagokat is megválasztották.

A közgyűlést követően Németh Szilárd a 
Csepeli Hírmondónak beszámolt a történ-
tekről: „Az egész magyar birkózótársadalom 

nyert azzal, hogy a megújulás mellett döntöt-
tek. Külön szeretnék köszönetet mondani az 
Új-Szövetség tagjainak, akik a változás élé-
re álltak és úgy gondolták, hogy velem, mint 
elnökjelölttel ezt sikeresen végig tudják vinni. 
Szeretném megköszönni a bizalmat a rám 
szavazó hetven klubnak és mindenkinek, aki a 
tisztújító közgyűlésen jelen volt. Ugyanakkor 
hangsúlyozom, hogy mind a 128 klub érdekeit 
képviselve fogok dolgozni” – emelte ki az új 
elnök. 

Elmondta, hogy – az Új-Szövetség prog-
ramjának megfelelően – nem csak a sző-
nyegen, ellenfélként kell összekapaszkod-
niuk, hanem a magyar birkózás társadalmi 
elismertségéért, társadalmi támogatottsá-
gáért is. „Ehhez nem csak a szakemberek 
tapasztalatára és munkájára van szükség, 
hanem a megfelelő tárgyi feltételek kialakí-
tására is: a pillanatnyilag kritikán aluli ál-
lapotban lévő birkózótermek modernizálása 
az egyik legfontosabb feladat. Csak egy pél-
dát említenék: a csepeli Baracsi Imre birkó-
zócsarnok 400 millió forintos kormányzati 
támogatásból újul meg. Bízunk benne, hogy 
az újonnan megépülő csarnok már méltó-
sággal viselheti Baracsi Imre, néhai edzőm 
nevét” – tette hozzá Németh Szilárd. 

Az MBSZ további terveivel kapcsolatban 
az elnök elmondta: a sportág társadalmi 

megbecsülése ma igen alacsony, ennek 
megváltoztatása érdekében olyan rendszert 
kell kiépíteni és működtetni, amely minden 
érintett számára egyértelmű és kiszámítha-
tó. „Olyan életpályamodellt kell a fiatalok-
nak felmutatnunk, amely azt jelzi: érdemes 
keményen és kitartóan dolgozni. Új minősí-
tési és motivációs rendszerre van szükség, 
ki kell építeni egy, az utánpótlást támogató 
ösztöndíjrendszert, és nem szabad elfelejt-
kezni a bajnokok és a mesteredzők elisme-
réséről sem. Komoly reformokra van szük-
ség! A múlttal nem, csak a jövővel kívánunk 
foglalkozni: tanulni szeretnénk a hibákból. 
Nagyon fontos, hogy a Magyar Birkózó Szö-
vetség működése és gazdálkodása átlátható 
legyen. Pontos, hiteles elszámolást, nyu-
godt légkört kívánunk teremteni” – zárta  
a beszélgetést Németh Szilárd. 

b.s. 

Elnök: Németh Szilárd
Alelnökök: Bacsa Péter, Komáromi 
Tibor, Kovács István

Baracsi Imre (1943–2009)
A kétszeres magyar bajnok, mesteredző, 
a Csepeli Birkózó Club technikai igaz-
gatója öt évtizedig szolgálta a csepeli 
birkózást. Gyulán született, 63 kg-ban 
aratta sikereit, rengeteg tehetséges fia-
talt vett pártfogásába, kiváló birkózók 
sokaságát nevelte, oktatta, motiválta 
példájával a birkózás szeretetére. Hatá-
rozott, ha kellett, keményen szigorú, de 
mindig igazságos edző volt. Emlékére 
rendezik meg – Németh Szilárd kezde-
ményezésére – 2013 óta Csepelen a Ba-
racsi Imre Csapat Emlékversenyt. 
A Csepeli BC birkózóterme 2011 óta 
hivatalosan Baracsi Imre nevét viseli.

sport

németh szilárdot Választották a magyar birkózó szöVetség új elnökéVé

„a jövővel akarunk foglalkozni”
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sport

Az előző évek sikereire való tekintettel  
a 2015/16. tanévben ismét sporttagoza-
tos osztály indul a Gróf Széchenyi Ist-
ván Általános és Két Tannyelvű Iskolá-
ban.  Kik jelentkezzenek? 

Olyan, jelenleg 4. osztályos tanulók jelent-
kezését várják, akik a sportot és tanulmá-

nyaikat is komolyan veszik. A délelőtti öt, 
iskolai testnevelésóra keretében sportág-
specifikus képzés történik, ami kellő ala-
pot nyújt a délutáni egyesületi edzésekhez. 
Elsősorban a labdarúgás, kézilabda, öttu-
sa, vívás, vízilabda és úszás iránt elhiva-
tott fiúk és lányok jelentkezését várják, mi-
vel az említett sportágak szakosztályaival 

együttműködési megállapodása van az is-
kolának. Azt is fontos tudni, hogy a sport-
iskolai képzésre felvételt nyert tanulók –  
a 8. évfolyam befejezése után – jó eséllyel 
pályázhatnak a Jedlik Ányos Gimnázium 
élsportolói osztályába. 

Az idei év szeptemberében induló 5.-es 
sportosztály iránt hatalmas az érdeklődés. 
Ahhoz, hogy valaki bekerüljön a húsz-
fős osztályba, elvárás, hogy a kiemelke-
dő sportteljesítmény mellett a 4,0 feletti 
tanulmányi átlagot is teljesítse a tanuló.  
A felvételi követelményeknek megfelelő 
diákok bekerülését – a jelentkezési sor-
rend figyelembe vétele mellett – a sport-
águkban és tanulmányaikban hozott ered-
ményeik fogják eldönteni. Célunk, hogy 
a sport a tanulmányi területen is fokozza 
tanulóink teljesítményét. Többéves ta-
pasztalat és statisztikák is bizonyítják, 
hogy a sporttagozatos, illetve sportiskolai 
osztályban tanulók tanulmányi átlaga ma-
gasabb, hiányzási átlaguk pedig alacso-
nyabb a párhuzamos osztályok tanulóihoz 
képest. Elsődleges célunk, hogy tanulóink  
a Diákolimpia országos döntőjében Cse-
pelt képviselve nyerjenek bajnoki címe-
ket – mondta el Jenei János, a testnevelés 
munkaközösség vezetője. 

röplabda

szolnoki 
győzelmek
Szolnokon  rendezték meg január utolsó 
hétvégéjén az utánpótlás röplabdatorna 
utolsó fontos fordulóját, ami eldöntötte, 
melyik csapat jut tovább a 12-es táblára. 

A Börcsök Ifjúsági Röplabda Sport Egye-
sület, a  BIRSE csapata remek hangulatban 
érkezett meg a Tisza-parti város felújított  
sportcsarnokába. Első mérkőzésüket a há-
zigazdák ellen játszották, amelynek vég-
eredménye: BIRSE–Szolnok: 3-0. A követ-

kező meccset egy dunaújvárosi csapat  ellen 
vívta a csepeli gárda: BIRSE–Dunaújváros  
3:0. Ezzel a kettős győzelemmel bejutot-

tak a tizenkettes csoportba, ami nagyszerű 
eredmény, mivel az első éves csapat legyőz-
te a négy NB I-es csapat utánpótlását. 

sportosztály a széchenyi általános iskolában

Jó tanulók, jó sportolók

A sportosztállyal kapcsolatban további 
információt személyesen az iskolában, 
vagy telefonon (1/278-0942), illetve a 
06-70/334-6621-es telefonszámon Je-
nei János testnevelőnél kaphatnak. 

fotó: szria
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aktuális

idén nem lesz 
ebösszeírás
tisztelt csepeli ebtartók 
és ebtulajdonosok!

az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXViii. törvény (a továb-
biakban: ávt.) 42/b. § (1) bekezdése elő-
írja, hogy „a tartás helye szerint illetékes 
települési, fővárosban a kerületi önkor-
mányzat… ebrendészeti feladatainak 
elvégzése érdekében, illetve a veszett-
ség elleni oltás járványvédelmi vonat-
kozásaira való tekintettel háromévente 
legalább egy alkalommal ebösszeírást 
végez.”

budapest XXi. kerület csepel önkor-
mányzata 2013. évben végzett legutóbb 
ebösszeírást. a következő, esedékes 
ebösszeírás 2016-ban esedékes. 

Bővebb információ:
a helyben szokásos módon közzétett 
hirdetményeken: a hivatali és közterületi 
hirdetőtáblákon, az önkormányzat hiva-
talos honlapján: www.csepel.hu.

természetesen az ebtulajdonosok fo-
lyamatosan kötelesek a felelős ebtartás 
szabályainak betartására:  

Az állattartó köteles
•	minden három hónaposnál idősebb 

ebet veszettség ellen saját költségén 
az állat állat-egészségügyi felügyeletét 
ellátó állatorvossal beoltatni az alábbi-
ak szerint: a három hónapos kort elért 
ebet 30 napon belül, az első oltást kö-
vetően 6 hónapon belül, ezt követően 
évenként,

•	minden négy hónaposnál idősebb 
ebet transzponderrel (csippel) meg-
jelölve tartani, a még meg nem jelölt 
ebeket szíveskedjenek állatorvosnál 
megjelöltetni.

Kérjük továbbá a tisztelt ebtartókat/
ebtulajdonosokat, hogy a transzponder 
beültetését követően, a regisztrációt 
végző állatorvos által rögzített adatok 
változását (különösen az ebtulajdonos/
ebtartó neve, címe, elérhetősége, az 
ebtartás helyének pontos címe tekin-
tetében) mielőbb, de legkésőbb a soron 
következő veszettség elleni oltás be-
adásakor az állatorvosnál jelentsék be! 
Az eb elpusztulását szintén az állator-
vosnál kell bejelenteni.

a 2016-ban esedékes ebösszeírás pon-
tos időpontjáról, az összeírás módjáról 
önkormányzatunk a helyben szokásos 
módon fogja tájékoztatni a csepeli lakos-
ságot.

Kérjük, hogy szíveskedjenek figyelem-
mel kísérni a jövőben is a hirdetmé-
nyeket.

Dr. Szeles Gábor
jegyző
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reJtVÉny

a helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között 1 000 forintos libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: február 23-a.

sorsoltunk!   a január 29-ei skandináv rejtvény nyertese: kiss gyula 1213 budapest, százszorszép u.. nyereménye 2 darab jegy február 21-ére, koltai róbert 18 órakor 
kezdődő zenés, retro kabaréjára a királyerdei művelődési házba (1213 budapest, szent istván út 230.). a gyerekrejtvény nyertese: hódi levente edmond, 1211 táncsics 
m. u. nyereménye családi belépő (2 felnőtt, 2 gyerek) a macskafogó c. rajzfilmre, melyet február 22-én, 10 órától vetítenek a királyerdei művelődési házban.  A jegye-
ket a kezdés előtt a művelődési házban vehetik át.  gratulálunk!

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

kiadja: a csepeli Városkép kft.
felelős kiadó: Vida istván ügyvezető igazgató, vidaistvan@csepelivaroskep.hu
szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 budapest, csete balázs utca 15. 
(csepel galéria), 1751 pf. 28., tel.: 278-0711, zubormonika@csepelihirmondo.hu. 
a másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.
szerkesztőségvezető: máger judit, info@csepelihirmondo.hu

munkatársak:  antal zsuzsa, csarnai attila, csordás andrea, halászi Vilmos, 
kis györgy, kitzinger adrienn, kónya gábor, mezey lászló, miss nándor, zubor mónika

nyomtatja: magyar közlöny lap- és könyvkiadó, lajosmizse 
felelős vezető: majláth zsolt lászló ügyvezető igazgató

terjesztés: magyar posta zrt.; reklamáció: 278-0711

issn 2062-3585

Következő számunk 2015. február 26-án, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

gyereksarok
Rejtvényünkben tárgyakat soroltunk fel. 
Minek a kellékei ezek? 

Vízszintes: 2. A felsorolás egyik része 8. Amilyen módon 
10. Vissza bele! 11. Ragadozó madarakat 13. Fél baba! 14. Csupaz! 
15. Felfogtam 17. Kapa fele! 18. Érseki székhely a Duna mentén 
20. Évszak 22. Üres lak! 23. Titkon figyel 24. Azt, amiben nincs 
semmi 26. Így kezdjük az ABC-t 27. Lemez szélei! 28. Vissza: a 
lány! 30. Nadrág és zakó azonos anyagból 33. Anyagi veszteség 
34. Félig laza!

Függőleges: 1. A felsorolás másik része 2. Piszok 3. Össze-vissza 
zokog! 4. Üres lyuk! 5. Felszín alatti közlekedési eszköz 6. Például 
röv. 7. Majdnem sebesen! 9. Megérkezik az otthonába 12. Keverve: 
a lék! 16. Tálcák össze-vissza! 19. Női énekhang 21. Majdnem 
leltár! 25. Tárgy, aminek kalapáccsal kell ütni a fejét 26. Anna fél! 
28. Y-ok! 29. Betegség egyik tünete 31. Elem! 32. Hollandia autójele   

Előző rejtvényünk megfejtése: 
2015. febr. 8. 11 óra, Királyerdei Művelődési Ház

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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programok

programok, galÉriákámk

Királyerdei Könyvtár
Szent István u. 230., tel.: 277-5278
Nyitva tartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

3-1-2 Meridiántorna®: kéthetente csü-
törtökön 15 órától (febr. 12., 26.)

Hahota-klub: kéthetente csütörtökön 16 
órától (febr. 19., márc. 26.)

Kreatív-klub: február 20-a, 16.30.

örömklub: február 27-e, 16.30.

Origamiklub: március 11-e, 17 óra

Kiállítás az Origami klub munkáiból. (feb-
ruár végéig látható) 
Matematikakorrepetálás általános is-
kolásoknak: minden szerdán: 14.3–15.30.

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 nyitva tartási időben.

* * *
SÉtálÓ UtCAi Könyvtár  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitva tartás: h: 12–19 óra; k–cs: 10–18 
óra;  sz–p: 13–19 óra; szo: 9–14 óra

20 órás számítógépes tanfolyam idő-
sebbek részére: a jelentkezés folyama-
tos. Nyugdíjasok részére: 2400 Ft + könyv-
tári tagság (2050 Ft) 70 év felett 2 400 Ft.

Kölcsönkérjük emlékeit! 
A FSZEK képdigitalizálási akciót hirdet  
az intézmény alapításának 110. évfor-
dulójához kapcsolódva. A könyvtárban 
digitalizáljuk a jelentkezők  saját készítésű, 
1989 előtti, A/4 méretnél kisebb fotóikat, 
amelyek a főváros épített környezetéről 
(épületeiről, lakóházairól, tereiről, fővárosi 
vagy országos szintű eseményeiről stb.) ké-
szültek. A digitalizált képek felkerülhetnek a 
FSZEK honlapjára és gyarapíthatják az FSZEK 
Budapest Gyűjteményének anyagát is. Rész-
letesebben: www.fszek.hu oldalon

eZ(O)KOS klub következő előadása:
Február 25-e, 17 óra: Párhuzamos világok 
az ember testében – Energiaközpontok, 
csakrák – Krasznopjorkina Jelena előadása.
Március 11-e, 17 óra: Mindent a szám-
misztikáról – A számok és a betegsé-
gek összefüggése 4. rész. Denke Ibolya 
numerológus előadássorozata. 

előzetes: Március 26-a, 17 óra könyv-
bemutató és technikatörténeti előadás. 40 
éve fejeződött be a motorkerékpár-gyártás 
Csepelen! Előadó: Ocskay Zoltán a „Csepeli 
történet – A WM 250-től a P21”-ig című 
könyv szerzője. 

Színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné 
Rózsa várja a színházrajongókat hétfőn-
ként 16-tól 18 óráig. (novak.rozsa@gmail.
com; tel:.06-30-414-1684)

Kanasztacsata
Minden kedden kártyaklub 10 órától 
Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! 16 év alatt és 70 év felett a 
beiratkozás ingyenes! Helyben használat 
ingyenes. Egyéb díjakról érdeklődjön hon-
lapunkon vagy személyesen, illetve a 276- 
3512-es telefonszámon.

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

Kéthetente új könyvek! Hatvanféle fo-
lyóirat, internet, fénymásolás, nyomtatás. 

Az év végi újdonságok folyamatosan érkez-
nek könyvtárunkba!

Minden előadás ingyenes. 

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

társas a könyvtárban - február 27-én, 
16 órától. Mindenkinek, aki szeret társasoz-
ni egy különleges, péntek délutáni alkalom 
a Vénusz utcai könyvtárban, Dixittel, Trivial 
Pursuit-tal, és sok más társasjátékkal.

Játsszunk együtt!
Március 4-e, 14 órától: a délUtán Ala-
pítvány társasjáték klubja vár minden 
játszani szerető 9-99 évest
Kineziológia-klub
Február 18-a, 16.30 - Novák Ágnes elő-
adása: Játszmáink. Március 4-e, 16.30 - 
Stresszoldás gyakorlatokkal
Minden programunk ingyenes. 
Kérjük a programok résztvevőit, hogy beirat-
kozásukkal támogassák a könyvtár működé-
sét.  Regisztrációs tagság ingyenesen váltható 
a könyvtárban.
További hírek, információk a www.fszek.hu 
honlapon, illetve a Facebook-on keresse a 
„Vénusz utcai könyvtár”-at!

* * *
CSePeli MUnKáSOttHOn
KUltUráliS KöZPOnt
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

PrOgrAM 
Február 14-e, 11.00: Hétvégi Matiné: 
Kippkopp a hóban – a Nefelejcs Bábszín-
ház előadása 
Február 14–15-e: XIV. Csepeli Ásványbörze
Február 22-e, 15.00: Nyílik a rózsa – 30. 
évforduló – Nótaműsor. Közreműködnek: 
Hatvani Kiss Gyöngyi, Tarnai Kiss László, Far-
kas Rozika, Fényes György, valamint Sánta 
Ferenc és zenekara
2015. tavasz – Turay Ida bérlet
Február 24-e, 19.00:  CHARLEY NÉNJE –
zenés vígjáték
Március 25-e 19.00: EGEREK ÉS EMBEREK 
– színmű
április: A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ – zenés vígjá-
ték két felvonásban
Bérleten kívüli előadás (Bérleteseknek 
féláron!):  Május: A MALÁJI LÁNY – zenés játék 
2015. tavasz – Nyugdíjas kamarabérlet
Február 17-e, 10.30:  
Szerelem? Piros Ildikó zenés irodalmi estje

Március 17-e, 10.30: 
„Köszönet mindenért…”   
április 14-e, 10.30: Párizs hídjai 
Könyvtár ÉS rendeZvÉnyei
nyitva tartás: 
h: 13.00–16.00, k: 8.00–18.00, sz: szünnap, 
cs: 13.00–18.00, p: 10.00–16.00, szo: zárva
Olvasó és Kiránduló nagyik Klubja: 
Március 3-a, kedd 13.00–15.00. 
Február 19-e: látogatás a Budafoki Törley 
Pezsgőgyárba
tAMáSi lAJOS OlvASÓ MUnKáS KlUB
Február 24-e, 16.00: Lengyel Géza költő, 
tanár Reménykereső című új kötetének be-
mutatója
OKtAtáS
Óvodai dajka, pedagógiai, gyógypeda-
gógiai segítő, családsegítő, kisgyermek-
gondozó képzések. 
erdei tanodú, a képességfejlesztés ottho-
na. Alapozó mozgásterápia gyerekeknek.
nebuló iskolai felkészítő, iskolába készülő 
nagycsoportos gyerekeknek.
KlUBOK, SZAKKöröK
Csepel Táncegyüttes Gyermekcsoportja, 
Csemeték Óvodás Néptánccsoport, Komplex 
Tánciskola, Klasszikus Balett Iskola, Réti Pál 
Fotóklub, Csepeli Képzőművész Kör, hiphop 
locking tanfolyam, Hatha jóga, Hastánc 
Klub, Alakformáló Torna Klub, Kravmaga 
és defendo, wing tzun kung-fu, Nyugdíjas 
Nosztalgia Klub, Szenior Táncklub
SZOlgáltAtáS 
Jogpont + Ingyenes jogi tanácsadás  
Dr. Osztrovszky Zoltán csüt. 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 jegyiro-
dája: hétfő–péntek: 14.00–18.00
Béres Ria: 276-9523; 06-20/476-3189
A Munkásotthon (Csepel Színház) bérlet- és 
jegyirodája: hétfő–péntek: 16.00–18.00

* * *
CSePel gAlÉriA
(Csete Balázs utca 15.), tel.: 278-0711

AnnO 1968 – Festmények, szobrok, kis-
plasztikák, grafikák. A kiállítás február 21-
éig tekinthető meg.

* * *

erdei ÉvA gAlÉriA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29.,tel.: 420-1728 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Február 14-e, 17 óra: Csépe Juli Kvasznay 
Julianna (1955–2008) születésének 60. év-
fordulója alkalmából rendezett emlékkiál-
lítás megnyitója.

nAgy iMre áMK – 
KöZMŰvelŐdÉS – 
Könyvtár – iFJÚSági
inFOrMáCiÓS POnt
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu, 
www.amkkozmu.mlap.hu 

KiállítáS

Február 19-én nyílik a nagy imre Alap-
fokú Művészeti iskola tanárainak kiál-
lítása. 

tAvASZvárÓ iFJÚSági 
tereMlABdArÚgÓ tOrnA

A Nagy Imre ÁMK hagyományaihoz híven 
Tavaszváró labdarúgó tornát rendez,  már-
cius 7-én, 9 órai kezdéssel, hogy ezzel is 
népszerűsítse az egészséges életmódot és 
találkozási lehetőséget nyújtson a csepeli 
nem labdarúgó sportegyesületek és szak-
osztályok utánpótlás játékosainak. 
nevezési határidő: február 27. 
további információk: 420-78-74 Nagy 
Zita művelődésszervező.

legO® JátSZÓHáZ

Február 28-a, 10.00-13.00
A LEGO® az a játék, amit nem lehet megun-
ni, mindig újat és újat lehet építeni belőle, 
csak a képzeletünk szabhat határokat.
Belépődíjas rendezvény!

CSOPOrtJAinK 

PiCÚrOKnAK (3 éves korig)
Baba – Mama Klub
szerda 9:00–10:00
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú 
babák és mamák társaságában játékkal 
eltölteni egy kis időt, miközben meg tudják 
beszélni aktuális gondjaikat a kisgyermek- 
gondozóval.

tÜndÉreKneK, MAnÓKnAK (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 17.15–18.00
Vezeti: Koleszár Viktória

Cseppecske néptánc
hétfő: 16.30–17.30
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára

ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17.00–18.00
Vezeti: Polákovics Rita

ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök 17.00–18.00
Vezeti: Recsnik Zsófia

SUliBA JárÓKnAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30–18.00
Vezeti: Juhász Péter

BlACK tOP hiphoptánciskola
szerda: 17.00–18.00, péntek: 18.00–19.00
Vezeti: Fekete Zsolt

Csepp Csepel néptánc
hétfő: 17.30–19.00,
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára

Fashion dance
kedd: 17.00-18-00 (alsós), 
18.00-19.00 (felsős)
ÚJ! szombat: 10.30-11.30 (alsós), 
11.30-12.30 (felsős)
Vezeti: Toronya Alexandra

íjász klub
február 21-e, 9.30-10.30, 10.30-11.30, 
11.30-12.30, vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel néptánc
szerda: 18.30–20.10
Vezeti: Varga Edit

ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda: 16.00–17.00
Vezeti: Polákovics Rita

Wing-tsun kung-fu
hétfőn 19.00–20.30, 
csütörtökön 18.30–20.00, 
vezeti: Bereczky Péter

ÚJ! tündértánc
Hastánc gyerekeknek 
(5–10 éves kor között), ahol 
elsajátíthatják az orientális tánc alapjait, 
ami javítja a testtartásukat, fejleszti 
ritmusérzéküket.
csütörtök: 17.30–18.30
Vezeti: Tóth-Czirják Aliz
Díjmentes bemutató óra február 19-én

FelnŐtteKneK
do-in torna – várjuk a jelentkezőket 
induló csoportunkba! 
„A Do-in japán módszer a testi egészség 
megőrzésére, a lelki egyensúly eléréséhez. 
Öngyógyító masszázs és mozgásgyakorla-
tok rendszere, melyek egyszerűek, könnyen 
megtanulhatók, bármely korosztály végez-
heti. Használatával ellenállóbbak leszünk  
a betegségekkel és a stresszel szemben, javul 
a koncentrációnk.” Vezeti: Orbán Tamásné, 
Kati. A torna legalább 8 fő jelentkezése ese-
tén indul. 

Zumba
hétfő: 18.00–19.00, szerda: 19.00–20.00, 
péntek: 17.00–18.00, vezeti: Pinelli Andrea

Hastánc
kedd 18.00–19.00, vezeti: Tóth-Czirják Aliz

Meridián torna – 
„Élj száz évig egészségesen”
csütörtök 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati

Pingpongklub
kedd 17.00–20.00, vezeti: Antal Tivadar

íjász klub
február 21-e, 9.30-10.30, 10.30-11.30, 
11.30-12.30, vezeti: Sárfi László 

önzetlen masszázs gábortól 
hétfő 16.00–20.00; Ingyenes nyugtató, fris-
sítő, relaxáló masszázs, tanácsadással.

Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak! 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. 
Az Info Pont nyitvatartási ideje 
hétfőtől péntekig: 12.00-től 20.00-ig, 
szombaton: 9.00-től 13.00-ig

ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig: 13.00-tól 17.00-ig
(20 perc/fő/alkalom)

nyitva tartás:
Közművelődés: 
hétköznapokon 12.00–20.00, 
szombaton 9.00–13.00
Könyvtár: 
hétfőn zárva, 
keddtől péntekig 13.00–19.00, 
szombaton 9.00–13.00 

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

minisztériumi megállapodás 
a középiskolával
A Magyar Honvédség repülőműszaki-szakember 
utánpótlását célzó együttműködési megállapodást 
írt alá a Honvédelmi Minisztérium és a Kossuth 
Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépis-
kola fenntartója, a KLIK 2015. január 19-én. Így 
a Kossuthban végző tanulók elhelyezkedési lehető-
ségei bővülnek, hiszen nemcsak a polgári repülő-
gép-karbantartó cégeknél, hanem a katonai Gripen 
gépek üzemeltetésekor is számítanak munkájukra.
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HirdetÉs

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

Februári programok:

Előadóestek
Február 20-a: Népek dalaiból - Görög dallamok.
Énekel és buzukin játszik: Topalidisz Kosztasz 

Február 27-e: Titkos szövetségek a XX. században. Előadó: Kubinyi Tamás író, újságíró.

Az előadóestek 16 órától kezdődnek.

Úti beszámolók     
Február 12-e: Amerikai Egyesült Államok nagy körút, Február 19-e: Kanada I. rész

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

Filmvetítések szerdánként, 15 órától           
Február 18-a: Hyppolit, a lakáj, Február 25-e: 2 x 2 néha 5

Egészség nap
Minden páros hétfőn 14.30 és 15.30 óra között az idős kort érintő egészségügyi problémákról 

tart előadást dr. Oláh Ilona szakorvos. 
Az előadás után – igény szerint – vérnyomás- és cukorszint-mérés

Gyógy-masszás minden hétfőn 10 órától 14 óráig: dr. Solymosi Mária

Kímélő torna
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 10-től 11 óráig. Meridián torna hétfőnként 11-től 12 óráig.

Táncos, zenés 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 

február 10-én és február 24-én, 16 órától 17 óráig. Énektanár: Józsa Éva                                                          

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 14 és 18 óra között vetélkedővel egybekötött társasjátékok. 

A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 12 és 18 óra között.

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

Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Kirándulás
Február 16-a: A Parlament megtekintése idegenvezetővel. Találkozás: 13 órakor a Klubban. 

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.

TÁNCVERSENY
NYUGDÍJASOKNAK

A nyugdíjas korosztály táncversenyét rendezzük meg március 1-jén, 16 órától, melyre 
azoknak a pároknak a jelentkezését várjuk, akik szívesen részt vennének a versenyen.

A párosok egyénileg mutatják be a tudásukat az általuk választott zenére. 
A verseny sorrendjét, a helyezéseket a közönség szavazatai döntik el. 

A műsorban neves előadóművészek is fellépnek.

 HELYSZÍN
Radnóti Miklós Művelődési Ház (1214 Budapest, Vénusz utca 2.)

JELENTKEZNI
Személyesen: 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 115. (Csepeli Nyugdíjas Klub)

Telefonon: 278-0128, e-mailen: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu

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

LAKÁS________________________________________ 
CSePelen a Szent Imre térnél épülő 3 szobás panorámás 
tetőtéri lakások készültségi foktól függően 20-100 eFt-ért 
eladók. T.: 06-30-951-3004

FESTMÉNY________________________________________ 
KieMelKedŐ kvalitású 19-20. századi magyar és régi kül-
földi festmények, műtárgyak vétele, eladása. 
T.: 06-30-949-2900; E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu 
Nemes Galéria 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.

ADÁS-VÉTEL________________________________________  
CSePelen és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
iKeA-s ifjúsági egyszemélyes  - 90x200cm - fehér FLAXA 
ágykeret fejvéggel + ágyráccsal, görgős tárolóval, eladó 
fix 15 eFt-ért; Fehér IKEA-s íróasztal fix 6 eFt-ért; Állítható 
- 30-35-ig – fehér ROCES korcsolya jó állapotban eladó fix 
13 eFt. T.: 06-70-439-7767________________________________________ 
MindenneMŰ régiséget vásárolok. Bútorokat, órá-
kat, festményeket, könyveket, borostyánokat, érmeket, 
hanglemezt, porcelánokat, teljes hagyaték kiürítéssel is. 
Díjtalan kiszállás, becslés. Jakab Dorina 06-20-365-1042.

TÁRSKERESŐ________________________________________  
KereSeM kedves páromat. 62 éves 182/70 kg csepeli férfi 
vagyok. T.: 06-30-352-9903

ÁLLÁST-KÍNÁL________________________________________  
MŰKörMöS, fodrász felvétel a Sétáló utcai megüresedő 
helyre. Fodrász, műkörmös, kozmetikus felvétel a Tihanyi 
utcai szépségszalonba. T.: 06-30-292-3737  

EGÉSZSÉG________________________________________  
FelnŐtt, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kis-
műtétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI. Ady E. u. 
17. Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313

OKTATÁS________________________________________  
OKJ-s óvodai dajka, pedagógiai és családsegítő, gyógype-
dagógiai segítő szakképzés, felkészítés. 
T.: 06-30-269-1061, www.kaszaszakkepzes.hu 
nysz: 01-0064-04

SZOLGÁLTATÁS________________________________________  
dUgUláSelHárítáS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-
ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. 
Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
ABlAKJAvítáS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve válla-
lom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szigete-
lését garanciával. Felmérés díjtalan! 
Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
ÉPÜletBOntáS megvétellel vállalunk! Referenciákkal 
rendelkező számlaképes cég. T.: 06-70-378-9299________________________________________ 
AUtOMAtA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Ja-
vítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148________________________________________ 
redŐnySZerelÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalag-
függöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső mű-
anyag párkányok szerelése. Hétvégén is! 
Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
MegOldáS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró 
javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 
1 év garancia! Üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, 
hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. 
XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
ABlAKOK, ajtók passzítása, szigetelése, burkolás, kőmű-
ves munkák, gipszkarton-szerelés, szőnyegpadló; parket-
talerakás, festés-mázolás, tapétázás javítások. Garanciá-
val Riener és Tsa. T.: 276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
áCS- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb mun-
káig) tetőjavítást-építést, dryvitozást, padlás szigetelé-
sét, kéményépítést, bontási munkákat szállítással. Hétvé-
gén is 20% kedvezménnyel. T.: 06-30-318-2173________________________________________ 
gAUdi Sándor vállal lakásfelújítást, átalakítást, festést- 
mázolást, fürdőszoba burkolást, ajtó- ablak cserét, külső 
szigetelést, járda- kerítés építést. T.: 06-70-586-7989;  
www.gaudiesfiabt.hupont.hu________________________________________ 
KUtyAKOZMetiKUS 20 éves szakmai, kiállítási, te-
nyésztői gyakorlattal vállalja az Ön otthonában kutyája 
teljeskörű kozmetikáját. T.: 06-20-973-5090

Apróhirdetések   

ingAtlAnÜgyeK elAdáS-KiAdáS, 
energetiKAi tAnUSítvány MáSnAPrA

HívJA: 06-30-616-6888!______________________________________
BÉKe téren zöldövezeti, mfszt.-i, 55 nm-es, 2 szobás, fel-
újított lakás, tárolók, pince, gázkonvektoros fűtés: 10,5 mFt______________________________________
PUli sétányon 64 nm-es, 2+ félszobás cirkófűtéses erké-
lyes panorámás IV. em.-i lakás, műanyag nyílászárókkal, 
tárolókkal: 9,5 mFt i.áron ______________________________________
SÉtányOKOn, felújított 76 nm-es 2+2 félszobás cirkós, 
parkra néző erkélyes hőszigetelt IV. em.-i lakás: 11,9 mFt______________________________________
BÉKe téren zöldövezeti, mfszt.-i 55 nm-es, 2 szobás fel-
újított lakás, tárolók, pince, gázkonvektoros fűtés: 8,9 mFt______________________________________
SZAtMári u.-ban 120 nöl-es összközműves telken 70 
nm-es,2 szobás, gázkonvektoros, felújítandó ikerház, tá-
rolókkal: 10,5 mFt ______________________________________
KOlOZSvári u.-ban I. em.-i, felújított, 47 nm-es, 1+fél-
szobás erkélyes, gázfűtéses lakás beépített bútorokkal, 
beépített hűtőszekrénnyel, mosogatóval, mosógéppel, 
sarokkádas fürdőszobával: 9,9 mFt

SZent László u.-nál Felújított cirkófűtéses IV. em.-i, 55 nm-
es, 2 szobás, erkélyes lakás, új konyhabútorral, beépített 
szekrénnyel, műanyag nyílászárókkal: 10,9 mFt i.áron______________________________________
CSePel központjában IV. em.-i, erkélyes 55 nm-es, 1+2 
félszobás, felújított panellakás 9,7 mFt i.áron______________________________________
KriZAntÉM lakótelepen 76 nm-es, 2+2 félszobás erké-
lyes, extrán felújított, átépített lakás: 13,5 mFt i.áron______________________________________
MáriA királyné u.-nál, 800 nm-es, összközműves telken 
100 nm-es 3 szobás, önálló, hőszigetelt családi ház ugyan-
annyi négyzetméteren előkészített emelet beépítési lehe-
tőséggel, dupla garázzsal, pincével, tárolókkal: 28,9 mFt______________________________________
erdŐSOr u.-nál 120 nm-es, hőszigetelt családi ház mind-
két szinten 2 db szobával, fürdőszobával korszerűen felújí-
tott gépesített konyhabútorral, kertkapcsolatos étkezővel, 
garázzsal 540 nm-es telekkel. I.ár: 28,5 mFt______________________________________
SZent László u.-nál, 170 nm-es kétszintes, 3 szobás nappa-
lis két fürdőszobával,40 nm-es garázzsal önálló családi ház, 
150 nöl-es összközműves telekkel: 26,9 mFt______________________________________
erdŐSOr u.-nál, 130 nm-es felújított ikerház, földszint: 
nappali és háló, emelet: 2 szoba, mindkét szinten fürdőszo-
ba, 150 nöl-es összközműves telek, garázs: 28,9 mFt i.áron.

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

„KIKOSARAZZUK!˝
Kosárfonó tanfolyam felnőtteknek

Skoda Noémi kosárfonó mester vezetésével

Február 20-tól, kéthetente, péntekenként
17 és 20 óra között, összesen hat alkalommal.

Részvételi díj foglalkozásonként:
2500 Forint, ami az alapanyag (fűzfavessző)

költségét tartalmazza!
Előzetes jelentkezés és bővebb felvilágosítás

a művelődési ház elérhetőségein.

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!  Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
Telefon és fax: 278-0711. Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig, info@csepelihirmondo.hu
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programok

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu

www.csepelivaroskep.hu

április 4.,május 9., 9.00-13.00
BABABÖRZE – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására
Bababörze és Tinibörze egyszerre egy 
időben március 7-én 9.00-13.00-ig!

Az összes börzére már bérelhető asztal 1000 Ft, 
1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

Február 10 - 28.
VASPÁLYA– Solymos Tamás Géza festmény 
kiállítása
A kiállítás megtekintése díjtalan!

ÚJ tAnFOlyAMOK

KIKOSARAZZUK!
Kosárfonó tanfolyam felnőtteknek
Skoda Noémi kosárfonó mester vezetésével
Február 20-tól, kéthetente, 
péntekenként 17 és 20 óra között, 
összesen hat alkalommal.
Részvételi díj foglalkozásonként: 
2500 Forint, ami az alapanyag (fűzfavessző) 
költségét tartalmazza!
Előzetes jelentkezés és bővebb felvilágosítás 
a művelődési ház elérhetőségein.

SZíNItANODA
A Veronilla dráma és musical Stúdió szeretettel 
vár minden érdeklődőt 4 – 70 éves kor között!
Színjátszás, helyzet –és stílusgyakorlatok, 
kommunikáció, musical és színpadi tánc, 
énekhangképzés, beszédtechnika. 
Próbák időpontja: szombat 9.00 -12.00
tanfolyam vezető: 
Dévényi Judit Stúdióvezető, rendező 
Meghallgatás: 2015. február 14. 9.00

JOBB AgyFéltEKéS RAJZtANFOlyAM
A rajzprogram alatt használt rajzkészség 
fejlesztő módszerek, a tanulás más területén is 
pozitív változást eredményeznek, mely az iskolai 
teljesítmény javulását hozhatja.
Kezdés: 2015. február 16. 17 óra. 
(13 alkalmas tanfolyam)
Jelentkezni lehet: 
Nógrádi györgyinél 
a 06 30 9443 460-as telefonszámon, 
vagy a nogradigyorgyi@gmail.com 
e- mail címen.

HANgFüRDő – a programra előzetes 
jelentkezés szükséges!
tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban.
Időpont: február 21. 10.00, 
február 27. 18.30
Díja: 1100 Ft / alkalom
Vezeti: Eisenmann tünde

gyereK tAnFOlyAMOK

Ovi Suli: 
szombat 9.00-12.00
Kerekítő mondókás móka: 
kedd 9.30-10.00

Kerekítő bábos torna: 
kedd 10.15-11.00

gyerek jóga: 
kedd 17.00-18.00

Jazz balett: 
kedd, csütörtök 16.00-19.00, szerda 16.00-17.30

Karate: 
kedd, csütörtök 17.00-19.00

Hip-hop: 
hétfő, szerda 16.00-17.00 

Fit dance-Disco show tánc: 
hétfő, péntek 17.00-19.00

Ökölvívás: 
hétfő, péntek: 17.00-19.00, szerda: 17.30-19.00

légy kreatív: 
péntek 16.30-18.00 

FelnŐtt tAnFOlyAMOK

Nyugdíjas hölgyek tornája: 
hétfő, csütörtök 8.30-9.30

Dinamikus gerinctorna: 
csütörtök 8.30-9.30, péntek 19.00-20.00

tai chi: 
szerda 19.00-21.00

Alakformáló torna: 
kedd, csütörtök 19.00-20.00

Kung-fu: 
hétfő, csütörtök 18.00-19.30

társastánc: 
hétfő 19.30-21.00, szerda 18.30-20.00
latin Cardio: 
hétfő 18.30-19.30 szerda 20.00-21.00

Jóga a mindennapi életben: 
kedd 18.30-20.00, szerda 8.00-9.30 
Jelentkezőket várunk!

Zsírégető torna: 
hétfő, szerda, péntek 19.00-20.00

Fit-ball: 
kedd 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30

Hastánc: 
péntek 16.30-17.30

Ildo Fitness: 
kedd 18.00-19.00
Pilates: kedd 8.30-9.30, péntek 18.00-19.00

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

KOLTAI RÓBERT
zenés retro kabaréja

Február 21. szombat 18 óra

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

belépőjegy:
1300 Forint

„VASPÁLYA”
SOLYMOS TAMÁS GÉZA

FESTMÉNY
KIÁLLÍTÁSA

MEGTEKINTHETŐ FEBRUÁR 10-28-IG
HÉTKÖZNAP 8-20 ÓRÁIG, HÉT VÉGÉN A HÁZ PROGRAMJÁHOZ IGAZODVA

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

Jegyár 500 Forint. Jegyár gyerekeknek (10éves korig)
800 Forint, ami tartalmazza az ugrálóvár használatát

és a kézműves foglalkozáson való részvételt.

Február 22.,vasárnap 10 óra

utána: kézműves foglalkozás és ugrálóvár

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

MACSKAFOGÓ Ternovszky Béla
rajzfilmje

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

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

MEGUNT 
KAMASZHOLMIK 

VÁSÁRA

asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 2500 FtMárcius 7., 9-től 13 óráig
EGYSZERRE EGY IDŐBEN!
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programok

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

asztalbérlés 1500 Ft
Radnóti Miklós Művelődési Ház

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

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

Február 14., március 14.,
április 11., május 16., június 13.,

9-től 13 óráig

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  
1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu

Február 14., 15 óra
„JÓ DOLOG A SZERELEM” – zenés dínom-dánom 
a Radnótiban
Fellép: Erdős Melinda a Magyar Állami Operaház 
tagja. Közreműködnek: meglepetés unokák, Nagy 
János dallamfüttyös, a Csili Társastánc Klub és a 
Csepeli Mosolygós Dalkör. Kísér: Cselényi László-
zongora, Nagy Imre-harmonika. A rendezvény há-
ziasszonya: Péter Anna. A műsor után élőzene, tánc 
és mulatság estig! A belépőjegy ára pártoló tagok 
részére elővételben 1500 Ft, amely 3 rendezvényre 
érvényes, a helyszínen 900 Ft alkalmanként.

FelHíváS
2015. február 22-i 
„Házasodjunk Csepelen!”
Első esküvő kiállításra várjuk azokat a fotókat, 
melyek a kerületben készültek az elmúlt év-
tizedekben. A fotók a kiállítás alatt kivetítőn 
jelennének meg. Kérjük, ha Csepelen volt az 
esküvője, és szívesen megosztaná velünk és 
a látogatókkal fotóját, küldje el digitálisan a 
radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu e-mail 
címre, vagy hozza be személyesen a Radnóti 
Miklós Művelődési Házba (1214 Budapest, Vé-
nusz u. 2.). A képekhez kérjük, adja meg a há-
zaspár keresztneveit és az esküvő évét.

Február 28., szombat 18 óra
FARSANGI GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN
élőzenés táncoktatás a Mydros– zenekarral
A program díjmentesen látogatható a Csepeli 
Görög Önkormányzat szervezésében.

KlUBOK

JÁTSSZUNK EGYÜTT!
Minden hónap első szerdáján 14 órától a 
könyvtár előterében.
A Délután Alapítvány csepeli tagjai biztosítják 
elsősorban nyugdíjasok, középkorúak számára 
a társasjáték lehetőségét. A részvétel ingyenes! 
Szeretettel várnak minden játszani szeretőt! 

KATTANJ A HÁLÓRA! – számítógépes ismeretek 
kezdőknek
Ingyenes, interaktív csoportfoglalkozások a Csil-
lag-műhely szervezésében. Szerda: 18.00-20.00

tAnFOlyAMOK

Csiri-biri torna
kedd: 9.30-10.30; részvételi díj: 1200 Ft/alkalom
információ: Orszácky Ildikó
06-30-389-5500; www.csiri-biri.hu

Ringató
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
Kisgyerekkori zenei nevelés néhány hónapos 
kortól 3 éves korig; részvételi díj: 800 Ft/alkalom
vezeti: Venczel Mónika 06-70-382-0026

Ovis karate 
hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00
részvételi díj: 3500 Ft/hó; vezeti: Mátyók Andrea 
(II.dan) (0/201-7130)

Capoeira Abolicao
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
részvételi díj: 8200 Ft/hó;  6000 Ft/fél hónap; 
2000 Ft/alkalom; vezeti: JOÃO NOVAIS DA SIlVA
06-70-236-3619; www. acbf.eu

Reggeli frissítő torna 
csütörtök: 9.00-10.00
A Pilates technika alapjai, nyújtó és erősítő gyakor-
latok, izmok és ízületek átmozgatása a gerinc és 
háti problémák enyhítésére. Részvételi díj: 700 Ft/
alkalom, Vezeti: Végh Alexandra, 06-20-949-1453

Aerobic-mix
hétfő: 19.00-20.00; csütörtök: 19.30-20.30
részvételi díj: 700 Ft/alkalom; vezeti: Kodácsi 
Varga Andi 06-30-870-3077

Alakformáló torna
hétfő, csütörtök: 18.30-19.30; részvételi díj: 700 
Ft/alkalom; kedvezményes bérletvásárlási lehető-
ség! Vezeti: Mátyók Andrea 06-20-201-7130

Bokwa Fitness
hétfő: 19.00-20.00; szerda: 18.00-19.00; 
részvételi díj: 700 Ft/alkalom; vezeti: Bácsik Szilvia 
06-20-533-9717

Zumba
kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00; 
részvételi díj: 700 Ft/alkalom; vezeti: Papp Noémi 
06-20-280-5910

Kyokushin karate
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-18.00; 
részvételi díj: 5000 Ft/hó; vezeti: Mátyók Andrea 
(II. dan) 06-20-201-7130

Jóga a mindennapi életben
kedd 18.00-19.30; Paramhans Swami 
Maheswarananda eredeti jógarendszere; 
részvételi díj: 1500 Ft/alkalom, 4000 Ft/4 alkalom; 
vezeti: Füzesi Ilona; www.joga.hu

Önzetlen masszázs 
kedd: 16.00-20.00; állapot felméréssel; a 
részvétel ingyenes; vezeti: Varga Sándor; okleveles 
biomasszőr 06-20-512-1282

Hastánc
szerda: 19.00-20.30
részvételi díj: 1200 Ft/alkalom, 4000 Ft/4 alkalom
vezeti: Nirsch Havaska
06-20-542-3787

HIP-HOP 8 éves kortól
hétfő:16.00-17.00; csütörtök:16.30-17.30; 
részvételi díj: 5000 Ft/hó;
vezeti: Vegera András
06-30-399-2001

Haladó felnőtt társastánc
hétfő: 19.30-20.30;
részvételi díj: 5000 Ft/hó;
vezeti: gellai tamás 06-20-966-5152 
www.danceexpress.hu

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti.

ELSŐ ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS
2015. FEBRUÁR 22. 10-14 ÓRÁIG

HÁZASODJUNK
CSEPELEN!

EGY HELYEN MINDEN, AMI EGY ESKÜVŐ 
SZERVEZÉSÉHEZ ELENGEDHETETLEN

CSEPEL ÉS KÖRNYÉKI ESKÜVŐI 
SZOLGÁLTATÓK BEMUTATKOZÁSA

 

PROGRAM
Ruhabemutató és próbalehetőség; Táncbemutató;

Menyasszonyi autó; Látványos smink, köröm és frizura;
Esküvői zenei ízelítő; Sütikóstoló

További szolgáltatók: fotó és videó, dekoráció,
esküvőhelyszín, party service, virágkötő

Fotókiállítás az elmúlt évtizedek csepeli menyegzőiből;
Esküvőtörténeti kiállítás

BELÉPŐ: 300,- FT/FŐ, 
JEGYESEKNEK PÁROS BELÉPŐ: 500,- FT/PÁR

A LÁTOGATÓK ÉRTÉKES MEGLEPETÉSEKRE 
SZÁMÍTHATNAK!

R ADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. • Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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HirdetÉs

Alma
koncert

2015. március 8., vasárnap 11 óra

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •   www.csepelivaroskep.hu

Belépő: 2000 Ft,
jegyek elővételben kaphatók.  

A koncert előtt és után 
díjmentes kézműves-foglalkozás

várja a gyerekeket!

baba- és gyermekruha börze és játékvásár

Rákóczi Kert
február 21., március 21., 9-12 óra
XXI., Rákóczi tér 34. · Asztalbérlés: 1000 Ft/asztal

Foglalás és bovebb információ: 278-0508
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