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Egyre szimpatikusabbá és valóságosabbá 
válik az a terv, hogy a Szent Imre téren fel-
szálló utas – aki lehet akár mozgássérült is 
– egyszer majd a Blahán, az Oktogonnál,  
a Nyugatinál vagy az Országháznál szálljon 
le a tervezett csepeli gyorsvillamosokról. 
A jelenleginél kétszer több utas tudna a 
mostaninál kényelmesebben utazni, és az 
átszállás megszüntetésével az utazási idő 
is csökkenne. Az ellenzék természetesen 
tiltakozik. Az új csepeli Duna-hidakat és 
a belvárosig közlekedő gyorsvillamosokat 
tartalmazó fejlesztési terv ellen máris alá-
írásgyűjtésbe kezdtek.

Elsőként az LMP rendezett fejlesztésel-
lenes fórumot „Csepeli hévvel a csepeli 
HÉV-ért” címmel. Csárdi Antal, a Fővá-
rosi Közgyűlés LMP-s képviselője hétfős 
közönség előtt fejtette ki, hogy a legmo-
dernebb villamossal sem lehet kiváltani  
a HÉV-et. Egy HÉV-szerelvényen ugyanis 
550 fő tud utazni, míg egy modern CAF 
villamoson mindössze 351 utas fér el – 
mutatott rá Csárdi. Az LMP-s politikus 
csak azt felejtette el, hogy a gyorsvillamos 
a körútihoz hasonlóan kétpercenként jár-

na. Vagyis csúcsidőben egy HÉV-szerel-
vényre három villamos jutna. Így máris 
kétszer annyi utast lehet szállítani, mint 
jelenleg. Az alacsonypadlós villamosokon 
ráadásul a kerekes székesek, mozgáskorlá-
tozottak, idősek és babakocsis édesanyák 
is gond nélkül utazhatnának.

Jóval többen, közel százan jelentek meg az 
MSZP, az Együtt és a PM Munkásotthon-
ban tartott fejlesztésellenes fórumán. Ott 
Szenteczky János MSZP-s pártelnök vezeté-

sével kritizálták a fejlesztéseket. Itt is szóba 
került az állítólagos – már cáfolt – kapaci-
tásprobléma, de a szerintük sokkal hosszab-
bá váló utazási idő is. Az interneten is az 
utazási idő meghosszabbodását kritizálták 
a legtöbben. Csakhogy a tervek szerint a 
gyorsvillamos a HÉV-vel azonos sebesség-
gel mehetne. A várakozási idő négy perccel 
csökkenne, az átszállási idő megszűnne, 
ami újabb 3-4 perc csökkenést jelent. Így 
pedig már az egyébként kényelmesebb vil-
lamos mellett szól az utazási idő is.
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tiltakozik az ellenzék, 
de nem tudják, miért

Örülnek az akadálymentes 
villamosoknak

A csepeli HÉV közvetlen belvárosi kap-
csolatot nyújtó, alacsonypadlós villamosra 
cserélése az idősek, a kisgyermekesek és  
a mozgáskorlátozottak számára jelentősen 
megkönnyíti a közlekedést. 

Szőke Hajnalka, a Csepeli Mozgássérültek 
Önálló Egyesületének elnöke kérdésünk-
re elmondta, a mozgássérültek számára a 
HÉV-vel való közlekedés szinte lehetetlen 
vállalkozás, a fel- és leszállás még segítség-
gel is balesetveszélyes. A kerekes székesek 
városba való bejutását jelenleg két busz-
járattal tudják megoldani. A 151-es busz 
sűrűn közlekedik és minden járata ala-

csonypadlós, viszont azzal egészen Kőbá-
nya-Kispestig kell kerülni, majd onnan le-
het tovább utazni a belvárosba. A Boráros 
térre – a 4-es, 6-os villamoshoz – nincs 
közvetlen alacsonypadlós buszjárat, csak 
két átszállással lehet eljutni. A félóránként 
közlekedő 179-es busz visz a Közvágóhí-
dig, ahol át lehet szállni a Boráros térre 
közlekedő 23-as buszra. A sok átszálláson 
kívül ez azért is nehézkes, mert van olyan 
napszak, hogy a 179-es busz vonalán csak 
óránként közlekedik alacsonypadlós járat.
 
„Az egyik csepeli mozgássérült társunk-
nak sikerült munkát szereznie a belváros-
ban. Még próbaidőn volt, amikor munkába 
menet leszállás közben leesett a HÉV-ről. 
Sajnos fel kellett mondania, mert nem mer-

te vállalni a napi közlekedést a HÉV-vel” 
– mesélte lapunknak Szőke Hajnalka, majd 
hozzátette, Csepelen közel háromezer em-
bert érintene kedvezően a HÉV alacsony-
padlós villamossal való kiváltása. 

Hasonlóan nyilatkozott Ádámcsó Angéla, 
a Nagycsaládosok Országos Egyesületé-
nek csepeli elnöke, aki szerint az új, mo-
dern, alacsonypadlós villamosjáratok a 
kisgyermekkel, a babakocsival utazóknak 
és az időseknek is előnyös lenne. „Ha az 
új villamosjárat legalább ugyanannyi utast, 
ugyanannyi idő alatt tud majd szállítani, 
mint most a HÉV, akkor természetesen tá-
mogatjuk a HÉV villamosra cserélését” – 
tette hozzá. 

Lass Gábor

Életkép a Nyugatinál. A legkorszerűbb villamosok végállomása Csepel lesz
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Az Országgyűlésben is megpróbálkozott 
fejlesztésellenes gondolatainak népszerűsí-
tésével Szabó Szabolcs képviselő. A február 
15-ei ülésen A csepeliek várják a kormány 
válaszát a HÉV megszüntetésével kapcso-
latban címmel interpellációt nyújtott be 
a nemzeti fejlesztési miniszterhez. Ebben 
többek között azt állította, hogy az újon-
nan létrehozandó villamospályán régi Tatra 

villamosok közlekednek majd, és kifejtette, 
hogy az észak-déli regionális gyorsvasút 
oldaná meg legjobban a csepeliek problé-
máit. Fónagy János államtitkár válaszában 
felhívta a figyelmet arra, hogy az észak-
déli gyorsvasút „régi elképzelés, egy régi 
terv, hol előkerül, hol háttérbe szorul. Ami-
ről most beszélünk, az az olimpiacsomag-
ban lévő közvetlen, egyébként vasútüzemről 
villamosüzemre váltó elképzelés. Az észak-
déli regionális gyorsvasút ennél egy lényege-
sen nagyobb fejlesztés. Amikor ez valamikor 
a kilencvenes évek közepén-végén kialakult, 
akkor egy, a jelenleginél lényegesen nagyobb 
lakosságszám-növekedést vártak Dél-Pesten 
és egyáltalában Csepelen. Jelenleg ez nem 
igazolódott be, ráadásul – nem csinálunk 
belőle titkot – a 4-es metró nagyon jelentős 
költségnövekedése és a sok szakember szerint 
elavult építési technológiája, tehát ez a nagy-
alagutas rendszer óvatossá teszi a kormányt 
a tekintetben, hogy most számoljon na- 

gyobb metróépítéssel.” Fónagy János kitért 
arra is, hogy „ha az Olimpiai Bizottság el-
várásainak igényeit ki szeretnénk elégíteni, 
akkor nem lehet, hogy egy közel ötvenéves 
HÉV-vel vágjunk ennek neki”, és határozot-
tan cáfolta, hogy régi villamosokat helyez-
nének üzembe. „Csepelre a 6-os és az 1-es 
villamosok közlekednének. Az előbbi járat 
már ma is korszerű Combinóval üzemel, tehát 
szó nincs és nem is lehet Tatráról. Az olim-
piai közlekedésfejlesztési terv további mo- 
dern, alacsonypadlós szerelvények beszerzé-
sével számol, tehát ismétlem, semmiképpen 
nem a régi Tatrák kerülnének erre a vonalra.” 
Fónagy kitért arra is, hogy az új villamosok-
kal csökken a menetidő. „A jelenleg kizáró-
lag alacsony sebességgel használható pálya- 
szakaszok felszámolásával, észszerű megálló-
hely-kiosztással a jelenlegi számítások sze-
rint a csepeliek a HÉV-vel megtett utazáshoz 
képest összességében 7-8 percet takaríthat-
nak meg, tehát gyorsul a bejutási lehetőség.”
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A szerda éjféli határidő előtt, már kedden 
beadta a 2024-es olimpia és paralimpia 
megrendezésére vonatkozó első pályáza-
ti anyagát Budapest városa a Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottságnak (NOB). Fürjes 
Balázs, az olimpiai pályázat vezetője az 
MTI-nek azt mondta, a nemzetközi sport-
ági szakszövetségek az előzetes egyenkén-
ti egyeztetések során rendkívül pozitívan 
nyilatkoztak a magyar pályázatról.

A pályázati anyagot múlt kedden az Olim-
piai Védnökök Testülete előtt ismertette 
Fürjes Balázs, aki akkor elmondta, a doku-
mentumnak az előírások szerint a víziót, 
a játékok koncepcióját és a stratégiát kell 
tartalmaznia. A pályázati anyag alapvető-
en két részre bontható: az egyik a tervezett 
helyszínekről és létesítményekről, a másik 
az egyéb kötelezettségekről, többek között 
a szállásokról, az ország energiaellátásá-
ról, a telekommunikációról, a politikai és 
kormányzati keretrendszerről szólt.

A budapesti pályázatban két fővárosi zóna 
és hét klaszter, illetve a főváros közigaz-
gatási határain belül még három különál-
ló versenyhelyszín szerepel. Mindegyik 
klaszter az olimpiai falu tíz kilométeres 
és a városközpont hat kilométeres körzeté-
ben helyezkedik el. A központ az Olimpiai 
Park klaszter, amelyet a IX., X. és XXI. 
kerületekben, a Kvassay-zsilip térségébe 
terveznek, a három különálló versenyhely-
szín pedig az Etele téren, a Nagytétényi lő-
téren, valamint a Testvérhegyen lenne.

A NOB-nak küldött dokumentumból az is 
kiderül, hogy előzetesen 2024. július 19-
ei kezdéssel és augusztus 4-ei befejezéssel 
tervez Budapest, a paralimpia pedig 2024. 
augusztus 21-étől szeptember 1-jéig lenne. 
Fürjes Balázs azt mondta, ezek az időpon-
tok optimálisan illeszkednek a nemzetkö-
zi sportrendezvények, valamint a nemzeti 
események időpontjaihoz, mindemellett 
ekkor az időjárási körülmények is ideálisak.

Az infrastrukturális fejlesztések között 
nyolc olyan intézkedés szerepel, amelyek-
nek többsége az olimpia és a paralimpia 
megrendezése nélkül is megvalósulna. Ke-
lenföld és Ferencváros állomások között há-
romvágányú kapcsolat kialakítása szerepel 
a tervekben, s új elővárosi megállók is len-
nének. A déli összekötő vasúti Duna-híd át-
építése mellett a 150-es vasútvonal Soroksá-
ri út menti nyomvonalát áthelyeznék a Határ 
út és a Kvassay Jenő út közötti szakaszon, 
a ráckevei HÉV-vonal pedig nem szűnne 
meg, de átalakítanák. 

A csepeli HÉV helyett villamos járna, ezt 
a kettes, valamint a 4-es, 6-os villamos vo-
nalával kötnék össze. Az M1-es autópálya 
2x3 forgalmi sávossá alakulna az M0-s és 
M19 csomópontok között, az M7-es autó-
pálya jobb oldalát pedig három forgalmi 
sávra szélesítenék az M0-s autóút és a 710. 
számú főút csomópontok között. Épülne egy 
új, 2x3 sávos közúti Duna-híd a Galvani 
út–Illatos út vonalában, a földalattit pedig 
rekonstruálnák és akadálymentesítenék, a 
vonal meghosszabbodna a Vigadó térig, így 
átszálló kapcsolat lenne a 2-es villamoshoz.

MTI

határIdő előtt beadtuk az olImpIaI pályázatot

Csepel máris nyert

hét-nyolc perccel röVIdebb menetIdő – nem helyeznek üzembe régI VIllamosokat

Fónagy helyretette szabót
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Szerkesztőségünk két levélváltáson van 
túl Szabó Szabolcs országgyűlési képvi-
selővel. Ezekben – régebbi írásainkhoz 
kapcsolódóan – többek között arra keres-

tük a választ, hogy miért nem él az általa 
képviselt választópolgárok lakóhelyén, 
Csepelen, hogy a gyöngyöstarjáni hétvégi 
ház után tervezi-e, hogy képviselői mun-

kájának helyszínén, Csepelen is ingatlant 
vásárol, s hogy felveszi-e a csokot.

„Mindössze 1 450 000 forint állt rendelke-
zésemre, és sajnos ezért az összegért Cse-
pelen még egy garázst sem lehet venni. 
Ezért befektetési célzattal vettem egy hét-
végi házat. További ingatlan vásárlására 
nincs pénzem” –  írja a Csepeli Hírmondó 
kérdésére Szabó Szabolcs országgyűlé-
si képviselő, aki továbbra is Gyulára van 
bejelentkezve. Bár „befektetési céllal” 
hétvégi házat mégis tudott vásárolni, a je- 
lek szerint továbbra sem tervezi, hogy 
Csepelen telepedik le, mint írja azért, mert 
„nincs tulajdonomban semmiféle ingatlan. 
2003 óta különböző bérelt lakásokban élek 
Csepelen. Képviselői munkámat semmiben 
nem befolyásolja, hogy bérelt lakásban.”

Arra a kérdésre, hogy igénybe veszi-e a 
csokot, Szabó Szabolcs ezt válaszolta: 
„nem, mert egyedül élek.” Válaszában a 
politikus megkerülte az egyértelmű vá-
laszt, hogy ajánlja vagy sem ismerőseinek 
az új családtámogatást, mivel: „az isme-
rőseim jellemzően nem lesznek jogosultak, 
vagy nem engedhetik meg maguknak, hogy 
igénybe vegyék.” A politikus válaszában 
arra is kitért, hogy a magyar házaspárok-
nak, családoknak nyújtandó több tízmilli-
ós segítség szerinte nem elegendő, helyette 
saját pártjának otthonteremtési elképzelé-
seit javasolta. 

„az IsmerőseIm jellemzően nem jogosultak a csok-ra”

nem költözik Csepelre 
a csepeli képviselő

Óriási felháborodás övezte a szocialista 
vezetésű önkormányzat döntését Szege-
den, mely szerint öt óvodát zárnak be  
a városban a csökkenő gyermeklétszám-
ra hivatkozva.

Miközben a kormány a családok, a gyermek-
vállalás fontosságát hangsúlyozza, a sze- 
gedi szocialista városvezetés óvodabezárá-
sokkal borzolja a kedélyeket. Az előterjesz-
tés öt önkormányzati óvoda bezárását java-
solja a február végi közgyűlésnek. A szegedi 
intézményekben állítólag 582 férőhellyel 
van több, mint ahány óvodáskorú gyerek, 
ezért vált szükségessé a rendszer raciona-
lizálása. Botka László MSZP-s polgármes-
ter érvelése szerint akár hét-nyolc óvodát is 
bezárhatnának a csökkenő gyermeklétszám 
miatt, de csak ötnél teszik ezt meg.

Nem érti a döntést a Tisza Lajos Közéleti 
Egyesület elnöke. Bartha László a Sze-
gedma.hu nevű hírportálnak nyilatkozva 
elmondta: rossz üzenetnek tartja az óvo-
dabezárásokat, mikor a kormány mindent 
megtesz, hogy növelje a több gyermeket 
vállalók támogatását, a családi otthonte-
remtési kedvezményt (csok) kiterjeszti, az 
érintettek számára adókedvezményeket 
biztosít. A KDNP helyi szervezete pedig 
azt javasolja, az önkormányzat halassza 
el a döntést, és egyeztessen más lehetsé-
ges fenntartókkal, valamint készüljön év 
végéig hatástanulmány és felmérés arról, 
hogyan lenne megmenthető – akár más 
fenntartó bevonásával – az öt intézmény. 
A párt szerint az előterjesztés nem szól 
másról, mint pénzről, gazdasági lobbi le-
het mögötte. Miközben a baloldali város-

vezetés az intézménybezárásokat részben  
a csökkenő gyermeklétszámmal indokolja, 
a szegedi óvodákban nagy a zsúfoltság. Az 
önkormányzat – a törvény által meghatá-
rozott keretek között – rendszeresen kéri 
a csoportlétszámok emelését, tavaly két 
ilyen előterjesztést is tárgyalt a közgyűlés 
– áll a KDNP közleményében.

Közben az érintett szülők közül már több 
mint négyszázan írták alá azt a petíciót, 
amelyben az intézmények bezárása ellen 
tiltakoznak. A szülők egyik legnagyobb fé-
lelme, hogy az óvodák harmadában a jog-
szabályban meghatározottnál több gyerek 
lesz szeptembertől, így a szakmai munka 
helyett a gyerekmegőrzésé lehet a fősze-
rep. De az is előfordulhat, hogy miközben 
több intézményben alig lézengenek majd,  
a frekventált óvodákba szinte lehetetlenség 
lesz bejutni. 

Takó Szabolcs

Óvodabezárások szegeden

Szabó Szabolcs egyedül él, nem veszi igénybe a családtámogatást
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Hűtlen kezelés vádjával múlt hét szerdán 
ismét bíróság elé állt a négy bűncselek-
mény miatt első fokon egyszer már elítélt 
Szenteczky János. Az MSZP fővárosi elnö-
ke, a szocialisták csepeli elnöke és frakció-
vezetője a csepeli lakásmutyiként elhíresült 
bűncselekmény-sorozat egyik vádlottja-
ként jelent meg a törvényszék előtt.

A tanúk meghallgatásával folytatódott feb-
ruár 17-én Szentecky János bírósági ügye. 
Az MSZP csepeli elnöke a vád szerint a 
Csepeli Vagyonkezelő (Csevak) igazgató-
jaként rászorulóknak járó szociális bérla-
kásokat játszott át jómódú ismerőseinek. 

A Fidesz-KDNP korábbi feljelentései sze-
rint a gyanúba keveredett ingatlanoknál 
szociális alapon, de törvénytelenül kötöttek 
bérleti jogviszonyt lakáspályázat nélkül, a 
lakásbizottság és a képviselő-testület dön-
téseit kikerülve. Később a szerződéseket 
visszamenőleg piaci alapúvá minősítették. 
A lakásokat a bérlő beköltözése előtt köz-
pénzen teljesen felújították, majd eladták, 
de a vételi és a piaci ár között minden eset-
ben több millió forint különbözet volt. Kü-

lön része a pernek, hogy a felújításokat ma-
gasan a piaci áron felül, sok esetben fiktív 
számlákkal igazolták. Mindent összevetve 
legkevesebb 35 millió forintos kárt szenve-
dett az önkormányzat. Ráadásul úgy tudni, 
Szentecky János vezérigazgatósága idején 
a kiutalásokról szóló legfontosabb doku-
mentumok nagy része eltűnt a vagyonke-
zelő cégtől. A Fidesz szerint mindez előre 
kitervelten, szervezetten zajlott, a kerületi 
szocialista vezetés valóságos lakásmaffiát 
működtetett Csepelen. 

A február 17-ei tárgyaláson tanúként sze-
repelt Tóth Mihály egykori szocialista 
polgármester, aki  részleges amnéziában 
szenvedhet, merthogy alapvető kérdésekre 
sem adott választ. Pedig sokakat érdekel-
het, hogy például miként történt a szocia-
listák regnálása idején az önkormányzati 
vagyon elidegenítése, a szociális bérlaká-
sok értékesítése. Kinek volt egyáltalán alá-
írási joga? Érdekes kérdés az is, hogy mi-
ként kerülhetett Cs. Mihály akkori csepeli 
rendőrkapitány törvénytelenül kiutalt 38 
négyzetméteres bérlakásának közpénzből 
történő felújítása hárommillió forintba?

A regnáló alpolgármestert, a lakásügyi bi-
zottság korábbi elnökét is tanúként hallgatta 
meg a bíróság. Ábel Attila szerint a bizott-
ságot megkerülve jutottak szociális bérla-
kásokhoz a szocialisták kegyeltjei. Az al-
polgármester elmondta: 2010-ben, a kerület 
átvételekor buktak ki a csontvázak a szek-
rényből, az önkormányzat pedig azonnal 
feljelentést tett. A bérlakások kiutalásának 
szabályai azóta jelentősen megszigorodtak. 
A tárgyalás március 31-én folytatódik.

Takó Szabolcs

lakásmutyiper: tóth mihály 
semmire sem emlékszik

teknősbéka
A csepeli baloldal az elmúlt évtizedek-
ben megingathatatlannak tűnő politikai-
gazdasági bázist épített ki. Nem pusztán 
a saját birtokuknak tekintették a kerüle-
tet, de minden létező módon felügyelték 
az itt élők életét. Kacsintottak egyet, és 
munkát adtak a barátoknak, klienseknek. 
Odalöktek valami koncot az embereknek, 
és várták az ellenszolgáltatást választá-
sok idején. Megkaparintottak, befolyásuk 
alá vontak minden elérhető közintéz-
ményt, társadalmi egyesületet. A törté-
netnek aztán vége szakadt, ahogyan vége 
szakadt az egész országban. Legfőkép-
pen azért, mert Szenteczky, Horváth és 
a többiek egyszerűen képtelenek voltak 
felfogni: Csepel alaposan megváltozott, 
és a régi módszerek, a jó öreg susmus,  
a rémhírterjesztés, a házmesteri bölcses-
séggyűjtemény már nem hatékony. 

Hogy a csepeli baloldal ki sem látszik  
a büntetőügyekből, tény. Nem elég a bor-
zongatóan bestiális Deme-ügy, amelyben 
a gyilkoshoz fűződő hivatalos és baráti 
kapcsolat miatt a csepeli MSZP erkölcsi 
értelemben vaskosan érintett, itt vannak 
Szenteczky János véget nem érő, évek 
óta húzódó bírósági ügyei. Az MSZP haj-
dani erős embere annyira nyakig merült  
a különféle büntetőügyekben, hogy élvo-
nalbeli politikusként a sorsa megpecsé-
telődött, személye vállalhatatlan. Ezért 
indították legutóbb a vidám Horváth 
Gyulát, aki az 1964-es kampánytechni-
kák bravúros alkalmazásával aztán haj-
szálpontosan azt hozta, amit előzetesen is 
várhattunk tőle. 

Csepelen ma nincs ütőképes baloldal. Fel-
élték erkölcsi tartalékaikat, más pártok és 
mozgalmak fedik le a felszabadult politi-
kai teret. Marad az olcsó nosztalgiakel-

tés, az legalább ingyen van. Hogy a Szent 
Imre téri fák kivágásával az ifjúságunkat 
is kivágják (egészen ügyes, persze, ha 
az elkorhadt fák babakocsikra borultak 
volna, hallgatnának, mint a sün). Ma pe-
dig az a szöveg, hogy a HÉV valamiféle 
csepelizmus, pótolhatatlan csoda. 

Hát, nem. Nincsenek csodák. Az idők 
változnak. 

Ahogyan boldogult Radics Béla mondo-
gatta, nem vagyok én teknősbéka, hogy 
száz évig éljek. A csepeli baloldal is iga-
zán átalakulhatna már, mert az elmúlt 
száz évből nagyjából hetven elég durvára 
sikeredett. Az elmúlt tíz meg egészen-
egészen durvára. Aztán ha a teknősbéka 
felemeli a porból bölcs arcát, és momen-
tán semmi sem jut eszébe a túlélésről, ak-
kor az már az ő baja.  

Szentesi Zöldi László

Tóth Mihály
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Magyarország terrorfenyegetettségéről és 
a déli határokon ismét erősödő illegális 
bevándorlásról is tájékozódott zárt ülésén 
az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizott-
sága. Németh Szilárd, a bizottság alelnöke 
arról tájékoztatott, hogy a déli határsza-
kaszokon ismét egyre többen rongálják 
a kerítést, és próbálnak bűncselekményt 
elkövetve bejutni az országba. Az ille-
gális migráció és a terrorveszélyhelyzet 
kezelésében Európában nincs meg a 

szükséges összefogás. Nincs összhang 
a rendvédelmi szakmai szervek és több 
európai, nagyhatalmi politikus között. 
A baloldal továbbra is egyértelműen be-
vándorláspárti, de azok, akik már más 
állásponton vannak, továbbra sem tudják, 
hogy mit kellene tenni. A titkosszolgála-
tok arra figyelmeztetnek, hogy növekvő 
terrorveszélyhelyzettel kell szembenéz-

ni, és ez alól Magyarország sem kivétel. 
Konkrét terrorcselekményre utaló jelek 
egyelőre nincsenek, de az Európában 
megváltozott biztonsági helyzet alapján 
áttételesen Magyarországon is számolni 
kell a terrorizmus veszélyével. A kor-
mánynak és a Fidesznek a legfontosabb  
a magyar emberek biztonsága – nyomaté-
kosította Németh Szilárd.

mindent másnál fontosabb 
a magyar emberek biztonsága

Tavaly a Keletinél ízelítőt kaptunk az Európát fenyegető menekültválságból

Elfogadták a múlt heti uniós csúcs részt-
vevői a régóta hangoztatott magyar ál-
láspontot, amely szerint a legfontosabb 
feladat az európai határok védelme, il-
legálisan senki nem léphet be Európába, 
továbbá a schengeni szabályokat min-
denkinek érvényesítenie kell. 

A csúcson a visegrádi országok egységes 
állásponttal léptek fel, és ennek követ-

kezményei a közös álláspont kialakítá-
sánál is megmutatkoztak. Kovács Zoltán 
kormányszóvivő szerint a tagországokra 
érvényes menekültkvótákkal kapcso-
latos friss döntés a tavaly nyári tanácsi 
döntésre vonatkozik: ennek alapján a 
következő két évben negyvenezer kö-
zel-keleti és észak-afrikai menekültet 
helyeznek át Olaszországból és Görög-
országból más uniós tagállamokba ön-

kéntes vállalás alapján. Hangsúlyozta: 
ez önkéntes szétosztási mechanizmus 
volt, Magyarország sohasem szavazta 
meg a kötelező szétosztási kvótát, és 
csakúgy, mint Szlovákia, az Európai 
Bírósághoz fordult a kötelező betelepí-
tési kvótarendszer ellen. Magyarország 
álláspontja változatlan, szó sem lehet 
betelepítési kvótáról, az eddigi európai 
migrációs politika megbukott, ezért ja-
vasoltak a visegrádi négyek a határok 
megvédésén alapuló tervet – tette hozzá 
Kovács Zoltán. 

európa a magyar utat követi
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V4-es egyeztetés Prágában

„A migrációs politikáról a magyar kor-
mánynak az az álláspontja, hogy amit 
eddig Európában csináltunk, az meg-
bukott, abból a migrációs politikából 
baj lett: terrorizmus, erőszak és félelem.  
A mi álláspontunk továbbra is az, hogy 
a migrációs áradatot ellenőrzés alá kell 
vonni, kontrollálni kell, és meg kell ál-
lítani" – hangsúlyozta Orbán Viktor 
miniszterelnök Prágában. A V4-ek kor-
mányfői – a cseh, a szlovák, a lengyel és 
a magyar miniszterelnök – egyetértettek 
abban is, hogy a 2016-os év legfonto-
sabb kérdése a migráció és a biztonság 
lesz. S mivel az Európai Unió eddigi po-
litikája a migrációs válság kezelésében 
megbukott, a külső schengeni határokat 
nem sikerült megvédeni, ezért új, máso-
dik védővonalra van szükség.
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Lapunk előző számában feltettük a kér-
dést: mi legyen a Mély utca és a Szent Ist-
ván út sarkán álló ingatlannal? Legyen-e 
itt élelmiszerbolt? 

A válaszok összegyűjtését Bercsik Ká-
roly területileg illetékes önkormányzati 
képviselő vállalta, és lapunk kérdésre ki-
fejtette álláspontját is: „Saját tapasztala-
tom alapján eddig a véleményt nyilvánítók 
87,5%-a támogatja a közért létesítését a 
Mély utcai területen. A lakosság elsősor-
ban a Facebookon, másodsorban levélben 
és telefonon keresett meg. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a fejlesztések kapcsán  
a csepeli lakosságot az önkormányzat fo-
lyamatosan tájékoztassa, és ennek érdeké-
ben kétoldalas javaslatcsomagot juttattam 
el Borbély Lénárd polgármester úrnak. Ki-
emeltem benne, hogy a leendő közértben 
szükség lesz megfelelő hentes- és zöldséges- 

pult kialakítása, emellett meg kell oldani 
a posta kulturált elhelyezését is. Továbbá 
többen jelezték számomra, hogy jó volna 
egy bankautomatát is elhelyezni. Jómagam 
2014 őszén azt az ígéretet tettem, hogy ren-
dezzük a kaotikus tulajdonviszonyokat a 
Szent István úti kisposta melletti területen, 
közösségi tulajdonba vesszük a rendezetlen 
állapotú területrészeket, és kulturált közös-

ségi pihenőhelyet hozunk létre. Az ígéretem 
első felét a köztulajdonba vétellel teljesítet-
tük, a területen korábban álló romos ház 
körüli áldatlan állapotokat is megszüntettük 
az építmény elbontásával. Ami a pihenőhe-
lyet illeti, ha lesz rá racionális gazdasági 
lehetőség és lakossági igény, akkor épülhet 
helyette közért, de ehhez egyértelmű társa-
dalmi felhatalmazás szükséges.”

arany 
János 
emlékév
Jövő év március 5-én lesz Arany János 
születésének 200. évfordulója. Ezzel kap-
csolatban került hétfőn előterjesztés az Or-
szággyűlés elé: 2017 legyen Arany János- 
emlékév. A sajnálatosan cinikus ellenzéki 
felhangoktól sem mentes vitában Németh 
Szilárd csepeli országgyűlési képviselő is 
részt vett.

A képviselő szerint annak ellenére, hogy 
mindenki támogatásáról biztosította az 
emlékévet, Arany János személyéhez, 
életművéhez, szellemi kisugárzásához 
rendkívül méltatlan az ellenzék cinikus, 
pártpolitikai hangneme.

Szerb Antal így fogalmazott a költőről: 
„Minden szál hozzá vezetett, és minden 
szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek 
ő a sugárzási központja." Ezzel kapcsolat-
ban az is tény, hogy Nagyszalonta, Arany 

szülővárosa, életművének méltó ápoló-
ja, Bihar megye második legnagyobb,  
a Dél-Partium egyetlen magyar többségű 
és vezetésű települése, az ottani szórvány 
szellemi világítótornya. Erős magyar ci-
vilszervezeti háttérrel rendelkezik – fej-
tette ki Németh Szilárd.

Ezért Németh Szilárd azt kérte a kormány-
tól és az Országgyűléstől, hogy ne csak 
kulturális, irodalomtörténeti, nyelvművelé-
si szempontú megemlékezéseket tartsanak, 
hanem a bicentenárium legyen fókusza 
Nagyszalonta és környéke fejlődését, az ott 
élő magyarok szülőföldön való boldogulá-
sát elősegítő, nemzetpolitikai célú gazda-
sági fejlesztésnek is. A fejlesztési lehetősé-
gekről Nagyszalonta városa Arany János 
Terv címmel háttértanulmányt is készített. 
Ennek fókuszában a város nagy szülöttjé-
nek életútján és annak emlékein, a hajdú 
és keresztény örökségen alapuló turizmus 
és a magyar nyelvű oktatás fejlesztése, a 
munkahelyteremtő ipari és mezőgazdasági 
beruházások, a helyi vállalkozók helyzetbe 
hozása szerepel. Csepel már korábban is élt 
ezzel a lehetőséggel, hiszen testvérváro-
sunkat az emlékév feladatainak előkészí-
tésében 11 millió forinttal támogattuk.  
A közelmúltban pedig befektetőként 21 
millió forintért vásároltuk meg, s vettük 
csepeli köztulajdonba az Arany-portát. 

kisboltot szeretnének a királyerdeiek

Nagyszalonta máig őrzi a nagy költő, 
Arany János emlékét

Csepeli Hírmondó 7



aktuális

Az elmúlt évben útjára indult a Csepel 
Gyermeksziget Program. Ennek kere-
tében kezdte meg az önkormányzat az 
óvodaudvarok és a közterületek játszó-
tereinek parkosítását, biztonságos, mo-
dern játékokkal való felszerelését. 

Tavaly hét játszóteret és egy kutyafuttatót 
újítottak fel, miközben egy további játszó-
tér rendbe tétele most is tart, és várhatóan 
tavaszra ez is elkészül. Idén kilenc játszótér 
felújítását vették tervbe, egy pedig vado-
natúj lesz. Jelenleg a munkálatok előkészí-
tése folyik. A felújítások szempontjairól és 
az újdonságokról kérdeztük Dzsida Lász-
lót, a Csepeli Városgazda Zrt. városfenn-
tartási főosztályvezetőjét és Sárosi Tibor 
faipari osztályvezetőt.

 Milyen szempontok alapján választották 
ki a felújítandó játszótereket?
 Csepelen összesen negyven játszótér 
található. Azt vettük figyelembe, hogy a 
kerület minden területén arányosan rend-
be tegyünk egy-egy játszóteret, különösen 

azokat, amelyek a legrosszabb állapotban 
vannak. A lakók észrevételeire is oda-
figyeltünk. Erre példa az Óvoda-Zrínyi 
utcai központi játszótér felújítása, amely 
az év végére készült el, illetve a Bajcsy 
központi játszótéren (Süsü játszótér) zajló 
munkálatok, amelyekkel szeptemberben 
végeztünk. 

 Mit tartottak szem előtt a felújításoknál?
 Még inkább gyerekbarát tereket ala-
kítottunk ki. Ez megjelenik a játékok 
sokféleségében, a színek, anyagok kivá-
lasztásában. Ahol kellett, lecseréltük az 
elhasználódott tárgyakat, játékokat, új-
rafestettük a kerítéseket, és jó minőségű 
fenyőfából új padokat helyeztünk ki, hogy 
a szülők kényelmét is szolgáljuk. Koráb-
ban többnyire egyszínűek voltak a kerí-
tések és a játékok, most vidám színekkel 

varázsoltuk őket újjá. Dominál a kék, pi-
ros, narancssárga. Csak olyan festékeket 
használtunk fel, amelyek nem károsak az 
egészségre. Szülői igény alapján mozgás-
fejlesztő játékokkal bővült a kínálat, közé-
jük tartoznak a csúszdák és a rugós játé-
kok. Ahol korábban megállt a víz a földes 
talaj miatt, a bejárati sétánynál térburkola-
tot raktunk le. Felújítottuk az ivókutakat és 
új szemetesek helyeztünk ki. Ebben az esz-
tendőben – Borbély Lénárd polgármester 
kérésére – kilenc játszótér karbantartása, 
felújítása szerepel a tervekben, ezenfelül 
pedig egy új játszóteret is építünk a Kis-
Duna mellett a komp közelében. Területi-
leg arányosan választottuk ki őket, hogy 
mindenhol legyen egy megszépített játék-
tér. A kompnál építendő 
játszótér helyén elbontjuk 
a most ott lévő két hintát 
és a kerítést, majd a tavasz 
végére elkészítjük az újat. 
Az olvasók nevet is adhat-
nak majd neki, erre várjuk 
az ötleteiket. 

mozgásFejlesztő játékok, VIdám színek, padok, IVókút, térburkolat

Újjászületnek a játszóterek

Idén kilenc játszótér felújítását 
tervezi az önkormányzat, 
egy pedig vadonatúj lesz

Ilyen lett

Ilyen volt

Zrínyi utcai 
központi 
játszótér
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Ünnepi megemlékezés 
az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc évfordulóján,
melyre 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata

szeretettel meghívja 
Önt és kedves családját.

Koszorúzás 
7.30 óra: Görgey tér, Petőfi szobor

 

Ünnepi megemlékezés, 
kitüntetések átadása 

 9 óra:  Királyerdei Művelődési Ház
 

A rendezvényen beszédet mond:
 Borbély Lénárd ,

Csepel polgármestere

Március
15.

Ilyen lett

Bajcsy központi játszótér

Ilyen lett

Ilyen volt

Ilyen volt

Nyuszi sétány
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Folytatódik az egészségügyi ellátórend-
szer továbbfejlesztése, most a fővárosi 
központi régió kapott uniós és állami 
támogatást. A Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház és Rendelőintézet telephelye, a 
csepeli Weiss Manfréd Kórház megújult 
A és C épületét február 9-én adták át.

A felújítás során kicserélték a nyílászáró-
kat és új hőszigetelő-réteggel vonták be 
az épületeket. A közel 150 millió forintos 
beruházás az Európai Unió és Magyaror-
szág kormányának társfinanszírozásával, 
a Környezet és Energia Operatív Prog-
ram támogatásával valósult meg. Csepel 
önkormányzata 15 millió forinttal járul 
hozzá a további fejlesztésekhez – jelentette 
be az átadáson Ralovich Zsolt, a dél-pesti 
kórház főigazgatója, aki felidézte: a csepe-
li Weiss Manfréd Kórházat 2003-ban csa-
tolták a dél-pesti kórházhoz. 

több ezer beteg 
A csepeli telephelyen rehabilitációs, vala-
mint krónikus ellátást nyújtanak a betegek 
számára, összesen négy osztályon. Évente 
háromezer fekvőbeteg gyógyítása zajlik itt 
160 krónikus és 141 rehabilitációs ágyon. 
A kórházban a járóbeteg-szakellátás mint-

egy hétezer páciens kezelését jelenti. Az 
ország minden területéről érkeznek bete-
gek a kiváló szakmai munkájáról elismert 
intézménybe. A három hónapos felújítás 
alatt folyamatos volt a betegellátás. 

energiatakarékos, komfortos
A kormány országos programot indított 
azokon az egészségügyi területeken, ahol 
korábban nem volt fejlesztés – közölte Sza-
bó Zsolt, fejlesztésért és klímapolitikáért, 
valamint a közszolgáltatásokért felelős 
államtitkár. Hozzátette: a mostani korsze-
rűsítés egyik fontos eleme, hogy a betegek 
esztétikusabb és komfortosabb környezet-
ben gyógyulhatnak. A másik előny, hogy 
csökken a fűtési költség, a hőszigeteléssel 
közel 40-50 százalék fűtésenergiát lehet 
megtakarítani. 

munka éjjel-nappal
Dr. Cserháti Péter miniszteri biztos beszé-
dében így fogalmazott: a felújítás egy üze-
net. Üzenet egyrészt a betegeknek, hogy 

törődnek velük, másrészt a dolgozóknak, 
hogy a kórház vezetése igyekszik minél 
jobb környezetet kialakítani a nem köny-
nyű munkához. A miniszteri biztos szerint 
a humán ágazatok közül az egészségügy  
a legnagyobb energiafogyasztással műkö-
dő terület, ahol éjjel-nappal munka folyik, 
az energetikai beruházások itt hatványo-
zottan térülnek meg. 

együttműködés a kórházzal
Borbély Lénárd csepeli polgármester ki-
tüntetett tisztelettel köszöntötte a kórház 
dolgozóit, akik az elmúlt években kitar-
tottak és fenntartották annak működését.  
A polgármester utalt arra, hogy 2010-től a 
városvezetés sikeres együttműködést foly- 
tat a dél-pesti kórházzal. A csepeli önkor- 
mányzat az elmúlt években több orvosi 
műszert és eszközt adományozott az intéz- 
ménynek: többek között egy Magyarorszá- 
gon egyedülálló, háromdimenziós lapa- 
roszkópos tornyot vásároltak negyvenmil-
lió forintért a kórháznak. Szólt arról is, 
hogy tárgyalást folytatnak arról, hogyan 
lehetne aktív nappali ellátásokat, kúrasze-
rű kezeléseket hozni a telephelyre. Ennek 
első lépéseként a csepeli tüdőgondozót is 
áttelepítenék a Weiss Manfréd telephelyre.

megújult a dél-pestI kórház csepelI telephelyének rehabIlItácIós épülete – 
toVábbFejlesztIk az egészségügyI ellátórendszert

százötvenmilliós beruházás

A tervek szerint a csepeli 
tüdőgondozó is a Weiss 
Manfréd Kórházba kerülne

Ügyfélbarát 
polgármesteri 
hivatal
a következő hetekben az ügyfelek ké-
nyelme érdekében kisebb átalakításo-
kat végeznek a csepeli polgármesteri 
hivatal épületében.

a nagy forgalmat bonyolító adóügyi 
iroda például a sokak számára nehézke-
sen megközelíthető második emeletről 
a földszintre költözik.

a jövőben a petz Ferenc utca felőli aka-
dálymentesített helyiségekben (egykori 
okmányiroda) tudják majd a csepeliek 
ügyeik nagy részét intézni. célunk, hogy 

a kerekes székkel, babakocsival érkezők 
és az idősebbek is minél könnyebben, 
kényelmesebben intézhessék ügyes-
bajos dolgaikat.

az átalakítás ideje alatt a portán és az 
ügyfélszolgálaton dolgozó kollégák 
készséggel állnak az ügyfelek rendel-
kezésére, segítenek abban, mit hol ta-
lálnak. a munkálatok befejezése után 
a csepeli hírmondóban és az önkor-
mányzat hivatalos honlapján is közzé-
tesszük a végleges ügyfélfogadási in-
formációkat.

a változtatások minden csepeli kényel-
mét szolgálják majd. addig azonban az 
esetleges kényelmetlenségekért türel-
müket kérjük.

köszönjük.
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Jubileumi műsorral és alapítványi bál-
lal emlékeztek a Móra Ferenc Általános 
Iskola fennállásának 55. évfordulójára. 
A különleges alkalomra az iskola egy-
kori tanárai és diákjai is eljöttek. Az 
intézmény a jeles évforduló emlékére 
öröknaptárt jelentetett meg. 

A jubileumon a pedagógusok tanítványa-
ikkal együtt léptek színpadra, közös mű-
sorszámukban felelevenítették az elmúlt 
évtizedek iskolai életét. A diákok az adott 
korra jellemzően illusztrálták az izgalmas 
táborozásokat, a színjátszást és a sportéle-
tet, a kerületben elsőként indult informa-
tikaoktatást, a magas szintű nyelvoktatást 
és az alsó tagozatosok néptánctanítását.  
A filmvetítésen a múltból a jelenbe kalau-
zoltak az iskola igazgatóváltásai. 

Strohbachné Dévald Andrea igazgatósá-
ga alatt (1995–2005) sok minden változott 
az iskolában. Könyvtár, tánc terem, iroda 
épült, minden évben újabb és újabb tanter-
meket korszerűsítettek. 

A változás következő állomásaként az 
iskola felvette Móra Ferenc nevét. Ettől 
kezdve a népi kultúra, a humá num, a ma-
gyar gyökerek őrzése kiemelt szerepet ka-
pott. 

Jelenleg Mikus Judit vezeti az intéz-
ményt, aki lapunknak elmondta: „A neve-
lőtestület áldozatos munkájának eredmé-
nye, hogy a tanulóink alapos, versenyképes 
tudást kapnak. Iskolánk életében fontos  
a néphagyományok ápolása, rendszeresen 
megemlékezünk a jeles napokról. A hagyo-
mánytiszteletet folytatva kerületünkben 
egyedüli iskolaként tanítjuk a néptáncot 
alsó tagozatosoknak a tanrend részeként. 
Pedagógusaink számára nagyon fontos  
a közösségfejlesztés. A hagyományossá vált 
alapítványi bálunk rendezése is ezt szolgál-
ja, idén különleges módon az ötvenöt éves 
jubileummal egybekötve” – tette hozzá az 
intézményvezető.

Antal Zsuzsa

iskola

Ötvenöt éves a móra iskola

A Zalaváry Lajos Kossuth- és Ybl-díjas építész tervezte intézmény 1960. szeptember 
10-én nyitotta meg kapuit Szebeni Ödön vezetésével, akkor több mint kétszáz első 
osztályos tanulót iskoláztak be. Az első tanévben a közel ezerfős diákságot 105 fős 
tantestület tanította. Az intézmény akkoriban egy óriási oktatási komplexum volt, itt 
működött a Dolgozók Általános Iskolája és a Dolgozók Gimnáziuma is

Mikus Judit intézményvezető

Régi mórások

Németh Istvánné pedagógus közel har-
minc éve tanít angol nyelvet. „Büszke-
séggel tölt el, hogy ide tartozom. Kol-
légáimtól sokat tanultam, munkámat az 
évek során tiszteletben tartották a szü-
lők, sok köszönő szót kaptam. Több ta-
nítványom angoltanár lett.” 

Szakmáry Lilla pedagógus (képünkön), 
21 éve tanít magyart. „Az évforduló 
kapcsán főleg a kollégáim és a régi ün-
nepségek meghitt hangulata jut eszembe. 
Nagyon szeretek itt tanítani, jó a légkör, 
a szülőkkel is szoros a kapcsolatunk.” 

fo
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Civil élet

a nagyböjt
A húsvétra való felkészülés negy-
ven napját nagyböjtnek nevezzük. 
Ebben az időszakban változás áll be 
a táplálkozásunkban is. Régebben, 
görögkatolikus testvéreink, őseink 
az egész böjti időszak alatt nem ettek 
semmilyen állati eredetű étket. Sem 
húst, sem tejterméket, sem pedig to-
jást egészen a húsvéti ételmegáldásig, 
az úgynevezett pászkaszentelésig. 

Csepeli templomunk, a húsvétva-
sárnapi szertartás alatt éppen ezért, 
nemcsak hívekkel, hanem az általuk, 
kosarakban hozott eledelek illatával 
is megtelik. Olyan az ünnepünk, ami-
lyen a felkészülésünk. 

Ez persze emberi kapcsolatainkra, 
találkozásainkra is igaz. A nagy-
böjtben a lényeg, a lélekben való 
felkészülés Isten, közöttünk is meg-
tapasztalható szeretetének befogadá-
sára. Krisztus feltámadásának akkor 
tudunk tiszta szívből örülni, ha visz-
szaáll az eredeti, igazi értékrendünk. 
Ennek elérésében segít a nagyböjt, 
ami nem étlap kérdése, nem tisztító 
kúra, hanem lelkünk kincseinek, az 
erényeinknek gyakorlása. Ebben so-
kat segítenek a szertartásainkban el-
hangzó ősi imák, mint például Szent 
Efrém nagyböjti imája: „Életem Ura 
és Uralkodója, ne engedd hozzám a 
jóra való restség, könnyelműség és 
pénzvágy szellemét! Ajándékozd in-
kább szolgádnak a józanság, aláza-
tosság, állhatatosság és szeretet lel-
két. Igen Uram Királyom, add meg, 
hogy megismerjem bűneimet és meg 
ne ítéljem felebarátomat, mert áldott 
vagy örökkön örökké!”

Kedves olvasók! Görögkatolikus 
egyházközségünk alapítványa a Kré-
tai Szent András Alapítvány, amely 
– templomaink működtetésén túl – 
főleg idős és mozgáskorlátozott em-
bereket segít intézményt fenntartva. 
Eddigi támogatásukat megköszönve 
bízunk abban, hogy a továbbiakban is 
adójuk 1%-ával segítik ezt a munkát. 
Adószámunk: 18671630-1-13

Prodán Gábor tb. esperes

A Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakkö-
zépiskolája öt diákja és két tanára – az 
iskola Erasmus+ KA2 pályázatának kö-
szönhetően – Spanyolországba utazhatott 
háromnapos képzésre. Itt olyan technikák 
elsajátítására volt lehetőségük, mint a ha-
tékony kapcsolatteremtés a hallgatóság-
gal, a testbeszéd és a magabiztos fellé-
pés erősítése. Megtanulhatták, mennyire 
fontos a beszédre való felkészülés, s azt 
is, hogy nemcsak az előadásmód, hanem 
a megfelelő szerkesztés és gyakorlás is 
hozzájárul a sikerhez. „Nagyon jól tud-
juk, hogy a legügyesebb tanítványaink 
is mennyire lámpalázasak egy-egy sze-
replés vagy vizsga alkalmával. Hogy ho-
gyan lehet ezt csökkenteni vagy legyőzni, 
erre is van módszer. Az első alkalommal 

tanulóinknak önmagukat mutatták be 
néhány percben angol nyelven, majd az 
Európa-szerte elismert oktató, Leonidas 
Alexandrou személyre szabott tanácsait 
hallgattuk meg” – mondták el Kovács At-
tiláné és Csongrádi Tamás tanárok. 

Leonidas módszereinek köszönhetően 
minden tanuló látványos fejlődésen ment 
keresztül rövid idő alatt, amit aztán a har-
madik napon bizonyíthattak be a „jövő fi-
atal vezetői” egy verseny keretében. Szűcs 
Emese, Grimm Lili 10. A, Szabó Tímea és 
Bella Blanka 11. A osztályos tanulóink el-
ismerő oklevelet vehettek át és ajándékot 
kaptak a szervezőktől. Jakab Máté 11. A 
osztályos tanuló pedig bekerült a legjobb 
öt előadó közé.

FelhíVás 

emlékek 
a forradalomról
Idén ünnepeljük az 1956-os forradalom 
hatvanadik évfordulóját. ennek tisztele-
tére állandó emlékkiállítás nyílik, melyhez 
olyan fotókat, újságcikkeket, otthon fellel-
hető tárgyi emlékeket keresünk, amelyek a 
hat évtizeddel ezelőtti októberi és novem-
beri események csepeli vonatkozásaival 
kapcsolatosak. 
Bővebb tájékoztatás: 
Királyerdei Művelődési Ház – 
Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény, 
Molnár Krisztián: 06-70/439-7762

a jövő fiatal vezetői 
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növendék-
hangverseny 
a Fasangban 
Az intézmény tanulóinak koncertjét hall-
gathatta meg ingyenesen a közönség a 
Fasang Árpád Zeneiskolában. Az alapfokú 
művészeti iskola minden évben megtartja 
hagyományos rendezvénysorozatát, ami  
A zene ünnepe Csepelen címet viseli.

A koncerten a zeneiskola tanárai és a szülők 
mellett jelen volt Morovik Attila, Csepel al-
polgármestere is. Dr. Szentkirályi Aladár, 
az iskola igazgatója elmondta, hogy nem-
csak a zene, hanem az iskola népszerűsítése 
is célja a rendezvénysorozatnak. A törekvés 
sikeres, hiszen a Fasangnak mintegy hét-
száz tanulója van kerületünkben.

A háromnapos eseménysorozat az iskola 
kamarazenekarainak fellépésével folyta-
tódott, majd a tanárok koncertjével zárult  
a Szent Imre téri Kisboldogasszony Plébá-
niatemplomban.

MN

kultÚra

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!

tankerületI közlemények

Hit- és erkölcstanoktatás
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
budapesti XXI. tankerületi Igazgatóságának közérdekű információi
székhely: 1212 bajcsy zsilinszky u.59/a (bejárat a józsef attila u. felől)
Félfogadás: hétfő, szerda 8–16 óra; péntek 8–13 óra.
telefon: 420-8958; fax: 420-8959; e-mail: budapest21tk@klik.gov.hu 

tisztelt szülők!

 a hit-és erkölcstan, illetve az erkölcstan iskolai oktatásával 
kapcsolatban a következőkről tájékoztatom önöket:
a vonatkozó jogszabály értelmében az állami iskolák 1–8. 
évfolyamán az erkölcstan óra vagy a helyette választható, 
elismert egyházak által szervezett hit- és erkölcstan óra a 
kötelező tanórai foglalkozások része. tehát a gyermek isko-
lai beíratásakor (illetve az 5. évfolyamon) adatlap kitöltésével 
valamelyiket választania kell a szülőnek.

  a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a szülő a követke-
ző tanévtől módosítsa az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan 
tantárgyra vonatkozó választását. szándékát minden tanév 

május 20-áig írásban kell közölnie az iskola igazgatójával és  
a választott egyház hitoktatójával (képviselőjével).
 az elmúlt évhez hasonlóan a hit- és erkölcstanoktatással 
kapcsolatos ismeretekről az országgyűlés által elismert 27 
magyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség 
idén is ismertetőt tarthat a szülőknek.

 ezúttal három iskolában lesz lehetőségük az egyházak 
képviselőinek tájékoztatást adni a hit- és erkölcstanokta-
tással kapcsolatos elképzeléseikről. az alább megadott 
helyszínekből azt választhatják a szülők, amelyik számukra  
a legmegfelelőbb. mindegyiken ugyanazt a tájékoztatást 
kapják. kezdési időpontok és helyszínek a hit- és erkölcs-
tanoktatással kapcsolatos egyházi tájékoztatásokról: már-
cius 7-e, hétfő, 17 óra: herman ottó általános Iskola (dr. 
koncz jános tér 1., tel.: 420-5269); március 21-e, hétfő, 17 
óra: eötvös józsef általános Iskola (szent István u. 232., tel.: 
278-2148); Április 4-e, hétfő, 17 óra: karácsony sándor ált. 
Iskola (II. rákóczi F. u. 106–108., tel.: 276-6167). a helyszínek 
és időpontok felkerülnek az iskolák honlapjára is.
 ha kérdéseik merülnek fel, tankerületünk fent található 
elérhetőségein kereshetnek bennünket.

Tóth János, tankerületi igazgató

fotó: benkő-molnár Fanni
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Radics Béla, a legendás gitáros tiszteletére 
– születésének hetvenedik évfordulóján – 
emléktáblát avattak a Radnóti Miklós Mű-
velődési Házban, ahol 1970-től 1982-ben 
bekövetkezett haláláig zenekaraival min-
den csütörtökön nagy sikerű koncerteket 
adott. 

minden héten a radnótiban
Bálinth Lehel, a Radnóti Miklós Műve-
lődési Ház egykori intézményvezetője 
1968-ban hívta meg Radics Bélát zenélni 
a Radnóti Miklós Művelődési Házba, ahol 
Sakk-Matt nevű zenekarával rögtön óriási 
sikert aratott. Radics Béla és zenekara be-
robbant a kerület életébe. A csepeli épüle-

tek falait sokszor árasztották el a „Radics  
a király, Béla az Isten” feliratok. Bálinth 
Lehel 1970-től Radics Béla haláláig állan-
dó fellépési lehetőséget biztosított a gitár-
királynak. Radics Béla minden csütörtö-
kön a Vénusz utcában zenélt, és sokszor 
lépett fel a Csepeli Ifjúsági Parkban is, 
rendszeresen több ezer ember előtt. 

emlékfal a legendának
Az emlékfalat a két alkotó, Molnár Krisz-
tián, a Királyerdei Művelődési Ház intéz-
ményvezetője és Dorogi Ferenc kerámia-
szobrász leplezték le. Az emlékmű két 
részből áll: a hársfából készült gitár Mol-
nár Krisztián, a gitáron lévő terrakotta- 

portré pedig Dorogi Ferenc műve. Az em-
lékmű mellett egy fényképes tablót helyez-
tek el a zenész életrajzával. 

„megállt a levegő”
Az emléktábla avatásának napján Radics 
Béla egykori zenésztársai, valamint ismert 
rockzenészek az angyalföldi József Attila 
Művelődési Központban emlékkoncertet 
tartottak tiszteletére. Lapunk megkérdezte 
az egyik fellépőt, Vörös Istvánt, a legendás 
Prognózis zenekar frontemberét, hogyan 
emlékszik vissza Radics Bélára. „Kap-
csolatunk 1975-ben kezdődött, amikor egy 
véletlen folytán a Nevada zenekar gitárosa 
lettem, és nekem mint tinédzsernek kellett 
helyettesítenem a zenekarban a legnagyobb 
gitárkirályt, mert ő másik zenekart alapí-
tott. Sokat beszélgettünk akkoriban a le-
gendás Erzsébet sörözőben, főleg a magyar 
és a brit zenei életről. Amikor a nyolcvanas 
években megalapítottam a Prognózist, kö-
zös koncertjeink is voltak. Korának legna-
gyobb gitárosa, az egyik legjobb magyar 
előadó volt. Ahogy felment a színpadra, 
megállt a levegő.” 

Radics Bélát a csepeli önkormányzat 
2012-ben posztumusz díszpolgári címmel 
tüntette ki. Emlékét az újpesti sírköve, az 
egykori lakóhelyén lévő emléktáblája, szü-
lőházánál felállított szobra, és most már a 
Radnóti Miklós Művelődési Ház emlékfa-
la is őrzi az utókor számára. 

l.g.

Korcsolyabemutatóval és ingyenes hasz-
nálattal „búcsúzott el” a Szent Imre téren 
felállított jégpálya a csepeliektől február 
14-én. A novemberi átadás óta rengete-
gen fordultak meg az új, még központibb 
helyen álló pályán, ahol délelőttönként a 
kerületi iskolások tanultak meg a jégen 
siklani, délutánonként, esténként és hétvé-
genként pedig a nagyközönség élvezhette 
annak örömeit.

A csepeli önkormányzathoz érkezett jel-
zések alapján a kerületiek számára sok-
kal ideálisabb volt az új helyszín, mint az 
előző években megszokott, így várhatóan 
idén télen is a hév mellett állítják majd fel 
a pályát. A sportot kedvelőknek jó hír: ez  
a terület a nyári futball Európa-bajnokság 
és az olimpiai játékok idejére újra benépe-
sül, együtt nézhetjük majd itt a meccseket 
és az olimpiai összecsapásokat.

radics Béla, a gitárkirály 

szezonzáró a jégpályán 

fotó: b
enkő-m

olnár Fanni

fotó: tóth beáta
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krÓnika

Már hagyomány, hogy év eleji száma-
inkban felidézzük az elmúlt év fontos, a 
kerület életét meghatározó vagy színesí-
tő eseményeit. 2015-ben számos fejlesz-

tés történt Csepelen: megújult a Szent 
Imre tér, folytatódtak az óvodai fejlesz-
tések, nemzetközi logisztikai épül, egy-
re szebb a Kis-Duna-part – hogy csak 

néhányat említsünk. S ne feledkezzünk 
el a népszerű, sokakat vonzó kerületi 
programokról sem, melyekből 2015-ben 
is bőven válogathattak a csepeliek. 

Csepeli krónika, 2015 – 3. rész

szeptember
Ünnepi forgatag várta a látogatókat a Daru-dombon 
Szent István napján. A kenyérszentelés, a tűzijáték és  
a sokféle program mellett Balázs Fecó is koncertet adott 
augusztus 20-án.

Fennállásának negyedszázados születésnapját ünnepelte  
a Nagycsaládosok Országos Egyesület Csepeli Csoportja. A kö-
zösség 1990-ben 16 tagcsaláddal alakult, azóta 120 családra bő-
vült a csoport: a közel hétszáz tagból több mint négyszáz gyerek. 

Kétszáz fővel bővített a Siemens Zrt. Csepelen. A magyar 
kormány megerősítette azt a stratégiai együttműködést, amelyet 
2013-ban kötöttek. 

A tanév első hétvégéjén rendezték meg a Radnóti Miklós 
Művelődési Házban a Tombolj és tanulj! elnevezésű ren-
dezvényt, amely elsősorban a gyerekek számára nyújtott 
színvonalas elfoglaltságot.

október
Újjászületett Csepel belvárosa, elindult a Gyermeksziget 
program. Megújult a Petz Ferenc utcai park is, modern játékok 
kerültek a térre. 

Vidám szüreti mulatsággal elevenítették fel a Királyerdei 
Művelődési Házban azt, hogy Csepelen évszázadokra vissza-
menő hagyománya van a borászatnak. Volt szőlőtelepítés is: 
vörös Othellót és fehér pölöskei muskotályost ültettek a részt-
vevők.

A második alkalommal megrendezett Csepeli Hungarikum-
fesztiválon vehette át Borbély Lénárd polgármester a Fogyasz-
tóbarát település címet, melyet a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium adományozott a kerületnek.  

Ünnepélyes keretek között tették le annak a logisztikai 
központnak az alapkövét, melynek felépülése után kétszáz 
új munkahely létesül Csepelen. A több tízmillió euróba kerülő 
beruházás a kelet–nyugati és az észak–déli áruforgalom köz-
pontja lehet.  

Új fajátékokat kapott az Aprajafalva óvoda, melyek a Vá-
rosgazda Zrt. asztalosműhelyében készültek. Ez is része  
a csepeli önkormányzat nagyszabású óvodafelújításainak. 
Az Európai Unió finanszírozásán keresztül a közel 400 mil-
lió forintos beruházás nyomán több épületben történt épü-
letszigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, valamint 
az óvodai játszóudvarok is megújulnak. 
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sport/városgazda

A Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület 
megtartotta hagyományos évnyitó ülé-
sét, ahol Benedek Ferenc öttusa mester-
edzőt köszöntötték kilencvenedik szüle-
tésnapja alkalmából. 

Hanzély Ákos, a Csepeli Öttusa és Vízi-
sport Egyesület klubigazgatója köszöntötte 
a Csepel Plaza egykori mozitermében ösz-
szegyűlt legendás magyar és olimpiai baj-
nokokat, edzőket és egykori tanítványokat. 
Örömét fejezte ki, hogy a magyar öttusa 

múltját, jelenét és jövőjét alkotó nagy le-
gendák és leendő nagy csillagok közösen 
ünnepelhetnek. „A magyar öttusának fé-
nyes jövője van” – jelentette ki, majd szín-
padra szólította Simon Saroltát, a csepeli 
és a magyar öttusa nagy reménységét, aki 
a tavalyi junior EB-n második, csapatban 
pedig első helyezést ért el. Sárfalvi Péter, 
a Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület 
elnöke megjegyezte, a magyar öttusa 13 
év után ismét visszatért a nemzetközi él-
mezőnybe. Balczó András, háromszoros 
olimpiai bajnok öttusázó azt tanácsolta az 
ifjú sportolóknak, a sportolást ne végcél-
nak, hanem eszköznek tekintsék, aminek 
segítségével életük során meg tudják majd 
különböztetni a jót a rossztól.

Feri bácsi
Az ünnepség második felében került sor 
Benedek Ferenc köszöntésére. „Feri bácsi 
a második édesapánk volt, akivel szinte több 
időt töltöttünk, mint a szüleinkkel” – méltat-
ta Pécsi Gábor mesteredző a magyar öttu-
sasport kiemelkedő alakját. Felidézte, hogy 
az edzéseken mindig jó hangulat volt, va-
lamint elmesélte, hogy amikor gimnazista 
korában a nyári gyakorlatról nem akarták 
elengedni az edzésre, Feri bácsi személye-
sen jelent meg a munkahelyen, és kérte ki 

őt. Köszönetet mondott Benedek Ferenc 
feleségének is, Jutka asszonynak is, aki-
nek – ahogy fogalmazott –, elévülhetetlen 
érdemei voltak abban, hogy Feri bácsi az 
öttusának szentelhette az életét. 

olimpia, edző nélkül
Levetítették Molnár Dániel interjúját, 
amelyben Benedek Ferenc elmesélte, ho-
gyan talált rá „a magyar öttusa legfénye-
sebb gyöngyszemére”, Balczó András-
ra, valamint kitért arra, hogy az 1960-as 
olimpián, ahol két versenyzője is szerepelt, 
nem lehetett jelen, mert nem kapott útleve-
let. A szocialista rezsim azt is megtiltotta, 
hogy saját költségén utazzon Rómába.
 
történetek, emlékek
Az ünnepség megható pillanata volt, ami-
kor Benedek Ferenc egykori bajnokai, 
Németh Ferenc, Fáklya Béla, Balczó 
András és Földi László egy-egy történetet 
felelevenítve emlékeztek meg mesterük-
ről. Földi László azt mesélte el, amikor az 
első két úszóedzése után tüdőgyulladást 
kapott, és az orvos azt tanácsolta, ne spor-
toljon, mert gyenge a szervezete. Feri bácsi 
ezután személyesen ment el a szüleihez, 
hogy engedjék el fiukat az edzésekre. 

lass

öttusaünnep 

Benedek Ferenc 
kilencvenéves

Elismerések

A csepeli öttusa nagyszerű évet zárt, 
hiszen a Magyar Olimpiai Bizottság 
Simon Saroltát az év öttusa utánpótlás-
versenyzőjének, edzőjét, Szegi Csabát 
pedig az év öttusa utánpótlás-edzőjének 
választották. 

ingyenes 
a fürdőhasználat
A csepeli nyugdíjasok – az önkormányzat 
támogatásával – továbbra is a hét min-
den napján ingyenesen vehetik igénybe 
a strandfürdőt. A következő időpontok-
ban várják az időseket: hétfőtől szom-
batig 13 és 16 óra között, míg vasárnap 
8-tól 12 óráig.

A következő feltételekkel lehet igénybe 
venni az ingyenes nyugdíjaskedvezményt: 

• a pénztárban bemutatott, lakcímkár-
tyával igazolt csepeli lakcím.
• nyugdíjas-igazolvány vagy a 65. évet 
betöltött személynél az életkort igazoló 
igazolvány.

Az ingyenesség a fürdő alapszolgálta-
tásaira vonatkozik: ez az úszó- és ter-
málmedence használatát jelenti. 

Öltözők használata: ezer forint (kulcs 
letéti díj ellenében). A szauna használa-
tához külön ötszáz forintos jegyet kell 
váltani.

Bemutatkozik
a Csepeli piac
A Csepeli Piacon forgatott a Duna World 
stábja. A reklámfilmet megtekinthe-
tik márciusban minden vasárnap a 
Gasztroangyal című műsor után  
a Duna Worldön, valamint 
a www.varosgazda.eu és 
a www.csepelipiac.hu 
oldalon.

Az önkormányzat nevében Morovik 
Attila alpolgármester köszöntötte a 
mesteredzőt
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kIck-boX

Horvátországi siker
Idén harmadik alkalommal rendezték meg 
a Karlovac Open European Cupot Horvát-
országban. A háromnapos viadalon 21 
ország 159 klubjának 1538 versenyző-
je között a csepeli Halker-Király Team 
Kick-box Akadémia versenyzői is részt 
vettek.

A felnőttek csak a pénteki versenynapon 
léptek tatamira, de amiért kiutaztak – csa-
pat és grand champion trófeák – egytől-
egyig el is hozták. 
A második napon a fiataloké volt a főszerep, 
a felnőtt világbajnokaink itt már edzőként 
ültek be az utánpótlás-versenyzők mögé, 
Jároszkievicz Krisztián vezetésével. Mivel 
a nemzetközi versenyrutin megszerzése na-
gyon fontos, számos újonc is tatamira lépett 

és rutinosabb társaikkal egyetemben hozták 
is az eredményeket: a csepeli kontingens 17 
arany, 16 ezüst, 17 bronzéremmel az érem-

tábla élén végzett. Király István mesteredző 
tanítványai ismét mindenkit felülmúltak. 
Részletes eredmények: csepel.hu

A Birkózó Magyar Nagydíj a sportág 
egyik legrangosabb nemzetközi versenye, 
melyet idén február 6-án és 7-én rendeztek 
meg Szombathelyen, az Aréna Savariá-
ban. A megnyitó előtt dr. Puskás Tivadar, 
Szombathely polgármestere és Németh 
Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség el-
nöke felavatták Szent Márton születésé-
nek 1700. évfordulóján a Birkózó Magyar 
Nagydíj tiszteletére állított emléktáblát, 

majd a szövetség elnöke megnyitotta a 
kötöttfogású birkózóversenyt. 

A több mint tízéves múlttal rendelkező 
esemény évről évre egyre sikeresebb. 
2011 óta a Magyar Nagydíj egyben Po-
lyák Imre-emlékverseny is. Tavaly no-
vemberben múlt öt esztendeje, hogy 78 
éves korában elhunyt az olimpiai arany- 
és háromszoros ezüstérmes, háromszoros 

világbajnok: az ő emlékének is adózik  
a verseny. A nagydíjon tizenkilenc ország 
versenyzője lépett szőnyegre a népes kö-
zönség előtt. Az idei verseny a riói olim-
piára készülő magyar csapat felkészülésé-
nek fontos állomása is volt.   

A magyar csapat a 2016. évi Magyar 
Nagydíj, Polyák Imre-emlékversenyen két 
arany-, egy ezüst- és öt bronzérem mellett 
négy 5. helyezéssel zárta, ami egyben a 
csapatpontverseny elsőségét is jelentette a 
lengyel és kínai alakulattal szemben. Két 
csepeli válogatott induló, Szabó Martin 
(75 kg) és Almási Ferenc (130 kg) az 5. 
helyen végeztek. 

(Forrás: MBSZ)

sport

Csapatpontversenyben 
elsők lettek a magyarok
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Ahhoz, hogy minél tovább megőrizzük 
testi és lelki egészségünket, tudatosan 
kell élnünk. Fontos, hogy a szakembe-
rek ismerjék a halálozási statisztikákat, 
hiszen az adatok előre vetítik a jövőt, 
előre jelezhetők a várható betegségek. E 
számok alapján kell az egészségügynek 
is kialakítani a megelőzés lehetőségét és 
a korai betegségfelismerés stratégiáját.

Mik is a vezető halálokok? A betegségek 
tekintetében a keringési rendszer beteg-
ségei, valamint a rosszindulatú daganatos 
megbetegedések állnak az első két helyen. 
Ezeket a betegségeket követik a légzőszer-
vi kórok és az idegrendszeri betegségek.

Az Európai Unió 28 tagállamának össze-
sített adatai szerint 2012-ben százezerből 
137 lakos halálát az iszkémiás szívbeteg-
ségek (e néven foglaljuk össze azokat a 
kórállapotokat, amelyek kialakulásában  
a szívizom elégtelen vérellátása áll) okoz-
ták. Nem egyenlő mértékben érinti azon-
ban az unió minden országát ez a betegség. 
Litvániában, Lettországban, Szlovákiá-
ban, Magyarországon, Észtországban és 
a Cseh Köztársaságban a százezer lakos-
ra jutó halálozások száma meghaladta a 
350-et, ezzel szemben Franciaországban, 
Portugáliában, Hollandiában, Spanyolor-
szágban, Belgiumban, Luxemburgban és 
Dániában százezer lakosra kevesebb mint 
100 ilyen halálozás jutott. 

Nézzük, mi idézheti elő a keringési rend-
szer megbetegedését! A magas vérnyomás, 
az emelkedett koleszterinszint, a cukor-
betegség és a dohányzás a leggyakoribb 
okok, melyek a keringési betegségek kór-
oki tényezőiként szerepelnek.  Mit lehet 
tenni, hogy elkerüljük vagy késleltessük 
kialakulásukat?  

Magas vérnyomás okozta kockázat. 
Rendszeresen méressük vérnyomásunkat 
nyugalmi állapotban és stresszhelyzet-
ben egyaránt! Gyakori, hogy a gyógy-
szerszedés hatására kialakuló megfelelő 
vérnyomást úgy értékelik a páciensek, 
meggyógyultak és nem szedik, vagy alka-
lomszerűen szedik gyógyszereiket. A ma- 

gyarázkodás, az önigazolás logikája szin-
te mindig azonos: „érzem én, hogy mikor 
magas és akkor beveszem”. Pedig ez ki-
fejezetten káros. Örüljünk a jól beállított 
vérnyomásnak, a gyógyszerelés változta-
tásáról pedig sose magunk döntsünk, an-
nak szükségességéről kérjük ki az orvos 
véleményét. Sose hagyjuk ki a gyógyszert, 
mert néhány nap alatt kiürül a szerveze-
tünkből, és veszélyesen magas vérnyomás-
értékek alakulhatnak ki. Ezek szövődmé-
nyeként pedig agyi katasztrófa alakulhat 
ki. Ismert, hogy a testsúly csökkentése is 
kedvezően hat a vérnyomásra.

A magas koleszterinszint kiváltó oka le-
het a genetikai hajlam, egyes anyagcsere- 
betegségek és a helytelen táplálkozás. Ez 
utóbbi a leggyakoribb ok. A koleszterinnek 
két altípusát ismerjük, az ún. „jó” (HDL) 
és „káros” (LDL) koleszterint. Az LDL-
koleszterin lerakódik az érfalban, ezzel 
egyre fokozódó szűkületet okoz, akár tel-
jes érelzáródás bekövetkeztéig. A szűkülő 
erekben nem tud elég vér áramlani, így nö-
vekszik a szív- vagy agyi infarktus kocká-
zata vagy ki is alakul az infarktus. A jó és  
a rossz koleszterin egyensúlyának helyre-
állításában a mozgásnak és a helyes táplál-
kozásnak van szerepe. Együnk sokkal több 
halat! Korábbi cikkünkben írtuk, hogy 
milyen lemaradásban vagyunk mi magya-
rok a halfogyasztás terén. Méressük a ko-
leszterinszintünket, de megfelelő módon, 
az előírásoknak megfelelően. Mozogjunk 
rendszeresen, táplálkozzunk helyesen.

Cukorbetegség. Népbetegség, de nem 
csak hazánkban, hanem az egész világon. 
Magyarországon 12 emberből egy biztosan 
cukorbeteg, húsz éve még 100 ezer magyar 
gyerek közül 9 szenvedett 1-es típusú cu-
korbetegségben, ma 18.  Ijesztő emelkedés. 
Az 1. típusú cukorbetegség autoimmun 
kórkép, megnövekedésének okát még vizs-
gálják. A 2. típusú cukorbetegség azonban 
civilizációs ártalom, kialakulásában jelen-
tős szerepe van az életkor emelkedésének 
és a testsúly növekedésének. A súlytöbblet 
mértékét az ún. testtömegindexszel (BMI) 
mérjük, amelyet megkapunk, ha a beteg 
testsúlyát elosztjuk a testmagasságának 

négyzetével. A BMI 25-30 között túlsúlyt, 
30 felett elhízást jelent. Ma Magyarorszá-
gon a túlsúly és az elhízás együttesen a 
felnőtt lakosság 60%-át érinti!! Fontos te-
hát, hogy megelőzzük a túlsúly kialakulá-
sát, vagy lefaragjunk a már kialakult súly-
ból. Számtalan kiválónak kikiáltott diéta 
létezik, ezek többnyire nem rendelkeznek 
megfelelő szakmai tartalommal, de van 
közöttük kifejezetten ártalmas is. Mérték-
letesség az evésben és a rendszeres test-
mozgás kultúrájának elterjedése hozhatja 
meg a sikert. A diétához, mely akkor hatá-
sos, ha személyre szabott, azaz figyelembe 
veszi a fogyni vágyó igényeit és lehetősé-
geit, készséggel nyújtanak segítséget az 
Egészségügyi Szolgálat dietetikusai.

A dohányzás. Nemcsak a tüdőrák kialaku-
lásában van szerepe, de a keringési beteg-
ségek és a különféle krónikus tüdőbetegség 
– mely harmadik helyen áll a halálozási 
statisztikában – kialakulásában is, ezzel 
három vezető halálokban is szerepe van.  
A 18 év alatti fiatalok számára megnehe-
zített hozzáérés fontos, de nem elégséges 
a dohányzás elleni küzdelemben. Legjobb 
nem rászokni, de ha már rászoktunk, tud-
junk leszokni róla. Ehhez nyújt segítséget 
a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Tüdő-
gondozójának ingyenes programja, melyre 
bejelentkezi a tüdőgondozóban lehetséges.

tÓtH ilona egészségÜgyi szolgálat

A rendszeres mozgásnak nagy szerepe 
van a betegségek megelőzésében

érrendszeri betegségek: 
okok és következmények
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reJtvény

a helyes megfejtést beküldő felnőttek és  gyerekek ajándékcsomagok nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. március 7.

sorsoltunk!   a február 11-ei skandináv rejtvény nyertese: briga zoltánné 1211 budapest, II. rákóczi Ferenc út. a gyerekrejtvény nyertese: balogh anna 1214 budapest, nyírfa 
u. 12. 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. március 10-én, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

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

 Vízszintes: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: E; E; L; M) 9. Ek! 
10. Bizakodj 11. A görög abc első betűje 13. Vissza nekem! 14. Össze-
vissza hangoló! 16. Növény talaj közeli része 17. Tapadó 19. Nagyon 
apró szemcséjű anyag 21. Cipésszerszám 22. Sál keverve! 24. Pára! 
25. Régi magyar aprópénz 27. Majdnem jutok! 29. Atomvárosunk 
30. Paradicsomot (bibliai) 32. Apró, színes édesség

 Függőleges: 2. Nem kedvvel végzett munka 3. Ebcsont … 4. Erek! 
5. Az idézet vége (A; G; S) 6. Tartsd a magasba 7. Lassító szerkezet 
8. Búza régies elnevezése 11. Az idézet folytatása 12. Török rang volt 
15. Gyors vadászkutya 18. Csikóé betűi keverve! 20. Kevert faodu! 
23. Majdnem László! 25 …. az ürességtől (nincs ott senki) 26. Dzsessz 
28. Meteorit darabja! 31. Túra része!

Előző rejtvényünk megfejtése: Kányádi Sándor: Aki fázik... 

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
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program

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

Kiállítás
RETRO – Rácz Zsuzsa gyűjtő kártyanaptár 
kiállítása. Megtekinthető március végéig.

Ismeretterjesztő előadások
Március 3-a, 16-18 óra: Együtt köny-
nyebb! - Önsegítő csoportfoglalkozás 

EZ(O)KOS klub
Március 2-a, 17 óra: Denke Ibolya spiri-
tuális pszichológiai tanácsadó foglakozása 

Pódium színházbarátok köre
Március 19-én az Amerikai komédia c. 
zenés játékot nézzük meg a Budapesti Ope-
rettszínház- Atrium FilmSzínházban. Május 
28-án 15 órától a Madách színházban Les 
Misérables – A nyomorultak című musicalt 
nézzük meg. Jegyek korlátozott számban a 
könyvtárban kaphatóak (4900 Ft/db).

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

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!

Március 5-én 9 órától 14 óráig lesz nyitva a 
könyvtár! Március 12-én, 14-én és 15-én a 
könyvtár ZÁRVA!

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

Meridiántorna: február 25-e, 15 óra

Szemtorna: február 25-e, 15.30

Origami klub: március 9-e, 17 óra

Március 11-e, 17 óra: Csikós Olivér  elő-
adása a jógáról 

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. 
Március 9-e:„Függőségeink”
Március 23-a: „Felnőttként élni” 

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

Kézműves-foglalkozások a könyvtárban 
minden hónap utolsó péntekjén

„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”.

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

CSEPEL SZíNHÁZ
Március 19-e, 11 óra: Hétvégi gyermek 
matiné előadás: Kippkopp a fűben – a Ne-
felejcs Bábszínház előadása.
Március 23-a, 19 óra: Ikrek előnyben! 
– zenés vígjáték magyar Keresztapával, 
japán ikerlányokkal… 
Április 20-a, 19 óra: Mágnás Miska operett 

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 
Március 1-e, 10 óra: EL CAMINO Földes Já-
nos előadása; Klubnap: március 1-e, 12 óra.  

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

Irodalmi Presszó 
Március 22-e, 17 óra: Az est vendége Du-
nai Tamás Kiváló és Érdemes, Jászai Mari-
díjas művész.  

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Március 8-a, 16 óra: Nők Napja klubta-
gok műsora és Konczek József  Írószövet-

ségi tag „Örökös tavasz” című versesköte-
tének bemutatója.

galéria 21 
Március 17-ig a Stemmer Ferenc Fotó-
klub tavaszi tárlata tekinthető meg.

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

Klubok, szakkörök
Hiphoptanfolyam, Csepel Táncegyüttes, Cse-
meték Óvodás Néptánc Csoport, Stemmer 
Ferenc Fotóklub, Csepeli Képzőművész Kör, 
Klasszikus Balett Iskola, Komplex Táncisko-
la, Alakformáló Torna Klub, Zumbafitnesz, 
Hastáncklub, 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.

* * *

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

Tóth Tímea festőművész kiállítása febru-
ár 25-től látható.    

* * *

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

Mándoki Halász Zsóka festőművész Év-
szakok szépségei című kiállítására már-
cius 6-án, l6 órakor nyílik

programok, galériákámk

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

KIÁLLíTÁS
A Nagy Imre Alapfokú Művészeti Iskola 
féléves kiállítása, megtekinthető már-
cius 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
Hétfő: 18.30-19.30, péntek: 10.30-11.30. 
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 
Senior Latin Steps – női latin táncóra 
50 felett! – a tanfolyam 5 jelentkezőtől in-
dul. A Latin Steps órák Hölgyeknek való la-
tin  táncóra, amiben az  alakformalás  és a 
garantált fogyás mellett a  nőiességre  is 
nagy  hangsúlyt  fektetünk. A tánc nincs 
korhoz kötve, de itt saját korosztályával 
táncolhat. Péntek: 11.30-12.30
Kezdő társastánc – a tanfolyam 5 je-
lentkezőtől indul. A mambótól egészen a 
cha-cha-cha-ig, az angolkeringőn át, a tan-
góig számos népszerű tánctípussal ismerke-
dünk meg, amelyeket akár a régi idők zené-
jére, vagy a mai dallamokra is táncolhatunk. 
A társastánc tehát egy gyűjtőfogalom. Hétfő: 
19.30-20.30. Vezeti: Molnár Melinda Antó-
nia. Érdeklődni: melindance86@gmail.com 
vagy 06 20 232 0519, www.melindadenc.hu
Meridián torna – „Élj száz évig egész-
ségesen” Csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Zumba
hétfő 18.00–19.00, szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00, vezeti: Pinelli Andrea

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

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

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

Nyitvatartás:
Közművelődés: hétköznapokon 12.00–
20.00, szombaton 9.00–13.00 
Könyvtár: hétfőn zárva, keddtől péntekig 
13.00–19.00, Minden páratlan héten szom-
baton: 9.00-13.00 

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

pályázati felhívás
strukmüller ottó csepeli mérnök által 
1996-ban alapított csepeli mérnökhall-
gató alapítvány – az önkormányzat több 
éve tartó következetes támogatásának 
köszönhetően – ebben az évben is meg-
hirdeti pályázatát. az ösztöndíjjal csepeli 

illetőségű, vagy csepeli középiskolában 
végzett tanuló felsőfokú továbbtanulása 

támogatható.

 A pályázati anyagot 2016. március 20-ig 
kell benyújtani. 

a pályázattal kapcsolatos anyagok 
megtalálhatók a www.acse.hu honlapon, 

a mérnökalapítvány címszó alatt.

egy 
százaléknyi 
támogatás
budapest-csepel-

központi református 
egyházközösség 

pathmosz alapítványa 
szívesen fogadja az 
szja 1 százalékának 

felajánlását, hogy még 
magasabb színvonalon 

teljesülhessenek az 
alapítvány célkitűzései.  

www.pathmosz.hu   

adószám: 
18266511-1-43  

Számlaszám: 
11721002-20014933
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Csepeli Művészeti Szemle 

2016.	március	7.,	14	óra 
Képzőművésze1	kategória	díjkiosztó 

Helyszín:	Kék	Iskola	Galéria	

2016.	március	8.,	14	óra 
Vers-	és	prózamondó	verseny	5-8.	évfolyam 

Helyszín:	Nagy	Imre	ÁMK	

2016.	március	9.,	13	óra 
Vers-	és	prózamondó	verseny	1-4.	osztály 

Helyszín:	Nagy	Imre	ÁMK	

2016.	március	10-11.,	14	óra 
Hangszeres	zene 

Helyszín:	Fasang	Árpád	Zeneiskola	

2016.	március	16.,	14	óra 
Báb	és	színjátszó	verseny 
Helyszín:	Nagy	Imre	ÁMK	

2016.	március	17.,	13	óra 
Mozgásművésze1	produkciók  

Helyszín:	Radnó1	Miklós	Művelődési	Ház	

2016.	március	21-22.,	14	óra 
Szóló-	és	csoportos	ének  

Helyszín:	Mátyás	Király	Általános	Iskola	

 

KÖZPONTI CíMREgISZTER 
HIRdETMÉNYEI

Címkezelési eljárás alá vont címek
hrsz cím
213002/20 1214 Budapest, Szabadság utca 57. Társasház
209364/22 1215 Budapest, Ady Endre út 41-45. Társasház

Beolvadt ( összevont ), megszűnt  címek
203410 1213 Bp Fácános út 7/B. 
 belevonva Fácános út 7 –be
208026 1212 Budapest, Szatmári utca 55. 1. ajtó  
 megszűnt
210454 1212Budapest, Magyar utca 8. belevonva   
 Magyar utca 8/B-be
 1212Budapest, Magyar utca 8. 2. em.  
 belevonva Magyar utca 8/B-be

Új címek
hrsz létrehozott címek
210235/6/A/217 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út  
 105-117. A lph. 4. em. 1.
210235/6/B/189 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út  
 105-117. C lph. 5. em. 2.
204204/2 1213 Budapest, Ungvári utca 4. 1. ajtó
 1213 Budapest, Ungvári utca 4. 2. ajtó
208026 1212 Szatmári utca 55. A épület
 1212 Szatmári utca 55. B épület
202030 1212 Hardi Miklós utca 12. 2. ajtó

Kórus utca 25. Páfrányos út 2. saroktelken lévő 
ingatlan címképzése
hrsz létrehozott címek
206034 1213 Budapest, Kórus utca 25. 1. ajtó
 1213 Budapest, Kórus utca 25. 1. ajtó

Mária királyné utca 91., Tátra utca 1. saroktelken 
lévő ingatlan címképzése
hrsz létrehozott címek
203564 Mária királyné útja 91. 1. ajtó
 Mária királyné útja 91. 2. ajtó

Völgy utca, Bánya utca két utcára nyíló
 ingatlanjainak címképzése
hrsz létrehozott címek
201368 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 45.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 2.
201367 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 47.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 4.
201364 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 49.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 6.
201363 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 51.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 8.
201360 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 53.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 10.
201359 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 55.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 12.
201356 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 57.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 14.
201355 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 59.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 16.
201352 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 61.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 18.
201351 1214 Bp. XXI: ker. Völgy utca 63.
 1214 Bp. XXI. ker. Bánya utca 20.

Telep utca 6. Társasház címképzése
hrsz létrehozott címek
210594/0/A/1 1211 Budapest, Telep utca 6. 1. ajtó
210594/0/A/2 1211 Budapest, Telep utca 6. 2. ajtó
210594/0/A/3 1211 Budapest, Telep utca 6. 3. ajtó
210594/0/A/4 1211 Budapest, Telep utca 6. 6/D. ajtó  
 módosult  Telep utca 6. 4. ajtóra
210594/0/A/1 1211 Budapest Telep utca 6. 6/A ajtó  
 beleolvadt  Telep utca 6. 1. ajtóba
210594/0/A/2 1211 Budapest Telep utca 6. 6/B ajtó  
 beleolvadt  Telep utca 6. 2. ajtóba
210594/0/A/3 1211 Budapest Telep utca 6. 6/C ajtó  
 beleolvadt  Telep utca 6. 3. ajtóba
210594 1211 Budapest Telep utca 6/A házszám  
 beleolvadt a Telep utca 6.   házszámba

Budapest, 2016. 02.08.
Dr. Szeles Gábor, jegyző

Diák rEPorters a Jedlikben
A Jedlik falai között mindig zajlik az élet, s idén egy rend-
hagyó projekt is helyet követel magának: 11.-es diákok az 
Európai Parlament által támogatott Diák rEPorters versenyen 
vesznek részt. Decemberben elsajátították az újságírás ösz-
szes csínját-bínját és januártól újra ringbe szállnak a szociális 
médiaplatformokon a döntőben lévő másik hat csapat ellen. 
Témájuk a környezetvédelem. Többek között foglalkoztak 
már vízvédelemmel, kommunális hulladékgazdálkodással és 
kezeléssel (tettek egy kirándulást a rákospalotai szemétfel-
dolgozóban). Videót készítettek a csepeli piac vezetőjével, és 
a IX. Kerületi polgármesterrel, az Illatos úttal kapcsolatban. 
Egyhetes projekthetet hirdettek az iskolában és szervetlen 
hulladékból a diákság bevonásával szemétdombot építettek 
azért, hogy a tanulóknak megmutassák, mennyi szemetet 
termelnek egy hét alatt, amit mind újra lehetne hasznosíta-
ni. Természetvédelmi versenyt szerveztek általános iskolá-
soknak és mini kirándulást az 5.-eseknek a csepeli Kis-Duna 
partra, ahol vízzel való kísérleteket végeztek. 

Munkájuk nyomon követhető többek között a Facebookon és 
Tumblrön. 

A Diák rEPorters szervezőcsapata a verseny keretein belül 
márciusban ellátogat a Jedlikbe és egy színes programokkal 
teli iskolanapot tart a fiataloknak, amihez még lázasan foly-
nak az előkészületek.

CSEPELÉRT
EGYESÜLET
Szívvel, lélekkel.

TAVASZVÁRÓ RUHAGYŰJTÉS
A CSEPELÉRT EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

A ruhákat a Csepeli Munkásotthonba várjuk
1215 Budapest, Árpád u. 1.
Az adományokat a
Csepel SC műfüves pályáján 
osztjuk ki

2016. február 27-én szombaton 13 órától 
Ha teheted, támogasd Te is a rászoruló csepeli családokat!

Köszönjük!
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KIRÁLYERdEI 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

Március 19., április 16., május 7.  9.00-13.00
BABABÖRZE 
Használt ruhák és egyéb gyermekholmik vására.
A börzékre asztalokat lehet bérelni 1000 Ft, 
1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

KIÁLLíTÁS

KÉZIMUNKA ÉS SZőNyEGSZÖVő 
SZAKKÖR KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2016. március 10. 16 óra
Megtekinthető: 2016. március 10-20-ig
A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK

Nyugdíjas Klub
Időpont: március 5. 15.00-19.00, március 19. 
15.00-18.00, belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

ÚJ! Duci torna Túlsúlyosoknak összeállított gyakor-
latok, kímélik az ízületeket, erősítik az izomzatot, és 
elindítják a zsír lebontást. Az első alkalom – márci-
us 2. – ingyenes! Időpont: hétfő 18.00, szerda 8.30. 
Érdeklődni lehet Herold Ágnes mozgás terapeutá-
nál a 06-20-777-6820

ÚJ! Hobby szintű  virágkötő tanfolyam indul kez-
dőknek! Megfelelő létszám esetén március 1-jén 
indul! Időpont: kedd 10.00-12.00, péntek 18.00-
20.00. Jelentkezni lehet: Steer Éva virágkötőnél 
06-30-465-2840 

ÚJ! Okosító torna (Alapozó Terápia) – Jelentkező-
ket várunk! Egy mozgásfejlesztésen alapuló ideg-
rendszert fejlesztő terápia. Időpont: hétfő, péntek 
17.00 - 17.45; részvételi díj: 1500 forint/alkalom.
Bővebb információ: 06-70-450-8535

ÚJ! Horgolás – Jelentkezőket várunk! Időpont: 
hétfőnként 18.00-19.30, vagy szombatonként 
10.00-11.30. Részvételi díj: 18 eFt/6 alk. Bővebb 
információ: 0670-236-8368; 06-30-681-6443

Maminbaba Latin ritmusra mozgás anyának a 
babával. Várandósoknak is ajánlott. Időpont: 
szerda 10.00, részvételi díj: 1000 Ft/ alkalom, 
5000 Ft/ 6 alkalom, 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 ellazu-
lásban. Időpont: február 26. 18.30, március 19. 
10.00, március 24. 18.30, díja: 1100 Ft / alkalom, 
vezeti: Eisenmann Tünde

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.

program/Hirdetés

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
várja a jelentkezését az alábbi munkakör betöltésére: 

mérlegképes kÖnyvelő
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti negyven óra)

Munkavégzés helye: budapest XXI. kerülete
Munkakörbe tartozó feladatok: az általa kezelt társasházak 

könyvvitele. egyszeres könyvvitelben dolgozunk, előnyt jelent 
pl. a költség sQl társasházkezelő program ismerete. 

Jelentkezés módja: a jelentkezéshez fényképes szakmai ön-
életrajzot kérünk az allas@varosgazda.eu email címre, melyben 

kérjük megjelölni a nettó fizetési igény megjelölését is. 

INGATLAN________________________________________ 
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, forgalommen-
tes zsákutcában, csodálatos kilátással a Drávára. 
Minden közművel ellátott kétszintes 56 nm-es 
lakóterű, 2,5 szobás, lakásnak is alkalmas hétvégi 
ház, 12 nm-es pincével, 16 nm-es garázzsal, 21 nm-
es fedett terasszal, 674 nöl-es (2428 nm) gondozott 
telekkel eladó. Irányár: 3,5 mFt. 
T.: 06-30-455-4698, 06-70-439-7766________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
esetén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-es 
/900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. 
4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214  

ADÁS-VÉTEL ________________________________________ 
MINdENFÉLE régiséget, hagyatékot vásárolok, 
festményt, órát, bútort, könyvet, porcelánt, leve-
lezőlapot, kitüntetést, stb. azonnali készpénzfize-
téssel, díjtalan kiszállással. T.: 06-70-949-0006________________________________________ 
MINdENNEMŰ régiséget vásárolok, díjtalan 
kiszállással, készpénzért. Bútort, festményt, por-
celánt, kerámiát, dísztárgyakat, szőnyeget, hír-
adástechnikát, hanglemezt, könyveket, kitünte-
téseket, hagyatékot. Pintér Nikolett T.: 466-8321, 
06-30-973-4949________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

EGÉSZSÉG________________________________________ 
MOZgÁSTERÁPIA egyéni foglalkozásokban, 
gyermekeknek is. Testtudat, reális önkép, lelki 
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 gyermek/
felnőtt, relaxáció, mozgás/táncterápia, speciális 
tréning gerincbántalmakra, pilates, nyújtások, 
magánórák, fitt-dance, salsa! . Vitart Stúdió Cse-
pel: 1212 Bp. Komáromi u. 55., T.: 06-70-318-3077; 
linda@laskaitreningek.hu;  www.laskaitreningek.hu  

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
dUgULÁSELHÁRíTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtésszere-
lés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű 
vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát válla-
lunk. Hívjon bizalommal. Tel: 061-402-4330, 
T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
ABLAKJAVíTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. 
Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
KERT-TELEKRENdEZÉS. Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építés, 
egyéb kertészeti kőműves munkák reális áron! In-
gyenes felmérés. www.telekrendezes.hu 
T.: 06-1-781-4021, 06-20-259-6319 ________________________________________ 
INgATLAN FELÚJíTÁS! Épületek külső és belső 
javítása, hőszigetelés, homlokzati javítás, kőmű-
ves, ácsmunkák, festés, burkolások, kerítés építés. 
T.: 06-1-781-4021, 06-20-259-6319________________________________________ 
TÁRSASHÁZI közös képviselet megbízható refe-
renciákkal Csepelen. www.kozoskepviselo.hu 
T.: 06-1-396-7016, 06-70-338-6723________________________________________ 
KÚTFÚRÁS-kútfúró mester. Szakszerű kivitelezés 
20 éves tapasztalat. www.kutfurasok.5mp.Eu ________________________________________ 
gARANCIÁVAL vállalom ajtók-ablakok szigete-
lését, passzítását,  festést- mázolást, tapétázást, 
szőnyegpadló, parkettafektetést, burkolást, gipsz-
kartonozást, javításokat.  Riener és Tsa. 
T.: 276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
FESTÉS, mázolás- tapétázás, kisebb munkák, kő-
műves javítások, gipszkartonozás. 
T.: 06-30-568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést- mázo-
lást, csempézést, gipszkartonozást, víz- villanysze-
relést, kőművesmunkát vállal. T.: 06-20-998-2369; 
delabt@vipmail.hu 

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

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

Telefon és fax: 278-0711, Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig, 
info@csepelihirmondo.hu

RAdNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

2016. február 27., szombat 18-22 óráig
GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN
Fellép a Mydros együttes.
A belépés ingyenes!
 
Március 12.
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
asztal bérlés: 1500 Ft, állvány bérlés 500 ft
 
TANFOLYAMOK

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
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Betanított szakmunkás állást kínál 
szigetszentmiklóson a CHiorino kft.

jól terhelhető, rugalmas, jó fizikai állóképességű,
műszaki beállítottságú, jogosítvánnyal rendelkező 

pályázók jelentkezését várjuk. előny: német nyelvismeret

érdeklődni lehet a 06-20-569-4589-es telefonszámon

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

Októberi programok:

Zenei műsorok
Október  16-a:  Varázslatos klasszikus zene.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged!
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások 

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

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

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

Meridián torna hétfőnként 10-tól 11 óráig.

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

Koreográfus és balettmester: Hegyesi Aranka

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16 órától 19 óráig tartanak.          

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

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

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

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

nyitvatartási napokon 12 és 18 óra között.

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

vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet 

Minden nyugdíjast szeretettel várunk. A programok ingyenesek.

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

Márciusi programok:
Zenei műsorok

Március 6-a: Csepeli nyugdíjasok táncversenye. A rendezvény 16 órakor kezdődik a 
Királyerdei Művelődési Házban/1213 Budapest Szent István u. 230/

Úti beszámoló 
Március 8-a:  El Camino  3. rész. Az élménybeszámoló előadója: Hegyi Istvánné. 

A vetítéssel egybekötött előadások 16 órától kezdődnek      

Filmvetítések szerdánként 15 órától  
Március  2-a: Felfelé a lejtőn. Rendezte: Gertler Viktor, 1958 

Március  9-e: Dollárpapa. Rendezte: Gertler Viktor, 1956 

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

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged!
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások március 7-én 

és március 21-én 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.

Egyéb programok
Gyógy-masszázs, kímélő torna, táncos szombatok, ének, játékos délelőttök és délutánok

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

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

Minden nyugdíjast szeretettel várunk. A programok ingyenesek.

BELÉPŐ: 2200 FT, JEGYEK 
ELŐVÉTELBEN KAPHATÓK!

A KONCERT ELŐTT 
ÉS UTÁN DÍJTALAN 

KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS
VÁRJA A GYEREKEKET! 

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

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

ALMA KONCERT
2016. MÁRCIUS 20., VASÁRNAP 11 ÓRA

Program: 14:00 Túl az Óperencián – mesejáték 15:00 Tojásvadászat
15:30 Nyuszi olimpia 16:00 Zenementő – interaktív zenés foglalkozás  

Ezen kívül: Állatbemutató, tojásírás, kézműves-foglalkozások, 
népi játszóház, ugráló vár várja a gyerekeket.

Húsvétváró

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

CSALÁDI DÉLUTÁN A RADNÓTIBAN

2016. MÁRCIUS 19., 14-17 ÓRA

A részvétel díjtalan! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

24 Csepeli Hírmondó


