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önkormányzat

Megépülhet az új csepelI bIrKózócsarnoK – KItüntetéseK MárcIus 15-én

Egységes pavilonok lesznek

MárcIus 1-jétől Változott a szocIálIs ellátás, de a csepelIeK jobban járnaK 

több pénz jut támogatásra

Ülésezett a csepeli önkormányzat kép-
viselő-testülete február 26-án. Birkózó-
csarnok építéséről, egységes pavilonok 
kihelyezésről, a csepeliek szociális tá-
mogatásról, óvodai átalakításról, kitün-
tetésekről döntöttek a képviselők. 

Új birkózócsarnok 
Négyszázmillió forintos állami támoga-
tással korszerű, ezer főt befogadó birkó-
zócsarnok épül Csepelen. A három lehet-
séges helyszín: a Hollandi úti Sport- és 
Szabadidő- és Rendezvényközpont terü-
lete, a strand szomszédságában fekvő üres 
terület, illetve a kutyakiképző melletti 
terület. A képviselő-testület önkormány-
zati forrásból húszmillió forintot szavazott 
meg a sportcsarnok tervezésére: erre egy-
úttal fel is kérte a Csepeli Városfejlesztési 
és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft.-t.

Egységes pavilonok
Borbély Lénárd polgármester javaslatára 
lebontják azokat az igénytelen megjelenésű 

árusítóbódékat, amelyek rontják a közterü-
letek megjelenését. A helyükre igényes és 
egységes megjelenésű épületek kerülnek. 
2015. december 31-e után az önkormányzat 
nem fog közterület-használati engedélyt 
adni a könnyű vázszerkezetű építmények-
re és olyanokra sem, amelyek elhelyezke-
désükben, megjelenésükben, funkciójuk-
ban rontják a városképet vagy a kérelem 
benyújtásakor legalább 12 hónapja üresen 
állnak. Mindehhez természetesen pénz is 
kell, ezért ötmillió forintos pályázati keret-
ről is döntöttek a városatyák, amely a bó-
dék lebontásának költségeit fedezi.

Erősödik a szociális háló
2015. március 1-jétől megújult a szoci-
ális ellátások rendszere. Az állam és az 
önkormányzat feladatai szétválnak, így a 
rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz.  
A jövőben a kerületi hivataloknál jövede-
lemkompenzáló-, míg az önkormányzatok-
nál kiadáskompenzáló szociális támogatá-
sok lesznek kérhetők. Önkormányzatunk  
a döntés alapján a tavalyi 163 millió forint 
helyett idén 183 millió forintot fordít a cse-
peli lakosok szociális támogatására.

A februári, március 5-éig kifizetendő tá-
mogatásokat a jogosultak még az eddig 
megszokott módon kapják az önkormány-
zatoktól, azonban az április 5-éig esedékes 
márciusi ellátást kizárólag folyószámlá-
ra utalással, vagy lakcímre (postafiókba)  

kézbesítéssel juttatják el a kerületi hiva-
talok. A képviselők többsége támogatta, 
hogy a bölcsődei felvételnél azon gyer-
mekek élvezzenek előnyt, akinek a szülei 
most térnek vissza a munkaerőpiacra.

Óvodai átalakítás
Parázs vitát váltott ki az óvodák összevo-
násáról szóló előterjesztés, amely a kilenc-
venes években megkezdett átalakulások 
utolsó állomása. Az ülésen az óvodaveze-
tők mellett szülők is megjelentek, akik azt 
hangsúlyozták, bizonytalanok és aggód-
nak a változások miatt. Az ellenzéki pár-
tok is ezt húzták alá, és az átalakításokat 
elindító balliberális képviselők ellenzék-
ben már nem támogatták a javaslatokat. 

Borbély Lénárd polgármester a testület 
tagjai előtt arról biztosította a jelenlévőket, 
hogy a gyerekek és a szülők semmit sem fog-
nak érezni az átalakításból, mivel az pusz-
tán gazdasági jellegű változást hoz majd.

kitüntetések csepel szolgálatáért
A testület kitüntető címek adományozásá-
ról is döntött. Március 15-én hárman vehe-
tik át a Csepel Szolgálatáért díjat: Tamás 
Judit, a Családtámogatási Iroda vezetője, 
Babán József nyugalmazott polgári védel-
mi dolgozó és Galgócz Deák Antal tűzoltó 
alezredes, a XXI. Kerületi Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokság parancsnoka.

Csepel.hu

Megváltozott a szociális ellátások rend-
szere, az állam és az önkormányzat fel-
adatai szétváltak március 1-jétől. 

A jövőben a kerületi járási hivataloknál jö-
vedelemkompenzáló, míg az önkormány-
zatoknál kiadáskompenzáló szociális támo-
gatások kérhetők. Hogyan érinti mindez a 
csepelieket? Tamás Judit, a Családtámoga-
tási Iroda vezetője segít eligazodni.  

A képviselő-testület február végi döntése 
alapján a tavalyi 163 millió forint helyett 
idén 183 millió forintot fordít a csepeli 
önkormányzat a lakosok szociális támo-
gatására. Az állam az önkormányzatokra 
bízta, hogy a kiadáskompenzáló szociá-
lis támogatásokat a saját költségvetéséből 
kigazdálkodja és a jövőben is nyújtani 
kívánja, vagy lemond róluk. Csepelen –  
a polgármester előterjesztésére – a képvi-

selők megszavazták a szociális ellátások 
rendszeréről szóló új helyi rendeletet. 

lakhatási támogatás
Az eddigi normatív lakástámogatás he-
lyébe „csepeli lakhatási támogatás” 
néven kérhető segély a közüzemi szolgál-
tatások díjának támogatására. A feltéte-
lek ugyanazok, mint korábban. Az igény-
lőnek csepeli lakosnak kell lennie, aki 
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önkormányzat

életvitelszerűen lakik a kerületben. Jö-
vedelemigazolással kérhető a támogatás, 
amelynek összege havi 2500 forint. Az 
eddigi normatív lakástámogatás a lejá-
rat végéig érvényes, párhuzamosan a két 
támogatás nem adható. 

Gyógyszertámogatás
A korábbi méltányos közgyógyellátás 
helyett „csepeli gyógyszertámogatás” 
vehető igénybe. A támogatásra azok jogo-
sultak, akik krónikus betegségben szen-
vednek, és a jövedelemigazolásuk alapján 
indokolt a kérelem. Újdonság a rendszer-
ben, hogy míg korábban az Országos 
Egészségügyi Pénztár (OEP) árazta be 
a gyógyszereket, ezt most már a házior-
vosok javaslata alapján a gyógyszertárak 
végzik. A gyógyszerköltség 30 százaléka, 
maximum havi 3 ezer forint igényelhető. 
A korábbi méltányos közgyógyellátás a le-
járat végéig érvényes, párhuzamosan a két 
támogatás nem adható. 

ápolási díj
A méltányos ápolási díj helyébe „csepeli 
ápolási támogatás” kérhető. A támoga-
tást csak azok vehetik igénybe, akik 18 

éven felüli tartósan beteg hozzátartozó-
jukat ápolják. A támogatásban részesü-
lők havonta 23 ezer 600 forintot kapnak, 
tevékenységük szolgálati időnek számít 
és egészségügyi szolgáltatásra jogosul-
tak. A korábbi ápolási díj február 28-ától 
megszűnt, ezért ezzel egy időben a Csa-
ládtámogatási Iroda munkatársai levélben 
értesítették az érintetteket, hogy március 
végéig adják be igényüket. 

adósságcsökkentés
Az eddigi adósságcsökkentési támogatás 
helyett „csepeli hátralékkezelési támo-
gatás” kérhető ugyanazokkal a feltételek-
kel, mint korábban. Azok részesülhetnek 
benne, akiknek a hathavi közüzemi tar-

tozása 50 ezer és egymillió forint között 
van. A kérvényezőnek március 1-jétől 
a Humán Szolgáltatások Igazgatóságán 
(HSZI) kell igazolnia a hátralékát, és nyi-
latkoznia arról, hogy együttműködik az 
adóssága csökkentése érdekében. Az ügy-
félnek a támogatásba bevont adósságának 
a 25 százalékát önrészként kell fizetnie, 
míg támogatásként a tartozása 75 százalé-
kát, maximum 200 ezer forintot kaphatja 
meg. A kérelem elbírálásánál figyelembe 
veszik a család anyagi helyzetét, de kötele-
zővé teszik, hogy a 25 százalékos önrészt  
a kérelmező maga fizesse be. 

Változatlan segélyezési formák
Minden egyéb, korábbi segélyezési forma 
változatlan maradt. Ezek közé tartozik az 
átmeneti segély, a temetési segély, a neve-
lési segély, a lakbértámogatás, a rendkívü-
li gyermekvédelmi támogatás, a gyermek-
étkeztetés térítési díjának kedvezménye. 
Újdonság ugyanakkor, hogy „csepeli krí-
zistámogatás” kérhető nagy értékű elemi 
kár esetén, amelynek maximális összege 
199 ezer 500 forint.

Cs. A.

Az érdeklődők a szociális ellátási rend-
szer változásairól az önkormányzat hon-
lapján található rendeletekben találnak 
bővebb információt, illetve a Petz Ferenc 
utcai ügyfélszolgálaton kérhetnek továb-
bi tájékoztatást.   

A rendszeres szociális 
segélyt és a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatást  
a járási hivatalnál lehet kérni. 
A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás összege változatlan, 
havonta 22 800 forint. 

tamás judit: „idén húsz millió forinttal több jut szociális ellátásra csepelen”

fotó: szria
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aktuális

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzatának

március 15-ei
megemlékezésére

 A megemlékezés
helyszínei:

 

8 óra:
Koszorúzás,
Görgey tér,

Petőfi szobor
  

10 óra:
Ünnepi megemlékezés,

kitüntetések átadása,
Királyerdei Művelődési Ház

A rendezvényen
beszédet mond:
Németh Szilárd

országgyűlési képviselő

Parázs vitát váltott ki az óvodák össze-
vonásáról szóló előterjesztés a csepeli 
önkormányzat február 26-i ülésén. Az 
átszervezés után az óvó nénik többet 
tudnak foglalkozni a gyerekekkel – a 
bírálók viszont bizonytalanságuknak és 
félelmeiknek adtak hangot. 

2010 óta kerületünk óvodái számos fej-
lesztésnek örülhettek: az intézményeket 
fenntartó csepeli önkormányzat egymás 
után adta át az új vagy felújított termeket, 
épületrészeket, sport- és játszóudvarokat. 
Az étkeztetés támogatásával és a tisztasági 
csomagok ingyenes biztosításával a kerület 
nagy segítséget nyújt a szülőknek is. 

„Az óvodahálózat átszervezésének hatása kö-
rülbelül olyan lesz, mintha tíz új óvónőt ven-
nének fel az eddigiek mellé. Az önkormány-
zat – a vezetői feladatok összevonása mellett 
– folytatja a rendszerváltás óta nem látott 
nagyságrendű felújításokat is. Ebben az évben 
közel háromszáz millió forint értékben szépül-
hetnek és korszerűsödhetnek a csepeli óvodák 
épületei, udvarai" – mondta el a Csepeli Hír-
mondónak Borbély Lénárd polgármester.

Bár az átszervezésnek köszönhetően töb-
ben foglalkozhatnak majd közvetlenül a 

gyermekekkel, az önkormányzat testü-
leti ülésén mégis ádáz vita alakult ki az 
előterjesztés miatt. Hudák János, a PM 
képviselője például bizonytalanságának 
és aggodalmainak adott hangot. A kép-
viselő hangsúlyozta, hogy nem ellenzi a 
javaslatot, de nem tudja, hogy mi lesz a 
gyermekekre gyakorolt hatása, és ezért 
nem tudja azt támogatni sem. Az MSZP-s 
és DK-s politikusok valamint az ülésen 
megjelent szülők is azt hangsúlyozták, 
hogy bizonytalanok és aggodalmaik, fé-
lelmeik vannak a változások miatt. Fel-
szólalt egy érintett óvodavezető is, aki 
elmondta: fárasztó volt számára, amikor 
teljes munkaidőben foglalkozott a gyere-
kekkel, és még a most megszűnő vezetői 
munkakörét is el kellett látnia. 

Borbély Lénárd polgármester a testület 
tagjai előtt arról biztosította a jelenlévő-
ket, hogy a gyerekek és a szülők semmit 
sem fognak érezni az átalakításból, mivel 
a gyermekekre nézve nem lesz negatív 
hatása. 

A Hírmondó tudomása szerint a polgár-
mester egyeztetéseket kezdeményezett a 
tagóvodák vezetőivel, hogy tisztázzák az 
átszervezéssel kapcsolatos kérdéseket.

a nőnap alkalmából egy szál tulipánnal köszöntötte az önkormányzat a lányokat, 
asszonyokat a csepeli Piacnál. Képünkön borbély lénárd polgármester

óVodáK

több idő jut a gyermekekre

fo
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örökség
Szinte egy időben zajlott a két ese-
mény: 89 éves korában elhunyt Bácsi 
József, Csepel díszpolgára, és megem-
lékeztünk a mártírokról a kommuniz-
mus áldozatainak emléknapján. Bácsi 
József említése nem véletlen: 1956 
után tízévi börtönbüntetésre ítélték, és 
csak a rendszerváltás után rehabilitál-
ták, vagyis személyes sorsa szorosan 
összefügg az emlékezés ünnepével.

Csepelt a tájékozatlanabbak máig is 
vörös Csepelként emlegetik, pedig az 
igazság az, hogy egyszerűen munkás-
kerület voltunk, vagyunk, mindenfé-
le szín nélkül. 1956-ban nálunk még 
akkor is kitartottak a forradalmárok, 
amikor az orosz tankok máshol már 
mindent letiportak. Csepelen ráadá-
sul vérbeli munkásfiatalok, ha jobban 
tetszik, egyszerű melósok harcoltak a 
zsarnokság ellen, olyanok, akikről a 
kommunisták előzetesen dicshimnu-
szokat zengtek, mintha éppen minden-
ki közéjük tartozna, aki két kezével 
keresi meg a kenyerét. Ennél nagyobb 
csapás nem érhette volna őket: nem 
mindenféle „gyanús” polgári vagy 
értelmiségi elemek, hanem a magyar 
munkás sújtott le rájuk vasököllel.

Csepel sokat változott, ma másféle szelek 
fújnak a politikában. A kommunizmus 
szerencsére már csak emlék, a helyiek 
döntő többsége nemet mond a dikta-
túrára. Nem kell a mákony, nem kell a 
hazugság. És azok sem kellenek, akik 
még néhány hónappal ezelőtt is a be-
börtönzött és meggyilkolt csepeli már-
tírok erkölcsi örökségén tiporva hamis 
nosztalgiával csábítgatták a választókat.

Ma már nem az a kérdés, hogy megad-
juk-e a tiszteletet és a végtisztességet 
a hősöknek, hanem, hogy mit kezdünk 
a mindennapokkal. Hogy örökösei 
vagy megtagadói leszünk-e 1956-nak, 
a magyar történelemnek, szüleink és 
nagyszüleink Magyarországának. És 
persze fontos kérdés az is, hogy a régi 
Csepelből minden hasznos és szép 
dolgot megtartva sikerül-e közösen új 
„szigetországot” emelnünk.

A szerkesztőség

aktuális

Németh Szilárd, a Fidesz-KDNP ország-
gyűlési képviselője a Parlamentben tar-
tott sajtótájékoztatóján reagált arra, hogy 
a magyar energiaszabályozás miatt uniós 
kötelezettségszegési eljárás indult hazánk 
ellen. A képviselő kijelentette: a kormány 
a rezsicsökkentést nemzeti ügynek, a ha-
zai függetlenség egyik zálogának tekinti. 

Németh Szilárd elmondta: az Európai Bi-
zottság már 2013 júniusában indított egy  
előzetes kötelezettségszegési vizsgálatot, 
amely most jutott abba a szakaszba, hogy  
a kötelezettségszegési eljárás hivatalosan 
is megindult hazánk ellen. Az eljárás a 
képviselő szerint azokat az intézkedése-
ket támadja, amelyek a rezsicsökkentést 
biztosítják. Az Európai Bizottság – többek 
között – kifogásolja a Magyar Energeti-
kai- és Közmű-szabályozási Hivatal mű-
ködési rendjét: a hivatal az árszerkezetről 
nem önállóan dönt, hanem azt törvények 
határozzák meg számára. A másik problé-
ma Brüsszel szerint az, hogy a hivatal jog-
szabály-alkotási jogot kapott, és az általa 

alkotott rendeleteket csak az Alkotmány-
bíróságon lehet megtámadni. 

A képviselő hangsúlyozta: nem csak Ma-
gyarország kapott ilyen felszólítást, hiszen 
több uniós ország is élt azzal a lehetőség-
gel, hogy saját maguk határozzák meg 
az energiaárakat. Végül Németh Szilárd 
kiemelte, hogy az Eurostat januári adatai 
alapján a magyarok fizetik a második leg-
olcsóbb gáz- és villanyszámlát. 

- l - 

németh szilárd: nemzeti 
ügy a rezsicsökkentés 

Nagyon meg vagyok elé-
gedve a rezsicsökkentés-
sel. Mióta csökkentek a 
közművek díjai, érezhe-
tően kevesebb kiadásom 
van. Ez főleg a víz- és a 
villanyszámlán látszik.  
A rezsicsökkentés beveze-
tése óta könnyebb a ház-
tartást vezetni.
Draskóczi Szilvia

Érezni lehet a hatását, 
főleg úgy, hogy a nyug-
díjas feleségemmel élünk 
együtt. Jelenleg a kétéves 
kisunokánk is velünk lakik, 
amit megspórolunk, azt rá 
tudjuk költeni. Mióta több 
marad a kasszában, érez-
hetően könnyebb kijönni  
a pénzünkből.
Poór Balázs

Nem nagyon látom a ha-
tását, hiszen egyedül élek, 
s az egyébként is alacsony 
fogyasztásom költsége csak 
kevéssel csökkent. A szol-
gáltatók pedig mindenféle 
pluszköltséget is kiszám-
láznak. A nagycsaládosok 
biztosan jobban megérzik a 
költségcsökkenést, mint én.
Linka Margit

Ön kevesebbet fizet a szolgáltatásokért?

fo
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kossuth laJos utca

11 ezer négyzetméternyi új útburkolat, 
mintegy ezer méter kiemelt szegély épül, 
két helyszínen kijelölt gyalogos-átkelőhely 
létesül, megújulnak az utca buszmegállói. 
Az utca mentén haladó kerékpárút mellett 
– közel húsz helyszínen – több mint hatvan 
kerékpártámaszt építenek a felújítást köve-
tően. A rekonstrukció része a fővárosi ön-
kormányzat útfelújítási programjának. 

A felújítás által érintett szakaszon jelen-
tős forgalomtechnikai változások léptek 

életbe. Az autósokat a II. Rákóczi Fe-
renc és a Táncsics Mihály utcára tere-
lik. A Kossuth Lajos utcát ideiglenesen 
egyirányúsították. Több busz is módosí-
tott útvonalon közlekedik.

Megújulnak a hév végállomás parkolói is. 
Várhatóan június végéig tart a csepeli hév-
végállomás melletti P+R és B+R parkoló 
átépítése és bővítése, és a már meglévő par-
koló területe szilárd burkolatot kap. Az épí-
téssel egy időben új közvilágítási hálózat 
létesül, valamint 2 helyszínen 20-20 férő-
helyes fedett kerékpártárolót helyeznek ki. 

A Kossuth Lajos utca és a Baross utca mel-
letti parkoló is a P+R parkoló része lesz. 
A Baross utca felőli oldalon például 41 fé- 
rőhelyes parkoló létesül, melyek között a 
mozgáskorlátozottak és a családosok részé- 

re is alakítanak ki parkolóhelyet. A Vízto-
rony felőli oldalon további négy férőhelyes 
párhuzamos parkolót alakítanak ki.

További információk 

Folyamatosan frissülő információk a 
felújításról és közlekedési változásokról: 
www.bkk.hu/kossuth 
A munkák idején a BKK és a kivitelező 
munkatársai a következő telefonszámo-
kon érhetők el:
BKK Ügyfélszolgálat: 
1/325-5255
BKK Info: 
1/317-1173
Bata Péter építésvezető (Strabag): 
06-30-370-7589

A munkálatok alatt is 
nyitva tartanak az üzletek

A Kossuth Lajos utca felújítási mun-
káinak elkezdése előtt a polgármesteri 
hivatalba várták az érintett szakasz ke-
reskedelmi egységeinek bérlőit, tulajdo-
nosait. Az önkormányzat és a kivitelező 
a fórumon tájékoztatta az érdeklődőket 
a felújításról, egyben felajánlották segít-
ségüket, ha gond adódna. A párbeszéd 
kezdeményezésének célja az volt, hogy 
az áruforgalom bonyolítása, a vevők ki-
szolgálása a fenti időszakban is a meg-
felelő módon és a megszokott színvona-
lon történhessen. A boltok mindegyike  
a felújítás ideje alatt is nyitva tart, az 
oda történő eljutást/behajtást a kivitele-
ző biztosítja a jelzett időszakban is.

A beruházás fővárosi költségvetésből tör-
ténik és a Budapesti Közlekedési Központ  
a megrendelője. Önkormányzatunk azon-
ban mindent megtesz annak érdekében, 
hogy megfelelően tájékoztassa a csepelieket 
a felújítás részleteiről.

A közterület-felügyelet és a rendőrség 
munkatársai a fenti időszakban kiemelt 
erőkkel teljesítenek szolgálatot a Tán-
csics Mihály–Kossuth Lajos–II. Rákóczi 
Ferenc út jelzett szakaszain. Ne feledjék! 
A projekt megvalósulása után bizton-

ságosabb lesz a közlekedés kerületünk 
egyik legforgalmasabb útján, megéri te-
hát a sok kellemetlenség.
 
Figyeljünk egymásra! 
Vigyázzunk egymásra!

eltereléseK, Módosított útVonalaK – új parKolóK a héV VégálloMásánál

Elkezdődött a felújítás

A munkálatok első ütemében 
– ez várhatóan április 27-éig 
tart – a Corvin út és a Szent 
Imre tér közötti szakaszon 
zajlik az utca felújítása. 

fotó: szria
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kossuth laJos utca

Egyirányúsítás és az autóbuszok terelt útvonala a felújítás I. üteme alatt
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oktatás

Csepelen több mint két éve gondoznak 
felnőtt korú autistákat a Humán Szol-
gáltatások Igazgatósága Völgy utcai 
Fogyatékosok Nappali Intézményében.  
A speciális fejlesztőmunkának köszön-
hetően az autisták akár önálló életvitel-
re is képesek lehetnek.

A Nagy Imre Általános Művelődési Köz-
pontban (ÁMK) 1996-tól működik egy au-
tistákkal foglalkozó általános iskolai csoport, 
amely civil kezdeményezésre jött létre. Ide a 
gyerekek csak tanköteles korukig járhatnak, 
ezért szükség volt egy felnőttellátást biztosító 
intézményre, mert akik kikerültek az ÁMK-
ból, azoknak az állapota stagnált vagy rosz-
szabb esetben visszaesett: volt olyan fiatal, aki 
évekig az utcára sem ment ki. Fennállt a ve-
szélye annak, hogy az éveken át tartó fejlesz-
tőmunka kárba vész. A problémára a szak-
emberek felhívták a városvezetők figyelmét, 
így az önkormányzat és az Álomépítők című 
műsor együttműködésének köszönhetően a 
Völgy utcai Fogyatékosok Nappali Intézmé-
nyét átalakították: a tetőtérben hoztak létre az 
autisták számára új helyiségeket – 2012 szept-
emberében itt indult el a felnőtt korú autistá-
kat fejlesztő munka. 

A Völgy utcai telephelyén most összesen 
negyvenhat személyről gondoskodhatnak, 
a kibővített tetőtéri részen tíz autistának biz-
tosítanak állandó felügyeletet, akik közül 
nyolcan korábban az ÁMK-ba jártak.  
A felnőttellátás során egyéni fejlesztő 
programokra épülő gyógypedagógiai fog-

lalkozásokat, és szinten tartó feladatokat 
végeznek, a már meglévő képességekre 
alapozva. Az intézményben eltérő értelmi 
képességűek vannak (enyhe értelmi sérült, 
középsúlyos értelmi sérült). Van olyan au-
tista, aki egyáltalán nem beszél, és olyan 
is, akivel kiválóan lehet kommunikálni. 
Egy fiatal önállóan is tud közlekedni, a 
többieket szülők vagy a gyámok kísérik.  
A foglalkozásokon mindenki a saját ké-
pességei szerint vesz részt: különféle moz- 
gás- és finommotorika-fejlesztő feladatokat 
végeznek, van, aki szöveges feladatot is meg 
tud oldani, van, akivel a matematikai alap-
műveleteket is lehet gyakorolni. 

A gondozók életvitelre vonatkozó taná-
csokat adnak, segítenek a társas kapcso-
latok kialakításában és a hivatalos ügyek 
intézésében is. Karácsonykor az intéz-
mény sok társasjátékot kapott, amelyekkel  
a koncentrációkészséget fejlesztik. Nem-
rég néhányan elkezdtek főzni tanulni.  
Hagyománya van a farsangi és a karácso- 
nyi ünnepségeknek is, ilyenkor táncolnak, 
énekelnek, a szülőkkel közösen. Gazdag 
a szabadidős programok választéka is. Rend- 

szeresen kirándulnak Budapesten, de bel- 
földön is: legutóbb a szarvasi arborétum- 
ban jártak. 

Az intézménybe csepeli és pesterzsébeti 
állandó lakcímmel rendelkező személye-
ket várnak. 

l.g. 

Korai felismerés 
Ma már egyre több autistát diagnoszti-
zálnak, ami nem azt jelenti, hogy több 
autista születik, hanem hogy az autizmust 
korábban felismerik. Minél korábban, 
annál inkább nő az esélye annak, hogy 
bizonyos viselkedésbeli problémákat 
a korai fejlesztéssel korrigálni tudnak.  
A speciális fejlesztőmunkának köszön-
hetően akár önálló életvitelre is képe-
sek lehetnek, ami abból a szempontból 
sem elhanyagolható, hogy az államnak 
így sokkal kevesebbe kerül az ellátásuk, 
mintha életük végig egy intézményben 
élnének.  

A Nagy Imre ÁMK-n belül 
szeptembertől két óvodai 
csoport is indult, ahol két-két 
autista kisgyermeket  
integrálva fejlesztenek.  
Csepelen még a Hétszínvirág 
Óvodában van integrált korai 
fejlesztés, integrált oktatás  
pedig a Móra Ferenc Általános 
Iskolában és a Mészáros Jenő 
Általános Iskolában. 

FogyatéKosoK nappalI ellátója: Most negyVenhat eMberről gondosKodnaK

Fejlesztőprogram autistáknak
fotó: szria
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VárosGazda 

laKóKözösségeK gyaKorI KérdéseI 

Egy fedél alatt 2. rész
A Városgazda Zrt. cikksorozatot indított a csepeli lakosok és 
lakóközösségek számára, amelyben a társasházak működésé-
vel kapcsolatos gyakori kérdésekre kapunk választ. Nincs két 
egyforma eset, ezért érdemes elolvasni a társasházi törvényt 
(2003. évi CXXXIII. törvény), vagy jogászt is felkeresni.

Mi a feladata a számvizsgálónak?
A számvizsgáló elsődleges feladata, a közös képviselő tevé-
kenységének, illetve a társasház pénzforgalmának ellenőrzése. 

Mit tartalmaz az SZMSZ?
A társasházban előírt házirenden túl, a Szervezeti és Működé-
si Szabályzat részletesen meghatározza a közgyűlés, a közös 
képviselő és a számvizsgáló tagok feladatait, kötelezettségeit 
valamint a jogait. A társasház működésének szabályait a tár-
sasház egyéni arculatára formálva, a törvény rendelkezései-
nek figyelembevételével kell elkészíteni. 

Mit lehet rögzíteni a házirendben?
Közös épületrészek, területek és helyiségek használatának 
részletes szabályait, a lakásokban zajjal járó munkák és más 
tevékenységek időtartamát. Igény szerint a házirendben rög-
zíthető az állattartás, a takarítás vagy akár a kertkarbantartás 
szabályai.

Kiknek van hozzáférési joga a társasház bankszámláihoz? 
A közös képviselő a megválasztásával egyidejűleg közgyűlési 
határozat alapján kezelheti a társasház bankszámláját, továb-
bá azok a személyek, akiket a közgyűlés megszavazott.

Mit jelen az, hogy rendkívüli egyszeri befizetés?
Abban az esetben, amikor egy társasház a nem várt nagy ösz-
szegű kiadások megfinanszírozására nem rendelkezik kellő 
fedezettel, akkor a közgyűlés a közös költségen felül, rendkí-
vüli egyszeri befizetést rendelhet el.

Várják észrevételeiket, kérdéseiket! 
Írjanak a www.varosgazda.eu e-mail címre,  
vagy a 1215 Budapest, Katona József u. 62–64. postacímre.

A Csepeli Városgazda Zrt. folyamato-
san kezeli és gondozza az önkormányzat 
tulajdonában lévő 2 500 000 m2 nagysá-
gú zöldterületet, valamint a közel 100 
ezer darabos faállományt. 

A Városgazda Zrt. munkatársai cserjemet-
széseket és fatelepítéseket végeznek októ-
bertől áprilisig. A metszési munkák során 
figyelembe veszik a növény fajtáját, álla-
potát, elhelyezkedését, valamint a lakos-

sági kéréseket és a közbiztonságot is. Ez a 
tevékenység egy külső szemlélő számára 
drasztikus beavatkozásnak tűnhet, de a ker-
tészek pontosan tudják, hogy a növények  
a visszavágást hosszú távon meghálálják.  
A fenntartó metszés során a szakemberek el-

távolítják a sérült, 
beteg és elöregedett 
növényi részeket, így 
a növény megfiatalodik, 
és egészségesebb növekedést 
produkál. A rendszeresen ápolt, 
nyírt sövények esetében elegendő 
a kisebb mértékű metszés, azonban az 
idősebb, felkopaszodott, megritkult sö-
vények, bokrok erőteljesebb visszavágása, 
ifjítása elengedhetetlen a megfelelő színvo-
nalú zöldterület fenntartáshoz.

Figyeljünk a cserjékre!
Április elején a kerületben megkezdőd-
nek a fűnyírási munkák. A kialakult gya-
korlatnak megfelelően először a fűnyíró 
traktorok kaszálnak le egy-egy területet, 
majd a Városgazda Zrt. benzinmotoros 
fűkaszával dolgozó munkatársai nyírják 
le a gyepet a fák, cserjék közelében, illet-
ve a gépek által megközelíthetetlen helye-
ken. A növények sérülésének elkerülése 
érdekében kérjük az ingatlantulajdonoso-
kat, társasházkezelőket, hogy a környeze-
tükben található cserjéket jól látható mó-
don különítsék el a gyepfelületektől. 

Ez különösen fontos az őszi pályázaton 
kiosztott és elültetett fiatal, még kismé-
retű cserjék esetében. Az elkülönítés 

bevált módszere a növények körüli tá-
nyér kialakítása. A tányér gyommente-
sen tartása könnyen észrevehetővé te-
szi a növényt, emellett az öntözővíz és 
a csapadék is megáll a mélyedésben, s 
így könnyebben hasznosíthatóvá válik 
a cserje számára. Amennyiben a cser-
jék nincsenek megfelelően elkülönítve a 
gyepfelülettől, a kaszálást végző mun-
katársak  nem veszik észre, és ekkor  
a növények sérülhetnek. 

Zöldterülettel kapcsolatos észrevétele-
iket, kérdéseiket a www.varosgazda.eu 
vagy info@varosgazda.eu e-mail címre 
várjuk, de előre egyeztetett időpontban 
a szakemberek személyesen is válaszol-
nak a kérdésekre és kertészeti taná-
csokkal is ellátják az érdeklődőket.

cserjeMetszés és Fatelepítés 

tavaszi munkák

fotó: szria
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A székelyudvarhelyi Kováts család igazi 
fényképész dinasztia. A család birtoká-
ban lévő fotográfiákból immár második 
alkalommal láthat kiállítást a kerület 
közönsége a Csepel Galériában.

A család négy, egymást követő férfi tagja 
egymástól tanulta a fényképezés fortélya-
it. A legfiatalabb fotós, ifjabb Kováts Ár-
pád dédapja első világháborúban készült 
fényképeiből készült ötvendarabos válo-

gatását hozta el Csepelre. Idősebb Kováts 
István műterme ma is működik Székely-
udvarhelyen, és most is hagyományos 
módszerekkel készíti a fotókat a fotográ-
fus unokája és dédunokája.

A mostani kiállításnak az ad aktualitást, 
hogy az idei év az első világháború kitöré-
sének centenáriuma. A tárlaton látható ké-
pek egyedülálló módon mutatják be a nagy 
háborúként is emlegetett világégés frontjá-

nak mindennapjait. Az elhúzódó állóháború 
alatt a katonák lényegében a lövészárokban 
laktak – a képeken megjelenik a bakák és 
tisztek minden öröme, bánata. A fényképe-
ken látható szentély, színház, közös mula-
tozás, de megfigyelhető az ellenség feszült 
figyelése, a harc, az elmúlás és a gyász is.

Kováts Árpád érdekes információkat is el-
árult a képekről. Dédapja, id. Kováts Ist-
ván maga is katona volt. Fotóin a 82. Ma-
gyar Királyi Gyalogezred tagjainak életét 
láthatjuk, melyben ő maga is szolgált –  
a menetfelszerelés mellett még a nagy 
fényképezőgépet és annak tartozékait is 
magával cipelte. A családi archívumban 
található egy évszázadnyi fényképanyagot 
gondosan dokumentálták, de sajnos az első 
világháborús képek jegyzetfüzete elve-
szett. A dédapa mintegy négyszáz fotót ké-
szített a fronton, a kiállításhoz történészek 
segítségével választottak ki ötvenet, így  
a jegyzetek híján legalább a képek készíté-
sének helyét be tudták azonosítani. 

A tárlat lassan bejárja a történelmi Magyar-
országot: először Székelyudvarhelyen lehe-
tett megtekinteni, majd Csíkszeredán, leg-
közelebb pedig Komáromban lesz látható. 
A kiállítás nem csupán az első világháború 
borzalmainak állít emléket, hanem az er-
délyi és az anyaországi magyarok össze-
tartásának is. Éppen ezért a kommunizmus 
viharos évei alatt egyáltalán nem volt egy-
szerű megőrizni ezeket a képeket.

Miss Nándor

Fotók az első világháborúról
történElEm

Elhunyt 
magyar béla
79. életévében elhunyt dr. Magyar Béla 
nyugalmazott testnevelő tanár, Csepel 
díszpolgára, a Jedlik Ányos Gimnázium 

egykori pedagógusa. A Csepel Sportis-
kola módszertani vezetőjeként számos 
versenyző világversenyeken elért ered-
ményeinek segítője, megalapozója. A 
Testnevelési Egyetem Rektori Tanácsá-
nak tagjaként nagy szerepe volt a test-
nevelők továbbképzésében, a kerületi 
oktatásügy fejlesztésében. Közéleti akti-

vitásának köszönhető a kerületi tömeg-
sport fejlődése, a „Fut a Csepel” mozga-
lom megteremtése. Aktív közéleti ember 
volt nyugdíjas éveiben is.

Dr. Magyar Bélát az önkormányzat saját 
halottjának tekinti. Temetése március 27-
én, 9.45-kor lesz a Csepeli Temetőben.

A kiállítás igazi különlegessége 
néhány anaglif kép – ezek 
olyan fényképek, melyek egy 
különleges, kétszínű lencsével 
rendelkező szemüveggel 
háromdimenziós hatást 
keltenek. Ezzel a módszerrel 
még életszerűbbé válnak 
a kor körülményei. 

A kiállítás március 21-éig tekinthető meg 
a Csepel Galériában (Csete Balázs utca 
15.), hétfőtől csütörtökig 9-től 16 óráig, 
pénteken bejelentkezés alapján.

fotó: szria
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Újabb bravúr
Hatalmas sikerrel zárult a szerbiai Sza-
badkán megrendezett FEMUS Nemzetkö-
zi Klarinét, Furulya és Szaxofonverseny, 
ahol az Egressy Béni Református Művé-

szeti Középiskola több kategóriában ho-
zott el dobogós helyezéseket. Az intéz-
ménynek nem ez az első utolsó bravúros 
szereplése nemzetközi versenyen. Képün-
kön a díjazottak és tanáraik láthatók.  

(Részletes eredménylista  a www.csepel. hu 
oldalon található.)             

A babaköszöntő csomagban hamarosan 
a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvós-
zenekar legújabb lemezét is megtalálják 

a szülők, melynek zenei hanganyagát a 
közelmúltban rögzítették a Királyerdei 
Művelődési Házban. Az ötlet Borbély 

Lénárd polgármesteré. A művelődési 
házban felvett mesterlemezen olyan ze-
nék hallhatók, amelyek a szakemberek 
szerint nyugtatóan hatnak a gyerme-
kekre. A Péntek János karnagy vezette 
zenekar régi, népszerű rajzfilmzenékből 
készített egyveleget. A cédén megszólal 
többek között a Mézga család, a Magyar 
népmesék, a Bubó doktor, a kockás fülű 
nyúl muzsikája, valamint az Esti mese 
szignálja.

borbély lénárd polgármester facebook- 
oldalán gratulált csemer boglárkának, 
boggie-nak, aki megnyerte a Dal 2015 
című műsort. Így a csepeli lány képvise-
li hazánkat idén bécsben, az eurovíziós 
Dalfesztiválon.

aktuális

zenés meglepetés 
a babacsomagban

csepeli lány 
az Eurovíziós 
dalfesztiválon

Csepel önkormányzata 2012. 
július elsejétől a születendő 
gyermekeket babacsomaggal 
köszönti. A csomag – mely 
most a lemezzel egészül 
ki – tartalmaz egy kis 
takarót, különböző méretű 
rugdalózókat és mágneses 
oltási naptárt: csupa olyan 
holmit, amiknek az újszülöttek 
családja a mindennapokban 
hasznát veszi.

fotó: Mr. gabee

fotó: szria
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történElEm

Egy éve nyílt meg az újrarendezett és 
átalakított Csepeli Helytörténeti Gyűj-
temény Csepel és a gyár története című 
állandó kiállítása. A bölénycsonttól 
a varrógépeken át a kerékpárokig itt 
minden tárgy a kerülethez kötődik: 
igazi múltbéli utazást tehet, aki végig-
sétál a termeken.  

A Királyerdei Művelődési Házban találha-
tó gyűjteményt számos egyéni érdeklődő, 
iskolai csoportok, kisebb közösségek ke-
resték fel az elmúlt 12 hónapban. Ott jár-
tunkkor éppen a Szárcsa Általános Iskola 
tanulói ismerkedtek Csepel történetével. 

„Legjobban a régi mesterségek eszközei és 
a szobák tetszettek. Szívesen kipróbálnám 
a kovácsolást, főleg a tüzet szítanám. A ke-
rékpárok közül is sokra felülnék” – mond-
ja Orosz Szabolcs.  Hegedűs Kristófot az 
elektronikai készülékek varázsolták el: 
szívesen megnézné, milyen volt a tévé fe-
kete-fehér adása. 

a múlt emlékei
A gyűjtemény minden korosztálynak bő-
ven ad látni- és rácsodálkozni valót. A kö-
zépkorúakat és az idősebbeket nem csak 
lakóhelyük múltjának pontosabb meg-
ismerése, hanem a nosztalgia is elviszi  
a kiállításra. „Nemegyszer előfordult, 
hogy egy-egy fotón régi családtagot fe-
dezett fel a látogató, s a gyűjteménynek 
adományozott tárgyak egykori gazdái is 
szívesen visszatérnek. Van, aki barátait, 
ismerőseit is elhozza a gyűjteménynézőbe, 
a határon túlról is érkeztek már vendégek. 
Gyakori, hogy a nagyszülő az unkával jön: 
így az ifjabbak nem csak a tárgyakon, ha-
nem a nagypapa, nagymama meséin, tör-
ténetein keresztül is megismerhetik a tele-
pülés múltját” – meséli Molnár Krisztián, 
a gyűjtemény rendezője, a művelődési 
ház igazgatója.  

Emlékérem saját kézzel
A 300 négyzetméteren nem csak a tárgyi 
emlékek varázsolják el a látogatókat: az 
adott kor hangulata is megérint minket egy-
egy berendezett konyha- vagy szobabelső, 
vagy éppen egy egykori filmhíradó rész-
letének láttán. Az interaktivitás jegyében 
emlékérmeket préselhetnek a látogatók – ez 
nagy siker –, a Csepelen készült szobabicik-
li segítségével pedig a mobiltelefonjukat is 
feltölthetik a látogatók.  

Gördülő tárlat 
A kiállítás mozgó, „zanzásított” formá-
ja, egy Csepel teherautóban berendezett 
minitárlat már több helyre is hírét vitte  
a gyűjteménynek: nagy érdeklődés kísér-
te a Nemzeti Múzeum kertjében megren-
dezett Múzeumok Majálisán, és a Múze-
umok Éjszakájának is egyik főszereplője 
volt. Sok kerületi rendezvényre is begör-
dült már a hatalmas teherautó, s több Cse-
pel határain túli meghívás is érkezett. Ar-

MúltbélI utazás: tárgyaK, szobabelsőK, eMléKeK az ősKortól a MaI IdőKIg

Egyéves a helytörténeti gyűjtemény

Solymos Tamás Géza 
festőművésznek a kiállítás 
enteriőrjei annyira 
megtetszettek, hogy 
hamarosan megfesti azokat. a gyerekek saját kezűleg préselhetik az emlékérmeket

fotó: szria
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történElEm

ról nem is beszélve, hogy a csepeli monstrum 
kedvet csinál a teljes kiállítás megtekintéshez.

hozzáérni szabad!
A történelem itt igazán közel kerülhet a lá-

togatókhoz: a tárgyakat meg lehet érinteni, 
némelyiket működés közben is meg lehet 
nézni. „A tárlatvezetések alkalmával igyek-
szünk a kommunikáció legközvetlenebb for-
máit alkalmazni: beszélgetünk a látogatókkal, 

történeteket mesélünk, a használati tárgyak-
ról elmondjuk, hogyan és mire használták 
ezeket. És sokszor a látogatók is kiegészítik 
a hallottakat – így nem csak adunk, hanem 
kapunk is” – mondja Molnár Krisztián, aki 
azt is hozzáteszi, lassan igazi közösségi 
hellyé válik a kiállítás, hiszen sokan visz-
szatérnek, segítenek, ha szükség van rá. 

- a -

Mikor látogatható? 
A helytörténeti gyűjtemény továbbra is 
várja a látogatókat, az iskolai csopor-
tokat és különleges felajánlásokat – tár-
gyakat, fotókat – is szívesen fogad. 
Az ingyenesen látogatható kiállítás szer-
dánként 8 és 14.30, péntekenként 14 és 
18, míg szombatonként 9 és 13 óra között 
tart nyitva. A csoportokat kérik, hogy  
a látogatás előtt jelentkezzenek be a 
278-2747-es telefonszámon.

Erdély és kelet-magyarország 
vármegyéi, 8.

Szeben vármegyét szintén 1876-ban hoz-
ták létre. Azt megelőzően az ország déli 
határvidékén lévő 3619 km²-nyi terü-
let nagy részét Szászföldnek nevezték. 
A XII. század elejéig királyi erdőterület 
volt, majd II. Géza király flamandokat és 
németeket (akkori szóhasználat szerint 
szászokat) telepített le. A szász telepesek 
virágzó ipart és kereskedelmet honosí-
tottak meg. Cserébe különféle királyi ki-
váltságokat kaptak, önálló „önkormány-
zatokat”, székeket működtettek. Ezeket 
– csakúgy, mint az előzőekben már em-

lített többi széket –, 1876-ban megszün-
tették, és Szebenszék, Szászsebesszék, 
Szerdahelyszék és Ujegyházszék korábbi 
településeiből kialakították a 176 921 la-
kosú vármegyét, Nagyszeben székhellyel. 
A lakosság mindössze 5,7 százaléka volt 
magyar. Trianon után a teljes vármegye 
Romániához került.  A címer az egykori 
szász székek jelképeit tartalmazza. A bás-
tya és a búzakalászok Szerdahelyszéket,  
a címertartó aranylevél végződésű négyszög 
és a két keresztbe tett pallos Szebenszéket 
(egyben a szászságot), a címertartó medve 
Ujegyházszéket, a koronás vörös oroszlán 
pedig Szászsebesszéket jelképezik.
   
Szilágy vármegyét ugyancsak 1876-ban 
hozták létre, a történelmi Szilágyság szin-
te teljes területén. A vármegye területe 
3815 km² volt, ezt a korábbi Közép-Szol-
nok és Kraszna vármegyék, Doboka és 
Kolozs megye néhány települése, valamint 
Zilah város egyesítésével alakították ki.  
A vármegye székhelye Zilah városa lett.  
A Szilágyság a történelem során rengeteg 
viszontagságon ment át, szinte folyamato-
san gazdát cserélt. Ezzel együtt a telepü-
lések gyakran ki-, illetve elpusztultak, és  
egyre több idegen ajkú betelepülő érke-
zett ide. 1910-ben a lakosság lélekszáma  

230 140 volt, ennek 38 százaléka volt  
magyar. A vármegye rendkívül elmaradott 
volt, jellemző, hogy a lakosság alig 45 szá-
zaléka tudott írni-olvasni, a 435 település 
közül csak tíznek volt kétezernél több lakó-
ja. 1920-ban ez a vármegye is Romániához 
került. A címert a két vármegye korábbi cí-
mereinek változtatás nélküli egymás mellé 
helyezésével oldották meg. Közép-Szolnok 
címerében a vár valószínűleg Doboka, 
esetleg Kővár lehet, a három ezüst pólya 
a Kraszna, a Szamos és a Szilágy folyók.  
A másik címer rajzának jelentése ismeretlen.

Dósa István

(Következik: Erdély és Kelet-Magyaror-
szág vármegyéi, 9.)

Egykori vármegyéink címerei 21. rész
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ciVil élEt

Első alkalommal rendeztek március 
elsején nyugdíjas táncversenyt Cse-
pelen. A Radnóti Miklós Művelődési 
Házban tartott rendezvény kiemelke-
dően sikeres volt, vidám hangulatban, 
huszonegy páros részvételével, telt 
házzal zajlott le.

„Kerületünkben több mint tizennyolcezer 
nyugdíjas él: a gyermekes családok mel-
lett ők is kiemelt figyelmet érdemelnek” 
– mondta megnyitó beszédében Borbély 
Lénárd polgármester. 

A délután hangulatát Karda Bea fellépése 
alapozta meg, aki jól ismert slágerekkel 
melegítette be a közönséget. A táncverse-
nyen huszonegy idős pár indult, volt kö-
zöttük, aki már a nyolcvanadik életévét 
is betöltötte. Mivel a verseny kétfordulós 
volt, minden fellépő kétszer kapott lehető-
séget a színpadra lépésre. A párok között 
voltak olyanok, akik a tavaly átadott nyug-
díjasklubban kezdtek táncolni, és teljesen 
amatőrként – ahogy Vida István, a szerve-
ző Csepeli Városkép Kft. ügyvezetője fo-
galmazott – saját magukat is legyőzve lép-

tek a színpadra, de voltak olyanok is, akik 
fiatalabb koruk óta tapasztalt táncosok.  
Bármilyen műfajjal a színpadra lehetett 
lépni, a klasszikus bécsi keringőtől a latin 
táncokon keresztül a legváltozatosabb stí-
lusú táncokkal találkozhatott a közönség. 

Az első helyezett páros – a közönség sza-
vazatai alapján – Tóth Gyula és Tóth Gyu-
láné lettek. A díjakat és az ajándékokat 
Pintér Józsefné családügyi tanácsnok és 
Noé László idősügyi tanácsnok adta át. 

m. n. 

nyugdíjasoK táncVersenye a radnótI MIKlós MűVelődésI házban

„nemcsak a húszéveseké a világ”
Negyvenöt éve vagyunk házasok, és ez 
az első fellépésünk! A Csepeli Nyugdí-
jas Klubba járunk el táncolni. Fiatal ko-
runkban sokat táncoltunk, de soha sem 
léptünk fel nagy közönség előtt. Én nem 
is tudtam a versenyről, a férjem a hátam 
mögött nevezett be minket. Amit tudok, 
azt a „géppuskalábú” férjemtől tanul-
tam. Az első táncunk egy rumba volt, a 
másik pedig egy boogie. A boogie na-
gyon sok akrobatikus elemet tartalmaz, 
néhányat mi is beletettünk a koreográfi-
ába.  Sokan eljöttek a klubból, úgyhogy 
nekik is köszönjük az első helyezést!
Tóth Gyuláné és férje, Tóth Gyula, a 
táncverseny győztesei

Teljesen amatőrök vagyunk. A Királyerdei Művelő-
dési Házban veszünk táncórákat, de még csak né-
hány alkalommal vettünk részt rajta, és ez életünk 
első fellépése! Nagyon jól éreztük magunkat, úgy 
érezzük, jól sikerült a számunk, pedig alig volt alkal-
munk próbálni előtte.
Somogyi Gyula és Kustán Magdolna

Már tizenegy hónapja járunk tánciskolába, én pedig  
fiatalkoromban is táncoltam. A párommal sokat járunk 
fellépésekre, úgyhogy nem ez az első alkalom. Erre  
a versenyre három-négy alkalommal volt lehetőségünk 
próbálni, de ez alatt az idő alatt sikerült összeállítani 

egy jó koreográfiát.
Krehnyayné Évi és Molnár Sándor
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oktatás

FElhÍVás
a tankötelessé váló gyermekek

iskolai beíratására

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi cXc. törvény 45.§ (1) bekezdése ér-
telmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes neve-
lés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik élet-
évét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. az  
a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy 
nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tan-
kötelessé.

a tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmé-
nyek névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) eMMI rendelet (a további-
akban: rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkez-
désének a feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének 
a megléte, annak igazolása.

amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettsé-
get, az óvoda ezt igazolja. ha a gyermek nem járt óvodába, vagy a gyer-
mek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető 
el, illetve ha a szülő nem ért egyet a kiállított óvodai igazolással, az óvoda 
szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez.

a gyermek felvételéről az igazgató dönt.
az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlé-
sétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgató-
nál. a kérelem tekintetében a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

mit kell tudni a beíratásról?
a rendelet 22.§ (2) bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba 
lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy  
a választott iskola első évfolyamára.

a beiratkozás időpontja: 
2015. április 16. (csütörtök), 8–19 óra között
2015. április 17. (péntek), 8–18 óra között

a beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 
elérését tanúsító igazolás eredeti példányát.

sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő el-
látást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság 
szakértői véleményében megjelölt intézmények közül, a szülő és a gyermek 
igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.

a nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek 
megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul 
is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

Magyar állampolgár tanuló tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási 
intézményben is teljesítheti. ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg 
iskolai tanulmányait, azt be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában  
a tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatalnak. a bejelentést az iskola 
igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.

a különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az 
iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szü-
lői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha  
a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, vagy megvonta 
(2013. évi V. törvény 4:175. § (1)-(2)).

a nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, 
ha a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar ál-
lampolgárokkal azonos jogok illetik meg, a szabad mozgás és tartózko-
dás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon 
gyakorolja, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartóz-
kodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepe-
dett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító 
engedéllyel rendelkezik.

a feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvé-
telénél igazolni kell.

a nem magyar állampolgár, amíg megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai 
nevelést-oktatást a tankötelezettség fennállása alatt a magyar állampol-
gárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.

az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsá-
ga alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysér-
tést követ el.

iskolába hívogató
A herman ottó általános iskola szeretettel várja nagycso-
portos óvodásoknak szóló programjaira azokat a gyermekeket, 
akik a 2015/2016-os tanévben kezdik meg tanulmányaikat.

A következő két alkalommal ismét lehetőséget szeretnénk adni 
iskolánk megismeréséhez, a leendő tanító nénikkel való  
találkozáshoz. A programokon való részvétel megkönnyítheti  
a gyermekek óvoda és iskola közti átmenetét, a beilleszkedést,  
a szeptemberi iskolakezdést.

Nyílt napok:   
Március 1-je (szerda), 16.30: Játék a számítógéppel; 
Vers- és daltanulás angolul; Játékos testnevelés

Április 8-a (szerda), 16.30 – Játsszunk iskolást!
Kedvcsináló tanítási órák a kicsiknek magyar, matematika és 
testnevelés tantárgyakból.

Iskolánkban már 1. osztálytól kezdve oktatunk idegen nyelvet, 
számítástechnikát. Fontos számunkra a tehetségek felfedezése, 
a tehetséggondozás. Célunk olyan szabad, füg-
getlen személyiségek nevelése, akik ismerik ké-
pességeiket, lehetőségeiket, rendelkeznek kellő 
önismerettel és törekednek az önmeg-
valósításra. 

Elérhetőségek: 
1214 Budapest, Dr. Koncz János tér 1.; 
tel.: (1) 420-52-69 
e-mail: csepelherman@gmail.com
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Készülő településfejlesztési 
tervek csepelről 
Várják a véleményeket
budapest Főváros XXI. kerület csepel 
önkormányzata 2015 folyamán igen je-
lentős stratégiai terveket készít. új tele-
pülésfejlesztési koncepció (tFK) és in-
tegrált településfejlesztési stratégia (Its) 
készül a kerületre, amelyek alapvetően 
meghatározzák a fejlesztés, a fejlődés 
irányait a következő évekre.

az egyezetési és elfogadási eljárás alatt 
a véleményezésre közétett dokumentu-
mok, és felhívások az alábbi elérhetősé-
gen tekinthetőek meg: www.csepel.hu 
dokumentumtár – szabályozási tervek 
– véleményezésre közzétett tervek) me-
nüpontjában Integrált településfejlesz-
tési stratégia (Its) és településfejlesztési 
Koncepció (tFK) elnevezés alatt.

a szabályzat tervezetéről az egyezte-
tésben résztvevő partner neve, elérhe-
tősége, valamint az önk. rendelet 1.§ (2) 
bekezdése szerinti minősége feltünteté-
sével küldheti meg véleményét az alábbi 
címekre:

levélcím: 
budapest Főváros XXI. kerület 
csepeli polgármesteri hivatal
Főépítészi Iroda, 1211 budapest, 
szent Imre tér 10.

e-mail: csepelits@csepel.hu

a településfejlesztési tervekről folyama-
tos tájékoztatást adunk a https://www.
facebook.com/csepelifoepitesziiroda 
oldalon.

az egyeztetés a 314/2012. (XI.08.) Korm. 
rendelet és a 28/2013. (X. 3.) önkormány-
zati rendelet szerint történik.

aktuális

A Csepeli Munkásotthon Stemmer Ferenc 
(korábban Réti Pál) Fotóklubjának Ma-
dárvilág címmel nyílt kiállítása a Móra 
Ferenc Általános Iskolában. Az alkotók 
– Gábori Attila, Kis Sándor, Szabó Csaba, 
Végh Péter –  Csepelen és a környéken élő 
madarakat kaptak lencsevégre. 

A 103 éves fotóklub képviseletében 
Oberlander Sándor művészeti vezető el-

mondta, hogy a fotózáson belül a mada-
rak fényképezése egy külön műfaj, mivel 
rengeteg türelmet, megfigyelést, rejtőzkö-
dést és időt igényel. Majd a fotózás iránt 
érdeklődő diákoknak Kis-Duna-parti fo-
tósétát ajánlott fel. 

A Csepel Halker-Kiraly Team Kick-box 
Akadémia versenyzői több mint 11 éve 
vezetik a világ kick-box klubjainak ered-
ményességi ranglistáját. Király István 
hatdanos nagymester egy éve vehette át 
munkássága elismeréseként a mester-
edzői címet, s most ismét újabb sikert 
könyvelhet el a klub vezetőedzője. Már-
cius elején rangos elismerést és megbí-
zatást kapott: a Magyar Kick-box Szak-
szövetség új alelnökeként is öregbítheti  
a magyar és a csepeli kick-box hírnevét. 

madárfotók az iskolában 

sportosztály 
a széchenyiben
Ismét sporttagozatos osztály indul a gróf 
széchenyi István általános és Két tan-
nyelvű Iskolában a 2015/16-os tanévben.  
a jelentkezéshez szükséges dokumen-
tum az iskola weboldaláról letölthető: 
www.szechenyi-csepel.hu
további információt személyesen az is-
kolában, vagy telefon (1/278-0942), 
illetve a 06-70/334-6621-es telefon-
számon jenei jános testnevelőnél kap-
hatnak. 

KIcK-boX

király 
istván az 
új alelnök

A Madárfotók című kiállítás április ele-
jéig tekinthető meg az iskolában.

fotó: szria
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sport

Megtartotta szokásos év eleji elnökségi 
ülését a Csepeli Birkózó Club, ahol új 
klubvezetőt választottak.  

Németh Szilárd eddigi klubelnök január 
végétől a Magyar Birkózó Szövetség el-
nöki tisztjét is betölti, így etikai összefér-
hetetlenségre hivatkozva lemondott poszt-
járól. Az így megüresedett elnöki státusz 
betöltésére – Németh Szilárd javaslatára 
– Märtz Józsefet kérték fel, akinek jelö-
lését a közgyűlés egyhangú szavazással 
fogadta el. A Csepeli BC elnökségének 
összetétele nem változott, Németh Szi-
lárd ezután mint elnökségi tag vesz részt  
a klubvezetésben.

A Csepeli Hírmondó megkereste Märtz 
Józsefet, aki elmondta, folytatják az el-
múlt évben elkezdett munkát. „A jövőben 
is nagy hangsúlyt fektetünk a toborzásra és 
utánpótlás-nevelésre, és azoknak az ala-
poknak a biztosítására, amelyek a felnőtt, 
profi versenyzőink felkészüléséhez és to-
vábbi fejlődéséhez fontosak. Eltökélt célunk 
az eredményesség fokozása és annak hosz-
szú távon tartós fenntartása. Bízunk ben-
ne, hogy e törekvésünk megvalósításával 
a versenyzőink és edzőink a megérdemelt 
erkölcsi és anyagi megbecsülésben része-
sülhetnek majd. Idén elkezdődhet a kor-
szerű birkózócsarnok megépítése, amely 
400 millió forintos állami támogatásból 
valósulhat meg. Ezzel a 2015-ös esztendő 
elvitathatatlanul bevonul a csepeli birkó-
zás történelmébe! A tervezett komplexum 
építési helye még kérdéses, mindenfélekép-

pen egy jól megközelíthető, központi helyen 
képzeljük el, ami a csepeli lakosoknak és a 
sportolóknak egyaránt a legmegfelelőbb” 
– tette hozzá az új klubelnök. 

b.s.

egyhangú KözgyűlésI szaVazással Mostantól Märtz józseF VezetI a csepelI bc-t

Változás a birkózóknál
Varga Jánost 
jelölték a Nemzet 
Sportolójának

A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) 
új vezetése a tatai edzőtáborban mu-
tatkozott be a magyar felnőtt és után-
pótlás válogatott tagjainak, s átadta a 
nemzeti csapatok edzőinek a megbíza-
tásukról szóló oklevelet. 

Az ünnepélyes eseményen Németh Szi-
lárd elnök hivatalosan is bejelentette, 
hogy a szövetség Varga Jánost jelöli 
a Nemzet Sportolójának. A január vé-
gén megválasztott Németh Szilárd az 
olimpiai bajnok, valamint kétszeres 
világ- és Európa-bajnoki aranyérmes 
Varga Jánosról elmondta: a korábbi 
nagyszerű birkózó kiváló ember, nem-
csak a szőnyegen, hanem azon kívül 
is, az elnökség örömmel támogatta a 
jelölését.

Cél a felnőtt válogatottság
A kötöttfogású szakág megerősítésének fontosságáról 
először Bánkúti Zsolt vezetőedző beszélt a Csepeli Hír-
mondónak decemberi évértékelőjében. Ennek első lépé-
seként került a klubhoz tavaly a Garamvölgyi Gábor és 
Gelénesi Nándor alkotta edzőpáros. Majd sikerült leiga-
zolni a 75 kg-ban versenyző, kötöttfogású Szabó Martint, 
junior világbajnoki 5. helyezettet. A sportoló elmondta: 
az edzőkkel biztosítottnak látja szakmai fejlődését, elju-
tását a felnőtt válogatottba. 

fotó: szria
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rEJtVény

a helyes megfejtést beküldő felnőttek 1000 forintos libri utalványt, a gyerekek családi belépőt nyerhetnek a bátor nyulacska című zenés bábelőadásra – a Fabula 
színház előadása – , mely április 12-én, 11 órakor kezdődik a Királyerdei Művelődési házban (1213 budapest, szent István út 230.) beküldési határidő: március 23.

sorsoltunk!   a február 26-ai skandináv rejtvény nyertese: Vajda-nagy erika, 1214 budapest, Kossuth lajos u. nyereménye két darab jegy a tavaszi szél vizet árat 
című zenés dínom-dánomra a radnóti Miklós Művelődési házba március 14-re, melyet a program kezdete előtt vehet át a helyszínen. a gyerekrejtvény nyertese:  
sarkadi Márton 1211 bp., ady e. nyereménye: 1000 forintos libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehet át (1215 csete balázs u. 15.).  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. március 26-án, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

GyErEksarok
Rejtvényünkben egy új ünnepre hívjuk fel figyelmeteket. 
Mikor van ez a nap?

Vízszintes: 2. A meghatározás eleje (zárt betűk: G;Z;S) 8. Régen: 
írástudó hivatalnok 10. Majdnem a zsák! 11. Kötöszó, ami összeadást is 
jelenthet 12. Visszaérni! 14.vKevert nokedli! 16. E dolog 17. Kétkerekü 
játék 18. Nerm jár az óra 19. Félig üres! 20. Lekvár msh-i 22. Egymást 
követő mgh-k 23. Nádból egyneműi! 25. Ákos tulajdona 27. Üres kén! 
28. ... Angeles 29. Nem annak 32. Perc, mértékegységként

Függőleges: 1. A meghatározás vége (C;N;P;N;A) 2. Brit sziget lakója 
3. Magyarország röv. 4. … nem inge, ne vegye magára! 5. Angol 
hosszmérték 6. Annak a személynek a tulajdona 7. Üres rés! 9. Az 
eddigi legjobb sporteredmény 13. Majdnem nirvána! 15. Négyel! 
16. Tovalopakodj 21. Római katolikus röv. 24. Kinn a bárány, … 
a farkas 26. Fejetlen polip! 27. Kák! 30. Asszonynév végződése 
31. Egyforma betűk 32. E napon   

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

1 2 2 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

18 Csepeli Hírmondó



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 (március 12., 26.)

Kreatív-klub: március 20-a, 17 óra

örömklub:,március 27-e, 16.30.

Matematikakorrepetálás általános is-
kolásoknak: minden szerdán: 14.3–15.30.

Március 2-án mackókiállítás nyílt a 
könyvtárban. 
A könyvtár állományából kivont könyvek 
100Ft/db áron vásárolhatók meg a nyitva 
tartási időben.

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

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

internet-fiesta március 19-26. között. 
Programok a honlapon: www.fszek.hu

eZ(O)KOS klub következő előadásai:
Március 11-e, 17 óra: Mindent a szám-
misztikáról – Ismerjük meg önmagunkat, 
társunkat, gyermekünket! A számok és a 
betegségek összefüggése 5. rész. Denke 
Ibolya numerológus előadássorozata
Március 13-a, 16 óra: Az érzelmek birodal-
ma – kooperatív pszichológiai társasjáték 
felnőtteknek,  mely 4-8 fővel játszható.

Pódium – színházbarátok köre
április 25-én 19 órától a Pesti Színházban 
nézzük meg Goldoni : Két úr szolgája című 
vígjátékát. Jegyek vásárolhatóak április 
10- éig a könyvtár nyitvatartási idejében.
(1800 Ft/db) 

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. 

20 órás (5 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére: Nyugdíjasok 
részére: 2400 Ft tanfolyami díj+ könyvtári 
tagság (2050 Ft) 70 év felett tagság ingye-
nes, csak a tanfolyami díjat kell fizetni. A 
már feliratkozott olvasóinkat a tanfolyam 
indulása előtti héten visszahívjuk! 

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 
folyóirat, internet, fénymásolás, nyomta-
tás. Minden előadás ingyenes, szeretettel 
várjuk Önt is !

Ha még jobb könyvtárat szeretne, kérjük 
rendelkezzen adója 1 %-ról:
Pro Bibliotheca Civica Alapítvány 
18166741-1-42

* * *
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.

Minek megvenni, ha csak egyszer ol-
vassa el? nálunk egy könyv áráért éves 
tagságot válthat! 
Játsszunk együtt!
április 1-jén,14 órától: a délUtán Ala-
pítvány társasjáték klubja vár minden 
játszani szerető 9-99 évest
Kineziológia-klub
Következő időpont: március 18-a, 
16.30 óra. Novák Ágnes előadásának 
témája:Látni és nem csak nézni. FiGyeleM! 
Április 1-jén a kineziológia klub elmarad!
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 
Március 14-e: 95 éves a Csepeli Mun-
kásotthon 
Ünnepi rendezvények: 10.00: Megemléke-
zés a Farkasréti Temetőben. 17.00: „95 év 95 
emlék” című kiállítás megnyitója a Galéria 
21. kiállító teremben. 18.00: Ünnepi Gála-
műsor a Színházteremben. Közreműködik: 
Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari díjas, 
érdemes művész, Csepel Táncegyüttes, Cse-
meték Tánccsoport, Csepeli Öregtáncosok 
Együttese, Tarsoly Zenekar, Csep'Jazz Dance 
táncegyüttes.  (A belépés díjtalan) 
Március 21-e, 11.00: Hétvégi Matiné – 
Egyszer egy hétpettyes katicabogárka – a 
Nefelejcs Bábszínház előadása
április 12-e, 19.00: Vazul vére – új törté-
nelmi rockopera (lemezbemutató előadás)
2015. tavasz – Turay Ida bérlet
Március 25-e 19.00: EGEREK ÉS EMBEREK 
– színmű
április: 30-a 19.00: A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ – 
zenés vígjáték két felvonásban
Bérleten kívüli előadás (Bérleteseknek 
féláron!):  Május: A MALÁJI LÁNY – zenés játék 
2015. tavasz – Nyugdíjas kamarabérlet
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
tAMáSi lAJOS OlvASÓ MUnKáS KlUB
Március 24-e 17.00: Filip Tamás költő, Író-
szövetségi tag irodalmi estje
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

Az első világháború id. Kováts István foto-
gráfus szemével. A fotók március 21-éig 
tekinthetők meg. 

* * *

erdei ÉvA GAlÉriA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29.,tel.: 420-0334 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Rejtőzködő művészet – a kiállítás megnyi-
tója: március 13-a, 17 óra. A naiv művé-
szek tárlatát április 7-ig tekinthetik meg.

nAGy iMre áMK – 
KöZMŰvelŐdÉS – 
Könyvtár – iFJÚSáGi
inFOrMáCiÓS POnt
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu

KiállítáS

Március 5-én „Na Mi Újság, Wágner Úr?” 
című, Rejtő Jenő emléke előtt tisztelgő kiál-
lítás nyílt. Megtekinthető április 8-ig.

leGO® KiállítáS

április 23-26-ig 9.00-18.00 között 
LEGO® Kiállítás nyílik. Gyerekeknek 300 
Ft, felnőtteknek 500 Ft, csoportosan 250 
Ft a jegy. A csoportos jegyekhez előzetes 
bejelentkezés szükséges.

leGO® JátSZÓHáZ

Március 21-e, 10.00-13.00: A LEGO® mára 
már nem csupán egy márkanév, hanem fo-
galom is. A játék a képzelőerő használatára 
sarkall, új ötleteket, alkotókedvet igényel, 
kreatív kifejezőkészséget formál. „LEGÓZ-
NI” annyit jelent, mint a kreativitást és a 
fantáziát felhasználva alkotni játék közben. 
Belépődíj: 200 Ft.

CSAládi dÉlelŐtt

Március 21-én szeretettel várjuk a játsza-
ni, kézművesedni vágyó kicsiket és nagyo-
kat! További információk honlapunkon.

CSOPOrtJAinK 

PiCÚrOKnAK (3 éves korig)
Baba – Mama Klub
szerda 9:00–10:00
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú 
babák és mamák társaságában játékkal el-
tölteni egy kis időt, miközben meg tudják 
beszélni aktuális gondjaikat a kisgyermek- 
gondozóval. Az első alkalom ingyenes, 
utána 200 Ft.

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); szombat: 10.30-11.30 (alsós), 
11.30-12.30 (felsős)
Vezeti: Toronya Alexandra
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

tündértánc
Hastánc gyerekeknek (5-10 éves kor között), 
ahol elsajátíthatják az orientális tánc alap-
jait, ami javítja a testtartásukat, fejleszti 
ritmusérzéküket. 
Csütörtök 17.30-18.30.
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz
A tanfolyamot elegendő jelentkező (8 fő) 
esetén indítjuk el.

FelnŐtteKneK
do-in torna
szerda 18:00-19:00
vezeti: Orbán Tamásné, Kati 
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
március 7-én: 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

előzetes
2015. március 30-án intézményünk 
Csepeli Autista Szakmai napot tart 
Közművelődésünk színháztermében. 
A szakmai napra várjuk a résztvevők 
előzetes bejelentkezését a 420-7874-
es telefonszámunkon.

ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig: 13.00-tól 17.00-ig, 
Szombaton: 9:00-13:00-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
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hirdEtés

J A H N F E R E N C

DEL-PESTI
KORHAZ

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

SZŰRÉS

EGÉSZSÉGNAP 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban

Fővédnök: Geiger Ferenc 
Soroksár polgármestere 

2015. március 28. 
szombaton, 9 és 14 óra között

FÓKUSZBAN A LÉGÚTI ALLERGIA ÉS 
A LAKTÓZ- INTOLERANCIA

További információk 
és részletes program: 
www.delpestikorhaz.hu

J A H N F E R E N C

DEL-PESTI
KORHAZ

AZ ÖN EGÉSZSÉGE
A MI HIVATÁSUNK

Farbe/colour:
PANTONE 288 CV

  ÖN IS SZENVED AZ ALLERGIÁTÓL, SZÉNANÁTHÁTÓL?    KÖNNYEZIK?  TÜSSZÖG? 
DUGUL AZ ORRA?    LAKTÓZ- INTOLERANCIÁRA (TEJCUKOR- ÉRZÉKENYSÉGRE) 
VAN GYANÚJA, VAGY BIZONYOS ÉTELEK ELFOGYASZTÁSA UTÁN PUFFAD ÉS HASMENÉSE VAN?  

  ALLERGIA VIZSGÁLAT (PRICK- TESZT)    LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLAT    TÜDŐSZŰRÉS  
  LÁTÁSVIZSGÁLAT    LAKTÓZ-INTOLERANCIÁRA VONATKOZÓ SZAKTANÁCSADÁS    VÉRNYOMÁS-, 

VÉRCUKOR- ÉS KOLESZTERINSZINT MÉRÉS    ÉTELBEMUTATÓ, KÓSTOLÓ,  DIETETIKAI TANÁCS-
ADÁS    ÚJRAÉLESZTÉSI BEMUTATÓ  ÉS OKTATÁS  ÉRDEKES ELŐADÁSOK    KIÁLLÍTÓK

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
Alapítványát! Adószámunk: 18014871-1-13
A szűréseken történő részvételhez, a TAJ-kártya,  lakcímkártya és személyazono-
sító igazolvány szükséges!  A vizsgálatokra való bejelentkezés utolsó időpontja a résztvevők 
számától is függ, de legkésőbb 13 óra.

PROGRAM
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proGramok

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

Márciusi programok:

Verseny
Március 25-e: Sakkverseny. Helyszín: Nyugdíjasklub. A verseny 16 órától kezdődik. A versenyre 
benevezés alapján lehet jelentkezni. Benevezés: Nyugdíjas Házban telefonon vagy személyesen. 

Előadóestek
Március 26., 16 órától: Népek zenéjéből. Spanyol dalok. Játszik: Luz del Sol Trio. 

Úti beszámolók       
Március 12-e: Kanada I.; Március 19-e: Kanada II. rész. A vetítéssel egybekötött előadások 15 

órától 17 óráig tartanak. Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.

Filmvetítések szerdánként 15 órától           
Március 18-a: Egy csók és más semmi. Rendezte: Ráthonyi Ákos 1941

Március 25-e: Állami áruház. Rendezte: Gertler Viktor 1953

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

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva  ügyvéd

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

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

Gyógy-masszás minden hétfőn 10 órától 15 óráig: dr. Solymosi Mária

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

Meridián torna hétfőnként 10-tól 11 óráig.

Táncos, zenés szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16 órától 19 óráig tartanak.               

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

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

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 14 és 18 óra között vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 
A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 12 és 18 óra között.

Kirándulás
Március 17-e: A Parlament megtekintése idegenvezetővel.  

Találkozás: 12 óra 45-kor  a Nyugdíjas 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.

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

Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004

MERÜLJ EL BENNE! A VÍZ TITKAI
Projektazonosító: DLK-PA-2014-003/VIII/001

Helyszín: 
Budapest XXI. kerület, Karácsony Sándor utca, a Karácsony Sándor 
Általános Iskola épülete előtt, illetve a Jedlik Ányos Gimnázium Öveges 
Természettudományi laboratóriuma a Jedlik Ányos Gimnázium épületében

Időpont: 2015. március 21. (szombat) 10.00-16.00 óra. 
(Esőnap: 2015. március 22.)

Programok:
Kísérletező nap a Karácsony Sándor utca sétáló utcai részén látványos 
kísérletekkel. 
• Toricelli kísérlet vízzel
• Hordó roppantás
• Vizi rakéta
• Szikraeső
• Vizes éghető zsebkendő 

A témában érdeklődők az egyéni kísérletezést folytathatják a Jedlik 
Ányos Gimnázium Öveges Természettudományi laboratóriumában.

További részletek a 
labor.jedlik.hu 
honlapon találhatók.

Jedlik Alapítvány

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004

„ZÖLDFÜLŰ – KÖRNYEZETVÉDELMI 
JELES NAPOK ÜNNEPE CSEPELEN”

Projektazonosító: DLK-PA-2014-003/7/003

Helyszín: 
2015. március 21. (szombat) 10.00-16.00 óra. (Esőnap: 2015. március 
22.) Budapest XXI. kerület, Karácsony Sándor utca, 
Szabó Ervin Könyvtár épülete mellett.

Időpont: 2015. március 21. (szombat) 10.00-16.00 óra. 
(Esőnap: 2015. március 22.)

Programok:
•  „Tavaszi szél vizet áraszt…” – víz világnapi rendezvény. 
• Dezodorkészítés öko módon a résztvevőkkel.
• Kicsiknek játékos feladatok: víztisztító barkácsolás, víz-kvíz.
• „Megkínálhatjuk egy pohár vízzel”? – Vízkóstoló és minden, amit a 

csapvízről tudni érdemes! 
• Felnőttek számára információk a mosás, mosogatás „zöldítése”, azaz 

környezetbaráttá tétele céljából. Ökológiai és költségcsökkentő tippek. 

További részletek a
www.aprolepes.hu 
honlapon találhatók.

Harmónium Független 
Kommunikációs Egyesület

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

baba- és gyermekruha börze és játékvásár

Rákóczi Kert
március 21., 9-12 óra

XXI., Rákóczi tér 34. · Asztalbérlés: 1000 Ft/asztal
Foglalás és bovebb információ: 278-0508
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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 gyer-
mekholmik vására
Az összes börzére már bérelhető asztal 1000 Ft, 
1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

Március 5-18.
KÉZIMuNKA ÉS SZőNYEGSZÖVő SZAKKÖR 
KIÁLLÍTÁSA
A kiállítás megtekintése díjtalan!

Március 21. 10 óra, március 26. 18.30
HANGFÜRDő - A programra előzetes jelentke-
zés szükséges! Díja: 1100 Ft/alkalom; vezeti: 
Eisenmann Tünde

SzíNItANodA – JElENtKEzőKEt VÁRuNK! 
A Veronilla dráma és musical Stúdió szeretettel vár 
minden érdeklődőt 4 – 70 éves kor között! Színját-
szás, helyzet –és stílusgyakorlatok, kommuniká-
ció, musical és színpadi tánc, énekhangképzés, 
beszédtechnika.  Próbák időpontja: szombat 10-12 
óra; tanfolyam vezető: dévényi Judit Stúdióvezető, 
rendező (06-70-326-7917)

BÁBOS MESEKuCKÓ BABÁKNAK ÉS MAMÁKNAK
Bábos mesés kreatív foglalkozás 1,5-4 éveseknek, 
mely három részből áll: 
•	 bábismerkedő: sok ismert mondókával, dallal 

kísért interaktív bábjáték a babák között, 
•	 mesetorna: ahol egy akadálypálya segítségé-

vel végigjárjuk a "főhösök" útját, vagyis má-
szunk, hempergünk, bukfencezünk...

•	 maszatolás: ahol festünk, tépünk, gyúrunk, és 
kipróbálunk mindent, aminek előkészítése ott-
hon sokkal tovább tart, mint maga az alkotás :) 

A három rész között mindig van egy pihenő, amíg 
az anyukák szusszanak egyet, addig a babák 
buborékokat kergetnek, babzsákot hordanak, 
labdákat dobálnak.
időpont: csütörtök 10 -11 óra
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom vagy 5000 Ft/5 al-
kalom. Előzetes jelentkezés és bővebb információ a 
foglalkozásvezetőnél:
Papp Judit +36 20 486 6443 
pappjudit09@gmail.com 
https://www.babosmesekucko.hu

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

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

Március 14. 9-13 óráig
BABA- MAMA BÖRZE 
Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására.
Asztalbérlés: 1500 Ft; állvány bérlés: 500 Ft

Március 14., szombat 15 órától
ZENÉS DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN
„Tavaszi szél vizet áraszt..”
Fellép: Bányai Márton 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Március 21., szombat 18-22-óráig
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Élőzenés táncoktatás a csepeli Görög Önkor-
mányzat szervezésében
Zenél: MYDROS zenekar; A belépés ingyenes!

KlUBOK

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

Ringató szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ovis karate  
hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00

Angol a HElEN doRoN szervezésében ovisoknak:
szombat: 9.30-10.15, 10.15-11

Hip-hop (8 éves kortól):
hétfő: 16.00-17.00, csütörtök: 16.30-17.30

Capoeira Abolicao
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00

Reggeli frissítő torna csütörtök: 9.00-10.00

Aerobic-mix
hétfő: 19.00-20.00; csütörtök: 19.30-20.30

Alakformáló torna hétfő, csütörtök: 18.30-19.30

Bokwa Fitness
hétfő: 19.00-20.00; szerda: 18.00-19.00; 

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

Kyokushin karate 
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-18.00;

Jóga a mindennapi életben  kedd 18.00-19.30

Önzetlen masszázs  kedd: 16.00-20.00

Hastánc szerda: 19.00-20.30

HIP-HoP 8 éves kortól
hétfő:16.00-17.00; csütörtök:16.30-17.30; 

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

•	Targoncavezető
•	 Irodai asszisztens
•	Tűzvédelmi szakvizsga
•	Társadalombiztosítás 

ügyintéző
•	Szociális gondozó és ápoló                                           
•	Óvodai dajka

•	Hegesztő
•	Minősített hegesztő
•	Motorfűrész-kezelő
•	Boltvezető
•	Személy- és vagyonőr  
•	Cukrász

Képzéseket indít az alábbi szakmákban:  

Oktatási és vezetési tanácsadó Kft.
1212 Budapest, erdőalja út 12.

Önerős képzések esetén kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk!
Szállodai szolgáltatás nagy kedvezményekkel!

Érdeklődni: tel./fax: 06-1/277-05-12,Tel.: 06-1/277-98-48, 06-1/420-39-90
E-mail: csucs91@cs91.axelero.net   •   internetcím: www.csucs91.hu   •   1212 Budapest, Erdőalja u.12

NMH nyilvántartásba vételi szám
E-000176/2014

•	Emelőgépkezelő 
(kivéve targonca)

•	Élelmiszer-vegyi áru- 
és gyógynövény eladó

•	Földmunka-,rakodó- 
és szállítógép kezelő

•	Gépi forgácsoló

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

A bátor
nyulacska

A bátor
nyulacska

 zenés bábelőadás

Az előadás
előtt és után

díjmentes
kézműves-foglalkozás

várja a gyerekeket.

2015. április 12., 11 óra

belépőjegy: 900,- Ft
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ingatlan________________________________________ 
elAdÓ Sás u.-ban 640 nm-es telken, 2 szobás ház. 
I.ár: 14,9 mFt. T.: 06-30-262-0349________________________________________ 
HAláSZtelKen 800 nöl-es gyümölcsös 68 nm-es lakó-
házzal, kerítve eladó. T.: 06-20-218-3925

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

állást KÍnál________________________________________ 
CSePeli munkahelyre palást, sík és furatköszörűst vala-
mint hegesztőt fémszórási munkára, betanítással felve-
szek. T.: 06-20-926-6883________________________________________ 
elAdÓi munkakörbe a Csepeli Piacra részmunkaidőben 
(2 hét/hó) friss nyugdíjas munkatársat keresünk. Eladói 
végzettség előnyt jelent. T.: 06-30-560-1264________________________________________ 
MŰKörMöS, fodrász felvétel a Sétáló utcai megüresedő 
helyre; fodrász, műkörmös, kozmetikus felvétel a Tihany 
u.-i szépségszalonba. T.: 06-30-292-3757

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________________________________________ 
MindenneMŰ régiséget vásárolok. Bútorokat, órákat, 
festményeket, könyveket, borostyánokat, érmeket, 
hanglemezt, porcelánokat, teljes hagyaték kiürítéssel is. 
Díjtalan kiszállás, becslés. Jakab Dorina 06-20-365-1042.________________________________________ 
CSePelen és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322

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

társKereső________________________________________ 
67 éves özvegyasszony párját keresi 70 éves úr személyé-
ben. Még dolgozom. T.: 15 óráig vagy este 20.30 órától a 
06-20-434-4262

oKtatás________________________________________ 
OKJ-s óvodai dajka, pedagógiai és családsegítő, gyógy-
pedagógiai 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

AUtOMAtA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148________________________________________ 
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________________________________________ 
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________________________________________ 
redŐnySZerelÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, sza-
lagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső 
műanyag 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________________________________________ 
víZ, fűtés, csatornaszerelés, vízóraszerelés, dugulás-elhá-
rítás, csőtörés-elhárítás garanciával, kisebb javítási mun-
kák: WC, csaptelep javítás. Balla és Társa Kft. 
T.: 277-6690, 06-20-969-4833________________________________________ 
MOSÓGÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén is. javítás 
esetén, ingyenes csepeli kiszállással. T.: 06-20-230-1443________________________________________ 
villAnySZerelÉS, teljes lakásfelújítás, kapcsolók, lám-
pák, konnektorok cseréje, javítása. 
Kovács és fia: 06-20-338-8906________________________________________ 
KÉMÉnyBÉlelÉS, egyedi szerelt, gyűjtő kémények béle-
lése, kéményjárda szerelése ügyintézéssel, kondenzációs 
kémény készítése, kéménymarás. 
T.: 06-30-688-3683; www.kemenybelelesek.hu ________________________________________ 
ZárSZerviZ, rácskészítés! Zárnyitás, zárcsere, ajtó-
rácsok, ablakrácsok, kapuk, kerítések készítése, egyéb 
lakatosmunkák. T.: 06-30-299-1211; www.racskeszites.hu ________________________________________ 
KUtyAKOZMetiKUS 20 éves szakmai, kiállítási, te-
nyésztői gyakorlattal vállalja az Ön otthonában kutyája 
teljeskörű kozmetikáját. T.: 06-20-973-5090________________________________________ 
GáZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, 
cirkók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gázter-
vezések, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768

apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk! Hirdetésfelvétel a 

szerkesztőségben: 
Telefon és fax: 278-0711. Hétfő, kedd, szerda 

8-16 óráig, info@csepelihirmondo.hu

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 
a Neves Kor-Társ Galéria rendezésében

MÁRCIUS 21-22-ÉN
(SZOMBAT-VASÁRNAP) 10-18 ÓRÁIG

A több, mint hétszáz bemutatásra kerülő kép a mai magyar festészet
különböző irányzataiban készült a hagyományostól a modern stílusokig,

az alkotások témájukban is szerteágazóak.
A festmények részletfizetésre is megvásárolhatóak.

A Neves Kor-Társ Galéria szeretettel várja kiállításán!

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

Masszázsainkról bővebb információt a
www.thaikert.hu oldalon vagy a 

06-20-501-14-83-as  telefonszámon kaphat.

Csepelen a Korzó Üzletházban Thaiföldről érkezett, 
szakképzett masszőrök várják Önöket kellemes
környezetben Tradicionális Thai Masszázsra. 

       A
ki ezt a hirdetést kivágja  

 és a szalonban bemutatja, annak minden    

60,  90 vagy 120 perces masszázs árából             

1.000.- fo
rint kedvezményt adunk!

Elérhetőségek: 
Bp., XXI. II. Rákóczi F. u. 142. 

(Korzó Üzletház)
Telefon: 06 /20 /501-14-83                                  

Web: www.thaikert.hu  
Facebook: 

   Thaikert Tradicionális Thai Masszázs Szalon - Csepel

AKCIÓ!

Ajánlataink 2015. március 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!  

SZŐNYEG 
Galaxy

66×110 cm 5.990 3.990 Ft/db
Ft/m²

1.499

1.299
LAMINÁLT PADLÓ 
6 mm 
juhar, 2,921 m²/ 3.794 Ft/doboz

133×190 cm

14.990 
9.990 

Ft/db

78AKA

76VRP

77KCP

CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc út 277. (ÚJ BAUMAX-nál 1200 m2-en)
Tel: 278-01-09 Nyitva: H-P: 9-19, Sz-V: 9-14 www.diego.hu

Program:
14:00 KATICABOGÁRKA CSOPORT zenés gyerekműsora

a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával
15:00 TOJÁSVADÁSZAT

15:30 NYUSZI OLIMPIA – ügyességi verseny
16:00 VENCZEL MÓNIKA játékos hangszerbemutatója

Ezenkívül:
ÁLLATBEMUTATÓ, TOJÁSÍRÁS, KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK, 

NÉPI JÁTSZÓHÁZ várja az érdeklődőket.

HÚSVÉTVÁRÓ
családi délután a Radnótiban

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

2015. március 28-án, szombaton 14-17 óráig

 A részvétel díjtalan!  A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

FELHÍVÁS
A Csepeli Városkép Kft. 
és a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
szavalóversenyt hirdet 

„A DALSZÖVEG IS VERS”
címmel általános iskolások, 
középiskolások és fiatal felnőttek számára 
a Magyar Költészet Napja alkalmából.

Időpont: 2015. április 10., péntek 14 óra
Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház, 1214 Budapest, Vénusz u. 2.

Nevezési kategóriák:
∞ alsó tagozatos általános iskolás 
∞ felső tagozatos általános iskolás 
∞ középiskolás 
∞ felnőtt (18 év feletti) 
∞ fordítás (angol nyelvű dalszöveg saját fordítása vers formában)

A kiválasztott művek fellelhetőségét, szövegíróját, fordítás esetén az eredeti 
és a lefordított művet is kérjük, küldjék meg! Az átfedések elkerülése 
érdekében legalább két alkotással jelentkezzenek a versenyre. Köszönjük!

Nevezési határidő: 2015. március 31. 
Kategóriánként az első három helyezettet díjazzuk, 
és minden résztvevő emléklapot kap.

A jelentkezéseket személyesen 
vagy e-mailben a következő címre várjuk:
Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2.
Tel.: 277–2757
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
irodalomkedvelőt a rendezvényünkre!
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