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Csepel legféltettebb kin-
csének nevezte Borbély 
Lénárd polgármester a Kis-
Duna-partot. A polgármes-
ter a csepeli horgászoknak 
írt levélben részletezte a 
partra és a napközis táborra 
vonatkozó fejlesztéseket. 
Ezek kizárólag pihenést és 
sportcélokat szolgálnak. 
Válaszul Horváth Gyula, a 
balliberális pártok polgár-
mesterjelöltje támadta a 
napközis tábor visszavéte-
lét és fejlesztését. 

Borbély Lénárd, Csepel pol-
gármestere szerint olyan 
sport- és pihenőövezetet kell 
kialakítani a Kis-Duna-parton, 
amely a Balaton partjához és 
a legtöbb más folyó- vagy tó-
parthoz hasonlóan autómentes. 
Ez a kisgyermekes családok 
biztonságát és a parti ösvények 
épségben tartását is szolgálja. 
A polgármester ígérete szerint 
még idén új toalett és játszótér 
épül a kompnál. Megújul a Da-
ru-domb parti sávja, folytató-
dik a közvilágítás kiépítése és 
a parti ösvény felújítása is. 

„Öt év telt el azóta, hogy a cse-
peli önkormányzat teljes fordu-
latot hajtott végre legnagyobb 
kincsünk, a Kis-Duna-part ke-
zelésében. Sok évtizedes lassú 
pusztulás után 2011 tavaszán 
kezdtük meg Németh Szilárd pol-
gármester úrral a part rendbe 
tételét, méghozzá a Daru-domb 
környékének megtisztításával a 
szemétdomboktól és a hajlékta-
lantelepektől. A parton hosszú 
idő után ismét rendszeres lett 
a fűnyírás és szemétszedés, is-
mét lett uszodánk: elértük, hogy 
csepeli üzemeltetésű és állandó 
nyitvatartású legyen a strand. 

Az elmúlt években felújítottuk a 
parti ösvény első szakaszát, ami 
mellett megkezdődött a közvilá-
gítás kiépítése is. Rendbe tettük 
a Daru-domb közvetlen környe-
zetét és az ifjúsági tábort. BMX-
pálya, focipályák, fitneszparkok, 
új padok sokasága várja a cse-
pelieket. Hatalmas munkával el-
jutottunk oda is, hogy pár hete 
visszavásároltuk az elkótya-
vetyélt napközis tábort, ahová 
a kerület korábbi vezetői hat-
szintes, 180 lakásos luxus lakó-
parkot képzeltek. Így már nem 
kell attól félni, hogy beépítik a 
legféltettebb kincsünket, a Kis-

Duna-partot” – fogalmazott a 
csepeli horgászoknak írt leve-
lében a polgármester. Borbély 
kiemelte: a horgászok segítet-
tek megvédeni a partot, ezért 
köszönet illeti őket.

A polgármester szerint a cse-
pelihez hasonló vízpartok gyö-
nyörű fekvésük és környezetük 
miatt az ingatlanbefektetők 
célpontjai. „Az utolsó óra 
utolsó másodpercében sikerült 
megmentenünk. Mi erre szövet-
keztünk a csepeliekkel. De mi 
garantálja, hogy a jövőben is 
mindig olyan vezetése lesz a ke-
rületnek, amely a parton sport- 
és pihenőövezetet lát, nem pe-
dig értékesíthető telkeket? Volt 
már ezzel ellenkező példa.  
A negatív tapasztalatok alapján 
ezért meggyőződésünkké vált, 
hogy csak akkor tudjuk hosszú 
távon biztosítani, hogy a cse-
peli Kis-Duna-part nem lesz az 
ingatlanbefektetők prédája, ha 
azt minden csepeli egyaránt a 
magáénak érezheti a gyermek-
kortól kezdve a nyugdíjas korig, 

Horváth Gyula szerint senkit sem érdekel, ami ott történik 

„Csepel kincse” – 
így fejlesztik tovább 
a kis-duna-partot

AKTuálIS

KIS-DunA-pARTI KRónIKA:
CSEpElI SIKERTÖRTénET

•	Folytatódik a part menti világítás kiépí-
tése és a parti ösvény felújítása.

•	Felülvizsgálják és felújítják a parkolóhe-
lyeket. 

•	Megkezdődött egy parti toalett kiépí-
tése a kompnál. Toalett a komp mel-
lett, az ifjúsági táborban és a Bajnokok 
Klubjánál lesz.

•	A Nádfedelesnél több horgászállást se-
gít az önkormányzat áttelepíteni.

•	Megkezdődött egy Budapesten egye-
dülálló kalózhajós játszótér felépítése  
a Pusoma vendéglőnél.

•	Az ifjúsági táborban hamarosan meg-
kezdődhet a többfunkciós sportcsar-
nok építése a jelenlegi dupla beton-
pálya területén. A csarnok közösségi 
rendezvények tartására is alkalmas lesz.

•	Futópálya készül a parton.
•	A Daru-domb tágabb értelemben vett 

környéke még ebben az évben megújul. 
•	Az önkormányzat kis gyalogos- és 

kerékpároshidat szeretne építeni a 
csőhídnál. A strand „kerékpárosbarát” 
átalakítása is tervben van.

•	A Kis-Duna-part fejlesztési koncepció-
jába illő hasznosítási terv készül a nap-
közis táborra. 

fotó: Vermes Tibor
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a futóktól kezdve a horgászokig. 
Ez áll a part fejlesztésének kö-
zéppontjában” – hangsúlyozta 
levelében a polgármester. 

Horváth Gyula, a balliberá-
lis pártok polgármesterjelöltje 
Facebook-oldalán kritizálta a 
napközis tábor visszavételét. 
A Demokratikus Koalíció po-
litikusa szerint semmi sem jó 
abból, amit Borbély Lénárd 
polgármester és a fideszes ve-
zetés tesz. Horváth kiemelte: a 
tábor privatizációval közpénzt 
nyert a kerület, a visszavásár-
lással pedig közpénzt veszített. 
Ez számára nagyon gyanús.

„A korábbi döntést is igen nagy 
vita előzte meg, és kenyértöré-
sig menő, elvi ellentét jellemez-
te. Az akkori szocialista frakci-
óban is voltak, akik a beépítés 
mellett kardoskodtak, és voltak, 
akik a közösségi tér fejleszté-
sét találták jónak. Az előbbiek 
győztek” – emlékezett vissza a 
politikus. Szerinte most rossz 
döntést hozott az önkormány-
zat, amit az is igazol, hogy a 
visszavásárláskor „nem voltak 
érdeklődő emberek, ujjongó 

civilek, pernyertes ügyvédek, 
természetvédők, de környező 
lakosok sem. Ilyenek ugyan-
is nem léteznek!” A politikus 
hangsúlyozza: „az újság – va-
lószínűleg tulajdonosi megren-
delésre – főhelyre rakta ezt a 
témát! Pedig hírértéke nincs,  
de a képen pózoló helyi politi-
kusok (jól?) mutatnak. Németh 
Szilárd azt hitte, hogy a bá-
nyászbéka ülepe alatti tetszés-
indexét tudja feltuningolni ezzel 
a flashmobbal.”

Az egykori MSZP-s alpolgár-
mester arra is magyarázatot 
adott, hogy ők miért nem a 
Kis-Duna-part közösségi célú 
fejlesztése mellett döntöttek. 
Szerinte a fejlesztésekhez az 
ellenzék támogatása is kellett 
volna. „Akkor pedig a demok-
ratikus rendszerben ilyen mér-
tékű döntéseket, az ellenzék 
frakcióinak egységes ellenkezé-
se alatt nem volt szabad meg-
hozni. Ezért maradt egyedüli 
megoldásként az értékesítés le-
hetősége!” – fogalmazott. Fej-
lesztésekről egyébként az el-
lenzék véleményét akkor nem 
kérték ki. ● Csepel.hu

AKTuálIS

PuBlIcIszTIKA

Érettségi
Valamikor, úgy harminc évvel ezelőtt az 
ember izgatottan járkált fel-alá a terem 
előtt, majd bebocsáttatván, csontig rágta 
a ceruzáját, amíg elkövetkezett a nyolc 
óra, kinyitották a központilag lepecsételt 
borítékokat, és ismertették a feladványt. 

Vagyis megkezdődött az érettségi. 

Egy francia politológus valaha azt írta, 
hogy az amerikaiak számára nincs 
megnyugtatóbb érzés annál, mint hogy 
Kentuckyban centre pontosan annyiba 
kerül a McDonald s̓ hamburgere, mint 
New Jerseyben. Valahogy az érettségi is 
olyan, mint a gyorsétkezdelánc: teljesen 
mindegy, ki vagy, honnan jöttél, ami-

kor eljön az igazság pillanata, 
ugyanazt kapod, mint a másik, 
aztán majd kiderül, mi mire 
elegendő.  

Az elmúlt évtizedekben sok 
furcsaság zajlott az érettségi 
körül. Akadt visszavont, elő-
re leleplezett tételsor, és az is 
előfordult – például magyarból –, hogy 
annyit mondogatták előzetesen valame-
lyik költőt, írót, hogy szépen be is jött, 
pusztán azért, mert már régen szerepelt.

Egyvalami örökké változatlan az érett-
ségin: az ünnepélyes hangulat. Annak a  
tudata, hogy véget ért a felhőtlen gyer-
mekkor, és a papír birtokában az érett-
ségiző hivatalosan is belépett a felnőttek 
társadalmába. S bár az érettségi értéke 
tagadhatatlanul csökkent az elmúlt év-

tizedekben, a rangja nem vál-
tozott. Még mindig a magyar 
oktatás nagyhete, a középisko-
lai lét csúcsa az a néhány óra, 
amikor feketén-fehéren kide-
rül, hogy a diák csak a pado-
kat koptatta az évek alatt, vagy 
valamit magával visz, valami a 
lényébe ívódik abból, amit hal-

lott a – már nemigen létező – katedráról. 

Manapság, amikor a politikát behurcolták 
az iskolába, állásfoglalásra kényszerítet-
tek sok tanárt és diákot, változatlanul az 
a cél, hogy embert neveljenek a gyerek-
ből. Szerintem sikerülni is fog. Hiszen  
a számadást mindig megelőzi a tanulás, 
a felkészülés, és a végén annak adják a 
pálmát, aki komolyan vette a feladatát. 
Kívánjuk, hogy minden diák élje át a győ-
zelem érzését! ● Szentesi Zöldi László

Vízparti látogatás. Borbély Lénárd polgármester és Ábel 
Attila alpolgármester (jobbra) a horgászokkal egyeztetett
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Április elejétől új főépítésze van a ke-
rületnek. Majoros Ágnes többek között 
új munkájáról, az ebből fakadó kihívá-
sokról, valamint a hamisíthatatlan cse-
peli életérzésről is beszélt lapunknak.

A kerület előző főépítésze, dr. Polinszky 
Tibor mintegy tizenöt éven át töltötte be hi-
vatalát. Majoros Ágnes pozitívan emlékszik 
vissza a korábbi főépítész munkásságára, 
megemlítve, hogy elődje kiemelt figyelmet 
fordított az egykori Csepel Művek gyárte-
rületére. A gyár Csepel máig emblematikus 
helye, múlt és jövő találkozóhelye, ahol jól 
megférnek egymás mellett az ipari hagyo-
mányokat őrző különböző vállalkozások 
és az „elzárt világ” rejtelmességét feltáró 
szórakozó-, szabadidős helyek, hangstúdi-
ók, ifjúsági rendezvények. „A gyárterület 
működésének elősegítése továbbra is kiemelt 
szándék” – mondja a fiatal szakember.

Egy főépítész feladata Budapesten a fővá-
ros településszerkezetet érintő terveinek és 
a kerületi tervek összehangolása. Építésügyi 
feladatai ellátásával biztosítja a település 
különböző területeinek, így a lakóövezetek, 
ipari területek, zöldterületek a funkciónak 
megfelelő területhasználatát. Emellett részt 
vesz a helyi építési szabályok kialakításá-
ban, segíti a település egységes táji és építé-
szeti arculatának alakítását, közreműködik 
az épített örökség védelmében. Majoros 
Ágnes évek óta a főépítészi iroda munka-
társaként dolgozott a csepeli polgármesteri 
hivatalban, így Csepel sajátosságai, értékei, 
kihívásai nem ismeretlenek számára. Ko-
rábban településtervezőként, néhány város 
szerkezeti tervének, építési szabályainak ki-
dolgozásában vett részt 

Csepelt különleges helynek tartja. „Ha 
valaki meghallja a szót, hogy Csepel, nem 
szorul magyarázatra, vajon hol van, hogy is 
talál oda, mi is van ott. A szigeten való elhe-
lyezkedés, a Duna közelsége meghatározza 
a város páratlan adottságait. A Kis-Duna-
part máig természetközeli parkjai egy sétá-
val elérhetőek, a város közepén teremtenek 
lehetőséget pihenésre, sportolásra” – büsz-
kélkedik a szakember, megemlítve, hogy 
Észak-Csepel keleti területe a 2024-es bu-
dapesti olimpia lehetséges helyszíne révén a 
város jelentős megújulását eredményezheti. 

Ami pedig Csepel épületeit, középületeit 
illeti, a főépítész itt is nagy lehetőséget lát 
a megújulásra. Szerinte a városközpontot 
nagy részben meghatározó paneles techno-
lógiával épült lakótelepeknél a közelmúlt-
ban megkezdődött energetikai korszerű-
sítések járulékos eredményként jelentősen 
javítják a városképet. A központ néhány 
építészeti korszak stílusosan fennmaradt 
épülete pedig tovább színesítik azt. Csepel 
kertvárosias területeinek karaktere, helyen-
ként megmaradt eredeti épületei, utcaháló-
zata szintén a csepeli hangulat elengedhe-
tetlen része. A már említett gyárterületeken 
az ipari építészet országos szinten is jelen-
tős építészeti örökséggel rendelkezik. 

Fontos, hogy egy-egy épület megújítása, 
vagy új építése mindig az adott környezet-
hez illeszkedően, a környezet érdeksérelme 
nélkül történjen. Ennek biztosítására hiva-
tott a kerület építészeti szakmai szervezete, 
a Tervtanács, amely tagjai magas szakmai 
tudásukkal segítik az építtetőket.  Újabban 
gyakori kihívást jelent a lakótelepi épület-
homlokzatok, egy egész lakóközösség szá-
mára is elfogadható színezése. „Jó volna, 
ha egy-egy lakótelep, teleprész – mint saját 
identitással rendelkező közösség – ezt az 
egységet, összetartozásukat az épületeik szí-
nezése során is kifejezhetnék. Ezt terveink 
szerint, az eljárási folyamatok gyorsítását is 
lehetővé tevő színezési minták kidolgozásá-
val tudjuk majd támogatni” – zárja szavait 
az új főépítész, hozzátéve, hogy szakem-
berként általános érvényű célnak tartja a 
kerület építészeti arculatának egységes, 
rendezett kialakítását, a kerületi építészeti 
értékek számbavételét, és a csepeli közte-
rületek családbarát kialakításának megte-
remtését. ● Takó Szabolcs

Új főépítész Csepelenszurkoljunk 
együtt a magyar 
válogatottnak 
június 10-étől!
Emlékeznek még a 2014-es labdarúgó- 
világbajnokságra? Csepelen először 
volt lehetőségünk arra, hogy közösen 
több száz ember nézhesse végig a mér-
kőzéseket és szurkolhasson.

Most ennek újra megteremtjük a lehe-
tőségét.

Épül a Csepeli Szurkolói Aréna a Cse-
pel Művek I-es kapuja előtt. A több 
száz fő befogadására alkalmas, fából 
készült aréna egyik végén lelátó, má-
sik végén egy 16 és fél négyzetméteres 
ledfal lesz. Közepén felfestett műfüves 
futballpálya – rajta sörpadokkal –, két 
szélén büfé várja majd a szurkolókat. 
A rendezvény hivatalos söre az igazi 
Csíki Sör lesz.

A terület már az építés ideje alatt is 
folyamatosan 24 órás kamerás megfi-
gyelés alatt áll, a június 10-én Magyar-
ország részvételével kezdődő Európa-
bajnokságot pedig a kamerák mellett 
élőerős őrzéssel is biztosítjuk.

Az arénában több híres sportoló és 
meghívott vendég teszi tiszteletét 
kommentátorként vagy csak egy jóízű 
közös meccsnézés, baráti beszélgetés 
erejéig.

Találkozzunk a Csepeli Szurkolói Aré-
nában, és szurkoljunk közösen a ma-
gyar válogatottnak!

fo
tó

: Tó
th
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Majoros Ágnes főépítész
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A Pedagógusok Sztrájkbizottsága április 
20-án az ország egész területére, minden 
oktatási-nevelési intézményben egynapos 
sztrájkot hirdetett. Bár a kormány hónapok 
óta tárgyal a szervezet 25 pontos követe-
léslistájáról, a munkabeszüntetésre azért 
került sor, mert a Sztrájkbizottság szerint 
több kérdésben nem született megállapo-
dás. Felkerestünk csepeli általános isko-
lákat, középiskolákat, hogy megkérdezzük 
a sztrájkoló pedagógusokat, és kíváncsiak 
voltunk a nem sztrájkoló pedagógusok vé-
leményére is. 

Az Eötvös József Általános Iskolában 
Lovász Ildikó igazgatóhelyettes fogadott 
minket, aki elmondta, hogy a tantestület 
bármelyik tagja szívesen nyilatkozna a 
sztrájkról, mégsem tehetik. Lovász Ildikó 
egy két éve érvényben lévő, ún. belső sza-
bályzatra hivatkozott, amely szerint az is-
kola alkalmazottai a tankerület engedélye 
nélkül nem nyilatkozhatnak. „Ha megszer-
zik az írásbeli engedélyt, jöjjenek vissza, és 
nagyon szívesen nyilatkozunk. Higgyék el, 
nem akadályozni akarjuk a sajtó munkáját, 
de a mi kezünk is kötve van” – tette hoz-
zá az igazgatóhelyettes. Mintegy félórával 
később, a tankerületi vezető engedélyé-
nek megszerzése után visszamentünk az 
iskolához. A portán az igazgató asszony, 
Hajduk Katalin várt minket, akinek hiába 
mondtuk, hogy a nyilatkozathoz szükséges 
engedélyt megkértük, csak annyit mon-
dott, nem szeretnének nyilatkozni. 

Tikosné Turi Erzsébet, a Kék Általános 
Iskola igazgatója kérdésünkre elmondta, 
az iskola pedagógusainak közel fele csat-
lakozott a sztrájkhoz. Ők egy tanteremben 
szakmai kérdésekről beszélgetnek, a gye-
rekekre pedig azok a nevelők felügyelnek, 
akik nem támogatják a sztrájkot. Mivel  
a gyerekek nagy része otthon maradt, így a 
tanrend szerinti órákat nem lehet megtar-
tani. Akik iskolába jöttek, azoknak sport- 
és játékfoglalkozásokat, korrepetálásokat 
tartanak a nem sztrájkoló pedagógusok. 
„A tárgyalások elkezdődtek, szerintem meg 
kellene várni, milyen eredmények születnek. 
Ez időbe telik, mert ha gyors döntések szü-
letnek, akkor fennáll a veszélye, hogy azok 
szakmaiatlanok lesznek. A kormány kezében 
van a megoldás, nem a miénkben”  – mond-
ta az igazgató asszony. 

Egy általános iskolában tudtunk beszélget-
ni sztrájkoló pedagógusokkal, akik csak az-
zal a feltétellel mondták el a véleményüket, 
ha nem közöljük az intézmény nevét. Az 
egyik pedagógus arra panaszkodott. hogy  
nemcsak a gyerekek, de az oktatók is túlter-
heltek, ezért nem tudják megfelelően ellát-
ni a munkájukat. Egyikük azt sérelmezte, 
hogy olyan tankönyvekből kell tanítaniuk, 
„amelyek tele vannak hibákkal”, egy másik 
pedagógus szerint pedig az életpályamo-
dell „megalázza a harminc-negyven éve 
tanító pedagógusokat. Kérdésünkre, hogy 
kormányellenes megmozdulásról van-e 
szó, úgy feleltek, hogy az oktatás és a gye-

rekek érdekében bármelyik kormány ellen 
felemelnék a hangjukat. „Nem lábon járó 
lexikonokat szeretnénk kiképezni, hanem 
gondolkodó egyéneket, ami sajnos lehetet-
len, mert olyan sok a tananyag, hogy nincs 
rá idő” – vette át a szót egy másik tanár, 
aki fontosnak tartotta, hogy leírjuk: „nem 
valami vagy valakik ellen, hanem valamiért 
és valakikért sztrájkolnak.” Egyetértettek 
abban, nem biztos, hogy a sztrájk hatékony 
módszer, de nincs más eszközük, hogy fel-
hívják a döntéshozók figyelmét. 

Egy neve és iskolájának elhallgatását kérő 
tanár azt mondta, azért nem támogatja a 
sztrájkot, mert szerinte a pedagógusok ez-
zel csak ártanak az ügynek. „Nem tapasz-
taltam azt, hogy az emberek többsége mel-
lettünk állna. Sőt úgy látom, egyre inkább 
magunk ellen hangoljuk a közvéleményt, 
mert már nem az a közbeszéd, mint évekkel 
ezelőtt, hogy keveset keresünk, hanem az, 
hogy a tanároknak már semmilyen béreme-
lés nem elég, pedig egész nyáron nem dol-
goznak” – mondta a pedagógus. 

A Jedlik Ányos Gimnázium igazgatója 
kérdésünkre csak annyit árult el, hogy a 
megszokott tanrend szerint folyik az okta-
tás, a pedagógusok dolgozni szeretnének, 
ne zavarjuk meg a munkát. 

A Vermes Miklós Általános Iskolában 
csak a portáig jutottunk, ahol szó szerint 
az alábbi rövid beszélgetés zajlott le: 
– Jó napot kívánok, a Csepeli Hírmondótól 
jöttünk, és...
– Nem nyilatkozunk, viszontlátásra!
– Elnézést, ön az igazgató? 
– Igen, én vagyok az intézmény felelős ve-
zetője per pillanat. Viszontlátásra! 

Nem tudjuk, az igazgató asszony (ha ő volt 
egyáltalán, ugyanis elfelejtett bemutatkoz-
ni) miért nem engedte, hogy elmondjuk, mi 
járatban vagyunk, milyen kérdéseket szeret-
nénk feltenni olvasóink nevében. Nem tud-
juk azt sem, az Eötvös iskola vagy a Vermes 
iskola pedagógusai szívesen nyilatkoztak 
volna-e nekünk, mert az intézményveze-
tők megakadályozták, hogy beszélgessünk 
velük. Nem számítottunk ilyen fokú eluta-
sításra, és értetlenül állunk azelőtt, hogy az 
intézményvezetők többsége miért vette zak-
latásnak a sajtó érdeklődését. Természetesen 
nyilatkozattételre senki nem kötelezhető, de 
a véleménynyilvánítás jogát sem szabad 
senkitől megtagadni. ● Lass Gábor

ÖTből néGyEn fElvETTéK 
A munKáT

A sztrájk utáni összegzésekor kiderült, 
hogy a pedagógusok döntő többsége 
nem sztrájkolt, ötből négyen a munkát 
választották – adott értékelést az okta-
tási államtitkárság a szerdára hirdetett 
pedagógussztrájkról az MTI-hez eljutta-
tott közleményében. A kormány mindig 
a tanárok oldalán áll – hangsúlyozták, 

hozzáfűzve: a pedagógusok kapták az 
elmúlt években a legnagyobb arányú, 
közel 40 százalékos béremelést, idén és 
jövőre is tovább nőnek a bérek, a közne-
velés jövőre várhatóan közel 100 milli-
árd forint többletforrást kap. Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma végül köszö-
netét fejezte ki azoknak a pedagógusok-
nak, akik a politika helyett a gyerekeket 
és a munkájukat tartották fontosabbnak.

sztrájk – zárt 
ajtók mögött
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A magyar kormánynak nem áll módjában 
olyan népmozgásokat támogatni, amelyek 
az alaptörvény nemzeti hitvallásában vál-
laltakkal ellentétes eredményre vezetnek, 
„ilyen politikát sem a törvényhozás, sem a 
kormány alkotmányosan nem gyakorolhat” 
– jelentette ki Orbán Viktor miniszterel-
nök az alaptörvény kihirdetésének ötödik 
évfordulója alkalmából tartott ünnepségen, 
az Országházban. Kiemelte: a Schengen 2.0 
akcióterv megalkotásával is a magyar pol-
gárok biztonságának megóvása iránti alkot-
mányos kötelezettségének tett eleget a ma-
gyar kormány. A külső határokat meg kell 
védeni, azok eljárását pedig, akik Európába 
akarnak jönni, az unión kívül, zárt, őrzött 

körülmények között kell elvégezni – erősí-
tette meg a kormányfő. Az is joggal várható 
el szerinte, hogy az illegális bevándorlókat 
halogatás nélkül küldjék vissza biztonsá-
gos származási helyükre vagy biztonságos 
tranzitországba. Szorgalmazta továbbá, 
hogy csak feltételekhez kötött fejlesztési és 
vízumpolitikát folytassanak az Európán kí-
vüli országok irányába.

A magyar állampolgárok megvédésére vo-
natkozó alkotmányos kötelezettség teljesí-
téséhez a kormányfő szerint „tudnunk kell, 
kik akarnak hozzánk jönni és miért, vagyis 
jogunkban áll megválasztani, kivel akarunk 
együtt élni és kivel nem”. Hozzátette: ez nem 
áll ellentétben a menekültek egyetemes vé-
delmének elvével.

Orbán Viktor beszélt az alaptörvény öt év-
vel ezelőtti megalkotásának körülményei-
ről is. Úgy fogalmazott, az alkotmány nem 
tudományos vitában, hanem csatában, egy 
nagy politikai küzdelemben született meg, 
amelynek „mi, akik ma itt ülünk, mi va-
gyunk a győztesei”. E győzelemmel pedig 
– folytatta – Magyarország és polgárai szi-
lárd alapot nyertek az életükhöz, ami meg-
alapozhat egy felívelő korszakot. Felidézte, 
hogy az alaptörvény elfogadását megelőzte 
egy konzultáció, és az azon kialakult több-

ségi véleményt kivétel nélkül érvényesítet-
ték. Ezek között voltak olyanok is – mondta 
–, amelyekkel személy szerint nem értett 
egyet. Példaként említette a gyermekek 
után járó szavazati jog tervét.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 
erősek voltak a szirénhangok, amelyek 
azt akarták elérni, hogy Magyarország ne 
erőltesse – különösen ne a kormányzati 
ciklus elején – az alkotmányozást, mert 
ez hátrányosan érintheti a magyar európai 
uniós elnökséget. 

Orbán Viktor szerint az alkotmány körül 
mindig lesznek elitviták, a magaskultúrájú 
Magyarországon különösképpen. „Olyan 
gondolkodó rétegei vannak ennek a hazának, 
amelyek mindig több gondolatot termelnek, 
mint amennyit fel lehet használni” – így ma-
gyarázta, hogy hosszabb távon is számítani 
lehet ilyen típusú vitákra az alkotmányról. 
Azt az akarat kérdésének nevezte, hogy le-
het-e békésen, a hatályos alaptörvényt tisz-
telve együtt élni, miközben az alkotmány 
alapjaira vonatkozó szellemi koncepciók 
kizárják egymást. Ehhez el kell sajátítani „a 
békés egyet nem értés kultúráját” – mond-
ta, úgy fogalmazva, hogy a demokráciában  
a szembenálló felek a koponyákat nem le-
szakítják, hanem összeszámolják. ● MTI

Fontos, a budapestieket 
érintő ügyekről kaptunk 
híreket: minden jel szerint 
tovább javul Budapest kö-
zösségi közlekedése. 

Támogatta a 3-as metróvonal 
felújításáról szóló projekt tá-
mogatási szerződésének meg-
kötését a Fővárosi Közgyűlés. 
A testület 28 igen szavazattal, 
1 tartózkodás mellett fogadta 

el a szerződést. A projekt össz-
költsége mintegy 139,5 milliárd 
forint. Az elfogadott előterjesz-
tés szerint a 3-as metróvonal re-
konstrukciós munkálatai szinte 
egy időben, novemberben kez-
dődhetnek meg az északi, a Le-
hel tér és az Újpest-központ ál-
lomás közötti, valamint a déli, a 
Kőbánya-Kispest és Nagyvá-rad 
tér közötti szakaszon. A mun- 
kálatok idején az utasokat pótló- 

buszokkal szállítják. A kivitele-
zés novemberben kezdhető meg, 
a metróvonal forgalomba helye-
zésének határideje 2019. június 
vége, a korszerűsítési munkák 
kivitelezésének teljes befejezése 
2019. szeptember 30-a.
A biztosítóberendezés és az au-
tomata vonatvezető rendszer 
funkcionálisan továbbra is ki-
elégíti a forgalmi, technológi-
ai igényeket, ezért alapvetően 
mechanikus elemek – autostop, 
váltóhajtómű – szükség szerinti 
cseréjére, valamint a sínáram-
körök, a jelzők felújítására van 
szükség. A projekt keretében az 

állomásokat és a felszíni épü-
leteket is felújítják. Jó hír az is, 
hogy a Fővárosi Önkormányzat 
megbízásából Budapesten 2016 
májusában tovább bővül az ala-
csonypadlós közösségi közleke-
dési szolgáltatás, segítve a kere-
kes székkel, vagy babakocsival 
közlekedőket, illetve az idős és 
a mozgásukban korlátozott uta-
sokat. 
Dél-Budapesten tizenöt darab 
vadonatúj csuklós Mercedes 
Conecto busz áll forgalomba, 
a budavári buszvonalakon pe-
dig elindul az első öt Modulo 
elektromos midibusz. ● MTI

Orbán viktor: az iszlamizálódás alkotmányos tilalom alá esik 

ragaszkodunk 
a szuverenitáshoz

teljesen megújul 
a 3-as metróvonal
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Hat év leforgása alatt a kormány vissza-
hozta a 13. havi nyugdíjat és még annál 
is többet – derült ki a Portfolio számítá-
saiból. A kormány ugyanis összesen 282 
milliárd forinttal többet költött nyugellátá-
sokra, mint amennyit a törvény előír.

Jövőre 0,9%-os átlagos inflációval ter-
vez a kormány, és a törvényben rögzített 
nyugdíjemelési szabályok szerint januártól 
ennyivel emelkednek a nyugdíjak is. Első 
ránézésre elenyészőnek tűnik a jövőre ter-
vezett nyugdíjemelés, ezt ugyanakkor a 
törvény határozza meg. A társadalombizto-
sítási nyugellátásról szóló törvény ugyanis 
kimondja: A tárgyév január 1-je előtti idő-
ponttól megállapított társadalombiztosítási 
nyugellátást – ideértve a 6. § (4) bekezdésé-
ben meghatározott ellátásokat és a baleseti 
járadékot is – a megállapítás naptári évét 
követően minden év január hónapjában az 

emelés évére tervezett fogyasztói árnöveke-
désnek megfelelő mértékben kell emelni.

Vagyis a 0,9%-os tervezett emelés a vára-
kozások szerint éppen úgy teljesíteni tudja 
a nyugdíjak vásárlóerejének megtartását, 
ahogy mondjuk 5 évvel ezelőtt egy 5% kö-
rüli, vagy 15 évvel ezelőtt egy 10% körüli 
emelés – akkor ugyanis még ilyen szinteken 
mozgott az infláció. Valójában az évenkénti 
nyugdíjemelés jelenlegi rendszerének érde-
kessége nem az, hogy elmarad az infláció-
tól, hanem hogy időnként meghaladja azt. 
Ez a rendszer aszimmetriájából adódik: ha 
látszódik, hogy a betervezett nyugdíjeme-
lés mértéke elmarad a tényleges inflációtól, 
akkor év közben a kormány kipótolja a re-
álérték fenntartásához szükséges összeget. 
Ha pedig úgy néz ki, hogy a kormány maga-
sabbra lőtte be az inflációt, és ezzel a nyug-
díjemelést a tényleges inflációnál, akkor nem 
korrigálja a betervezett nyugdíjemelést.

A Portfolio kalkulációi azt mutatják, hogy 
a nyugdíjasok 2011-től minden egyes év-
ben jobban jártak a nyugdíjemeléssel, mint 
amit a törvény előír. 2011-ben és 2012-ben 

év közben kellett kompenzálni a nyugdíja-
sokat, mert a tényleges infláció magasab-
ban alakult a tervezettnél, azóta azonban 
a kormány rendszeresen lényegesen ma-
gasabb nyugdíjemelést hajtott végre, mint 
amit kellett volna törvényileg és év közben 
nem korrigálta vissza a „túlköltést”:

A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósá-
gáról legutóbb tavaly év végén jelent meg 
egy átfogó elemzés a Közgazdasági Szem-
lében, melyben az elemzők modellezték a 
következő évtizedekben várható magyar-
országi demográfiai mutatókat, az ered-
mények felhasználásával felállítottak egy 
nyugdíjmodellt és megbecsülték a nyugdíj-
rendszer egyenlegének jövőbeni alakulását. 
Ebben arra a következtetésre jutottak, hogy 
a kedvezőtlen demográfiai helyzet a 2020-
as évek második felétől kezdődően egyre 
súlyosabb terhet ró majd a nyugdíjrendszer-
re. Ezért javaslataik között szerepelt a je-
lenlegi indexálási szabályok felülvizsgála-
ta, hogy az indexálás jövőben már valóban 
csak a nyugdíjak értékmegőrzését szolgálja.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy 
ha a kormány fel is hagy az elmúlt évek 
gyakorlatával, vagyis az infláció feletti 
nyugdíjemeléssel, akkor is bent maradna 
a rendszerben az elmúlt évek gáláns eme-
lésének hatása a következő 20-25 évben. 
● Csepel.hu

A kormány rendszeresen 
lényegesen magasabb nyugdíj-
emelést hajtott végre, mint 
amit kellett volna törvényileg

AKTuálIS

Németh Szilárd, csepeli országgyűlé-
si képviselő a parlament plenáris ülésén 
napirend előtti  felszólalásában kifejtette: 
Gyurcsány Ferenc kormánya kifizető-
helynek használta a titkosszolgálatokat, 
amelyek 190 millió forintért rendeltek 
tanulmányokat a Political Capitaltól. Saj-
tóhírek szerint a szocialista kormányok 
legalább 17 milliárd forintnyi közpénzt 
költöttek közvélemény-kutatásra, kom-
munikációs és tanulmánykészítési meg-
bízásokra. A Fidesz alelnöke rákérdezett: 
mi a kormány álláspontja a milliárdos 
tanulmányok nyilvánosságával kapcso-
latban és mit tesz a kabinet azért, hogy 
ezek megismerhetők legyenek? Kontrát 

Károly, a Belügyminisztérium államtit-
kára hangsúlyozta: a papírokat meg kell 
ismerni. A Gyurcsány- és Bajnai-kor-
mányok hasonló megrendelésekre más 
cégeknek is súlyos összegeket fizettek 
ki – tette hozzá. Az említett 17 milli-
árd forint nagy része tíz cégcsoporthoz 
ment, amelyek tevékenységével kapcso-
latban még a teljesítést is vizsgálni kell. 
Ha a kormány visszaélést talál, megteszi 
a szükséges intézkedéseket – mondta az 
államtitkár. Nem sokkal a felszólalás 
után a Political Capital bejelentette, hogy 
a radikalizmuskutató projekt keretében 
készített elemzéseket és tanulmányokat 
nyilvánosságra hozza. ● MTI

kifizetőhelynek használták 
a titkosszolgálatokat?

kifizeti a 13. havi 
nyugdíjat a kormány
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Csepel utcáin, terein sétál-
va, nézelődve joggal tölthet el 
minket a büszkeség: újraálmo-
dott, gondozott Szent Imre tér, 
felújított, hőszigetelt emeletes 
házak, rengeteg színes játszó-
tér. Egyre több a füvesített 

terület, szaporodnak a virág-
ágyások. Szépül, fejlődik és 
egyre otthonosabb kerületünk.

Séta közben azonban akarva-
akaratlan pavilonokba ütkö-
zünk. Ezek többségében fontos 

szolgáltatást kínálnak, hiszen 
reggel itt tudjuk megvenni 
a friss pékárut, utolsó pilla-
natban virágot vásárolhatunk 
édesanyánknak, vagy csak 
gyorsan bekaphatunk valami 
meleg ételt a napi rohanás köz-
ben. Szükségünk van rájuk, de 
mind a mi véleményünk, mind 
olvasóink véleménye szerint 
ezek a szolgáltatások és szol-
gáltatók méltóbb, igényesebb 
környezetet érdemelnének.

A csepeli önkormányzat mun-
katársai – érzékelve a problé-
mát – az elmúlt hónapokban 
„leltárba” vették ezeket a pa-
vilonokat. Rendezetlen jogi és 
tulajdonosi viszonyokat, fenn-
tartási és fejlesztési nehézsé-
get, sokszor lepusztult, össze-
firkált épületeket találtak.

Első körben azokat a rossz ál-
lapotú „bódékat”, melyek bi-
zonyítottan már hosszabb ide-
je üresen álltak, lebontották.  
A tereprendezés, a járdafelü-
letek javítása, esetlegesen a 
zöldfelületek kialakításának a 
feladata a Csepeli Városgazda 
szakembereire vár.

És hogy mi lesz a sorsa a többi 
csepeli pavilonnak? Informá-
cióink szerint lesznek olyanok, 
amelyeket ugyan lebontanak, 
de helyettük ugyanott egy egy-
séges szerkezetű és megjelené-
sű, a megszépült környezetbe 
harmonikusan illeszkedő, az 
eredeti szolgáltatást megtartó 
épületek kerülnek. 

Más pavilonok tulajdonosa-
it épületük külső felújítására 
kötelezik. Egyelőre ezek csak 
tervek, biztosat csak a követ-
kező képviselő-testületi és  
a Csepeli Tervtanács május 
12-ei ülése után mondhatunk. 
Következő számunkban ezek-
ről részletesen beszámolunk.

(Olvasóink csepeli pavilo-
nokkal kapcsolatos vélemé-
nyét a Csepeli Hírmondó VI. 
évfolyamának 22. számában 
olvashatják, mely a www.
csepelivaroskep.hu oldalán 
digitálisan is megtalálható. A 
pavilonok tulajdonosai, bérlői 
a Csepeli Tervtanács meghívó-
ját az önkormányzat hivatalos 
honlapján, a www.csepel.hu-n
 találják.)

A tavasz derekán, az érettségi 
vizsgák előtt a középiskolák 
végzősei búcsút vesznek isko-
lájuktól. 

A ballagás szokása a XX. szá-
zad elejére vált általánossá.  
A diákélet e jeles napját ha-
zánkban a nagyszombati, majd 
a selmecbányai egyetemisták 
honosították meg. Az 1920-as 
években a Ballag már a vén 

diák… kezdetű dal mellé az El-
megyek, elmegyek… kezdetű 
magyar népdal is felhangzott 
az iskolák folyosóin. A közép-
iskolás diákok ma is többnyire 
ezekkel az énekekkel intenek 
búcsút iskolájuknak.

Csepelen a kerület hét középis-
kolájából az idei tanévben több 
mint nyolcszázan ballagtak el. 
Számukra a 2016-as érettségi-
szezon május 2-án kezdődött és 
június 24-éig tart az Oktatási 
Hivatal tájékoztatása szerint. 
Júniusban a kerületi általános 
iskolások közül várhatóan több 
mint hétszázan, az óvodákból 
pedig mintegy 850 gyermek 
búcsúzik el. 

Új és felújított pavilonok Csepelen

Csepelen idén több, 
mint nyolcszáz közép-
iskolás érettségizik

AKTuálIS

elballagtak a középiskolások  

A Szent István út–Pálma utca sarok a felújítás előtt és 
után (látványterv)
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Nyolc apartmant és egy klubházat újí-
tott fel a csepeli önkormányzat a Csepeli 
Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpont 

területén a Tér_Köz elnevezésű projekt 
keretében, miután sikeresen pályázott a 
Fővárosi Közgyűlés által támogatott fővá-
rosi városrehabilitációs keret egy részére. 
A helyszínen Borbély Lénárd polgármes-
ter mutatta be az érdeklődőknek a felújí-
tott épületeket, amelyeket bárki kibérelhet 
pihenés, nyaralás céljából. Az egyenként 
háromszemélyes apartmanokban egyebek 
között kicserélték a padlóburkolatot és az 
elektromos berendezéseket, teljes festést 
végeztek, a komfortszint emelése céljából 
konyhát, zuhanyzót és vécét alakítottak ki. 
A házak előtt új teraszt építettek. A klub-
házat az egykori csónaktárolóból hozták 
létre. Az épületet új tetőszerkezettel látták 
el, hőszigetelték, kicserélték az elektromos 
berendezéseket és a gépészeti vezetékeket, 
a sportolók részére zuhanyzókat és öltö-
zőket alakítottak ki. A teraszról a Duna-
part látványa tárul elénk. A klubteremben 
egyszerre 20-30 ember számára alkalmas 
rendezvényeket lehet tartani. 

Itt szállásolják el majd nyáron azokat a 
kárpátaljai és erdélyi gyerekeket is, akiket 
a csepeli önkormányzat hívott meg.
● Csepel.hu

Megszépült épületek 
az ifjúsági táborban

AKTuálIS

pályázATOK 
A SzEbb KÖRnyEzETéRT

A városrehabilitációs program együtt-
működési megállapodását 2014 feb-
ruárjában, a támogatási szerződését 
2015 februárjában írták alá. A teljes 
támogatási összeg több mint 98 mil-
lió forint, amelynek 80 százalékát a 
főváros, 20 százalékát a kerület fedezi. 
A pályázat célja, hogy a budapesti ön-
kormányzatok saját területükön épüle-
teket, közterületeket újítsanak fel, üres 
ingatlanokat hasznosítsanak. csepel 
három pályázatra kapott támogatást 
a Fővárosi Közgyűléstől, ezek közül az 
egyik a csepeli sport-, szabadidő- és 
Rendezvényközpont korszerűsítése. 
Az alapvető célok között szerepelt, 
hogy komfortosabb szálláshelyeket 
alakítsanak ki, hangsúlyozzák a termé-
szet közelségét, és erősítsék csepel 
turisztikai vonzerejét.

PályázAT 

nem szociális 
bérlakás piaci elven 
történő bérbeadása 
Budapest XXI. Kerület csepel Önkor-
mányzata pályázatot írt ki az önkormány-
zat tulajdonban álló bérlakások piaci el-
ven történő bérbeadására.  

Az a pályázó nyeri el a bérleti jogot, aki 
a bánatpénz megfizetésen felül a legma-
gasabb összegű havi lakbér megfizetését 
vállalja. Azonosság esetén az ajánlattevők 
közül a nyertes sorsolással kerül kiválasz-
tásra. A megajánlható lakbér legkisebb 
mértéke: 994 ft/m2/hónap.

A nyertes pályázónak az ingatlant hely-
re kell állítania. Az elvégzett helyreállítási 
munkálatokat a csepeli Városgazda Köz-
hasznú Nonprofit zrt. műszaki ellenőre 
jóváhagyja, és a számlákkal igazolt anyag-
költséget a havi bérleti díj 50 százalékáig a 
kezelő jóváírja.

A versenytárgyaláson való részvétel fel-
tételei:
1.	kizárólag természetes személy tehet 

ajánlatot;
2.	a megajánlható legkisebb bérleti díjnál 

magasabb összeg megfizetésére tett 
ajánlat,

3.	a fizetőképesség igazolására szolgáló 
okmányok benyújtása;

4.	a megajánlott havi lakbér hatszoros 
összegének megfelelő bánatpénz befi-
zetése az erre a célra kiadott készpénz 
átutalási megbízáson (sárga csekk) a 
csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit zrt. részére az ajánlat benyújtását 
megelőzően. 

Az ajánlatokat a „Versenytárgyalási aján-
lat, adatlap” c. nyomtatványon lehet be-
nyújtani. Nyomtatvány igényelhető 2016. 
április 11-étől a csepeli Városgazda Köz-
hasznú Nonprofit zrt. ügyfélszolgálatán 
(Katona J. u. 62–64.) hétfőn 8–13, szer-
dán 8–17.30, pénteken 8–12 óra között. 

Az ajánlat benyújtásának helye: csepe-
li Városgazda Közhasznú Nonprofit zrt. 
ügyfélszolgálata (Katona J. u. 62–64.) 
hétfőn 8–12, szerdán 8–17.30 óra között. 

Az ajánlatok benyújtási határideje: 2016. 
május 11., 12 óra

A teljes versenytárgyalási felhívás a cse-
peli Városgazda Közhasznú Nonprofit 
zrt. (Katona J. u. 62–64.) hirdetőtábláján, 
illetve a www.varosgazda.eu webolda-
lon érhető el, továbbá a www.csepel.hu 
weboldalon, illetve a Budapest XXI. Kerü-
let csepel Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala (szent Imre tér 10.), hirdetőtáb-
láján. 
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Idén először – a program indulása óta he-
tedik alkalommal – kirándultak kerületi 
nyugdíjasok a Zsófia főhercegné hajóval 
a Dunán. A borús idő sem szegte kedvét 
a mintegy háromszáz csepeli idősnek, re-
mek hangulat volt a háromórás sétahajó-
záson. A programot ezúttal is a Csepeli 
Városkép szervezte. 

A hajókirándulás ötletgazdája, Borbély 
Lénárd  polgármester köszöntötte a nyug-

díjasokat. Elmondta: a csepeli városve-
zetés két korcsoportra, a nyugdíjasokra 
és a gyerekekre fókuszál. Az időseknek 
2015-től ingyenes fürdőzést vezettek be 
a Csepeli Strandfürdőben, s a népszerű 
Nyugdíjasklubban széles programválasz-
tékból válogathatnak az érdeklődők – tet-
te hozzá Borbély Lénárd.   

Az előzetes tervek szerint idén még több 
hajókirándulás várható. A jelentkezés-
kor előnyt élveznek az új érdeklődők, de 
a megüresedett helyekre visszavárják a 
régi vendégeket. A mostani hajóúton az 
önkormányzat képviseletében részt vett 
még Morovik Attila alpolgármester és 
Nagyné Kovács Tímea szociális és egész-
ségügyi referens is. ● Antal Zsuzsa

tavaszi hajókirándulás
AKTuálIS

nyuGDíjASOK mOnDTáK

árvay lászlóné
„Fantasztikus a hangulat, nagyon sze-
retek táncolni, jól 
érzem magam 
emberek között. 
Igazán rám fért 
egy kis kikap-
csolódás, sokat 
betegeskedtem, 
s a férjem halála 
óta egyedül élek. 
Remekül érzem 
itt magam, jó a 
társaság, s ez 
egy időre min-
dent feledtet.”

Gál józsefné
„Barátnőkkel ér-
keztem, boldog 
vagyok, hogy itt 
lehetek. Tetszik, 
hogy sokan va-
gyunk, mindenki 
vidám, jó a zene, 
kiváló az ellátás. 
Örömmel tán-
colok, és a nótá-
zást is kedvelem. 
Szívesen jönnék 
legközelebb, ha 
lesz hely.” 

Oláh julianna
„Először vagyok 
itt, nem jár-
tam még ilyen 
hajókirándulá-
son. Nem zavar, 
hogy nincs jó 
idő, mert kelle-
mes a zene, jó a 
társaság. Meg-
lepődtem azon, 
hogy a kerület 
polgármestere is 
elkísért bennün-
ket, jólesik, hogy 
meghallgat minket, odafigyel ügyes-
bajos dolgainkra.”

A kerületi nyugdíjasoknak 
szervezett hajókirándulást 
2014-ben, az idősek 
világnapján indította el 
a csepeli önkormányzat
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Május 1-jén elindult a strandszezon,  
a Csepeli Strandfürdőben a látogatók 
a felújított termál- és az ötvenméteres  
úszómedencét vehetik igénybe. Az él-
mény- és gyermekmedence júniustól 
üzemel. A jegyárak változatlanok, a téli 
árlista marad érvényben. További infor-
máció: www. csepelivarosgazda.eu.

tetten érték 
a falfirkás 
rongálót
Térfigyelő kamera segítségével sikerült 
beazonosítani azt a fiatal elkövetőt, aki 
Csepelen, több helyszínen is közterületen 
rongált, filctollal és festékszóró spray-vel. 
Az elkövető rendezett családi körülmé-
nyek között élő fiatal, akit a fiatalkorú-
ak bírósága rongálás miatt 30 ezer forint 
pénzbüntetésre ítélt. A megrongált közte-
rületek közül a Csepeli Városgazda Zrt. 
két helyszínen érintett. Az egyik helyszín 

a Kossuth Lajos utca 74. szám, amely az 
önkormányzat tulajdona, de a Városgazda 
kezelése alatt áll. Itt egy fém tartóoszlop-
ra fekete színű filctollal egy 31 cm széles 
„EXON” feliratot és nyilat rajzolt a rongá-
ló. A másik helyszín a Szent László út 115. 
szám alatti, a Városgazda tulajdonában 
lévő épület, ahol a falra festékszóró spray-
vel, két alkalommal is „DEV” feliratot fes-
tett. A Csepeli Városgazda helyreállította 
a több mint 30 ezer forintos kárt. A cég el-
járást indít, hogy ezt a pénzt megfizettesse 
az elkövetővel.

Továbbra is várják rongálással kap-
csolatban a lakossági bejelentéseket a 
rendőrség két számán: 06-20/453-9900 
vagy 06-70/460-7242

kinyitott 
a strand

váROSGAzDA

nyITvATARTáS

fürdő: mindennap 6 és 20 óra között. A medencéket és a medenceteret 19.30 óra 
között zárják, fürdőzárás 20 órakor. A pénztár 6 és 17 óra között tart nyitva. A finn 
típusú sport- és relaxszauna mindennap 6-tól 19 óráig üzemel.

nyuGDíjASOKnAK InGyEnES

A csepeli önkormányzat támogatásá-
val a fürdőhasználat a csepeli nyug-
díjasoknak ingyenes. Ennek feltétele 
a pénztárban bemutatott, lakcímkár-
tyával igazolt csepeli lakcím, illetve 
a nyugdíjas igazolvány, vagy – 65 év 
életkort betöltött személynél – az élet-
kort igazoló igazolvány.

A nyugdíjasok kedvezményes időszaka 
a főszezonban: május 1-je és szeptem-
ber 30-a között minden hétfőn, ked-
den és szerdán a nyitvatartási időben.

Az ingyenesség a fürdő alapszolgál-
tatásaira, a medencék és az öltözők 
használatára vonatkozik. A szauna kü-
lön 500 Ft-os szaunajegy ellenében 
vehető igénybe.
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Március végéig tizenhat csepeli 
lakos kérte kerékpárjának re-
gisztrációját a csepeli rendőrsé-
gen – mondta érdeklődésünkre 
Lecső Krisztina rendőr őrnagy 
és Bartus Réka rendőr főtörzs-
őrmester. A kerékpáros regiszt-
rációs rendszer január elejétől 
működik kerületben, amelyet a 
csepeli rendőrkapitányság ve-
zetett be. Ennek lényege, hogy  
a lakók ingyen regisztráltathat-
ják a kerékpárjaikat, így csök-
kenthető a lopások száma. A 
tavasz beköszöntével várhatóan 
még többen kérik majd kerék-
párjuk regisztrációját.  

Lecső Krisztina és Bartus 
Réka rendőrök elmondták, 
hogy Csepelen egyre több ke-
rékpárút van, és mind többen 
bicikliznek. A kerületben nem 
jellemző a kerékpárlopás, de 
nem árt az elővigyázatosság.  
A kerékpáros regisztrációs 
rendszer új bűnmegelőzési for-
ma, ami hatékony védelmet je-
lenthet a lopások ellen. 

A csepeli önkormányzat támo-
gatásával megvalósuló prog-
ramban a rendőrségen regiszt-
rálják a kerékpárokat, s így 
minden adat a hatóságok ren-
delkezésére áll, ha egy ellopott 
biciklit keresnek, vagy éppen 
ellenőrzik a használóját. A ha-
tósági adatbázisban szerepelni 
fog a kerékpár egyedi sorszá-
ma, típusa, egyéb jellegzetes-
sége. A regisztrált kerékpáron 
rajta lesz az önkormányzat és 
a rendőrség matricás logója, 
ezenkívül pedig több helyen 
feltüntetik a regisztrációs szá-
mot, amely csak UV-lámpával 
lesz látható. A regisztráció in-
gyenes és önkéntes. 

Budapest néhány kerületében 
is működik már a rendszer, a 
VI. kerületben például eddig 
több százan vették igénybe a 
szolgáltatást. Távolabbi cél, 
hogy Budapest más kerületei-
ben is lehetőség legyen a re-
gisztrációra. 
● Csarnai

elismerés 
a rend őreinek 

Kerületi katasztrófavédőket és rendőröket 
jutalmaztak a polgármesteri hivatalban áp-
rilis 26-án. „A csepeliek és az önkormány-
zat számára fontos az önök munkája, mert 
csak önökkel együtt olyan a kerület, amely-
ben a biztonság kitüntetett szerepet játszik. 
Az önkormányzat nemcsak jutalmakkal, ha-
nem más módon is támogatja a rendőrök és 
a katasztrófavédők tevékenységét, és számít 
rájuk a jövőben is” – mondta köszöntőjé-
ben Morovik Attila alpolgármester. 

Jutalmat kapott a katasztrófavédelemtől 
Budai Zoltán törzsőrmester, Csupor József 
zászlós, Havasi Tibor főtörzsőrmester, Ju-

hász László főtörzsőrmester, Kota Sándor 
törzsőrmester, Peterson János főtörzsőr-
mester, Zrufkó István főhadnagy. A rend-
őrség részéről Balog Istvánné közalkal-
mazott, Dohányos Viktor törzsőrmester, 

Harmatos Györgyi alezredes, Kispeti Nor-
bert őrnagy, Kónya Mária Andrea közal-
kalmazott, Novák Sándor őrnagy, Sári 
Diána százados, Szerencsi Péter őrmester. 
● Csepel.hu

Új rendőr-
kapitány 

Bucsek Gábor rendőr vezér-
őrnagy, Budapest rendőrfő-
kapitánya 2016. május 1-jei 
hatállyal Szilágyi Sándor 
rendőr alezredest bízta meg 
a XXI. kerületi rendőrkapi-
tányság vezetésével. Szilágyi 
Sándort a csepeli önkor-
mányzat 2013-ban Csepel 
Szolgálatáért Díjjal tüntette 
ki, 2015-ben pedig Tarlós 
István főpolgármestertől át-
vehette a Dr. Barna Sándor 
Emlékérem – A Főváros 
Közbiztonságáért Díjat.

KéK fény

regisztrációval 
a tolvajok ellen

HOl lEHET 
REGISzTRálnI? 

A három csepeli körzeti 
megbízotti iroda egyikét 
kell felkeresni. Ezek a kö-
vetkezők: 
nap utca 14.  – minden 
csütörtökön 17 és 18 óra 
között,
Duna dűlő 3/A – minden 
kedden 17 és 18 óra  
között,
Csikó sétány 2/b –  
minden vasárnap 17  
és 18 óra között várják  
a körzeti megbízottak  
az érdeklődőket. 

Kérik, hogy a kerékpárt 
tiszta állapotban hozzák 
be, és lehetőség szerint vi-
gyék magukkal a tulajdon-
jogot igazoló dokumen-
tumokat. A tulajdonostól 
kérik az igazolványát és a 
lakcímkártyáját.
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Egész napos programmal várta 
az érdeklődőket a Királyerdei 
Művelődési Ház a Föld napja 
alkalmából. A főként a legki-
sebbeknek kedvező rendez-
vényre, ahol számos játék, elő-
adás, étel és ital közül lehetett 
válogatni, az esős idő ellenére 
is sokan ellátogattak. A prog-
ramok mind a környezettuda-
tosság és a fenntarthatóság je-
gyében zajlottak.

A rendezvényt a Csepeli Csoda-
kút Egyesített Óvoda Repkény 
Tagóvodájának Nyuszi csoport-
ja nyitotta egy hagyományőrző 
pünkösdölő jelenettel, majd aki 
nem félt egy kis esőtől, a műve-
lődési ház előtti téren ültethetett 
szebbnél szebb virágokat. 

A Föld napja alkalmából rajz-
pályázatot hirdetett a művelő-
dési ház „Vigyázz rám, én va-
gyok az otthonod! Rajzold le, 
te mit teszel értem!” címmel. 
A pályázatra rengeteg rajz ér-
kezett, így az első három hely 
mellett számos különdíjat is ki-
osztott a zsűri, illetve minden 
résztvevő kapott ajándékot. A 
legtöbb rajz a Kórus utcai la-
kásotthonból, valamint a Szi-
várvány és a Füstifecske óvo-
dákból érkezett. 

Ezt követően az EnHome Zöld-
járat, az Elmű-ÉMÁSZ oktató 
roadshow-ja várta a gyerekeket 
és az érdeklődőket, amelynek 
keretében érdekes fizikai kí-
sérleteket lehetett megtekinteni 

a megújuló energiaforrásokról. 
A nap zárásaként Bebe adott 
koncertet.

A színpadon és a színházte-
remben zajló programok mel-
lett sok más érdekesség várta 
még a látogatókat. A tükrös 
kamarateremben például az 
„Alkoss hulladékból!” című 
foglalkozás zajlott a Gyermek-
láncfű Oktató Központ szerve-
zésében. Ugyanott a Határo-
kon Átívelő Nemzeti Ifjúsági 

Egyesület asztalánál érdekes 
feladatok megoldásával tollat, 
könyveket lehetett nyerni.

Mindezek mellett egy meseki-
állítás is várta az érdeklődő-
ket a kiállító teremben: Mirr-
Murr, Oriza Triznyák, Sebaj 
Tóbiás, a nagy Ho-ho-ho Hor-
gász, Pom-Pom életnagyságú 
szobrait lehetett megtekinteni. 
Csukás István mesefiguráit 
Megyeri János szobrászmű-
vész készítette. ● MN

fÖlD nApjA

változatos 
programok 
a föld napján

Szemmel láthatóan élvezték a csepeli óvodások „A mi 
Duna-partunk” elnevezésű környezetvédelmi találkozót, 
melyet hatodik alkalommal rendeztek meg. Népes gye-
reksereg töltött közel három órát a szabadban, hogy a 
Föld napjának alkalmából megismerjék a Kis-Duna-part 
környezetét, élővilágát, természeti értékeit. 

A Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció 
ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. A szemétgyűj-
tési akció keretében szerte az országban április 28-a és má-
jus 1-je között takarítottak az önkéntesek. A Karácsony Sán-
dor Általános Iskola diákjai (képünkön) iskolájuk környékén 
szedték össze a szemetet, tisztították meg a környezetüket. 

takarítás az iskola körülÓvodások a környezetért
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Megelevenedő 
közterek 
Újabb különleges művész kiállítása tekint-
hető meg a Csepel Galériában. Filp Csaba 
Munkácsy Mihály-díjas képzőművész Et 
in Arcadia Ego címmel megrendezett tár-
lata szépséges utazásra invitálja a festészet 
kedvelőit Árkádiába, az aranykor, a költé-
szet hazájába.

A két terem egyikében csupán két kép ta-
lálható – a látogató így egyedül maradhat 
a művekkel, és átélheti a tárlat címében 
is foglalt egyedüllétet: Et in Arcadia Ego, 
vagyis Árkádiában jártam én, és egyedül. 

A másik teremben a szocializmus hagyaté-
kaként velünk élő, kiürült közösségi terek 
elevenednek meg szinte fényképsze-rűen. 
A tárlat május 20-áig tekinthető meg  
a Csepel Galériában.

A szemle gáláját a Királyerdei Művelődé-
si Házban tartották április végén, ahol a 
legjobb eredményt elérő, legtehetségesebb 
csepeli gyerekeket ünnepelték. A márci-
usban kilenc napon keresztül zajló döntők 
pillanatképeit mintegy hatszáz fotó idézte 
fel a kivetítőn. 

A csepeli önkormányzat és a Nagy 
Imre Általános Művelődési Központ a 
2015/2016-os tanévben is meghirdette im-
máron hagyományos rendezvénysorozatát 
a kerületi diákoknak. Hat kategóriában 
(képzőművészet, vers- és prózamondás, 
ének, báb és színjátszás, hangszeres zene 
és mozgásművészet) mutatták be tudásukat 
az ifjú művészek. Csepel tanintézményei-
ből 890 gyermek vett részt a szemlén, 140 
felkészítő tanár segített a fiatal tehetségek 
felkarolásában és kreativitásuk kibonta-
koztatásában – mondta el Morovik Attila 
alpolgármester megnyitójában. Hozzátet-
te: a szemle évről évre fontos találkozási 

helye a kerületi iskoláknak. Nagy öröm, 
hogy idén az általános iskolák mellett  
a Jedlik Ányos Gimnázium és a Fasang 
Árpád Zeneiskola is képviseltette magát.

CIvIl élET

EgyHázI élET

pünkösd
„Zúgó szél, égi vihar.
Jöjj a Lélek lángjaival...
Erőddel a szíveken zúgj át
és szellőztesd ki minden zugát,
szellőztess ki országot, népet,
az egész, nagy földkerekséget”.

Az ifjúsági ének soraival hívjuk, vár-
juk a pünkösdi Lelket. Azt a Lelket, 
akinek erejével az apostolok bátran 
hirdették: Krisztus él! Akinek erejével 
nem féltek fenyegetéstől, gúnytól, szi-
dástól, börtöntől. A tiltás ellenére bát-
ran vitték minden emberhez a jó hírt, 
mert „...inkább kell engedelmeskedni 
Istennek, mint az embereknek...”

És terjedt, földi erő nélkül, földi ha-
talom nélkül. Sőt, azok ellenére. És 
aki átjárta a lelkeket, átjárt falvakat, 
városokat, országokat, birodalmakat. 
Ahogy valaki írta, tizenketten kezdték, 
és miatta harangoz az egész világ. Sőt, 
megáll a világ az Ő tiszteletére, megáll 
minden vasárnap. A munka szünetével 
hirdeti hívő és hitetlen, keleten és nyu-
gaton: „...a hét első napján...” a sír már 
üres volt. Amíg lesz vasárnap, szavak 
nélkül is hirdeti: Krisztus feltámadt!

És ez, éppen ez a pünkösdi Lélek üze-
nete: „...tűz, mely éltet embert, csalá-
dot, földet, népet”.
●  Kispál György plébános

boldog 
születésnapot!
1956 hősét, Kovács Sándor vezérőrnagyot 
89. születésnapja alkalmából Borbély
Lénárd, Csepel polgármestere köszön-
tötte. Kovács Sándor 1927. május 2-án 
született. A Budapesti Katonai Bíróság 
1957. december 14-én, a népi demokra-
tikus államrend megdöntésére irányu-
ló szervezkedés vezetése miatt halálra 
ítélte. Öt évet, tíz hónapot és öt napot 
töltött börtönben, mielőtt 1963. március 
23-án közkegyelemmel szabadult. Ké-

sőbb 1956-os emlékéremmel, a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztjével 
tüntették ki, kerületünk pedig díszpol-
gárává választotta.

Csepeli Művészeti szemle
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Menopauza szakrendelés szakmai és tech-
nikai szempontból alapvetően különbözik 
a rutin nőgyógyászati rendeléstől. Itt a 
páciensek életkori és ezzel járó esetlege-
sen kialakuló betegségek szempontjai az 
irányadóak: életkori szempontból a leg-
több nőgyógyászati jó- és rosszindulatú 
betegség ebben az életszakaszban (45–60 
év) a leggyakoribb.

Milyen betegségek fordulhatnak elő? 
• peri,- és premenopauzális, menopauzális 

vérzés zavarok jelentkezése 
• szeméremtest és hüvelyi gyulladások, 

ösztrogénhiány miatti fokozott hajlam  
a gyulladásokra

• méhtest jóindulatú miómás betegségei
• petefészkek jóindulatú betegségei
• korábbi endometriózisos elváltozások 

késői következményei
• az emlők jóindulatú masztopátiás elvál-

tozásai stb. 

Onkológiai szempontok szerinti 
betegségcsoportok:
• a szeméremtest elváltozásai 
• szeméremtest daganatos betegségei
• méhnyak daganatos állapotai
• méhnyálkahártya daganatos betegségei 
• petefészek és petevezető daganatai
• emlők betegségei

Az említett életszakaszra jellemző beteg-
ségek speciális, szakmai protokoll szerint 
meghatározott kivizsgálási, diagnosz-
tikus, terápiás és gondozási ellátást igé-
nyelnek. Diagnosztikus területen: labor, 
EKG, hüvelyi, hasi, emlőultrahang, rtg-
mammográfia, CT, denzitometria. Terápi-

ás és gondozási szempontból a társszak-
mákkal való párbeszéd nélkülözhetetlen 
(kardiológus-belgyógyász, diabetológus-
endokrinológus, pszichiáter-pszicholó-
gus, reumatológus). 

A menopauza szakambulancia speciális 
szakellátása mind technikai, mind pszi-
chés szempontból jóval időigényesebb.  
A megfelelő terápia meghatározása mel-
lett életvezetési, életmódbeli tanácsadás-
sal is kiegészül.
● Dr.  Jávorkai Imre nőgyógyász főorvos

TóTH IlOnA EGéSzSéGüGyI SzOlGálAT

Csepel önkormányzata 
várja azok jelentkezését, 

akik 2015-ben ünnepelték 
házasságkötésük 50., 

illetve 60. évfordulóját 
és szeretnék azt a polgári 

házasságkötés szertartása 
szerint Borbély Lénárddal, 

Csepel polgármesterével 
megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok 
elküldésével lehet:

• Férj neve, feleség neve 
(leánykori név) • Lakcím

• Telefonszám

A levélhez kérik csatolni 
a megismerkedés rövid történetét 
és a házassági anyakönyvi kivonat 

másolatát.

Cím: 1211 Budapest, 
Szent Imre tér 10., Anyakönyvi Iroda

Jelentkezési határidő: 
2016. május 10.

Továbbá kérik a cím és 
a telefonszám pontos megjelölését, 

mert a házasságkötés idejéről és 
helyéről külön értesítést küldenek 

minden kedves jelentkezőnek.
A borítékon fel kell tüntetni: 

„Aranylakodalom Csepelen”

Idén is:
arany-

lakodalom
Csepelen

kardiológia: 
változás  az 
előjegyzésben
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kardioló-
giai szakrendelésre történő előjegyzések 
kérésének megkönnyítésére a következő 
változásokat vezettük be.

Időpont-egyeztetés személyesen a kar-
diológiai szakrendelésen és telefonon az 
alábbi időpontokban lehetséges:
hétfő: 14–17 óra között
szerda: 13–14 óra között
csütörtök: 14–16.30 között
péntek: 13–14 óra között

Telefon: 06-70/198-0193 

Menopauza szakrendelés: 
betegségek, vizsgálatok

fotó: pixabay
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Május elsején, a régi majálisokat idézve 
körhinta, céllövölde, májusfa, lángos, sör, 
virsli és persze kiváló hangulat várta a láto-
gatókat a Csepeli Retró Majálison. A jókedv 
mellé – bár olykor lógott az eső lába – kelle-
mes idő társult, így egész nap remekül szó-
rakoztak kicsik és nagyok A rendezvényen 
fellépett többek között a Csepeli Auth Hen-
rik Fesztivál Fúvószenekar, Aradi Tibor és 
Varga Ferenc József humoristák, a Csepeli 
Island Rock TSE táncosai, Marót Viki és a 
Nova Kultúr Zenekar, utána estig tartott az 
utcabál. A szabadtéri programok mellett a 
szervező Csepeli Városkép munkatársai a 
gyerekeknek lángosevőversenyt, a felnőt-
teknek sör-virsli versenyt, a családoknak 
bográcsos pörköltfőzőversenyt szerveztek. 
Utóbbi megmérettetés résztvevőinek és 
dobogós helyezettjeinek – tíz csapat indult 
– Borbély Lénárd polgármester adott át em-
léklapot és jutalmat. Könyvutalványt ka-
pott a harmadik helyen végezett „Egyszar-
vú” csapat, vásárlási utalványt a második 
„Csipet-csapat”, éttermi utalványt az első 
helyezett „Kattanj rá!” csapat. 

Jó hír, hogy a program sikere és a nagy 
érdeklődés miatt az önkormányzat jövőre 
nagyobb helyszínen kívánja megrendezni 
a majálist.

retró majális 
a radnótinál

SzAbADIDő
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A díjnyertes pörkölt – a csapattár-
sak elmondása szerint – Margitfalvi 
Emőke főzni tudását dicséri. „Són és 
a pirospaprikán kívül más fűszert nem 
használtunk. Szinte vizet sem tettünk 
bele, hanem a hús és a paradicsom 
levében főtt a sertéspörkölt. Igyekez-
tünk parázson rotyogtatni, finom íze 
és szép piros színe lett” – mondta el 
az egyik csapattag, ligeti Julianna.

CSAláDI pROGRAmOK

A Szilágyi család tagjai rokon gyere-
kekkel érkeztek a majálisra. A kislány-
nak a lovaglás tetszett, a fiúnak a fal-
mászás, másikuknak az óriáscsúszda 
és a kis vonat, a legkisebbnek az arc-
festés. „Nagyon szeretem a régi autó-
kat, csábított a veterán járművek kiál-
lítása. Már kilenc óra előtt kijöttünk, 
mert a bunkertúrán az első körben 
akartunk indulni. Valóban nosztal-
gikus és nagyszerű a hangulat, min-
den korosztály órákon át elidőzhetett 
a színes programokon” – mondta el 
Eszter, az édesanya.  

A Dömök család három gyermekét 
hozta el a majálisra. „Már délelőtt ki-
jöttünk, a nagyobbik lányom kíváncsi 
volt a színházi előadásra és nagyon 
várta, hogy lovagolhasson. Szeret-
jük a jó hangulatú rendezvényeket és 
örülünk annak, hogy helyben szóra-
kozhatunk. Nagyszerűnek találom a 
szervezést, mert folyamatosan van 
program a színpadon, és körülötte 
sincs megállás” – tette hozzá sánta 
Beáta, az édesanya. 
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Tragikus hirtelenséggel, április 21-én, 
62 éves korában elhunyt Paragi Ferenc 
ötszörös magyar bajnok (1975, 1976, 1977, 
1979, 1982) atléta, olimpiai és EB-döntős 
gerelyhajító, a Csepel SC egykori sportoló-
ja. 1979-ben ő volt az év magyar atlétája. 
1980 és 1983 között ő tartotta a férfi gerely-
hajítás világcsúcsát. 

A sportág mellett maradt azután is, hogy 
aktív sportolói pályafutását befejezte: a 
Heraklész program gerelyhajító szakágát 
irányította. A nevével fémjelzett alapítvány 

a fiatal versenyzőket segíti: többek között 
ösztöndíjat ad a tehetséges gerelyhajítóknak. 
2012. október 23-án Németh Szilárd polgár-
mestertől átvehette a csepeli önkormányzat 
elismerését, a Csepel Örökség-díjat.

Paragi Ferenc halálával olyan kiváló sport-
embert veszítettünk, aki kiemelkedő telje-
sítményeivel beírta nevét a gerelyhajítás 
hazai és nemzetközi történelmébe. 

Paragi Ferenc búcsúztatása május 6-án, 
12.15 órakor lesz a Pesterzsébeti temetőben.

Csepeli 
legenda

Tóth II József a nemzeti válogatott mezét 
12 alkalommal öltötte magára, melyek so-
rán öt gólt szerzett. Tagja volt az 1954. évi 
világbajnokságon ezüstérmet nyert magyar 
csapatnak. Technikás, jól cselező, gyors 
és kapura is veszélyes szélsőként tartották 
számon. Csepeli klubjában 296 bajnoki 
mérkőzésen 78 gólt lőtt. Tagja volt az 1958-
59-es bajnoki idényben magyar bajnoksá-
got nyert együttesnek. Bozsi bácsi évtize-
dek óta Csepelen él, minden siker, emlék 
és szeretett családja is kerületünkhöz köti. 
Tóth II József május 16-én lesz 87 éves.  
Isten éltesse, Bozsi bácsi!

Ötödik helyezés a budapesti 
labdarúgó diákolimpián 
Jól szerepelt a Gróf Széchenyi István Ál-
talános és Két Tannyelvű Általános Isko-
la focicsapata a labdarúgó diákolimpián, 
amelyet a csepeli stadionban rendeztek meg 
április 21-én.  A 10-11 éves korosztályúak 
számára kiírt versenyen 22 budapesti csapat 
vett részt; a kerületünket képviselő legjobb 
csepeli csapat végül az ötödik helyen vég-
zett. A labdarúgó diákolimpia megrende-
zését a kerület önkormányzata támogatta.  

Jenei János, a Gróf Széchenyi István Ál-
talános és Két Tannyelvű Általános Iskola 
testnevelője, a kerületi testnevelési mun-
kaközösség vezetőjeként szervezte meg a 
tornát, a lebonyolításban a Jedlik Ányos 
Gimnázium is segített. Jenei János készí-
tette fel a csepeli csapatot, amely korábban 
első helyezést ért el a kerületben. Így nyert 
jogot arra, hogy Csepelt képviselhesse a 
budapesti bajnokságon, amelynek első két 
helyezettje jutott be az országos döntőbe. 
A 22 csapatot két hatos, és két ötös cso-
portba osztották, amelyeknek az első két 
helyezettje került a legjobb nyolc közé. 
Innen kieséses rendszerben folytatódott a 
küzdelem a döntőig.  

A Budapest-bajnokságot a Gloriett Általá-
nos Iskola nyerte, második a Zuglói Hajós 

Alfréd Általános Iskola, harmadik a Kle-
belsberg Kuno Általános Iskola lett. Az 
országos döntőt Fonyódligeten rendezik 
meg május 17-én és 18-án. 

A Csepelen megrendezett focitorna szer-
vezéséről elismerően nyilatkozott Pinnyey 
Richárd, a Budapesti Diáksport Szövetség 
főtitkára. ● Csarnai

elhunyt paragi 
ferenc atléta

SpORT

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

Kiállítás
Kedvenc képeim – Gunics Adrienn fotókiál-
lítása megtekinthető a könyvtár nyitva-
tartási idejében. 

EZ(O)KOS klub
Május 11-e, 17 óra: Denke Ibolya spirituális 
pszichológiai tanácsadó, numerológus várja 
beszélgetésre a régi és új érdeklődőket.

Pódium színházbarátok köre
Május 28-án 15 órától a Madách szín-
házban Les Misérables – A nyomorultak 
című musicalt nézzük meg. Jegyek korlá-
tozott számban a könyvtárban kaphatóak 
(4900 Ft/db).

Figyelem: a május 28-i hajókirándu-
lásra további jelentkezést nem tudunk 
elfogadni.

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

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

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

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

Tipp! Utazásokhoz: útleírások és útikönyvek 
széles választékával várjuk az érdeklődőket.

Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 
év felett a beiratkozás ingyenes! Helyben 
használat 200 Ft/év. Egyéb díjakról érdek-
lődjön honlapunkon vagy személyesen 
illetve a 2763-512 telefonszámon.

Minden rendezvény ingyenes.

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

A könyvtár állományából kivont folyóiratok 
100 és 200 forintos áron megvásárolhatók. 
(Burda, Éva, National Geographic, Nők Lap-
ja Egészség, Nők Lapja Évszakok, Nők Lapja 
Ezotéria, Nők Lapja Konyha, Otthon, Prak-
tika, Reader’s Digest, Természetgyógyász 
Magazin, Új elixír) 

Meridiántorna: máj. 19-e, 15 óra

Szemtorna: ámáj. 19-e, 15.30 óra

Hahota-klub: máj. 12-e és 26-a, 16 óra 

Origami klub: május 11-e, 17 óra 

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

Ezoterikus előadás: Mágia - május 13-a, 
17 óra 

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: Május 4-e, 16.30: Bel-
ső gyermekünk – előadás, foglalkozás Má-
jus 18-a, 16.30: Belső erőforrásunk alkal-
mazása – előadás, beszélgetés, játszóklub 
felnőtteknek és gyermekeknek Május 4-e, 
14-17 óra: sakk, dominó, kártyajátékok, stb. 

Programjaink 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   

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

Csepeli Kertbarát Kör előadása: május 
24-e, 16.30 óra

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Május 10-e, 17.00 óra: Varga Tibor költő 
Mélységek fölött című kötete és Szepesi 
Zsuzsanna versei. Beszélgetőtárs: Madár 
János költő, könyvkiadó, a Magyar Írószö-
vetség tagja.

Irodalmi Presszó 
Május 24-e, 18 óra: Az est vendége Hűvös-
völgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő. 

galéria 21 
Május 12-ig Erdei Kvasznay Éva festőmű-
vész kiállítása, május 19-től a Csepeli Képző-
művészkör 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.)
Nyári intenzív (napi négy órában). Első 
turnus kezdete: június 20. Beiratkozás: 
június 14-16. között. 

Klubok, szakkörök
Hiphoptanfolyam, Csepel Táncegyüt-
tes, Csemeték Óvodás Néptánc Csoport, 
Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli Kép-
zőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Tor-
na Klub, Zumbafitnesz, Hastáncklub, 
hathajóga, zumba, gerinctorna, 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

Filp Csaba festőművész kiállítása

* * *

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

Május 6-a, 18 óra: Bein Klára iparművész 
Folyamat című kiállításnak megnyitója

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KIÁLLíTÁS
Nemcsics Ákos festőművész ANIMI 
VULTUS kiállításának megnyitója 2016. 
május 6-án, 18 órakor. Megtekint-
hető május 30-ig.

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

TÁBOROK 2016
2016. június 20 – 24.: Ritmikus gimnasztika 
2016. június 27. – július 1.: 
Ritmikus gimnasztika 
2016. június 20 – 24.: Fashion dance
2016. június 27. – július 1.: 
Akrobatikus rock and roll
2016. augusztus 15 – 19.: 
Akrobatikus rock and roll
2016. július 4 – 8.: Csillagszemű
2016. július 11 – 15.: Csillagszemű
2016. július 25. – 29.: Íjász
2016. július 25. – 29.: Sakk
További info és jelentkezés: 1-420- 7874

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
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
Májusban 7-én és 28-án, júniusban 4-én 
és 11-én, szombaton 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, 
csütörtök: 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
májusban 7-én és 28-án, júniusban 4-én 
és 11-én, szombaton 9.30 – 10.30, 10.30 – 
11.30, 11.30 – 12.30. Vezeti: Sárfi László

Új! Latin steps – Női latin táncóra
Hétfő: 18.30-19.30. Szeretettel várok 
mindenkit, aki a tánclépések elsajátítása 
mellett kikapcsolódásra, szórakozásra 
vágyik.  A  Latin  steps  hölgyeknek való  la-
tin  táncóra, amiben az alakformálás és a 
garantált fogyás mellett a nőiességre is 
nagy hangsúlyt fektetünk: csípőmozgá-
sok, kar használata és persze a magabiz-
tosság, és mindez igazi latin zenékre. 

Kezdő társastánc – a tanfolyam 5 jelent-
kezőtől indul, előzetes jelentkezés szükséges. 
A mambótól egészen a cha-cha-cha-ig, az 
angolkeringőn át, a tangóig számos népszerű 
tánctípussal ismerkedünk meg, amelyeket 
akár a régi idők zenéjére, vagy a mai dalla-
mokra is táncolhatunk. Hétfő: 19.30-20.30 

Senior Latin Steps – női latin táncóra 
50 felett! – a tanfolyam 5 jelentke-
zőtől indul A  Latin  steps hölgyeknek 
való  latin  táncóra, amiben az  alakformá-
lás és a garantált fogyás mellett a nőiesség-
re is nagy hangsúlyt fektetünk. Mindemel-
lett korspecifikus nyújtást végzünk. A tánc 
nincs korhoz kötve, de itt saját korosztályá-
val táncolhat. Hétfő: 18.30-19.30, péntek: 
11.30–12.30. Vezeti: Molnár Melinda Antó-
nia, érdeklődni: melindance86@gmail.com 
vagy 06-20/232-0519, www.melindance.hu

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

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

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

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

Nyitvatartás:
Közművelődés: hétköznapokon 12.00–
20.00 – 15.00-ig a főbejáraton lehet bejönni, 
szombaton 9.00–13.00 Könyvtár: hétfőn 
zárva, keddtől péntekig 13.00–19.00, Min-
den páratlan héten szombaton: 9.00-13.00 

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

Helytörténeti 
honlap 
Elindult Vezér Endre amatőr 
helytörténész csepel tör-
ténetével foglalkozó hon-
lapja. A www.v39endre.hu 
oldalon sok érdekességgel, 
fotóval találkozhat az ér-
deklődő, korabeli térképe-
ket is lehet böngészni. 

Önkéntes 
adatszolgáltatás

A Központi statisztikai 
Hivatal (KsH) Buda-
pesten önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló 
lakossági adatfelvételt 
hajt végre 2016. má-
jus-július hónapokban. 

A felvétel megnevezé-
se az OEcD Felnőttek 
Képesség- és Kompe-
tenciamérése (PIAAc) 
próbafelvétele. A kuta-
tás a 16-65 év közötti 
felnőtt lakosság mun-
kavégzés és hétköz-
napi tevékenységek 
során használt kész-
ségeit és kompeten-
ciáját, valamint ezek 
oktatásban és foglal-
koztatásban való hasz-
nosultságát egyaránt 
vizsgálja.

További információk a 
www.csepel.hu olda-
lon és a hirdető táb-
lákon.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek ajándékcsomagot nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. május 16.

sorsoltunk!  Az április 21-ei skandináv rejtvény nyertese: Vida Tiborné 1211 Budapest, Táncsics Mihály utca. A gyerekrejtvény nyertese: csaba Dáni-
el 1212 Budapest, Kassai utca. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag, mely szerkesztőségünkben vehető át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. 
(csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!

A XXI. KERülETI ÖnKORmányzAT lApjA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

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

lapigazgató: szentesi zöldi lászló 

A lap elkészítésében közreműködtek:  Máger Judit (olvasószerkesztés, törde-
lés), Antal zsuzsa, csarnai Attila, csordás Andrea, Kis györgy, Kitzinger Adrienn, 
Kónya gábor, lass gábor, Mezey lászló, Miss Nándor, zubor Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny lap- és Könyvkiadó, lajosmizse 
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta zrt.  Reklamáció: 278-0711

IssN 2062-3585

Következő számunk 2016. május 19-én, csütörtökön jelenik meg.
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Gyereksarok

Rejtvényünkben két mesekönyv címét fejthetitek meg. 
Ki a szerző és hány éves lenne idén májusban?

Vízszintes: 1. Az egyik könyv címe (zárt betűk: S;É;K) 8. Buenos … 
9. Kevert rozs! 10. Drón msh-i, visszafelé! 11. Egyik helyről a másikra visz 
dolgokat 12. „Fejetlen” vésőnk! 14. Vádi betűi keverve! 15. Libahang 16. Sötét 
napszak 17. Félig édes! 18. Egy vissza! 20. Narancs angolul 22. Titokban figyeld 
24. Tárolóhely a  ruhán 26. Össze-vissza hinni! 28. Zsömle keverve! 30. Indok 

Függőleges: 1. Pénzbeli büntetés (ékezethiba) 2. A függ. 8. folytatása 3. Érem 
közepe! 4. Tárolóeszköz durva vászonból 5. Prémes állatbőre 6. Fejetlenül rázod! 
7. Skandináviai 8. A másik könyv címe (S;G;E;K) 13. Tiltószó 16. Érd lakói 
19. Alkotórésze 20.Ozmium vegyjele 21. Vissza rohan! 23. Best betűi keverve 
25. Némán szel! 27. Össze-vissza ken! 29. Visszaül (ékezethibával)!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
2016. ápr. 24-én, vasárnap

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
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30 ÉVES

30%ENGEDMÉNY

30%ENGEDMÉNY

MINDEN HÉTKÖZNAP 18 ÓRÁTÓL
ELVITELRE, TÖBBFÉLE SÜTEMÉNYRE

MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN
A TÖLCSÉRES ÉS ELVITT FAGYLALTOKRA

Kövess minket aKövess minket a

a

Facebookon!

Csepel, Kossuth Lajos u. 48-50.
Nyitva 10-19 óráig, nyáron 20 óráig

LordMignon CsepelInfo új_Layout 1  2016. 05. 01.  14:27  Page 1bmp-packaging-2016-04-04_XXI-102x134-5  2016.04.25.  19:57  Page 1
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InGATlAn________________________________________ 
ELAdÓ nyaraló Dömsödön, üdülő övezetben. Víz-
parthoz közel. Kedvezményes áron. 
T.: 06-30-466-0292________________________________________ 
CSEPELEN a Szent Imre térnél épülő (csok-kolható) 
6 db 60-80 nm-es tetőtéri lakás – a ház udvarán 
lévő kocsibeállóval együtt – egyben vagy lakáson-
ként eladó. A jelenlegi állapotban az ára – készült-
ségi foktól függően 2-4 mFt (lakás a várható össz.
bekerülési költsége 10 mFt/lakás. A várható beköl-
tözés; kb. 2016 év második fele. T.: 06-30-951-3004________________________________________ 
152-ES végállomásnál eladó 150 nöl-es telek 45 
nm-es lakható házzal 16 mFt irányáron. 
T.: 06-30-883-3742________________________________________ 
ELAdÓ Csepelen a Krizantém úton 63 nm-es, 
2+félszobás, III. em.-i lakás 13.950 mFt. Eladhatat-
lannak hitt ingatlanját eladom! T.: 06-20-516-4133

lAKáS________________________________________ 
dUNÁRA néző csepeli I. em.-i, 1+2 félszobás jó ál-
lapotú panellakás hosszú távra kiadó 75 eFt+rezsi/
hó. T.: 06-70-291-8727

álláS________________________________________ 
CSEPELI telephelyű klímás cég autó és épületklí-
ma szerelői munkakörbe, nem dohányzó kollégát 
keres. Érd: 06-70-310-85-74________________________________________ 
ÉPíTŐIPARBAN változó munkahelyen történő 
ajtó, ablak beépítéshez keresünk munkatársat. Ki-
emelt fizetés, béren kívüli juttatás (cafeteria), azon-
nali belépés.  Jogosítvány előny. T.: 06-30-948-1858

TáRSKERESő________________________________________ 
ÖZVEgY idős úr megismerkedne időshölggyel, jó 
levegő reményében. T.: 06-20-448-8534

ADáS-véTEl________________________________________ 
19-20. századi magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. T.: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
MINdENNEMŰ régiséget vásárolok, díjtalan 
kiszállással, készpénzért. Bútort, festményt, por-
celánt, kerámiát, dísztárgyakat, szőnyeget, hír-
adástechnikát, hanglemezt, könyveket, kitünte-
téseket, hagyatékot. Pintér Nikolett T.: 466-8321, 
06-30-973-4949

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 Csepel: 
1212 Bp. Komáromi u. 55., T.: 06-70-318-3077; 
linda@laskaitreningek.hu;  www.laskaitreningek.hu  

OKTATáS________________________________________ 
MATEMATIKA korrepetálást, pótvizsgára felké-
szítést vállal általános és középiskolások részére, 
nyugdíjas programozó-matematikus nő 1500-
2000 Ft/óra. T.: 06-70-335-7021

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________________________________________ 
MEgOLdÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, moso-
gatógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási díj. 
Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzletünkben: 
mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, kávéfőző, 
vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. ker., Mártí-
rok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. Tel: 285-34-88,
06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
REdŐNYSZERELÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, 
szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, kül-
ső-belső műanyag párkányok szerelése. Hétvégén 
is! Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést- mázo-
lást, csempézést, gipszkartonozást, víz- villanysze-
relést, kőművesmunkát vállal. T.: 06-20-998-2369; 
delabt@vipmail.hu ________________________________________ 
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________________________________________ 
AJTÓK – ablakok passzítása szigetelése, parkettá-
zás, zárcserék zárbeállítás javítások, festés- mázo-
lás, tapétázás, burkolás, kőműves javítások, garan-
ciával. T.: 06-1-276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. T.:  
276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS A-Z-ig. Lakások, nyaralók, 
üzletek teljes körű szerelése, felújítása, bővítése, 
biztosítéktábla cseréje, vezetékek  áthúzása, EPH 
kiépítés, jegyzőkönyv készítése. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
ÁRUSZÁLLíTÁS, KÖLTÖZTETÉS 3,5 tonnás, 13 m3 
rakterű kisteherautóval. Nettó 115 Ft/km (min. 
10.000 Ft), kiállási díj nélkül. Rendszeres megbí-
zás esetén kedvezmény. 
70/417-58-40 csmfuvar@gmail.com________________________________________ 
ÉPÜLETKLíMA telepítés, karbantartás, javítás, 
autóklíma karbantartás házhoz megy. 
T.: 06-20-440-0633; www.sturmklima.hu________________________________________ 
CSERE Aranka fodrászmester várja régi és új 
vendégeit a Kossuth Lajos u. 100/a-ban. Dauer, 
festés, vágás 50 % tavaszi kedvezménnyel. 
T.: 06-20-216-2964________________________________________ 
FESTÉS- mázolás, tapétázás, kisebb munkák! Kő-
műves javítások, gipszkartonozás. Kovács Gergely: 
06-30568-6255

ApRóHIRDETéSEK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem 
vállalunk! Hirdetésfelvétel a szerkesztő-
ségben: hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 
1215 Bp., Csete Balázs u. 15., info@

csepelihirmondo.hu

Május 7., 9-től 13 óráig
Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására

BABA•MAMA BÖRZE

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

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

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

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. FELVÉTELT HIRDET 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉRE

a nyári idŐszakra 
2 fŐ Gyakorlattal rendelkezŐ pÉnztáros 

jelentkezÉsÉt várjuk.

Elvárások: 
Felelősségvállalás, önálló munkavégzés, munkatapasztalat szükséges. 

munkavégzés helye: csepeli strandfürdő (1213 Budapest, Hollandi út 14.) 

jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet

jelentkezéskor benyújtandó iratok: Önéletrajz

jelentkezni gallusz.tunde@varosgazda.eu e-mail címen 
vagy a +36 70 44 32 900 telefonszámon lehet.

általános asztalos és áCs
(szakmunkás vagy technikus) MunkakÖr betÖltÉsÉre

versenyképes fizetéssel.

Elvárások:
• Asztalos szakmunkás vagy asztalos technikus végzettség

• Felelősségvállalás, önálló munkavégzés • Minőségi munkavégzés.
• Munkatapasztalat nem szükséges

jelentkezési feltételek:
• Büntetlen előélet

jelentkezéskor benyújtandó iratok:
• Önéletrajz • Szakmunkás bizonyítvány

jelentkezni munkanapokon 08.00-tól 16-00-ig 
a +36 30 318 32 56 telefonszámon lehet.
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A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. leányvállalata,
a FŐTÁV-Komfort Kft. munkatársakat keres

fűtésszerelő, villanyszerelő, 
szakipari dolgozó, csőszigetelő

munkakörökbe

Főbb feladatok:
Közreműködés saját kivitelezésű, modul rendszerű hőközpontok, 
illetve az elektromos modulok gyártásában és helyszíni 
installációjában, időszakosan jelentkező karbantartási és 
hibaelhárítási feladatok elvégzésében. 

Hőközponti távfelügyeleti rendszer erős és gyengeáramú részének 
kiépítése. 

Szakipari dolgozó esetében a hőközpontokhoz kapcsolódó 
szakipari – kőműves, festő, szigetelő, lakatos, csőszigetelő - 
feladatok elvégzésében, valamint segédkezik a hőközpont 
bontásában.

Fűtésszerelő
Elvárások:
� fűtésszerelői szakmunkás végzettség;
� legalább 2 éves AWI vagy gázhegesztési tapasztalat;
� B kategóriás jogosítvány.

Előnyt jelent:
� minősített hegesztői vizsga (gázhegesztés vagy AWI);
� PE műanyag hegesztői vizsga;
� érvényes tűzvédelmi szakvizsga;
műszaki rajz ismerete.

Villanyszerelő
Elvárások: 
� villanyszerelői szakmunkás bizonyítvány; 
� B kategóriás jogosítvány. 

Előnyt jelent: 
� kapcsolószekrények gyártása terén szerzett tapasztalat; 
� technikusi végzettség;
� 5 éves szakmai gyakorlat, de pályakezdők jelentkezését is várjuk. 

Szakipari dolgozó és Csőszigetelő szakmunkás
Elvárások:
� minimum alapfokú iskolai végzettség (8 általános);
� építőipari tapasztalat;
� B kategóriás jogosítvány. 

Előnyt jelent:
� kőműves szakmunkásvizsga;
� lakatos szakmunkásvizsga;
� szigetelői tapasztalat;
� műszaki rajz ismerete.

Amit a FŐTÁV-Komfort ajánl a leendő munkavállalóknak:
� versenyképes bérezés;
� cafeteria rendszer;
� szakmai kihívások, fejlődési lehetőség.

Jelentkezés:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, és szívesen 
csatlakozna csapatunkhoz, kérjük, hogy magyar nyelvű önéletrajzát 
- a tárgy rovatban a pozíció (fűtésszerelő vagy villanyszerelő 
vagy szakipari dolgozó vagy csőszerelő) megjelölésével – küldje 
az allas@fotav-komfort.hu email címre.
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
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KIRÁLYERdEI 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

TANFOLYAMOK

Új! Sportgyaloglás-oktatás és edzés - A részvételhez 
előzetes bejelentkezés szükséges! Mozgásszegény 
életmód esetén, az önmagukért felelősséget érző 
emberek legideálisabb sportja. Program: bemele-
gítés, helyes bothasználat megtanulása, gyalog-
lás a sporteszközzel, nyújtás. BOTOT BIZTOSTUNK! 
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom, időpont: május 
12-től csütörtökönként 10 órától (1,5 órás edzés)
Bejelentkezni és érdeklődni Menyhértné Tóth 
Terézia nordic  walking oktatónál lehet a 06-30-
313-3991-es telefonszámon.

Dinamikus gerinctorna  Speciális mozgásprogram, 
melynek célja a gerinc tökéletes átmozgatása. 
Időpont: csütörtök 8.30-9.30 és 19.00-20.00, 
részvételi díj: 1000 Ft/ alkalom, 8000 Ft/ 10 al-
kalom, vezeti: Kalmárné Zsuzsi 06-30-547-8399

Duci torna Túlsúlyosoknak összeállított gyakorla-
tok, kímélik az ízületeket, erősítik az izomzatot, és 
elindítják a zsír lebontást. Időpont: hétfő 18.00, 
szerda 8.30.Érdeklődni lehet Herold Ágnes moz-
gás terapeutánál a 06-20-777-6820

Kézimunka Szakkör Időpont: csütörtök 14.00-16.00; 
Részvételi díj: 500 Ft; Vezeti: Debrődi Józsefné

Maminbaba Latin ritmusra mozgás anyának a ba-
bával. Várandósoknak is ajánlott. Időpont: szerda 
10.00, részvételi díj: 1200 Ft/ alkalom, 5000 Ft/ 6 
alkalom, vezeti: Székelyhidi Katalin 06-70-385-3815

Hangfürdő - A programra előzetes jelentkezés szük-
séges! Tibeti hangtálak és a gongok rezgései át-
mossák sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulás-
ban. Időpont:  május 14. 10.00, május 26. 18.30; 
Díja: 1100 Ft/alkalom; vezeti: Eisenmann Tünde

Nyugdíjas Klub Időpont: május 14., 21. 15 -18 óra; 
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

TÁBOROK
Színek színes világa Jobb agyféltekés festőtá-
bor - július 04. – 08. Festeni szerető gyerekeknek. 
Jobb agyféltekés Portrérajz tábor - július 11. 
– 15.  Jobb agyféltekés rajztanfolyamot végzett 
gyerekeknek. A táborokról érdeklődni lehet, Nógrá-
di Györgyinél a 06-30-944-3460-as telefonszámon, 
vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen

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.

Tel.: 06/ 20 491 71 73

Június közepétől heti turnusokban.
Napi két úszás, drámajáték, és kézműves

foglalkozás képzett pedagógusokkal. Rengeteg
sportolási lehetőség a Kis-Duna partján.

Napközis úszótábor

ZölBék
Úsó cUb

Ne sodródj  az  árra l ,  ússz a  ZÖLDBÉKÁVAL!

www.zoldbekauc.hu

uszasoktatas@zoldbekauc.hu

GARÁZSVÁSÁR
CSEPELEN!

HOZZA EL HASZNÁLT, DE JÓ ÁLLAPOTÚ TÁRGYAIT.
ITT ELADHATJA, VAGY ELCSERÉLHETI A FELESLEGESSÉ VÁLT 

JÁTÉKOKAT, KÖNYVEKET,PORCELÁNOKAT, RUHÁKAT, 
KISEBB HASZNÁLATI TÁRGYAKAT.

AZ ASZTALFOGLALÁS REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.
ASZTALOK ELÔVÉTELBEN KAPHATÓK 

RADNÓTI MIKLÓS MÛVELÔDÉSI HÁZ
MÁJUS 7-ÉN, SZOMBATON
9 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT

 ASZTAL BÉRLÉS 1500 FT, KIEGÉSZÍTÔ ÁLLVÁNY VAGY NAGYOBB HELYIGÉNY: 500 FT

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

MINDEN ASZTAL ELKELT!
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2016. május 13., 18:00 óra

ÖNVÉDELEM 
A GYAKORLATBAN

– ELŐADÁS ÉS BEMUTATÓ
előadó:

Fürtös János, Kovács Ildikó
önvédelmi instruktorok

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

XXI. KIRÁLYERDEI
ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS

ÉS BÖRZE
2016. MÁJUS 22., 10:00 – 18:00

Belépő: 300 Ft/fő, a belépés 6 éves kor alatt díjtalan!

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

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

RAdNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

ÚJ TANFOLYAMOK

ASZTROLÓGIA
Május 14-től szombatonként 
11:00-13:00 óra között

GRAFOLÓGIA-ENNEAGRAM
Május 23-tól hétfőnként 19:00-21:00 óra között
Tanfolyami díj: 2.000,- Ft / alkalom. 
Információ, bejelentkezés: 06-20-595-3518; 
hegyesandrea72@gmail.com
 
Május 21., június 11,. 9-13 óráig
BABA-MAMA BÖRZE
Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
Asztalbérlés elővételben: 1500 Ft

2016. május 21, 11:00-13:00 óra között
HIPERAKTIVITÁS FÓRUM – Tanácsadás, 
beszélgetés Mikecz Róza ADHD szakértővel
A részvétel díjtalan!

2016. május 28, 18:00-22:00 óra között
GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN
Élőzenés táncoktatás a Csepeli Görög 
Önkormányzat szervezésében
Fellép a Mydros együttes
A belépés ingyenes!

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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2016. MÁJUS 29. VASÁRNAP 10 -17 ÓRÁIG

CSEPELI
GYEREKNAP

BUBORÉKFOCI,
 LÉZERHARC

VIRTUÁLIS VALÓSÁG
SZEMÜVEG

KÉZMŰVES-
FOGLALKOZÁS

ARCFESTÉS

KRESZ PARK

TÁRSASJÁTÉK

KÖRHINTA

ÓVODÁS FOCI MÉRKŐZÉS

LOVAGLÁS,
LOVAS BEMUTATÓ

HELYSZÍN: PULI SÉTÁNY
INGYENES SZABADTÉRI PROGRAMOK NEM CSAK GYEREKEKNEK!

1530 KASZA TIBI


