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Ötven év csepeli fejlesztési tervei való-
sulhatnak meg, amennyiben Magyar-
országon rendezik az olimpiát. Ha nem 
így lesz, még az is jót tehet a csepeli kö-
zösségi közlekedésnek. Lehet-e Csepel 
a legnagyobb nyertese a 2024-es olim-
piának? A polgármester szerint igen, 
az ellenzék szerint nem, mások örül-
nek, bosszankodnak – vagy csak szkep-
tikusak. 

Az ígéreteknek megfelelően nem 
gigantomán, az egész fővárost felforgató 
tervvel álltak elő a 2024-es reménybeli 
budapesti olimpia szervezői. Többnyire 
már meglévő vagy épülő létesítményekre 
számítanak. Ez alapján a Kvassay-zsilip 
térsége lenne az egyetlen helyszín, ahol 
új városrész épülne Olimpiai park néven.  
A közösségi közlekedést is csak itt alakíta-
nák át jelentősen.

„A vizsgálatok egyértelműen megmutat-
ták, hogy Budapest településszerkezete 

kiválóan alkalmas a 2024-es nyári játékok 
megrendezésére, a tervezett olimpiai hely-
színeken kitűnő feltételek biztosíthatók” 
– fogalmazott Tarlós István főpolgármes-
ter és Szeneczey Balázs főpolgármes-
ter-helyettes olimpiai előterjesztésében.  
A Fővárosi Közgyűlés január 27-én fogad-
ta el a helyszín-kiválasztási javaslatról és 
a garancialevélről szóló javaslatot, amely-
ben kimondták, hogy Budapest támogatja  
a 2024-es budapesti olimpiai pályázatot.  
Míg júniusban a közgyűlés több mint kilenc-
venszázalékos többséggel állt a budapesti 
olimpia mellé, politikai okokból most már 
volt kilenc tartózkodás és egy nem szavazat  
is a huszonegy igen mellett.

A 2024-es budapesti olimpia szorgalma-
zói hangsúlyozzák, hogy a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság új elveinek megfele-
lően nem mindent felforgató, hanem egy-
fajta gazdaságos rendezvényben gondol-
kodnak. Ennek megfelelően gigantikus 
közlekedési beruházásokat sem ígérnek: 
nem terveznek például egyetlen új met-
róvonalat, sőt még új szakaszokat sem. 
A közösségi közlekedés infrastruktúrá-
ját szinte csak az Olimpiai park térségé-
ben fejlesztenék, főképp a legkorszerűbb 
villamosvonalakkal. Ezek lehetővé tennék 
az olimpiára siető tömegek célhoz érését, 
de megoldanák a csepeli és az agglomerá-
ciós utazóközönség eljutását is közvetle-
nül a pesti és budai belvárosba, valamint 
az összes metróvonalhoz.

A javaslat a szükséges közlekedésfejlesz-
tési elemek között említi többek között 
az észak-csepeli Galvani híd és a hozzá 
csatlakozó úthálózat kiépítését, a Ferihe-
gyi repülőtérre vezető út korszerűsítését, a 
repülőtér kötöttpályás kapcsolatának meg-
teremtését, a H6 (részleges) és a H7 (teljes 
szakasz) HÉV-vonalak integrálását a fővá-
rosi villamoshálózatba, a 4-es, 6-os villa-
mos ideiglenes meghosszabbítását az Olim-

piai parkig, valamint több villamosvonal 
korszerűsítését. A fejlesztési tervek közé 
tartozik egy gyalogos sétány kiépítése a 
teljes pesti alsó rakparton (a Dagály uszo-
dától egészen az Olimpiai parkig).

aktuÁlis

Átszállás nélkül 
utazhatunk 
a belvárosba?

Az ellenzék nem változtatna

A csepeli közösségi közlekedést évtize-
dek óta nem fejlesztették. És bár a Pest-
tel és Budával összekötő híd, valamint  
a belvárossal és a metróvonalakkal ösz-
szekötő villamos terve nem új, az ellen-
zék minden javaslatot elutasít. Még azt 
sem fogadják el, hogy részletes tervek 
készüljenek a fejlesztésekre, és azok tár-
sadalmi vitára kerüljenek. A Párbeszéd 
Magyarországért párt már a javaslatok 
megismerése után egy nappal eluta-
sította a párbeszédet. Hudák János, a 
párt helyi politikusa aláírásgyűjtést is 
indított, az MSZP pedig egyenesen kije-
lentette, hogy az új hidak és a közvetlen 
kapcsolat nem összekötné, ellenkezőleg, 
elválasztaná Csepelt a belvárostól.

Mindenütt csak nyertek 
az olimpiával

Bár sokáig nem tudták, mit kezdjenek a 
versenyek után megmaradt sportcsar-
nokokkal, stadionokkal, uszodákkal, az 
utóbbi olimpiákra már egyre több ideig-
lenes, elbontható létesítményt terveztek. 
Kétségtelen az is, hogy az olimpiákat 
rendező városok infrastruktúrája na-
gyot fejlődött. 2012-ben Londonban az 
olimpiai falu segítségével rehabilitáltak 
egy egész városrészt, és az olimpiára fel-
épített ingatlanok, lakóépületek ma már 
bevételt termelnek a városnak. Hasonló 
a helyzet a közlekedés fejlesztésével, nem 
beszélve az ötkarikás játékokkal járó 
óriási léptékű turizmussal, a helyszínre 
irányuló médiafigyelemmel, amely egész 
szektorokat (vendéglátás, szolgáltatások, 
szállodaipar) lendített fel. Ösztönző ha-
tású az olimpia a makroszámok világá-
ban is: Dél-Korea gazdasága például 12 
százalékkal növekedett a szöuli olimpiát 
követő évben, a 2000-es sydneyi olim-
pia pedig 2,14 milliárd fontos többletbe-
vételt hozott az ausztrál gazdaságnak.

fotó: Tóth Beáta
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aktuÁlis

kalandorok
1895-es képet nézegetek, a címe (kora-
beli helyesírással): Lóvasúti dolgozók 
tüntetése Budapesten a' villamosvasúti 
közlekedés kiterjesztése ellen. Azonnal 
tiltsák be a villamost! – ez áll a fehér 
vásznon, amelyet a járműre erősítettek, 
a képen feltűnik néhány kószáló ember, 
valamint a jármű elé fogtak még két bá-
natos lovat, ők már érzik, hogy nem sok 
babér terem számukra a századforduló 
közösségi közlekedésében. 

Ebben az országban megszokhattuk, hogy 
azok, akik politikából élnek, de különö-
sebben semmit sem csinálnak, ötleteik 
híján féltékenyen figyelgetik a cselekvő 
politikusokat, és abból is politikát csinál-
nak, amiben eredendően nincs politika. 
Ha nem merült volna fel nemrégiben, 
hogy korszerű, gyors villamosok viszik 
majd be a csepelieket a városközpontba, 
talán senki nem emel szót a múltból itt 
maradt HÉV-szerelvényekért. Pedig aki 
nemcsak beszél a HÉV-ről, de utazik is 
rajta, pontosan tudja, hogy létezik ennél 
jobb műszaki megoldás is. A HÉV-sze-
relvények ugyanis menthetetlenül elöre-
gedtek, az idős emberek fellépni is alig 
tudnak rá, nyáron olyan, mint a szauna, 
hangos, kényelmetlen, és gyakrabban is 

járhatna, szó, ami szó. Ezzel szemben 
most itt a lehetőség a kulturált, 21. szá-
zadi közösségi közlekedésre. Csepelről 
átszállás nélkül (!) elérhetnénk az ösz-
szes metrót, harmadannyit várakoznánk, 
gyorsan és kényelmesen utazhatnánk. Ha 
van jobb a HÉV helyett, akkor vezessük 
be! Hiszen ha ragaszkodtunk volna a ré-
gihez, talán még ma is lóvasúttal utazgat-
nánk Budapesten, űrutazás helyett hall-
gathatnánk a Szokol rádiót, repülőgép 
helyett pedig a kotyogós kávéfőző lenne 
a technika fétistárgya. 

És akkor most a hazugságokról. Azt 
hazudják nekünk, hogy a csepeli HÉV 
helyébe rövid, a Közvágóhíd megállóig 
tartó, elavult villamosvonalat építenek. 
Azt is hazudják, hogy ezentúl csak gya-
log lehet bejutni a Boráros térre. Egyik 
sem igaz. Ezekről szó sincs. Ha olimpi-
át rendezünk, nemcsak korszerű közös-
ségi közlekedésünk lesz, hidak is épül-
nek Csepelen, fellendül az ingatlanpiac, 
szebb lesz a lakókörnyezetünk. 

Most ugyanazok hazudoznak, aki a szé-
pen rendbe tett Szent Imre tér ellen szó-
nokoltak, akkor persze lapultak volna, ha 
az életveszélyes, elkorhadt fák agyonütik 
az ott játszó gyerekeket. Akik most ha-
zudnak a tervezett villamosokról, ugyan-

azok, akik a minap környezetszennye-
zésről ordítoztak, de egyszerűen meg 
sem hallgatták a szakmai tájékoztatót, hi-
szen nekik nem az igazság számít, hanem 
a szavazatszerzés. Az a módszerük, hogy 
nosztalgikus érzéseket igyekeznek kelte-
ni az emberekben, azt a látszatot keltik, 
mintha a változásokkal a múltunkat is el-
vennék. Erről persze szó sincs. Ha rajtuk 
múlik, a háború után a nép nem építi újra 
a felrobbantott hidakat, minek is, jó az 
úgy, ahogyan a csonkok a Dunából mere-
deznek. Ha rajtuk múlik, egyetlen házat, 
egyetlen parkot sem újítanának fel Cse-
pelen, nem épülnének új lakóépületek, 
nem kéne a paneleket felújítani. Semmi 
szükség ezekre, ahogyan gyorsabb és 
igényesebb közlekedés sem kell nekik. 

Ezt hívja a köznyelv politikai kalandor-
ságnak. Amikor a helyi vagy országos 
politikus az emberek érdeke ellen sze-
gül, és hatalomvágytól fűtötten keresztbe 
tesz a közösségnek, csak azért, hogy újra 
pozícióba jusson. És a jó öreg rémhírter-
jesztés... Már sokadszor nem jön be, de 
egyszerűen nem tudnak mást, nincs más 
a kezükben. 

Tisztelt olvasó, nyugodjon meg: a szelle-
mi lóvasút ideje lejárt, irány a 21. század! 

Szentesi Zöldi László

Jobban járunk 
a villamosokkal
Az a koncepció, hogy Csepelen fejlesszük 
a tömegközlekedést, és átszállás nélkül 
lehessen bejutni a belvárosba – mondta 
Borbély Lénárd, a kerület polgármestere, 
akit a tervezett olimpia kapcsán átalaku-
ló közösségi közlekedés előnyeiről fag-
gattunk.

 A csepeli HÉV helyett modern villamo-
sok jönnek. Miért van erre szükség?
 Az olimpia csak részben oka ennek.  
A csepeliek évtizedek óta várnak arra, 
hogy közösségi közlekedéssel, átszállás 
nélkül jussanak el a belváros szívébe és 
a metrókhoz. Ez csak akkor valósulhat 
meg, ha a folyamatos műszaki problémák-
kal küszködő HÉV-et korszerű villamos-
járat váltja fel. Az akadálymentes, halk, 
kényelmes, környezetbarát, gyors és nyá-

ron légkondicionált villamossal a csepe-
liek átszállás nélkül juthatnak el egészen  
a Széll Kálmán térig a 4-es, 6-os vonalán, 
vagy a 2-es vonalán a Jászai Mari térig. 
A járatok kétperces követési idővel közle-
kednek majd. Ezzel sokat javulhat a bel-
városba való átjutás lehetősége.

 Csakhogy a kerület ellenzéki politikusai 
szerint a HÉV helyébe egy rövid, a Közvá-
góhídig tartó, elavult villamosvonalat építe-
nek. Mit szól ehhez?
 Az ellenzéki pártok és a baloldali 
média olyan rágalomhadjáratba kezdett, 
amely köszönőviszonyban sincs a valós 
tervekkel. Ez hazug és rosszindulatú hí-
resztelés, a csepeli önkormányzat ugyanis 
nem támogat ilyen javaslatot. Régóta tud-
juk: Csepel tömegközlekedése fejlesztésre 
szorul. A HÉV ikon a csepeliek számára, 
mára viszont elavulttá és korszerűtlenné 
vált. Babakocsival, kerekes székkel segít-
ség nélkül szinte lehetetlen rá felszállni. 
Az időseknek is gond a lépcsőzés. Nyáron, 

a kánikulában pedig kibírhatatlan a meleg. 
Egy modern, légkondicionált villamossal 
mindenképp jól járunk. 

Takó Szabolcs

fotó: Tóth Beáta
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Idei első ülésén elfogadta a csepeli ön-
kormányzat képviselő-testülete a kö-
telező betelepítési kvóta elutasításáról 
szóló előterjesztést. A kezdeményezés-
hez a napokban több települési és kerü-
leti önkormányzat is csatlakozott. 

A napirendi pont vitájánál Pákozdi József 
hangot adott egyetértésének és módosító 
javaslattal is élt. Ezzel szemben más ellen-
zékiek, köztük Horváth Gyula úgy ítélte 
meg, a csepeli önkormányzatnak semmi 
köze a témához, a képviselő nem értette, 
miért citálta a polgármester a képvise-
lő-testület elé az előterjesztést. Borbély 
Lénárd szerint a kerületnek is erkölcsi kö-
telessége véleményt formálnia  a kérdés-
ben, hiszen ez közös ügy, minden magyar 
embert érint. A vitát követően a javaslatot 
végül 13 igen, 3 nem és 2 tartózkodás elle-
nében fogadták el a képviselők.

A Metrans termináljáról nem szerepelt 
előterjesztés, ám az ülés elején mégis vita 
kerekedett a témában. Az ellenzéki pár-
tok hiányolták a polgármestert a lakossá-
gi tájékoztatóról, és azzal érveltek a 200 
új munkahelyet teremtő beruházás ellen, 
hogy a csepelieket senki sem kérdezte meg 
a tervezett fejlesztésről. Borbély Lénárd 
azonban elmondta, a mostanihoz hason-
ló tevékenységet – melyre a katasztró-
favédelem is engedélyt adott – már évek 
óta végez másik cég a Szabadkikötőben, 
biztonságosan. Kiemelte, az ügy szakmai 
kérdés, nem kíván részt venni a politikai 
csatározásokban, és biztosította a jelenlé-
vőket afelől, hogy a csepeli vezetés csak 
és kizárólag olyan beruházásokat, fejlesz-
téseket támogat a kerületben, amelyek az 
itt élők érdekében érkeznek Csepelre.

lendületben a csepeli sport
A Csepel Utánpótlás Sportegyesület fél-
éves fennállása bizonyítja, hogy egy olyan 
egyesület munkáját tudja segíteni az önkor-
mányzat, mely rövid idő alatt meghatáro-
zója lett a csepeli sportéletnek, és amelyre 
hatalmas igény mutatkozik – köszönhetően 
az edzők kifogástalan szakmai munkájának 
is. A sikereket követően a szülők részéről 
felmerült, hogy érdemes további edzőket 
alkalmazni, valamint igény van kapus-

edzőre is. A képviselők ezért úgy döntöttek, 
hogy az önkormányzat a Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület részére a megemelt létszámú 
edzők bérét továbbra is biztosítja. Csepelen 
azonban nem csak a futballnak, a birkózás-
nak is nagy hagyománya van (Csepel 2011 
óta tudhatja magáénak a „Birkózás városa” 
büszke címet), ahogy immár annak is, hogy 
a képviselő-testület nem csak erkölcsileg, 
anyagilag is támogatja a Csepeli Birkózó 
Clubot, amely 2015-ben a legsikeresebb 
klubnak bizonyult. A testület idén is úgy 
döntött, a stratégiai megállapodásra tekin-
tettel az alkalmazásában lévő három edző 
munkabérének és közterheinek éves ösz-
szegét rendszeres támogatásként biztosítja 
(bruttó 10 millió forint értékben), valamint 
bérlőkijelölést biztosít birkózók számára a 
kerületben önkormányzati lakásokban. 

Borbély Lénárd javaslatára idén is folyta-
tódnak a kerületben a gyermekek érdeké-
ben végzett fejlesztések. A januári ülésen 
a képviselők arról határoztak, kicserélik a 
Belvárosi Bölcsőde elavult nyílászáróit. 
A felújítás egyrészt hozzájárulna az épü-
let energiahatékonyságának növeléséhez, 
másrészt  ideálisabb körülményeket biz-
tosítana. A beruházás mintegy 19 millió 
forintba kerül.

A Fővárosi Önkormányzatot és a kerüle-
ti önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek megosztásáról szóló 2016-os 
rendelet alapján a kerületi önkormányzat 
mintegy 370 millió forint összegben része-
sül a bevételekből (iparűzési és idegenfor-
galmi adó, helyi adóhoz kapcsolódó bírság 
és pótlékok).

Újabb egészségügyi fejlesztések
2015 végén fejeződött be a Jahn Ferenc 
Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet Weiss 
Manfréd Telephelyén az A-C épület külső 
hőszigetelése és nyílászárócseréje, ame-
lyet az Európai Unió és a magyar kormány 
társfinanszírozásával tudtak megvalósítani. 
A beruházáshoz kapcsolódóan kiegészítő 
munkák elvégzése indokolt, amelyhez a cse-
peli önkormányzat a kórház kérésére brut-
tó 15 millió forinttal járul hozzá. A kórház 
emellett egy röntgen- és egy mammográf- 
gépet ajánlott fel az önkormányzat részére, 

melyek ezentúl kizárólag a csepeli betegek 
rendelkezésére fognak állni.  

Borbély Lénárd ahhoz is kérte a képvise-
lő-testület támogatását és felhatalmazását, 
hogy kezdjenek tárgyalásokat egy új tüdő-
gondozó és tüdőszűrő állomás kialakítá-
sáról, a jelenlegi ugyanis nem felel meg a 
XXI. század elvárásainak.
 
harmónium ajándékba, 
civil szervezetek támogatása
Kispál György plébános ellenszolgáltatás 
nélkül ajánlott fel egy harmóniumot az ön-
kormányzat számára – amely képviselő-
testületi döntés nyomán átvállalja a felújí-
tást költségeit – majd a már működőképes 
hangszert a Kendilónában (Erdély) elhe-
lyezkedő református templomnak és az ott 
élő közösségnek adományozza. 

A képviselők emellett döntöttek a Rákóczi 
Szövetség és az Aranycsapat Alapítvány 
támogatásáról is.

Kitzinger Adrienn

aktuÁlis

Csepel nemet mond a kötelező 
uniós betelepítési kvótára

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzata Képviselő-testülete január 
26-ai ülésén úgy döntött, hogy elutasítja 
a kötelező betelepítési kvótát.

A kötelező betelepítési kvóta jogtalan és 
értelmetlen. Növeli a bűnözés kockáza-
tát és a terrorveszélyt. A kvóta veszé-
lyezteti kultúránkat és a mindennapja-
ink biztonságát, vállalhatatlan terheket 
jelentene a szociális, egészségügyi és 
oktatási rendszerünkre.

Elutasítjuk Szabó Szabolcs országgyű-
lési képviselő és pártjának javaslatát, 
miszerint 15 ezer illegális bevándorlót 
szeretnének Magyarországon letelepí-
teni. Egyúttal elutasítjuk a Demokrati-
kus Koalíció által tett javaslatot is, hogy 
elvegyék és idegeneknek adják a rászo-
ruló családok elől a nekik járó önkor-
mányzati szociális lakásokat.

Kérjük a kormányt, hogy minden le-
hetséges eszközzel akadályozza meg az 
illegális migránsok beáramlását és a 
kötelező beépítési kvótát, védje meg Ma-
gyarországot és a magyar embereket!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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Évek óta a megszokott módon hozza 
nyilvánosságra a csepeli önkormányzat 
a polgármester, az alpolgármesterek 
és a képviselők vagyonnyilatkozatait.  
A helyzet egy év alatt – néhány furcsa-
ságtól eltekintve – alig változott. A be-
vallásokból szemezgettünk. 

A vagyonnyilatkozatok szerint, a tavalyi 
évhez hasonlóan, a legkevésbé tehetős 
képviselők a Fidesz-KDNP sorait koptat-
ják, míg a módosabbak továbbra is az el-
lenzék táborát erősítik. Csepel kormány-
párti képviselője, Bercsik Károly például 
évek óta nem rendelkezik gépjárművel, 
vagy más nagy értékű ingósággal. Ahogy a 
Fidesz-KDNP-s képviselő, Kováts Dániel 
sem. Ugyancsak a szegényebbek közé tar-
tozik a kormánypárt táborát erősítő, csak 
kevéske megtakarítással rendelkező nyug-
díjas, Pintér József Gáborné, valamint Noé 
László is.

A vagyonnyilatkozatok alapján 79 négy-
zetméteres lakóterületű csepeli házával a 
középmezőnybe fér bele Borbély Lénárd 
polgármester. Ingatlana 514 négyzetmé-
teres telken áll, amelynek felerészben ő, 
felerészben a felesége a tulajdonosa. A te-
rületet 2014-ben vásárolta. A polgármes-
ternek ezenfelül egy 2003-ban használtan 
vásárolt Suzuki Swift és egy 2015-ben 
megörökölt, ugyancsak Suzuki Swift tí-
pusú gépjármű képezi a tulajdonát. Jutta-
tásairól a törvény rendelkezik: e szerint 
polgármesterként 747 900 forintos jövede-
lemre és mellette 112 185 forintos költség-
térítésre jogosult. 

Továbbra sem kell viszont a szomszédba 
mennie kenyérért a leggazdagabb csepe-
li képviselőnek, Horváth Gyulának, aki 
2010-ig MSZP-s alpolgármester, 2014-ben 
pedig a baloldal közös polgármesterjelölt-
je volt. A politikus egy 166 négyzetméte-
res, felerészt saját tulajdonú családi házas 
lakásban él, de van még érdekeltsége két  
52 négyzetméteres lakásban, egy 90 négy-
zetméteres lakóházban és egy 64 négyzet-
méteres üdülőben is. A tulajdonát képező 
lakások és házak lakóterülete így eléri 
a 426 négyzetmétert, a telkek nagysága 
pedig az 1600 négyzetmétert. A képvi-

selő ingatlanvagyonának nagyobb részét 
2010-ben vásárolta, nagy értékű ingósá- 
gai közé pedig egy 2016-os vadonatúj  
Toyota Avensis tartozik. A 10 milliós 
nagyságrendű életbiztosítása és 1 milliós 
takarékpénztári megtakarítása tavaly óta 
nem változott, nem találjuk viszont be- 
vallása között azt a 7 millió forint, pénz-
piaci alapban tartott megtakarítását, ami  
a tavalyi vagyonnyilatkozatában szerepelt.

Az MSZP-s Szenteczky Jánosnak a 2014-
es évhez képest egyre rosszabbul megy. A 
képviselő pár év alatt egy balatonőszödi 
üdülővel és egy Mitsubishi 1200 pick up-
pal lett szegényebb. Mostanában pedig 
már a BKK felügyelőbizottsági tagságáért 
kapott havi 210 ezer forint sem jár neki. 
Hogy esetleg elfelejtette-e beírni, vagy 
tavaly óta már nem Szenteczkyre bízzák  
a közpénzek tisztaságának ellenőrzését, 
nem tudjuk. Azt viszont igen, hogy meg-
bízásai többségét az MSZP-től kapta. Ér-
dekesség, hogy újságja, a Hírkomp, ahol 
tulajdonosként és ügyvezetőként tevé-
kenykedett, 2015 májusa óta nem adott 
hírt magáról. Intő jel lehet a megszűnés-
re, hogy a tavalyi vagyonnyilatkozatával 
szemben most nem szerepeltette a céget 
a bevallásában. Mindezek tükrében több 
mint furcsa, hogy a 2014 óta készpénz-
ben tartott vagyona 1,5 millió forintról 3,5 
millióra növekedett.

Nőtt a vagyona a balliberális pártok közös 
csepeli-soroksári országgyűlési képviselő-
jének, Szabó Szabolcsnak is. A képviselő 
hivatalosan nem költözött az általa kép-
viselt kerületekbe, így továbbra is gyulai 
lakos maradt. Ezzel a parlamenti fizetésén 
felül évi 660 000 forint lakásbérleti támo-
gatásra vált jogosulttá. 

Szabó Szabolcs tavaly vett Gyöngyöstar-
jánban egy 40 négyzetméteres hétvégi há-
zat 1 millió 450 ezer forintért, adjunktusi 
állását vagyonnyilatkozata szerint pedig 
továbbra is szünetelteti. Érdekesség, hogy 
gyulai lakosként a politikus Csepelen 
csak választható, ő maga csepeli jelöltekre 
nem szavazhat sem az országgyűlési, sem 
az önkormányzati, sem más helyi válasz-
tásokon. 

Németh Szilárd korábbi polgármester listá-
ról került az Országgyűlésbe. A képviselő 
feleségével és két gyerekével egy 539 négy-
zetméteres telken álló 140 négyzetméteres 
lakóterületű házban él a Királyerdőben, 
melynek fele részben a tulajdonosa. Ezen-
felül örökléssel lett egy 64 négyzetméteres 
lakás és egy 960 négyzetméteres hárosi 
gyümölcsös egynegyed részbeni tulajdo-
nosa. Vagyonnyilatkozata alapján saját 
gépjárműve nincs, a Fidesz-frakció viszont 
egy Seat Alhambra típusú személygépkocsi 
használati jogát biztosítja számára. 

TSZ

kIderülT, hogy SzaBó SzaBolcS ToVáBBra IS gyulaI, nem SzaVazhaT cSepelen

nyilvánosak a vagyonnyilatkozatok

tisztelt olvasó!
Amint arról legutóbbi számunk-

ban hírt adtunk, az önkormányzat 
Királyerdőben parkot és játszóteret 

kívánt létrehozni a Mély utca és 
a Szent István utcán álló ingatlan 
megvásárlása és a környék rendbe 
tétele után, de a helyi lakosok közül 
többen inkább egy nagyobb élelmi-

szerboltot szeretnének. 
Királyerdőben ugyanis – a kisebb 
boltokon kívül – nincs olyan üzlet, 

ami nagyobb bevásárlásra is alkalmas 
lenne, ezért be kell utazni a kerület 

központjába. 

Mi legyen a telek sorsa? 
Lapunk olvasóihoz fordulunk  

a kérdéssel, postacímünkön vagy 
e-mailben várjuk válaszukat. 

Az ön véleménye is számít!
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Németh Szilárd volt a vendége a VII. ke-
rületi Fidesz-irodában tartott Nagykör-
úti Polgári Estek című rendezvénynek. A 
Fidesz csepeli országgyűlési képviselője 
kijelentette: az igazságszolgáltatásban is 
rendszerváltásra van szükség. 

Az erzsébetvárosiak meghívására előadást 
tartó Németh Szilárd elmondta, a Hagyó-
ügyben és a vörösiszap-katasztrófa ügyében 
született ítéletek joggal háborítják fel a tár-
sadalmat. – Amikor az emberek azt látják, 

nincs felelőse annak, hogy tíz ember veszí-
ti életét, vagy eltűnik több milliárd forint, 
akkor érthető, hogy elvárják a törvényho-
zástól, változtasson az igazságszolgáltatás 
rendszerén – fogalmazott a képviselő, egy-
úttal hangsúlyozta, szó nincs arról, hogy a 
kormány nyomást gyakorolna a bíróságok-
ra. Hozzátette: a társadalomra nemcsak az 
veszélyes, ha a bírói függetlenséget éri kri- 
tika, hanem az is, ha a bíróság visszaél a ha-
talmával és olyan döntést hoz, aminek sem-
mi köze az emberek igazságérzetéhez. 

Kitért arra, hogy a polgármestersége alatt 
kiadott Vörös Csepel című könyvben nyil-
vánosságra hozták a szocialista városve-
zetés visszás ügyeit, és összesen negyven 
feljelentést tettek, de ezek kilencven szá-
zalékát a helyi ügyészség elutasította.

Németh Szilárd szerint folytatni kell a 
kötelező betelepítési kvóta elleni aláírás-
gyűjtést, hogy minél erősebb legyen ha-
zánk pozíciója. Elmondta, Csepelen tes-
tületi döntés született arról, hogy egyetlen 
bevándorlót sem fogadnak be, ennek azért 
van jelentősége, mert az EU az önkor-
mányzatokra, a települési döntésekre köz-
vetlenül nem tud nyomást gyakorolni. 

Beszélt arról is, hogy a kormány számára 
a legfontosabb a magyar emberek bizton-
sága, az életük, a vagyonuk védelme, ezért 
van szükség az alkotmánymódosításra, 
amely semmiben nem fog eltérni az euró-
pai uniós tagországok hasonló szabályaitól. 

„Az ellenzék rezsicsökkentéssel kapcsola-
tos megnyilvánulásai hiteltelenek és hazu-
gok” – fogalmazott a politikus. Emlékez-
tetett arra is, hogy az energiaszolgáltatók 
1062 milliárd forintot vittek ki az ország-
ból, s ezt a magyar emberekkel fizetettek 
meg. Leszögezte, amíg a Fidesz kormá-
nyoz, addig lesz rezsicsökkentés is. 

némeTh SzIlárd: legfonToSaBB a magyar emBerek BIzTonSága, VagyonVédelme

rendszerváltást az 
igazságszolgáltatásban!

Németh Szilárd csepeli ügyekről is beszélt az erzsébetvárosi fórumon

Európa további terrorfenyegetettségnek néz 
elébe, ezért a kontinens minél több orszá-
gában a kormányok rendelkezésére kellene 
bocsátani a terrorcselekmények megelőzé-
séhez szükséges eszközöket – jelentette ki 
a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában 
Orbán Viktor. Hozzátette, Magyarország 

ma nem tartozik a különösebben terror-
fenyegetett országok közé, aminek az az 
oka, hogy nem engedtük be a migránsokat. 
„Magyarország ügyesen védte meg magát 
ezekben a kérdésekben, de ez nem jelenti 
azt, hogy a jövőben ilyen fenyegetettség ne 
lehetne” –  mondta. Arra a kérdésre, hogy 
a magyar alkotmányban most szereplő kü-
lönleges jogrendek nem jelentenek elegendő 
eszközt, Orbán Viktor azt felelte: így van, 
ez a helyzet. Jelezte ugyanakkor: óvatosan 
kell eljárni, mert a szabadságjogok fonto-

sak, azokat az indokoltnál jobban nem sza-
bad korlátozni, de „első helyre az emberek 
biztonságát kell tenni, meg kell őket védeni”. 
A baloldali elutasítást úgy kommentálta: a 
baloldal nem tekinti igazi veszélynek a ter-
rorveszélyt, ahogyan a migrációról is azt 
mondták, hogy álprobléma. Ha baloldali 
kormánya lenne Magyarországnak, akkor 
Köln, Párizs, Brüsszel típusú állapotok len-
nének ebben az országban –  fogalmazott  
a miniszterelnök. 

MTI

orbán viktor: 
még nincs vége 
a terrorveszélynek
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A Metrans Csoport Csepelen építi fel 
legújabb és legkorszerűbb európai kon-
ténerterminálját. A vállalat számára 
Csepel jelenti az új otthont. A beru-
házás kerületünk számára gazdasági 
fejlődést és 200 új munkahelyet hoz. 
A részletekről Ille Balázst, a Metrans 
Konténer Kft. üzemeltetési vezetőjét 
kérdeztük.

 Sokan várják Csepelen az új konténerter-
minált, ezért jogos a kérdés, hogy mi lesz ez 
pontosan, miről is szól a beruházás?
 A Metrans Európa legnagyobb vasúti/
közúti szállítmányozó vállalatai közé tar-
tozik. Más vállalatok áruit, konténeres kül-
deményeit fuvarozzuk Európa különböző 
pontjai között, elsősorban vasúton. A csepeli 
átrakóállomás, vagy szakszóval konténer-
terminál, ennek a vasúti hálózatnak a része 
lesz. A működését úgy kell elképzelni, mint 
egy nagyszabású „postahivatalt”, azzal a 
különbséggel, hogy levelek és csomagok 
helyett itt zárt vasúti és tengeri konténerek 
szakszerű fogadása, csoportosítása, szétosz-
tása, továbbítása folyik majd az átvevők felé. 

 Tehát a konténerek csak jönnek és egyből 
mennek is tovább? 
 A Metrans terminálra minden áru zárt 
konténerben érkezik, csupán „átutazik” és 
megy tovább a címzett felé a lehető legrö-
videbb időn belül. 

 A csepeliek számára fontos a környezet 
védelme. Önök zöldlogisztikával foglalkoz-
nak. Ez mit jelent?
 A Metrans minden átrakóállomása a 
legszigorúbb európai környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelően működik, és ez 
minden tevékenységünkre érvényes. Mű-
ködésünk környezetbarát, hiszen a közúti 
fuvarozás helyett a tisztább és biztonságo-
sabb vasúti szállításra tereljük át az árufor-
galmat, ezzel csökkentve a közúti zsúfolt-
ságot, a légszennyezést és a zajterhelést is.

 A Metrans Csoport Európa több orszá-
gában jelen van. Miért pont Csepelre esett 
a választásuk, hogy legújabb logisztikai köz-
pontjukat itt építsék fel?

  Csepelen már eleve működnek hasonló 
tevékenységet végző logisztikai cégek. 
A Metrans már évek óta foglalkozik vasúti 
szállítmányozással Magyarországon, ezen 
belül Csepelen is. A pozitív tapasztalatok 
alapján, most önálló, saját bázisunkat is itt 
szeretnénk felépíteni a kerületben. Válla-
latunk számára Csepel a tökéletes otthon. 
Egyrészt földrajzi fekvése miatt, hiszen 
víz, vasút és közutak csomópontjában fek-
szik. Másrészt mert a tiszteletre méltó ipa-
ri hagyományok és az itt élő jól képzett, 
szabad munkaerő miatt Csepel hatalmas 
fejlődés előtt áll. 
 
 A Metrans tehát beleszeretett Csepelbe, 
de miért jó ez a csepelieknek?
 A csepeliek számára nagyon sok előnyt 
kínálunk. Európa-szerte működő hason-
ló termináljaink tapasztalataiból tudjuk, 
hogy a Csepelen épülő új Metrans csomó-
pont az egész kerület számára gazdasági 
növekedést, nemzetközi tekintélyt és új 
munkahelyeket fog hozni.
 
 Konkrétan hány új munkahelyre lehet 
számítani és mikor kezdődik meg a munka-
erő-felvétel?
 A beruházással és azzal, hogy a Metrans 
az új bázisát Csepelen építi fel, kb. 200 új 
munkahelyet hoz a kerületbe. Az átrakóál-
lomás elkészültét és indulását 2017-re ter-
vezzük, de az új munkatársak felvételét már 
idén nyáron el szeretnénk kezdeni.

 Milyen áruk, termékek lesznek majd a 
terminálon áthaladó konténerekben? 
 A konténerekben csak a jogi és biz-
tonsági előírásoknak megfelelő termé-
kek lehetnek. A terminálra a kötelezőnél 
is sokkal magasabb fokozatú biztonsági 
rendszereket telepítünk azért, hogy mun-
kánk minden kockázatát kizárjuk. A ha-
tósági szakértők elemzése megállapította, 
hogy a terminál gyakorlatilag semmilyen 
érdemi kockázatot nem jelent sem a termé-
szeti, sem a lakókörnyezetre nézve.

 Hol kaphatnak további információt a 
csepeliek a beruházásról, hol jelezhetik, ha 
kérdésük, észrevételük van?
 Rendszeresen tájékoztatni fogjuk a ke-
rület lakosait a Hírmondóban és a csepel.
hu-n. Hamarosan elindítjuk a beruházás 
weboldalát és egy online ügyfélszolgá-
latot, ahol a csepeliek minden felmerülő 
kérdésére szeretnénk majd választ adni. 

meTranS: Idén nyárTól Indul a munkaerő-felVéTel

környezetbarát lesz az új 
csepeli konténerterminál 

Ille Balázs, a Metrans Konténer Kft. 
üzemeltetési vezetője: Csepel hatal-
mas fejlődés előtt áll

A Metrans minden átrakóállomása a legszigorúbb európai környezetvédelmi elő-
írásoknak megfelelően működik
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a világháló 
veszélyei
Első helyezést értek el a Karácsony Sán-
dor Általános Iskola 7. és 8. osztályos ta-
nulói az ARCADES nemzetközi projekt 
pályázatán, amelyen pedagógusuk, Keszy-
Harmath Eszter a legjobb adatvédelmi 
modell tanórát készítette el az internete-
zés veszélyeiről. A Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
által meghirdetett országos verseny díjait 
január 28-án a Parlamentben adták át. 

A díjazottak pályamunkáit kivetítőn néz-
ték meg az érdeklődők. A csepeli pedagó-
gus az osztályfőnöki óra keretében tartott 
adatvédelmi modellórán bemutatott pá-
lyamunkájával a szexuális zaklatás témá-
jával nyerte el a zsűri figyelmét. A tanárnő 
színes metodika alapján (keresztrejtvény, 
kifejtő beszélgetés, szabad asszociáció, 
rajzelemzés, reklámfeldolgozás, külön-
böző jelenetek eljátszása), korszerű in-
formatikai eszközökkel szemléltette, ho-

gyan védhető meg az internetező fiatalok 
magánszférája. „Elsődleges célom az volt, 
hogy a gyerekek figyelmét felhívjam a vi-
lágháló veszélyforrásaira. A trollkodás, a 
hamis személyiség megadása, a szexuális 
zaklatás vagy a kommentes beszólások ri-
zikót rejtenek, amelyekkel bármikor talál-
kozhatnak, hiszen szinte mindegyiküknek 
van Facebook-profilja, nagyon jól isme-

rik a közösségi oldalakat és a telefonos 
alkalmazásokat” – hívta fel a figyelmet 
a pedagógus. A kerületi iskolások kérdé-
sünkre elmondták, hogy a legjobb közös-
ségi oldalnak az Instagramot tartják, ahol 
okostelefonjukkal fényképeket, rövid vi-
deókat oszthatnak meg. Az interaktív óra 
tanulsága után azonban körültekintőbben, 
tudatosabban figyelnek majd a netezésre.

A Karácsony iskola első helyezett csapata: barcelonai repülőjegyet és oklevelet kaptak

A Várkert Bazárban rendezte meg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet február 6-án 
a III. Székely Bált. A korábbi évekhez hasonlóan a bál teljes bevételét négy külhoni 
magyar közösségnek ajánlották fel, idén – rendhagyó módon – egy kárpátaljai 
közösség is a kedvezményezettek között volt a három székely mellett. A bálon 
tiszteletbeli székely címeket is átadtak: Borbély Lénárd, Csepel polgármestere is 
a díjazottak között van. A bál fővédnöke Kövér László, az Országgyűlés elnöke és 
Tarlós István, Budapest főpolgármestere volt. 

tiszteletbeli székellyé 
választották 
borbély lénárdot

Csepeli fórum 
a köznevelésről
Köznevelési fórumot tartott a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pont február 3-án, a Karácsony 
Sándor Általános Iskola színház-
termében. 

Tóth János tankerületi igazgató a tan-
kerület illetékességi köréhez tartozó 
intézményvezetőket és pedagóguso-
kat invitálta meg a találkozóra. 

Elhangzott, hogy a magyar oktatás-
ügy nem térhet vissza a 2010 előtti ál-
lapotokhoz, és a jelenlegi helyzetben 
a pedagógusok és a gyermekek érde-
keit kell figyelembe venni.  

A fórumon szó esett a pedagógusokat 
érintő bürokráciacsökkentési törekvé-
sekről, valamint a köznevelési kerek-
asztal felállításáról is. 
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Csepel önkormányzata 2013-ban támoga-
tást nyert el a fővárosi önkormányzattól 
arra, hogy a Szent Imre tér délnyugati 
sarkán egy paviloncsoportot hozzon lét-
re. A terveket aktualizálták, s a mostani 
előírásoknak megfelelően frissítették.  
A kivitelezés a közeljövőben megkezdő-
dik. (A tér szélén álló pékség is bezárt, 
s bár az önkormányzat felajánlotta a tu-
lajdonosnak, hogy maradhat az új pavilo-
nok elkészültéig, nem élt ezzel a lehető-
séggel.) A tervezett épületcsoport nyolc 
kisebb részből fog állni, s a felújított tér 
által nyújtott látványt teszik még hangu-
latosabbá. Az új épületek faburkolatúak, 
ugyanakkor modern megjelenésűek is 
lesznek. A csepeli városvezetés és a ter-
vezők célja az volt, hogy Csepel főterét 
egy olyan épületcsoporttal gazdagítsák, 

mely az itt lakók és az ide látogatók szá-
mára szórakozást, kikapcsolódást és egy 

találkozóhelyet biztosít. A tervek szerint 
őszre elkészülnek az új pavilonok. 

önkormÁnyzat/vÁrosgazda

kátyúzás a 
kerületben
Rengeteg lyukat és kátyút hagyott maga 
után a hideg, latyakos időjárás – a Város-
gazda elkezdte az utak kátyúzását. A szak-
emberek az utakat egész évben ellenőrzik, 
és ahol szükséges, javítják.

A busz útvonalait a BKK kátyúzza, a Vá-
rosgazda pedig az összes többi utcát. Van-
nak rosszabb burkolatú utak, amiket gyak-
rabban kell ellenőrizni, ilyen például az 
Erdősor utca vége, a Táncsics Mihály utca 
Vermes Miklós utca és Károli Gáspár utca 
közötti szakasza, valamint a Popieluszko 
utca és az Ady Endre utca 1–5. szám kö-
zötti szakasz. Nagyon kátyús rész például 
a Tihanyi utca és az Akácfa utca, Csillag-
telepen pedig több utcát is javítani kell.

A havazás és esőzés után sokat romlik az 
utak minősége. A téli időszakban Város-
gazda Zrt. útkarbantartási csoportja folya-
matosan járja a kerületet, mivel a fagyos 
időben rengeteg kátyú keletkezik az uta-
kon. A szakembereket ez a helyzet nem 
éri váratlanul, ezért a legkisebb kátyúkat 
is befoltozzák és javítják, ezzel előzik meg  
a nagyobb kátyúk kialakulását.

Az elmúlt évben 
108 m2 utat javítot-
tak ki, ebben az évben 
ezt a mennyiséget már 
elérték, mert a hideg, havas 
időjárás és a mínuszok több út-
burkolati sérülést hagytak maguk 
után. Ezeket a lukakat a szakemberek 
kijelölik és a javítandó kátyúkat kitisz-
títják, majd beletöltik a hideg aszfaltot és 
tömörítik. 

A munkálatokról készült videót a www.
varosgazda.eu oldalon nézhetik meg.

Várjuk észrevételeiket a 278-58-48/165 
melléken, vagy személyesen a Városgazda 
ügyfélszolgálatán.

Új pavilonok a szent imre téren

szavalóverseny
a költészet napján

„…elmondom hát mindenkinek” 
címmel április 11-én, 

a magyar költészet napja 
alkalmából versmondó 

versenyt hirdetünk a radnóti 
miklós művelődési házban.

Írd meg, melyik a kedvenc magyar 
versed, és azt is indokold, miért 

éppen az. a zsűri ezt is értékeli majd. 

Határidő: 2016. március 25.

Kategóriák: alsó tagozatosok, 
felső tagozatosok, középiskolások, 

felnőttek

A jelentkezési lap letölthető 
a www.csepelivaroskep.hu/radnoti 

oldalról, 
melyet scannelve várunk a 

radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu 
e-mail címre, vagy postai úton  

a 1214 Budapest, Vénusz u. 2. címre, 
de személyesen is leadható  

a művelődési házban. 
Telefon: 278-2757.

A verseny győztesei értékes 
nyereményekre számíthatnak!
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iskola

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanító-
ja, Kaszásné Füle Ildikó negyven évet töl-
tött a pedagógusi pályán. Művészet, moz-
gás, tanítás – e hármas mindig fontos volt 
az életében, ma sincsenek tétlen percei. 

Panni néni lánya
„Pesterzsébeten végeztem a gimnáziumot, 
majd jelentkeztem az iparművészeti főisko-
la grafikus szakára és a tanítóképzőbe is: 
itt végeztem rajz-pedagógia szakon. Talán 
jobb is, hogy így alakult, mert a férjemmel 
korán alapítottunk családot: három gyer-
mekünk született. Édesanyám Füle Ferenc-
né (sok csepeli Panni néniként ismeri) is 
pedagógus, a Herman Ottó Általános Isko-
lában tanított. 1976-ban kezdtem Pesterzsé-
beten tanítani, majd a Kék, és Katona József 
Általános Iskola következett. Ezután jöttem 
a Kölcsey iskolába, itt elsőtől negyedikig ta-
nítjuk a gyerekeket” – mondta el a tanító. 

tudomány és művészet
Ildikó négy diákja két egymást követő 
évben országos tizedik, majd 2015-ben 
negyedik helyezést ért el a Bolyai Mate-
matikai Csapatversenyen „A kiemelkedő 
eredményhez három dolog szükséges: a 

felkészítő tanár, a szülő támogatása és a te-
hetséges gyermek akaratereje. Egy csapat-
versenyen rendkívül fontos az összehangolt 
munka, a jó együttműködés a diáktársak-
kal” – tette hozzá. 

A művészet is mindig érdekelte „Kitanul-
tam a fazekasmesterség alapjait; a Kölcsey- 
ben kerámia tanszakot indítottam. A gye-
rekekkel agyagoztunk, elsajátították tőlem  
a korongozást, karácsonyra ajándéktár-
gyakat készítettünk.”

mozgástanítás
Füle Ildikó mindennapjainak a testmozgás 
is fontos része. Nyolc évig vezetett gyer-
mekfantázia aerobikcsoportot, négy éve 
elvégezte a gyermekjóga oktatói tanfolya-
mot, most felnőtt jógát is tanul és nyug-
díjazása után sincs megállás, folytatja az 
alsósok képzését. 

„Hároméves koromban kezdtem ritmikus 
sportgimnasztikát, azóta rendszeresen tor-
názom, zenés női tornafoglalkozást tartok  
a korosztályomhoz tartozóknak. A gyermek- 
jógánál a játékosságra, a mozgásfejlesztésre 
fektetjük a hangsúlyt, felhasználva a felnőtt 

jóga elemeit. A kicsik figyelnek a helyes test-
tartásra, légzésvételre, a koncentrációs elemek 
segítenek a figyelemfejlesztésbe” – meséli a 
pedagógus, aki beszélgetésünk végén meg-
köszöni minden kollégájának a támogatást és 
szeretetet, amit kapott tőlük az elmúlt évtize-
dekben. „A tanítványaimnak pedig azt kívá-
nom, hogy kamatoztassák a tudásukat, hiszen 
minden tanítónak ez a legnagyobb elismerés”  

A.Zs. 

negyven év a katedrán

iskolába hívogató
kölcsey Ferenc Általános iskola
Iskolánk zöldövezetben fekszik, zárt területen, biztonságos, 
szép környezetben tanulhatnak a gyerekek. Jó feltételek mel-
lett, kiválóan képzett pedagógusokkal dolgozunk. Eredmé-
nyeinket humánus, gyermekközpontú neveléssel, a szülőkkel 
való jó együttműködéssel érjük el. Iskolánk fő profilja az angol 
nyelvoktatás. Kiemelt a matematika, az informatika, a környe-
zeti, művészeti és az erkölcsi nevelés. CHEF személyiségprog-
ramot alkalmazunk. Több szakkör, sportkör, művészeti és ze-
neiskolai foglalkozás színesíti a délutánokat. A DÖK, SZMK 
és az Alapítvány jól szervezetten segíti a munkánkat. Idén két 
osztályt indítunk.

Nyílt nap: 2016. március 2. (szerda) – 1. óra: Csörgő Ottilia 
(matematika); 2. óra: Zsidiné Csóka Ildikó (matematika); 3. óra: 
Tóth Izabella (magyar); 4. óra: Beke Erika (magyar)
Sok szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt!
Cím: 1214 Bp. Iskola tér 45., tel.: 278-2150; www.kolcsey.eu

Málek István intézményvezető

lajtha lászló Általános iskola
Iskolánkban 47 éve folyik ének- és zenetagozatos képzés. 
Aranyokleveles minősítésű énekkarunk nagy hagyományokkal 
rendelkezik. A család igénye szerinti a hangszeres oktatás hely-
ben történik a kerületi zeneiskola tanárainak irányításával.
Az első osztályban a tanítóink gyermekközpontú, játékos és ki-
próbált olvasás- és írástanítási módszerekkel, a tanulók egyéni 
tempójához és képességeihez igazodva biztos olvasási, írási, 
számolási készségeket alakítanak ki. Az emeltszintű énekok-
tatás évfolyamonkénti csoportbontásban történik, a dalokat a 
tanulóink angol nyelven is tanulják. 
Különleges szolgáltatásunk az angol, a német nyelvek oktatása 
1. osztálytól, kiscsoportban. Délutáni programokon gyermeke-
ink nyelvi, kézműves és sport szakkörök közül választhatnak 
hasznos szabadidő eltöltést. 

Ingyenes, délutáni, játékos foglalkozások: 2016 februárjától 
márciusáig, keddi napokon 16 és 17 óra között. 
Nyílt tanítási napok: 2016. február 16. és március 7., 8 óra 
Programjainkról bővebb tájékoztatás: www.lajthalaszlo.hu
Telefon: 276-7167 

Tóth Imréné intézményvezető
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PÁlyÁzat

Mit és hogyan kell leadni? 
Az alkotások tetszőleges rajztechnikával készülhetnek, tetszőleges méret-
ben, de nem lehetnek nagyobbak A/2-es méretnél. Az alkotások hátuljára 
kérjük feltüntetni a mű címét, az alkotó nevét és elérhetőségét, valamint 
életkorát. Az intézményekből érkező rajzokon szerepeljen az óvoda/iskola/
középiskola és a felkészítő tanár neve is.
 
Meddig lehet pályázni?
Beadási határidő: 2016. február 29.
(A határidőn túl érkező pályázati munkákat sajnos nem tudjuk elfogadni.)
 
Hova kell leadni a pályázatokat?
Az alkotások leadhatók személyesen a Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ Közművelődésén, valamint beküldhetők postai úton is a 1214 
Budapest,  Simon Bolivar sétány 4-8. címre.
 
Hogyan értékelik a pályázatokat?
A beérkezett alkotásokat művészekből álló szakmai zsűri fogja értékelni.

Mit lehet nyerni?
A pályázók emléklapot, a díjazottak értékes tárgynyereményeket kapnak. 
A legjobbnak ítélt alkotás lesz Csepel babazászlója, amit ünnepélyes 
keretek között a Gyermeknap alkalmából avatunk fel.

Hol lehet további információhoz jutni a pályázati kiírásról?
www.csepel.hu         www.csepelamk.hu         Telefon: 1/277-3860

MINDEN PÁLYÁZÓ DIÁKNAK JÓ MUNKÁT KÍVÁNUNK!

BABAZÁSZLÓ RAJZPÁLYÁZAT

LEGYEN KÖZÖS AZ ÖRÖMÜNK CSEPELEN IS: 

KÖSZÖNTSE BABAZÁSZLÓ AZ ÚJSZÜLÖTTEKET!   

Rajzpályázatot hirdetünk 

csepeli gyerekek és fiatalok 

részére babazászló 

tervezésére!

Miről szól a pályázat?
Arra kérjük a pályázókat, készítsenek 
terveket, hogy mi legyen Csepel baba-
zászlóján. A legjobbnak ítélt alkotás 
szerepel majd az újszülöttek érkezését 
hírül adó lobogón, ez kerülhet majd 
ki minden intézmény, közösség 
épületére, hogy mindannyiunk nevé-
ben köszöntse közösségünk legifjabb 
tagjait.
 

Kik pályázhatnak?
Pályázhat minden csepeli gyermek és 
fiatal (óvodás, általános és középiskolai 
tanuló).  A pályázat történhet egyénileg 
és oktatási-nevelési intézmények 
útján is.
 
 

0019Babazaszlo_hird_209x266.indd   1 08/02/16   17:46
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Festmények 
a délvidékről 
Bácska, Bácska címmel nyílt kiállítás a 
Csepel Galériában január végén, ahol Pósa 
Károly festményeit tekinthetik meg a lá-
togatók. A tárlat képei két tematika köré 
épülnek: a nőalakok mellett a bácskai táj, 
falusi és városi utcaképek függnek a ga-
léria falain. „Régóta keresem azt a kifeje-
zésmódot, ami a teret, az időt és a látványt 
egymásba csúsztatja” – mondta képeiről a 
magyarkanizsai művész. Expresszív utca-
képein valóban látszik a gyorsaság, mely-
lyel a festmények készültek, ugyanakkor 
hiányoznak róluk az emberek. A festő ezzel 
arra hívja fel a figyelmet, hogy Bácska egy-
re inkább kiüresedik, ugyanakkor az élénk 
színek jelzik, hogy a közösség jelen van. 

„A múlt század nagy csapásai ellenére is él 
a magyarság ezen a végen, és ez őseink ki-
tartásának köszönhető. Délvidéki művész-
társaimmal óvni, védeni próbáljuk ezt a kö-
zösséget a magunk eszközeivel” – tette még 
hozzá a képzőművész, akinek régi vágya 

volt, hogy Budapesten is bemutatkozhas-
son. A megnyitón Pósa Károly saját verseit 
is hallhatta a közönség Martina Mülhauser 
gitárművész-énekes tolmácsolásában. 

A tárlat február 19-éig tekinthető meg  
a Csepel Galériában.

MN

kultÚra

Zsúfolásig megtelt a Nagy Imre ÁMK tor-
naterme január 30-án este a 26. farsangi 
Sváb Bál alkalmából. Pest megye számos 
pontjáról, de legfőképp Csepelről és So-
roksárról érkeztek látogatók a mulatságra, 
melynek célja a német nyelv és a magyar-
országi német hagyomány ápolása. Az est 

jelképe a hagyományoknak megfelelően  
a rozmaring volt, csaknem minden fér-
fi hordott egy szálat a nemes növényből 
zakója zsebében. (A rozmaring a magyar-
országi németek kedvelt és igen becsben 
tartott növénye. Az összetartozás és a 
hűség jelképe.) Kaltenecker Antalné, a 

Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egye-
sületének elnöke elmondta, az esemény 
most már komoly hagyománynak örvend, 
hiszen tavaly tartották a 25. bált, illetve 
1991-ben alakult az egyesületük, a Csepe-
li Svábok Szabad Kulturális Egyesülete. 
„Nagy öröm számunkra, hogy a kerület-
ben több oktatási intézményben is műkö-
dik német nemzetiségi csoport. A Csepeli 
Csodakút Egyesített Óvoda Népművészeti 
és Kézműves Tagóvodájának német nemze-
tiségi nagycsoportosai is felléptek most, de 
tizenhat éve működik az Eötvösben minden 
évfolyamban egy-egy nemzetiségi osztály, 
akik közül most az alsó tagozatosok hoztak 
táncműsort a bálra. Az óvodai és iskolai 
csoportok idén először telnek meg, tehát van 
igénye a szülőknek, hogy gyermekeik német 
nyelvet tanuljanak. Azért is tartom fontos-
nak, hogy a kerület fiataljai megismerked-
jenek a sváb kultúrával, mert háromszáz 
évvel ezelőtt Csepelt is németekkel telepí-
tették be. 22 olyan német családot találtunk, 
akiket arra az időszakra lehet visszavezet-
ni: Niederkirchnerek, Mosztok, Schäfferek, 
Uitzok, Petzek a mai napig élnek közöttünk, 
akik szívesen eljönnek a bálra is.”

m.

hűség és hagyomány

fotó: B
enkő-m

olnár fanni
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aktuÁlis

Tavaly decemberben jelent meg Tabáni 
István énekes új albuma Szerelem várj! 
címmel. A tíz dalból álló lemezen saját 
szerzemények szerepelnek. Az egyik dal  
a sport himnusza, amely üzenet a hazának, 
a sportot kedvelő millióknak. A sikeres éne-
kes, dalszövegíró új albumának megjelené-
sét a csepeli önkormányzat is támogatta. 

Tabáni István, aki a Csillag születik te-
hetségkutató műsora második szériájának 
győztese lett, mostanában jobbára azzal 
tölti napjait, hogy interjúkat ad és új le-
mezét népszerűsíti. „A lemez kiadójának 
ajánlásában is szerepel, hogy a most meg-
jelent album dalai személyes élményeken, 
benyomásokon, történéseken alapulnak. 

Aki meg akar engem ismerni, az a dalai-
mon keresztül láthat. Nemcsak a szövege-
ken és a muzsikán érződnek a személyes 
tapasztalataim és impresszióim, hanem a 
hozzájuk kapcsolódó grafikán is, amelyet 
magam készítettem. Eredetileg grafikus és 
festőművész akartam lenni, és ez az alkotói 
szenvedély a mai napig jelen van az éle-
temben. A vizualitás fontos szerepet játszik 
korunkban; úgy vélem, egy saját készítésű 
grafikával, illusztrációval még bensősége-
sebb és hitelesebb élményt nyújthatok a kö-
zönségnek” – mondja Tabáni István.

A lemezen szereplő sporthimnusz egy 
négyperces dal, amely a sport szellemében 
sportolóknak, sportszeretőknek szóló him-
nusz, de több is ennél: a bennünk megfo-
galmazott álmokról szól, amelyekért küz-
dünk, hogy elérjük őket. A címe derűlátó, 
mert szerzője szerint a célok elérhetők. ,,A 
cél vár, tudom, hogy rátalálsz.” 

„Borbély Lénárd polgármesterrel beszél-
gettünk erről a dalról, s ekkor merült fel egy 
másfajta üzenet is… Szólhatna a lengyel és 
a magyar nép közötti barátságról, a két nép 
közös álmairól és vágyairól. De vadonatúj 
dal is születhetne a népeink közötti kapcso-
latról. Az új albumon – nem véletlenül – he-
lyet kapott egy lengyel szerző dala is.” 

Cs. A.

kisvárosi 
történetek 
Vihart Anna restaurátor, képzőművész 
grafikáit tekinthetik meg az érdeklődők 
az Erdei Éva Galériában. A kiállítás ké-
pei Sipos Gyula Kisvárosi történetek című 
könyvének elbeszéléseit ábrázolják szó-
rakoztató, humoros formában. Az illuszt-
rációkat Erdei Kvasznay Éva művészet-
szervező képzőművész elemezte, a kötetet  
a szerző mutatta be. 

Ahogy a képzőművész beszédében fo-
galmazott: az alkotó figurái ősiségükben 
érdekesek, formátlanok, mégis pontosan 
megrajzolt alakok. A könyv írója sze-
rint groteszk történeteiben a való világ, a 
mesevilág és a fantázia összekeveredése 
sajátos látásmódban elevenedik meg, ezt  
a grafikák jól tükrözik. 

A kiállítás bejelentkezéssel (420-0334) 
március 1-jéig mindennap megtekinthető. 

első helyezés 
a hali kupán
A Csepel Utánpótlás Sportegyesület U12-
es csapata február 6-án első helyen vég-
zett az Újpesten megrendezett Hali kupa 
teremtornán Törő László vezetésével.  
A torna legjobb kapusa címet is a Csepel 
gyűjtötte be Gregus Gergő személyében, 
aki ismét szenzációsan védett.

Január utolsó hétvégéjén pedig Faze-
kas Attila tanítványai (2003-as, 2005-
ös korosztály) a Téli Utánpótlás Bozsik 
Tornán (futsal) tizenkét meccsből tízet 
megnyertek.

tabáni istván dala az 
olimpia himnusza lehet

fotó: Benkő-molnár fanni
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Senki sem maradt éhes a Kis-Duna part-
ján, a Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központban megrendezett disznótoron, 
ahol Zsigát, a 152 kilós magyar hússertést 
vágták le a böllérek. Idén a disznótoros 
reggelit kedvelők a sült hagymás vér mel-
lett egy újdonságot is kóstolhattak: a teper-
tőkrémes kenyérnek is nagy sikere volt. 

A látogatókat a szervező Csepeli Város-
kép Kft. munkatársai fogadták, a belépő-
jegyért kívánság szerint forralt bort vagy 
teát kínáltak. A sátorban a Királyerdei és  
a Radnóti művelődési házak dolgozói szin-
te megállás nélkül segítettek a kicsiknek a 

malacfejes kavicsok, malacsapkák és ma-
lacfejes könyvjelzők elkészítésében. 

A második kolbászkészítő versenyre 15 
csapat nevezett – Tápióbicskéről és Pánd-
ról is érkeztek –, a résztvevőknek maxi-
mum két óra alatt egy húsz centiméteres 
kolbászt kellett leadniuk zsűrizésre. 

A jó hangulatban telt megméretteté-
sen harmadik helyezést ért el a Csepeli 
Szerszámedző csapata, a két megosztott 
második helyen Tápióbicske csapata és 
az Anonim Röfik végeztek, első lett a 
Nyugdíjas Horgászok csoportja. Mindhá-

szabadidő

ötödször 
volt disznótor 
Csepelen

Hagyományos recept
Az első díjat nyert Nyugdíjas Horgá-
szok csapatkapitánya, Ladányi István 
elárulta, hogy a Hajdú-Bihar megyéből 
hozott régi, hagyományos recept szerint 
dolgoztak. „Ízesítésnél fontos a konyha-
só (jódozottat ne rakjunk bele), kalocsai 
vagy szegedi pirospaprikát, jó minőségű 
magyar fokhagymát használjunk. Ettől 
az íze még lehet csípős, lehet édes és le-
het erős. A megfelelő zsírmennyiség és 
a húsmassza darabos feldolgozása szin-
tén fontos” – tette hozzá. 

Mitől finom?
Jancsa János gasztroblogger, a zsű-
ri elnöke: „Elsősorban a megsütött 
termék ízét, állagát pontoztuk: a sült 
kolbász minőségi alapanyagok felhasz-
nálásával és a hozzávaló fűszerezés 
arányától lesz finom.
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rom díjazott a Folly Arborétum és Borá-
szat borválogatásait és füstölt termékeket 
nyertek. 

Az ötödik disznótorra a Polgárról szállított 
sertés belsőségeiből készült májas hurka 
fogyott a legjobban. Aki nem kedvelte az 
ebédre kínált orjalevest, toroskáposztát, 
sült kolbászt vagy hurkát, az ehetett kür-
tőskalácsot, farsangi fánkot, lángost. 

A nap folyamán gólyalábasok és a Mo-
hácsról érkező busók és sokácok szórakoz-

tatták a kicsiket és nagyokat. A programon 
a gyerekek a Majorka Színház bábelőadá- 
sát nézhették meg, a felnőtteknek a színpa- 
don rockzenét játszott a Göller Lóránt  
& Sexofon együttes, a Csepeli Nyugdíjas- 
klub Dalköre nótázott, a Csepeli Virtuó- 
zok Suki András prímás vezetésével lép- 
tek fel. A busókat a Brass Show zenekar 
kísérte. A fellépők sorát Tóth Gabi énekes 
zárta, aki hatalmas tömeg előtt teremtett 
kitűnő hangulatot a hagyományőrző disz-
nótoron. 

antal

szabadidő

A kerületi önkormányzat támogatta egész napos rendezvény ismét sok családot von-
zott, a Bartha família reggel érkezett két gyermekével. „Azért siettünk, hogy a lányom 
és a fiam lássák a disznópörzsölést. Kíváncsiak voltak, mert nem láttak még ilyet,  
a kicsinek tetszett, a nagyobbik már sajnálta a malackát. A programok közül tetszett a 
kézműves-foglalkozás, nagyon jól lefoglalja a gyerekeket. A családdal először járunk itt, 
megkóstoltuk a tepertőkrémes kenyeret, ízlett mindenkinek” – mondta el az édesanya.

negyven nap
Véget ért a vízkereszttől tartó időszak, 
a farsang. A kereszténységben el-
kezdődött a húsvétig tartó időszak, a 
negyvennapos nagyböjt. 

Ennek első napja a hamvazószerda, 
mely változó napokra, de mindig feb-
ruár 4-e és március 10-e közé esik. 
Idén február 10-e a nagyböjt kezdete.

A hamvazószerda keresztény ünnep, 
a farsangi időszak utáni első nap. 
Hamvazószerdán – elsősorban a ka-
tolikus egyházban – szentelt hamu-
ból (az előző évi virágvasárnap bar-
káinak hamuja) keresztet rajzolnak a 
hívők homlokára. Ezt nevezik ham-
vazásnak, ami a nagyböjt kezdetét 
jelző szertartás. A hamuval hintés ősi 
jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu 
az elmúlásra, a halálra figyelmezteti 
az embert.

Nagyböjt lényege húsvétra, Jézus 
Krisztus feltámadásának ünnepére 
való felkészülés a hitben való el-
mélyülés, a kiengesztelődés és a le-
mondás révén. A vallásos gyakorlat 
középpontjában ebben az időszakban 
a bűnbánat, a megtisztulás, az ál-
dozatvállalás és a könyörgés áll. A 
nagyböjt időtartama nem véletlenül 
negyven nap: ez a szám a Szentírás-
ban és a keresztény hagyományban 
az események jelentőségét aláhúzó 
szám. Jézus nyilvános működésének 
megkezdése előtt negyven napot böj-
tölt a pusztában; negyven napig tar-
tott a vízözön; negyven évig vándo-
rolt a zsidó nép a pusztában; negyven 
napot töltött és böjtölt Mózes a Sí-
nai-hegyen, mielőtt megkapta a Tíz-
parancsolatot – hogy csak néhányat 
említsünk. 

A negyvennapos böjt a IV. századra 
vált általánossá; a VII. századra  ala-
kult ki a szerdai kezdőnap. A XI. 
századig nagyon szigorúan böjtöltek: 
késő délutánig nem ettek semmit, a 
böjti napokon pedig nem fogyasztot-
tak tojást, húst, tejterméket. A nagy-
böjt utolsó hete a virágvasárnappal 
kezdődő nagyhét.

fotó: Benkő-molnár fanni és Tóth Beáta
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Az idei tanévben negyedszerre indult 
sporttagozatos osztály a Gróf Széchenyi 
István Általános és Két Tannyelvű Is-
kolában, ahol tavaly már túljelentkezés 
volt. Jenei Jánost, az iskola testnevelőjét, 
a kerületi munkaközösség vezetőjét kér-
deztük az elmúlt négy évről, a képzésről 
és arról, kik jelentkezhetnek a 2016/2017-
es tanévben induló sportosztályba. 

A Széchenyiben a 2012/2013-as tanévben 
indult újra a sporttagozatos osztály, amely-
nek tanulói a négy év alatt komoly sike-
reket értek el kézilabdában: többszörös 
budapesti bajnokok és nemzetközi kupa-
győztesek lettek. 

A sporttagozatos osztály az önkormányzat 
és a Klik anyagi és szakmai támogatásával 
működik, ezért minden feltétel adott a sport-
képzésre: a nagy tornaterem és a műfüves 
pálya mellett az önkormányzat segítségével 
áprilisra elkészül a kondicionálóterem. Ami 
pedig a humán feltételeket illeti, az iskola 
minden évben új szakképzett testnevelő ta-
nárt vett fel: jelenleg öt testnevelő dolgozik 

az intézményben. Az ötödik és a hatodik 
osztályban a labdarúgó-palánták vannak 
többségben, míg a hetedik és a nyolcadik 
osztályban a kézilabdások dominálnak. 
„Az első két évben még nehezen jött össze  
a kívánt létszám, de tavaly már olyan sokan 
jelentkeztek, hogy volt, akiket el kellett uta-
sítanunk. A felvételkor a sport mellett a ta-
nulmányi átlagot is néztük. A tavaly felvett 
ötödik osztály negyedik osztályos átlaga 4,72 
volt, ez most ötödik félévben 4,23 lett, ami 
nagyon jó eredménynek számít. Az 5. c 23 
tanulója 13 iskolából jött, járnak Halászte-
lekről, Dunaharasztiból és Dunavarsányból 
is” – magyarázza Jenei János, aki szerint 
egy sport iránt elkötelezett gyermeknek so-
kat jelent olyan osztályba járni, ahol sporto-
lói légkör veszi körül. „A Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület egyik legeredményesebbjei 
a 2004-es születésűek, akik szinte mind a 
Széchenyi sportosztályába járnak. Az egye-
sület számára is előnyös, hogy egy közös-
ségben tanulnak, és jó az iskolának is, mert 
a Diákolimpián egy csapatban indulhatnak 
el” – emelte ki Jenei János, majd hozzátet-
te, a sporttagozat előnye, hogy a tanulókat 
sportcentrikus tanárok tanítják. Ha például 
a gyerekek szombat-vasárnap vidéki labda-
rúgótornán vagy versenyen vesznek részt, 
akkor ezt az ott tanítók figyelembe veszik. 

Az iskola rendszeres kapcsolatot ápol a szü- 
lőkkel, az egyesületi vezetőkkel. Példaér-té- 

kű szülői munkaközösség jött létre. A szü- 
lők önerőből újították fel az osztály tan-
termét, ami a dekorációk által egy labda-
rúgópálya hangulatát idézi. A tanmenet 
sportágspecifikus, az órákon többek között 
mozgáskoordinációt, állóképességet, gyor-
saságot fejlesztenek, az edzéseken pedig  
a labdáé a főszerep. 

A Széchenyiben jelenleg gőzerővel készül-
nek a diákolimpiára. A 7. és a 8. osztályosok 
versenye már lezajlott, az iskola 7. osztályo-
sai aranyérmesek lettek. Tavaly a második, 
harmadik korcsoport is az élen végzett, 
a cél az elsőség megvédése. A jövő tervei 
között szerepel, hogy a sporttagozat már az 
első osztálytól induljon, ez persze függ az 
érdeklődés nagyságától is. Mivel a Csepel 
Utánpótlás SE edzői ingyenes edzést tar-
tanak a kerületi óvodákban, ők fel tudják 
mérni, lenne-e igény a szülők részéről erre.

Lass Gábor

sportosztály 
a széchenyiben 

Kiket várnak?

Az iskola azokat a 2005-2006-ben szü-
letett, negyedik osztályos gyerekeket 
várja, akik kiemelkedő teljesítményre 
képesek a sportban és a tanulásban egy-
aránt. Főleg a labdarúgás és a kézilab-
da iránt érdeklődőkre számítanak, de 
jelentkezhetnek az úszás, az öttusázás, 
a vívás és a vízilabda szerelmesei is. 
Nem kizáró ok, ha a tanuló elsősorban 
nem a labdajátékok iránt érdeklődik, 
a diákok között van országos kick-box 
bajnok és ritmikus gimnasztikás is.

„A foci az életem”

Stampfel Kevin, 6. c: „azért szeretek 
ide járni, mert itt vannak azok a bará-
taim, akikkel együtt focizom. Hétfőn-
ként mindig erőnléti edzéseink vannak, 
mint például futás, létrázás, bóják ke-
rülgetése, szerdánként pedig meccseket 
játszunk. Szeretnék élsportoló lenni, 
és mellette egy szakmát is elsajátítani, 
mondjuk a mérnökit.” 

Szén Ádám, 5. c:  „már ötéves korom 
óta focizom és járok edzésekre, nekem 
a foci az életem. Itt nagyon jó a közös-
ség, és élvezem, hogy minden hétvégén 
megyünk valamilyen tornára. Szeretnék 
profi focista lenni.”

A szülők önerőből újították 
fel az osztály tantermét, ami 
a dekorációk által egy labda-
rúgópálya hangulatát idézi

fotó: Tóth Beáta
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3 AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÁVAL

3 KEDVEZMÉNYES TAGDÍJ: CSAK 3000 FT/HÓ

3 RÁSZORULTSÁG ESETÉN AKÁR INGYENESEN

3  DÍJMENTES ÓVODAI FOCI MINDENKINEK!

3 SZAKKÉPZETT EDZŐK

3 MODERN FELSZERELÉSEK

3 ÚJ MŰFÜVES PÁLYÁK

3 EDZŐTÁBOROK
3 KUPAMECCSEK
3 TÉRÍTÉSMENTES UTAZÁS!

VÉGTELEN LEHETŐSÉGEK!

KÖZÖS ÉLMÉNYEK, KÖZÖS SIKEREK, KIVÁLÓ SPORTEREDMÉNYEK

MÁR KÖZEL 400 GYEREK VÁLASZTOTT MINKET

CSATLAKOZZ TE IS!

FOLYAMATOS A FELVÉTEL A CSEPEL UTÁNPÓTLÁS SE FOCISULIJÁBA!

BEIRATKOZÁS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

                                                      G TELEFON: +36 70 777 1973

         G E-MAIL: UTANPOTLAS@CSEPEL.HU

                                                      G FACEBOOK: www.facebook.com/

                                                            csepelutanpotlassportegyesulet

LEGYEN A SPORT MINDENKIÉ!

CSEPELI FOCISULI 
JELENTKEZZ TE IS! 
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tóth ilona egészségügyi szolgÁlat

Elkezdjük fogyókúrás receptjeink köz-
lését, feltüntetve a megspórolt kalóri-
ákat. Olyan recepteket adunk közre, 
melyeket kipróbáltunk és ízletesnek ta-
láltunk, mi több, az elmúlt évi fakana-
las projektünkön részt vevő látogatók 
„zsűrizték” az ételeket. 

zabpelyhes-almás keksz
Hozzávalók (35-40 db)
•	 15 dkg liszt 
•	 15 dkg Ráma margarin 
•	 4 evőkanál 1,5%-os tej
•	 7 dkg zabpehely 
•	 édesítőszer
•	 2 közepes alma 
•	 fél kávéskanálnyi szódabikarbóna
•	 1 kávéskanálnyi fahéj
•	 csipetnyi só

Elkészítés: a száraz összetevőket egy ke-
verőtálban jól összekeverjük, a margarint 
felolvasztjuk, beletesszük az édesítőszert 
és a lisztes keverékkel összedolgozzuk. 
Folyamatosan hozzáadjuk a tejet, amíg 
sűrű tésztát nem kapunk. Nagylyukú re-
szelőn belereszeljük az almákat. Sütőpa-
pírral kibélelt tepsibe diónyi halmokat 
adagolunk evőkanállal, majd előmelegí-
tett sütőben 12-15 percig sütjük.

Fenti recept: 1 db keksz energiája 46 kcal, 
hagyományos recept szerint (2,8% tej, cu-
kor): 1 db keksz 56 kcal

zöldséges vagdalt
Hozzávalók 
•	 25 dkg csirkemell 
•	 1 fej vöröshagyma 
•	 4 dkg zöldborsó 
•	 4 dkg sárgarépa 
•	 3 dkg gomba 
•	 petrezselyemzöld
•	 1 tojás 
•	 egy szelet teljes kiőrlésű kenyér
•	 só, bors, fokhagyma

Elkészítés: a csirkehúst ledaráljuk, a fi-
nomra vágott vöröshagymát és fokhagymát 
hozzáadjuk. A teljes kiőrlésű kenyérszeletet 
beáztatás után a tojással, zöldborsóval, koc-
kára vágott sárgarépával és előre lepárolt 
gombával, valamint a fűszerekkel és az ap-
róra vágott petrezselyemmel összedolgoz-
zuk. Rudat formázunk belőle, alufóliába 
tekerjük és közepes lángon tepsiben készre 
sütjük. Ha elkészült, óvatosan lehúzzuk róla 
az alufóliát, és szeletekre vágva tálaljuk.

Epe- és bélbetegség esetén a gomba, a 
zöldborsó, valamint a hagyma és fokhagy-
ma helyett több sárgarépa és petrezselyem, 
valamint póréhagyma, metélőhagyma ke-
rüljön bele.

Fenti recept 1 adagja: 135 kcal,
hagyományos recept 1 adagja: 342 kcal 
(sertéshússal, bő olajban sütve)

(folytatjuk)

receptek fogyókúrához kevesen vettek 
részt a szűrésen
Csepelen a szűrésre behívott nők csu-
pán 34 százaléka jelent meg mammo-
gráfiás szűrésen, amelyre névre szóló 
behívót kaptak. Ez az arány messze 
elmarad az országos átlagtól. Érthe-
tetlen, hogy az ingyenes, előzetes ér-
tesítés alapján végzett szűrésen miért 
jelentek meg ilyen kevesen. A Mamma 
Klinikától kapott tájékoztatás szerint, 
ha nem megfelelő a kapott időpont, le-
hetőség van annak módosítására.

Ismételten felhívjuk a csepeli höl-
gyek figyelmét a szűrés fontosságára!

Új röntgengépek 
a kórházban
Átadták a Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház és Rendelőintézet radiológiai osz-
tályának megújult röntgengépparkját. 
A közel 420 millió forintos beszerzés 
során a három új, digitális berendezé-
sekkel a régi, 21, 14, illetve 12 éves 
készülékeket cserélték le. A korszerű 
gépek 21 százalékkal kevesebb ener-
giát fogyasztanak, gyorsabban lehet 
velük diagnosztizálni a pácienseket, és 
jóval kisebb sugárzás hat rájuk. Alkal-
mazásukkal növekszik az egy nap alatt 
elvégezhető vizsgálatok száma, ezzel 
csökkenhet a várakozási időt.
 
Az új mammográfiás berendezés kü-
lön előnye, hogy tartozik hozzá egy 
speciális mintavételi lehetőség, mely 
az olyan apró, korai emlőelváltozá-
sok célzott mintavételét teszi lehetővé, 
melyek még ultrahangvizsgálattal nem 
ábrázolhatók, így korábban mintavéte-
lük nehézségekbe ütközött.

a.zs.

fotó: pixabay
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a helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek 1 000 forintos libri utalványt nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. február 22. 

sorsoltunk!   a január 28-ai skandináv rejtvény nyertese: horváth róbertné 1213. Bp. gyergyói utca.  a gyerekrejtvény nyertese: ambrus gyöngy (megfejtése e-mailen érke-
zett). nyereményük 1 000 forintos libri utalvány. a nyeremények szerkesztőségünkben vehetők át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (csete Balázs u. 15.)   gratulálunk!

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

felelős kiadó: csepeli Városkép kft., info@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, csete Balázs utca 15. 
(csepel galéria), 1751 pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondó 
a másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

lapigazgató: Szentesi zöldi lászló 

a lap elkészítésében közreműködtek:  máger Judit (olvasószerkesztés, tördelés), 
antal zsuzsa, csarnai attila, csordás andrea, kis györgy, kitzinger adrienn, 
kónya gábor, lass gábor, mezey lászló, miss nándor, zubor mónika

nyomtatja: magyar közlöny lap- és könyvkiadó, lajosmizse 
felelős vezető: köves Béla ügyvezető igazgató
Terjesztés: magyar posta zrt.; reklamáció: 278-0711

ISSn 2062-3585

Következő számunk 2016. február 25-én, csütörtökön jelenik meg.

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

Vízszintes:  1. Az idézet eleje (zárt betűk: F; R; K; C; B) 9. Napszak 
10. Ruha fele! 11. Tagadószó 12. Származik 14. Vissza vágy! 16. Okos 
18.  Kevert szén! 19. Üres szám! 20. Nekilát 22. Ellenben, azonban 
24. Negyedhang zenében 25. Fejetlen kivi! 26. Nassolnivaló 28. Színes, 
melegebb éghajlaton élő gyík 30. Majdnem zárat! 32. Réz nagyobbik 
fele! 33. Helyezésekért kapott díjaim

Függőleges: 2. Koros 3. Saját erővel lejut (pl. fáról) 4. Dugó 
egyneműi! 5. Szófaj 6. Faoszlop 7. Kés jelzője 8. Strázsa 11. Az idézet 
vége (A; R; C; A) 13.Háromjegyű betű 15. Óv 17. A közelebbit 
21. Ezzel „lapátolják” a vizet 23. Táplálkozom 26. Becézett női név 
(júl. 11.) 27. Szamárhang duplázva 29. Vágóeszköz 31. Rómába 
egyneműi! 34. Üres máz!

Előző rejtvényünk megfejtése: 5. Csepeli Disznótor 

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

PrOGrAM
Február 13 és 14-e, 9-17 óra: Ásványbör-
ze-kiállítás és vásár. Belépés díjtalan!
Február 20-a, 18 óra: Zámbó Jimmy Em-
lékkoncert – Fellépnek a hazai könnyűze-
nei élet  híres előadói.

CSEPEL SzíNHÁz
Február 13-a, 11 óra: Hétvégi gyermek-
matiné előadás. Farsang – a Budai Báb-
színház élőbábos, zenés mesejátéka.
Február 24-e, 19 óra: Égben maradt re-
pülő zenés titkok - Edith Piaf életéből 

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

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai 
Klubnap: március 8-a, 11 óra. Kirándulás 
február 16-án a soroksári sváb házba.
Csepeli Kertbarát Kör előadása: február 
23-a, 16.30 óra: Székely Gyöngyvér kertész-
mérnök, a Pesterzsébeti Bio-Gazdabolt 
vezetőjének előadása: Mindent a paradi-
csomról, mag- és palántavédelem.  

Irodalmi Presszó 
Február 23-a, 17 óra: Az est vendége 
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas magyar 
színésznő, érdemes művész. Moderátor: 
Lengyel Géza.  

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Február 23-a, 16 óra: A Hódmezővásár-
helyi Irodalmi Klub vendégszereplése

Galéria 21 
Február 18-a, 18 óra: „Tavaszi tárlat” 
a Stemmer Ferenc Fotóklub tárlatának 
megnyitója

Oktatás
GITÁrSULI – Vezeti: Kovács József László 
ex 100 Folk Celsius. Beiratkozás: február 9.,
17.00 - 19.00. Első foglalkozás: február 16. 
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
ANGOL - NÉMET nyelvtanfolyamok 
„2016  tavasz”(Heti négy órában, a csopor-
tokhoz csatlakozási lehetőség van.) 

Klubok, szakkörök
Hiphoptanfolyam, Csepel Táncegyüttes, Cse-
meték Óvodás Néptánc Csoport, Stemmer 

Ferenc Fotóklub, Csepeli Képzőművész Kör, 
Klasszikus Balett Iskola, Komplex Táncisko-
la, Alakformáló Torna Klub, Zumbafitnesz, 
Hastáncklub, hatha- jóga, zumba, gerinc-
torna, Pilates-torna,  Sparring Boksz Klub, 
Nyugdíjas Nosztalgiaklub, Szenior Táncklub

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

* * *

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

„Helytörténeti esték” – 100 éves a csepeli 
Weiss Manfréd Kórház- ismeretterjesztő elő-
adás február 16-án, 17 órától. Az előadáson 
megismerjük a kórház egykori nővérének, 
Sági Istvánné Mária néninek ifjúkori vissza-
emlékezéseit lánya, dr. Sági Mária előadásá-
ban, valamint a kórház történetéről hallha-
tunk dr. Bolla Dezső helytörténésztől. 

Ez(O)KOS klub
Február 17-én, 17 órától: Honti Ferenc 
energiagyógyász előadása 

Pódium színházbarátok köre
Március 19-én az Amerikai komédia c. 
zenés játékot nézzük meg a Budapesti 
Operettszínház- Atrium FilmSzínházban. 
Jegyek 2800 Ft/db

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Számítógépes tanfolyam idősek ré-
szére. A februári betelt (Az eddigi jelent-
kezőket visszahívjuk február 15-ig ). Kö-
vetkező csoport márciusban indul, melyre 
a jelentkezés folyamatos.

Kortárs és kedvelt! 
Találkozások: játék- irodalom-rekordkísér-

let. Január 22-től március 21-ig. Bővebben: 
www.fszek.hu oldalon 

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

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

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

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

Minden előadás ingyenes.

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

Hahota-klub: február 18-a, 16 óra 

Meridiántorna: február 11-e és 25-e, 15 óra

Szemtorna: február 11-e és 25-e, 15.30

EzO-klub: február 12-e, 17 óra

Matematika korrepetálás minden szer-
dán fél 5-tól fél 6-ig. 

Nyugodt, családias környezet várja a ked-
ves régi és új olvasókat, internetezni vá-
gyókat a Királyerdei könyvtárban.
Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak:  www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

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

Kineziológiaklub
Kéthetente szerdán 16.30-tól. Csalá-
dias hangulatú beszélgetés és előadások 
életvezetési kérdésekről, érdekes témákról. 
Előadást tart: Novák Ágnes kineziológus. 
február 24-e: Árnyékból a fénybe

Társasjáték Klub ( Társasjáték délUtán 
Alapítvány) Március 2-án, 14-17 óráig: 
Játsszunk együtt

„Emlékezzünk március 15-re!” – Kéz-
műves-foglalkozás a könyvtárban: Csákó 
és zászló készítése papírból február 26-án, 
pénteken 16 órától 18 óráig.

A programok ingyenesek. 
Minden olvasót szeretettel várunk. 

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

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

Pósa Károly délvidéki festőművész kiállí-
tása február 19-ig látható.    

* * *

ErdEI ÉVA GALÉrIA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29.,tel.: 420-0334 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Víhart Anna restaurátor, képzőművész 
grafikái

Programok, galériÁkÁmk

NAGY IMrE ÁMK – 
KözMŰVELŐdÉS – 
KöNYVTÁr – IFJÚSÁGI
INFOrMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu

KIÁLLíTÁS
2016. február 17-én 18 órakor nyílik a Nagy 
Imre Alapfokú Művészeti Iskola tanári ki-
állítása. Megtekinthető március 1-ig.

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

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

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

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

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek önálló Egye-
sülete Klubfoglalkozás minden hónap 
utolsó keddjén 14.00 és 19.00 között.
Csepeli Népdal- és Nótakör
kedd: 16.30–20.00, vezeti: Hanczár János 
Hastánc
kedd 18.00–19.00, vezeti: Tóth-Czirják Aliz

íjászklub
Előre meghatározott időpontokban 
(tájékozódjon telefonon vagy honlapun-
kon) szombat: 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30, vezeti: Sárfi László
Új! Latin Steps - Női latin táncóra
Február 3-tól, hétfőnként 18.30-19.30 és 
péntekenként 10.30-11.30. óra között. 
Szeretettel várok mindenkit, aki a tánclé-
pések elsajátítása mellett kikapcsolódás-
ra, szórakozásra vágyik.  Az alakformálás 
es a garantált fogyás mellett a nőiességre 
is nagy hangsúlyt fektetünk: csípőmoz-
gások, a kar használata es persze a maga-
biztosság, es mindez igazi  latin  zenékre. 
Vezeti: Molnár Melinda Antónia. 
Érdeklődni: melindance86@gmail.com, 
06-20-232-0519 
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen”
csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Pingpongklub
kedd: 17.00–20.00, péntek: 17.00–20.00
vezeti: Antal Tivadar
zumba
hétfő 18.00–19.00, szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00, vezeti: Pinelli Andrea

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

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

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

Nyitvatartás:
Közművelődés: hétköznapokon 12.00–
20.00, 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

 képzőművészeti pályázat fiataloknak
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ és a Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Csepel-sziget Ifjú Tehetségei XV. Regionális Képző- és Iparművészeti 

pályázata Csepel és szomszédos kerületei, Csepel-sziget települései részére 
a pályázat témái:  1. téma: véletlen– olyan alkotásokat várunk, melyek műfaji és technikai 
megkötés nélkül reflektálnak a témára;  2. téma: szabadon választott – Technikai és méret-
beli megkötés nélkül várjuk szabadon választott témában a képző- és iparművészeti alko-
tásokat. korcsoportok: 1. korcsoport: 7-10 év, 2. korcsoport: 11-14 év, 3. korcsoport: 15-18 év

beküldési határidő: 2016. március 10. 
Cím: nagy Imre általános Iskola és alapfokú művészeti Iskola, 

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. 
eredményhirdetés és ünnepélyes kiállítás megnyitó: 2016. április 20. szerda 

az értékelés a két témában korcsoportonként történik.
 az alkotáson tüntessék fel az alábbi információkat: alkotó neve, életkora/korcsoportja, 

iskolájának neve és címe, az alkotás témája és címe, a felkészítő pedagógus neve.
Intézményenként kérünk egy összesítő listát a beküldött pályázatokról!

További információk: amiamk@freemail.hu, www.csepeliami.mlap.hu

Program20 Csepeli Hírmondó



H U L L A D É K   A K K U M U L Á T O R O K A T   Á T V E S Z Ü N K !

NYITÁSI

AKCIÓ
-20%

Címünk: II.Rákóczi Ferenc út 107-115.
                            (Karácsony Sándor utcai hév megálló)

Légtechnika alkatrészek
Szimeringek, „o” gyűrűk

Minőségi csapágyak és tartozékok
FAG-CX-ZKL

Prémium akkumulátorok
CTEK prémium akkumulátor töltők 

HidHidraulika tömlők gyártása-javítása
Ipari tömlők (SEMPERIT)

Ékszíjak, ékszíjtárcsák
Láncok, lánckerekek
Ipari kerekek, görgők

Loctite termékek
Autóápolási és kenő anyagok
SziloplaSziloplasztok-SOUDAL termékek

Drótkötél

BÖHLER hegesztéstechnika

Szerszámok ipari minőségben
TRIUMF-BEARGRIP
Vágókorongok, gyémánt tárcsák

 

Telefon:+36 1 878 1999
Email: csepel@jenox.hu

www.jenox.hu

H-P: 7.30-16.30
SZ.: 9.00-12.00

MEGNYITOTTUNK CSEPELEN!

hirdetés

A Cascade Engineering Europe Kft. amerikai tulajdonban lévő,
autóipari termelő vállalat, amely Magyarországon 1994 óta van jelen.
Termékeinket olyan autókban használják fel, mint pl. BMW, Volvo,
Ford, Suzuki. (www.cee.hu) 
Növekvő gyártási kapacitásunk támogatása érdekében, a fröccs
üzembe (folyamatos 12 órás munkarendbe) és az összeszerelő
részlegünkbe (3 műszakos munkarendbe) keresünk 

OPERÁTOR
munkatársakat Halásztelekre.

Feladatok: 
Szerelő üzem: műanyagipari termékek összeszerelése és vizuális

ellenőrzése az előírások szerint. 
Fröccs üzem: műanyagipari termékek gyártása és vizuális

ellenőrzése az előírások szerint.

Követelmények:
•  alapfokú végzettség,
•  fröccsöntő vagy összeszerelő üzemben szerzett tapasztalat előny,
•  megfelelő látás és kézügyesség,
•  monotonitás tűrő képesség.

Amit mi kínálunk:
•  versenyképes bér, alapbéren felüli juttatásokkal,
•  választható cafetéria juttatások,
•  biztos munkahely, hosszú távú munkalehetőség,
•  folyamatos fejlődés.

Önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk:
allas@cee.hu • 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 23. – HR osztály

a budapest, XXi. kossuth l. u. 55-61. – templom u. 32-38. sz. 
161 lakásos társasház nyilvános pályázatot hirdet a 

tÁrsashÁz közös kéPviseletének ellÁtÁsÁra.
a pályázatra minden jogi és természetes személy jelentkezhet, 

amely a törvényi és alábbi feltételeknek megfelel.

Feltételek: legalább 3 éves közös képviseleti gyakorlat; természetes sze-
mélyek esetén erkölcsi bizonyítvány; jogi személy esetén cégbejegyzés 

igazolása; TB és adóhatósági igazolás a köztartozásokról; a pályázat 
tartalmazza az albetétenkénti közös képviseleti díjat, az eddigi tevékeny-

ség leírását, szolgáltatásokat, referenciákat, szerződéstervezetet.

Jogi személyek esetén a tulajdonosi kört és arányokat, 
valamint vagyoni helyzetet.

Cím: 1211 Budapest, kossuth l. u. 61. alagsor gondnok

a beküldési határidő: 2016.02.20.
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hirdetés

INgATLAN________________________________________ 
HALÁSzTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
esetén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-es 
/900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. 
4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214  ________________________________________ 
rÉSzBEN felújított 63 nm-es ház 540 nm-es sa-
roktelken, Szentmiklósi úton eladó 20,3 mFt. T.: 
06-20-386-5798________________________________________ 
zÁKÁNYBAN, csendes, oxigéndús, forgalom-
mentes zsákutcában, csodálatos kilátással a 
Drávára. Minden közművel ellátott kétszintes 
56 nm-es lakóterű, 2,5 szobás, lakásnak is alkal-
mas hétvégi ház, 12 nm-es pincével, 16 nm-es 
garázzsal, 21 nm-es fedett terasszal, 674 nöl-es 
(2428 m2) gondozott telekkel eladó. Irányár: 3,5 
mFt. T.: 06-30-455-4698, 06-70-439-7766

ÁLLÁS________________________________________ 
INFOrMATIKUS, rENdSzErGAzdA
Csepel Művek területén működő nyomda Infor-
matikus Rendszergazdát keres cégen belüli há-
lózatok kiépítésére, karbantartására, szerverek 
üzemeltetésére, irodai számítógépek, nyomtatók 
üzemeltetésére.  Az álláshoz tartozó elvárások: 
• önálló,  precíz  munkavégzés  • megbízhatóság, 
pontosság  • B.  kat.  jogosítvány.  Amit  kínálunk: 
• stabil vállalati háttér • hosszú távú munkalehe-
tőség  • azonnali  kezdés  • fix  alapbér.  Csepeli  és 
Csepel környéki lakosok előnyben. Önéletrajzokat 
az olahnyomda@olahnyomda.hu címre várjuk.________________________________________ 
BP., 22. KErÜLETBE áruszállításra (heti 2 al-
kalomra) keresünk munkatársat. Friss nyugdíjas 
előny! tel: 30-5601264________________________________________ 
CSEPELI telephelyű cég, autó- és épületklíma 
szereléshez keres nem dohányzó munkatársakat. 
Szakmában való jártasság előny, de nem feltétel. 
Érdeklődni: clima@clima.hu vagy 06-20-335-9143

SZOLgÁLTATÁS________________________________________ 
dUGULÁSELHÁríTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtéssze-
relés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Minden-
nemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
MOSÓGÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
MEGOLdÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszer-
viz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mo-
sogatógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási 
díj. Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzle-
tünkben: mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, 
kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. 
ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 
www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
FESTÉS, mázolás- tapétázás, kisebb munkák, 
kőműves javítások, gipszkartonozás. 
T.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
VÁLLALOM mosogató, mosogatógép, mosógép 
javítását (Whirlpool, Ignis, Beho) sokéves márka-
szervizes tapasztalattal. T.: 06-20-492-0177 ________________________________________ 
TÁrSASHÁzI közös képviselet megbízható re-
ferenciákkal Csepelen. www.kozoskepviselo.hu 
T.: 06-1-396-7016, 06-70-338-6723

ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést- mázo-
lást, csempézést, gipszkartonozást, víz- villany-
szerelést, kőművesmunkát vállal. 
T.: 06-20-998-2369; delabt@vipmail.hu ________________________________________ 
ABLAKJAVíTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hő-
szigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. 
Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269
GArANCIÁVAL vállalom ajtók-ablakok szigete-
lését, passzítását,  festést- mázolást, tapétázást, 
szőnyegpadló, parkettafektetést, burkolást, 
gipszkartonozást, javításokat.  Riener és Tsa. 
T.: 276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
ÁCS, kőműves, tetőfedő! Vállal a legkisebb mun-
káig tetőjavítást, építést, beázás mentesítést, 
lapostető szigetelését, homlokzati hőszigetelést, 
kéményjavítást és építést. Nyugdíjasoknak 20 % 
kedvezmény! T.: 06-30-318-2173

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

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

AdÁS-VéTEL________________________________________ 
19-20. SzÁzAdI magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. T.: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu________________________________________ 
MINdENNEMŰ régiséget vásárolok, díjtalan 
kiszállással, készpénzért. Bútort, festményt, 
porcelánt, kerámiát, dísztárgyakat, szőnyeget, 
híradástechnikát, hanglemezt, könyveket, kitün-
tetéseket, hagyatékot. 
Pintér Nikolett T.: 466-8321, 06-30-973-4949________________________________________ 
KÉSzPÉNz fizetéssel vásárolok, mindenféle 
antiktárgyakat, bútorokat, festményeket, órá-
kat, érmeket, könyveket, bundákat, porcelánt, 
hagyatékok kiürítése, díjtalan kiszállás. Jakab 
Dorina T.: 06-20-365-1042________________________________________ 
MINdENFÉLE régiséget, hagyatékot vásárolok, 
festményt, órát, bútort, könyvet, porcelánt, leve-
lezőlapot, kitüntetést, stb. azonnali készpénzfi-
zetéssel, díjtalan kiszállással. T.: 06-70-949-0006________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót 
vennék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk! 

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
Telefon és fax: 278-0711, Hétfő, kedd, 

szerda 8-16 óráig, 
info@csepelihirmondo.hu

Kövessen minket a

-on is!

www.facebook.com/
CsepeliHirmondo

www.csepelivaroskep.hu 
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
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RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
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KIrÁLYErdEI 
MŰVELŐdÉSI HÁz

Az elmaradt Best of L’art pour l’art című 
előadás 2016. február 13-án 19 órától kerül 
megrendezésre. A novemberben megvásárolt 
jegyek erre az időpontra érvényesek. A jegyek újra 
értékesítését 2016 januárjától kezdjük, amelyek 
korlátozott számban kaphatók. 

TANFOLYAMOK

ÚJ! Hobby szintű  virágkötő tanfolyam indul kez-
dőknek! Aki szereti a virágokat és a növényeket 
és még egy kis kézügyességgel is megáldotta a 
sors, annak itt a helye! Várjuk szeretettel! Megfe-
lelő létszám esetén március 1-jén indul! Időpont: 
kedd 10-12 óráig, péntek 18-20 óráig. Jelentkezni 
lehet: Steer Éva virágkötőnél 06-30-465-2840 

ÚJ! Jobb agyféltekés rajztanfolyam
Jobb agyféltekés rajzprogram, speciális módsze-
rével pillanatok alatt elsajátítható az a másfajta 
látásmód, ami a világ leképezéséhez szükséges. 
A rajzprogram alatt használt rajzkészség fejlesztő 
módszerek, a tanulás más területén is pozitív vál-
tozást eredményeznek, mely az iskolai teljesítmény 
javulását hozhatja. Érdeklődni lehet Nógrádi Györ-
gyi tanfolyamvezetőnél a 06-30-944-3-460-as te-
lefonszámon vagy a nogradigyorgyi@gmail.com 
e-mail címen. Kezdés: február 22. 17.00

ÚJ! Okosító torna (Alapozó Terápia) – 
Jelentkezőket várunk!
Egy mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszert 
fejlesztő terápia. Hatásos (5-16 éves korig) diszle-
xiás, megkésett beszédfejlődésű, tanulási nehéz-
ségekkel küzdő, túlmozgásos, mozgás ügyetlen, 
figyelemzavarral küzdő gyerekeknél. Időpont: 
hétfő17.00 - 17.45, péntek 16.30 - 17.15. Részvéte-

li díj: 1500 forint / alkalom. Bővebb információért 
érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 06-
70-450-8535

ÚJ! Horgolás- Jelentkezőket várunk!
A tanfolyamra mely hat alkalomból áll, bárki je-
lentkezhet, nem kell hozzá előképzettség. Elsajátít-
hatják a minta olvasást, a jeleket és elnevezésüket. 
Hozni semmit sem kell, minden eszközt (tematika 
nyomtatott példányban, pénztárcazár, patent, 
gomb) és alapanyagot (fonal, horgolótű), biztosí-
tunk. Időpont: hétfőnként 18.00-19.30, vagy szom-
batonként 10.00-11.30. Részvételi díj: 18.000 Ft / 6 
alkalom, vezeti: Hete Barbara (06 70-236-8368 és 
Nagy-Bodnár Beatrix 06-30-681-6443

Maminbaba
Latin ritmusra mozgás anyának a babával. Vá-
randósoknak is ajánlott. Időpont: szerda 10.00.  
Részvételi díj: 1000 Ft/ alkalom, 5000 Ft/ 6 alka-
lom, vezeti:Székelyhidi Katalin 06-70-385-3815

Hangfürdő – 
A programra előzetes jelentkezés szükséges!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. Idő-
pont: február 20. 10.00, február 26. 18.30, díja: 
1100 Ft / alkalom. Vezeti: Eisenmann Tünde

Nyugdíjas Klub
időpont: február 13., 20. 15.00-18.00
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

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

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

rAdNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐdÉSI HÁz

TANFOLYAMOK

ÚJ! Gerinctorna nyugdíjasoknak kedd: 8:30-9:30
GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK
kedd: 8:30-9:30

AEROBIC MIX
hétfő, csütörtök: 19.00-20.00

ALAKFORMÁLÓ TORNA
hétfő: 18.30-19.30

BOKWA FITNESS
hétfő, szerda: 18.00-19.00

CAPOEIRA
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00

GYM STICK
hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC
szerda: 19.00-20.30

HALADÓ TÁRSASTÁNC
hétfő: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
kedd: 18.00-19.30

KYOKUSHIN KARATE
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-17.30

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

CSEP’ JAZZ DANCE
minden nap korosztályonként

CSIRI-BIRI TORNA
kedd: 10.00-11.00

HIP-HOP
hétfő: 17.00-18.00; csütörtök: 17.30-18.30

KANGA TRAINING
péntek: 10.00-11.30

OVIS ANGOL
szombat: 10-11 óráig (2-7 éves korig)

OVIS KARATE
hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00

RINGATÓ
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS
kedd: 16.00-20.00

KATTANJ RÁ!
szerda: 18.00-20.00

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

Program/hirdetés

iskolába hívogató
szárcsa Általános iskola 
Folytatjuk az őszi programsorozatot, tavasszal is lesz játékos 
gyermektorna és az iskolakóstolgató foglalkozások. Szeretet-
tel várunk minden érdeklődő gyermeket és szüleit.

Iskolánk a Kis-Dunához közel, a Királyerdőben épült. Tágas 
udvaraival, tornapályájával jó sportolási lehetőséget kínál 
diákjainak. Szép környezetben, igényesen felszerelt szaktan-
termekben tanulhatnak a gyermekek. 

Játékos gyermektorna csütörtöki napokon 15.30 és 16.15 
között: február 11., 18., 25., március 10.  
Iskolakóstolgató foglalkozások a leendő első osztályos 
tanító nénikkel csütörtöki napokon 16.15 és 17 óra között: 
február 18., 25., március 10., 17. 
Nyílt nap az alsó tagozaton: 
2016. március 17. 8.00-10.00-ig
Szülői tájékoztató, ahol megismerkedhetnek iskolánkkal: 
2016. február 22. 17.00 óra

Címünk:
1213. Budapest, Szárcsa u. 9-11.. Tel.: 278-2374
e-mail: iskola@szarcsa-bp.sulinet.hu 

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

Kukori és Kotkoda
Zenés mesejáték a Szabad Ötletek Színháza előadásában

Február 14. 
vasárnap, 11 óra
Belépő: 900 Ft
Jegyek elővételben kaphatók!
 Kiegészítő program: 
díjtalan kézműves-foglalkozás

A MYDROS ZENEKARRAL

GÖRÖG TÁNCHÁZ
A RADNÓTIBAN

A BELÉPÉS INGYENES!

ÉLŐZENÉS TÁNCOKTATÁS
A CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

FEBRUÁR 27., ÁPRILIS 23., MÁJUS 28.

Nyugdíjasok
táncversenye
a Királyerdei Művelődési Házban

2016. március 6., 
vasárnap 16 óra
Jöjjön el Ön is, és szavazzon 
a legjobb táncpárosra 
vagy egyéni szólótáncosra!
 

A rendezvényen fellép:

Karda Beáta;
Geier Ildikó  
a kerületi Ki Mit Tud? győztese
 
Szeretettel várjuk a tánc kedvelőit!
 

A belépés ingyenes, 
jegyek átvehetők: 
1212 Bp., Kossuth Lajos utca 115. 
(Csepeli Nyugdíjas Klub, 
közösségi ház)
 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Királyerdei Művelődési Ház  •  1213 Budapest, Szent István u. 230.

baba- és gyermekruha börze és játékvásár

Rákóczi Kert
Február 27., 9-12 óra

XXI., Rákóczi tér 34. · Asztalbérlés: 1000 Ft/asztal
Foglalás és bovebb információ: 278-0508

asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, 
közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft

Február 20., március 19.,
április 16., május 7.,

9-től 13 óráig

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

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

Időpont: 2016. JÚNIUS 20 - 24. 
5 NAP 4 ÉJ, TELJES ELLÁTÁSSAL, 
ODA-VISSZA KÜLÖN BUSSZAL
A tábor ára: 40 000 Ft/fő (áfával), mely magában foglal mindent:
• a szállást (összkomfortos faházakban, 4 ágyas szobákban),
• a teljes ellátást, napi háromszori étkezéssel, 
• a külön buszt oda- vissza,
• a kísérő és a programokat vezető szakemberek honoráriumait,     
• a programok és tánctréningek költségeit.

VIDÁM, SPORTOS VAKÁCIÓ TÁNCCAL, LOVAS PROGRAMOKKAL, 
KÉZMŰVESKEDÉSSEL, STRANDOLÁSSAL, SPORTVERSENYEKKEL

TÓPARTI TÁNCTÁBOR A SZELIDI TÓNÁL

Korosztály: 9 - 12 évesekLétszám: 20 fő

Befizetés két részletben:
• az első 20.000 Ft részlet befizetési határideje: március 14. 
• a második 20.000 Ft részlet befizetési határideje: május 18.
További információk:
VITART STÚDIÓ, Laskai Linda 06/70-318-3077
www.laskaitreningek.hu   facebook.com/vitartstudio

CSEPELI
VEZETESI PONT
 KIALLITOHELY
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BEJELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

1214 BUDAPEST, VÉNUSZ U. 2.
TEL.: 278-2757 • WWW.CSEPELIVAROSKEP.HU

E-MAIL: RADNOTIMUVHAZ@CSEPELIVAROSKEP.HU
CÍM: 1214 BUDAPEST, TEJÚT UTCA 12.

IDŐUTAZÁS | FEBRUÁR 20-ÁN, 10 ÓRÁTÓL
A PROGRAMRA ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES
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