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A Jedlik Ányos Gimnázium végzős 
hallgatóinak szalagavatóját január 
13-án tartották Szigetszentmiklóson, 
a Városi Sportcsarnokban. 

Csepel és a gimnázium nemrégiben na-
gyon jó hírt kapott: a Kormány Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, egyko-
ri jedlikes diák közbenjárására ötmilli-
árd forintos támogatást szavazott meg 
az intézmény külső és belső felújításra. 
„Olyan tudás alapú csepeli központot 
tervezünk, amely a középfokú oktatásban 
a csúcsot képviseli, ahol a munkás szülők 
gyerekei is megkaphatják az esélyt arra, 
hogy sikeres emberek lehessenek. A kor-
mányzati finanszírozás nemcsak a JÁG-
nak, hanem minden csepeli iskolának, 

Tervek szerint jövőre már Csepelen, 
a multifunkciós csarnokban rendezhetik 
az iskolai eseményeket is

Jedlikesek 
szalagavatója

Kovács Kata, a Jedlik végzős, 12.-es diákja így emlék-
szik vissza: „Majdnem öt hónapig tartott a készülés erre 
a napra, rengeteg gyakorlás, veszekedés és fájdalmasan 
hosszú próbák vannak a hátunk mögött. Amire annyit 
készültünk, alig pár óra alatt leforgott, szinte hihetetlen, 
mekkora szeretet töltötte meg a csarnokot aznap este. 
Síró anyukák, meghatottságukat leplezni próbáló apu-
kák, büszke nagyszülők és barátok: ezeket az érzelmeket 
mi közösen váltottuk ki az emberekből. Bár csak remélni 
tudom, de bízom benne, hogy a szürke hétköznapokon is 
büszke mindenki arra, hogy a Jedlik Ányos Gimnázium 
tanulói vagyunk, legalább annyira, mint a végzős évfo-
lyam volt ezen a bizonyos napon.”

AKTUÁLIS
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sőt az egész kerületnek is hasznára kell, 
hogy váljon! Ezért a fejlesztés fő iránya-
it egy társadalmi tanácsadó, egyeztető 
testületnek kell meghatároznia. Ezennel 
tisztelettel felkérem Bese Benő igazgató 

urat és a diákönkormányzat képviselőjét, 
hogy vegyenek részt ennek a magisztrá-
tusnak a munkájában!” – áll Németh 
Szilárd, az iskolát és a diákokat üdvözlő 
levelében. 

AKTUÁLIS

Németh Szilárd: „bízom abban, hogy a jövő évi szalagavató bált már Csepelen tudjuk rendezni, 
a Kis-Duna-parton épülő Kozma István Magyar Birkózó Akadémia multifunkciós csarnokában” 

Társadalmi 
egyeztetés
Borbély Lénárd polgármester a 
Jedlik fejlesztésnek széles körű 
támogatására társadalmi egyezte-
tőtanácsot hívott életre. Ez a fó- 
rum lesz hivatott arra, hogy a he-
lyi igényeknek megfelelően koor- 
dinálja a teljes beruházást. A pol-
gármester Németh Szilárdot kérte 
fel arra, hogy vállalja el az egyez-
tetőtanács vezetését, melynek 
munkájához az önkormányzat 
minden segítséget megad. 

A  multifunkciós csarnok 
2,4 milliárd forintból 
épül meg

fotó: G
M
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Soha nem látott fejlődésnek indul-
hat Csepel a Weiss Manfréd Tervvel 
a következő évtizedben. A Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő ne-
vével fémjelzett program a kerület 
teljes megújítását eredményezheti. 
Ha a kormány rábólint az elképze-
lésre, több száz milliárd forint ér-
kezhet Csepelre.

A szocialisták idejéből el-
maradt fejlesztések, a kerület 
ingatlanvagyonának elherdá-
lása komoly sebeket ejtett a 
nagy ipari és munkáshagyo-
mányokkal rendelkező kerü-
letben. 2010 óta új lendületet 
vett Csepel, az örökölt 3,6 
milliárd forintos hiányt sike-
rült 1,4 milliárdos többletté 
alakítani, a fejlesztések be-
indultak, a kerület élhetőbbé 
vált. A hátrány azonban még 
így is számottevő a többi ke-
rülethez képest.

Ezt az évtizedes lemaradást 
hozhatja be most a kerület 
a Weiss Manfréd Tervvel. 

A projektet a csepeli 
önkormányzat dolgoz-
ta ki és Németh Szilárd 
karolta fel. A jelenlegi 
Fidesz-alelnök annak 
idején polgármester-
ként jelentette be, hogy 
programot indítanának a 
csepeli ipar feltámasztá-
sára. A terv most jelen-
tős mértékben kibővült, 
hamarosan pedig a kor-
mány dönt a projektről.

A kerület megújulására 
és fejlesztésére kidolgo-
zott tízéves fejlesztési 
koncepció középpont-
jában Csepel felzárkóz-
tatása áll, benne olyan 
nagyszabású tervekkel, 
mint például az egykori 
Csepel Művek gazdasá-

Weiss Manfréd Terv: több 
száz milliárd Csepelnek

AKTUÁLIS

Nem csak a csepeli 
ipar támadna fel, 
teljes városrészek is 
megújulnának

Az egykori Csepel Művek 
gazdasági aktivitását 
is újjáélesztenék
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gi aktivitásának újjáélesztése, 
vagy éppen a lakóingatlanok 
(panelházak) és a közösségi te-
rek teljes körű felújítása, bele-
értve a családi házak felújításá-
nak támogatását is.

De ez csak egy része a terveknek. 
Az elképzelés szerint a pénzből 
jutna többek között a Galvani és 
az Illatos út vonalában építen-
dő Új Duna-hídra, kerékpáros 
és gyalogos hídra a Kis-Duna 
fölé, megújulna Csepel teljes 
út-, járda- és csapadékcsatorna- 
hálózata, befejeznék a Csepeli 
Gerincutat, végig felújítanák a 
II. Rákóczi Ferenc utat, a Cor-
vin-csomópontot pedig az egyre 
erősödő vasúti forgalom miatt 
kétszintűvé alakítanák át. A ter-
vek szerint komplex fejlesztésen 

esne át a teljes Csepel-Ró-
zsadomb, ahol az 

árvízvédel-
men 

túl a lakóterületek is megújulnának. A 
teljes megújuláson esne át ugyanakkor 
Ófalu, valamint hárosi városrész is.

A program mindezek mellett számos 
olyanoktatási, gazdasági, egészségügyi 
– valamint sportcélú ingatlanfejlesztési 
tervet is tartalmaz, amelyek nemcsak 
a kerületet erősítik, hanem általa jelen-
tősen javulhatnak az itt élők életkörül-
ményei is.

Tervek tehát vannak a jobb oldalon, nem 
úgy a csepeli balliberálisoknál. Miköz-
ben a helyi ellenzéki jelöltek programok 
nélkül, leginkább egymással vannak el-
foglalva – egzisztenciális kérdést kreálva 
abból, hogy kit indítsanak az április vá-
lasztáson Németh Szilárddal szemben 
– addig a Fidesz-KDNP-s politikus által 
továbbgondolt program egy évtizeden 
belül a kerület teljes megújítását ered-
ményezheti. A Weiss Manfréd Tervvel 
nemcsak Csepel nagy múltú ipara éled-
het újjá, a programmal jó esély van arra, 
hogya kerületújra elfoglalhatja méltó 
helyét fővárosi kerületek sorában. • TK

AKTUÁLIS



6 csepeli hírmondóOKTATÁS

Csepel iskolái is a téli szü-
net előtt kapták meg azokat 
a számítástechnikai eszkö-
zöket, melyek egyrészt a 
tanításban és a tanulásban, 
másrészt az intézmények ad-

minisztrációs feladataiban 
nyújtanak nagy segítséget. 
Németh Szilárd országgyűlé-
si képviselő – aki a témában 
folyamatosan egyeztetett a 
minisztériummal és a Kle-

belsberg  Központtal – el-
mondta: az a hosszú távú cél, 
hogy a kerületben is verseny-

képes tudást nyújtó, a diákok 
egyéniségét figyelembe vevő 
iskolák működjenek.

Új informatikai 
eszközök 
az iskolákban

Az Arany János Általános 
Iskolában 20 asztali 
számítógép monitorral, 
10 projektor és 9 laptop 
segíti a tanítást

A Jedlik Ányos Gimnázium 92 asztali számítógéppel és 
monitorral, 18 laptoppal és 25 projektorral lett gazdagabb

Csepelre összesen 
425 darab monitor, 
425 darab asztali 
számítógép, 166 
darab laptop és 187 
db projektor érkezett 
nettó 140 504 642 
forint értékben.
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Tisztelt Csepeliek!
 Egész Európára kiterjedő aláírásgyűjtés zajlik a nemzeti kisebbségek jogainak megvédéséért.

Nekünk magyaroknak ez azért fontos, mert Európa legnagyobb nemzeti kisebbségét
a határon túli magyarok alkotják, akik közül legtöbben Erdélyben élnek.

 
Sajnos a nemzeti kisebbségeket több európai országban még ma is
hátrányos megkülönböztetés sújtja, jogaikat súlyosan korlátozzák.

 
Az aláírásgyűjtés célja, hogy az Európai Unió meghozza azokat a minden tagországra kötelező

szabályokat, amelyekkel megvalósulhat a nemzeti kisebbségekkel szembeni egyenlő bánásmód.
Így lesz biztosítható, hogy a határainkon túl élő magyar közösségek szabadon

használhassák anyanyelvüket és nemzeti szimbólumaikat.
 

Most egy aláírással Ön is segíthet! Kérjük, keresse fel a www.jogaink.eu honlapot
és az ott ismertetett módon írja alá az online petíciót!

 
Az erdélyi magyarság számít ránk, álljunk ki értük közösen!

 
Csepel, 2018. január 15. 

 
 

 Borbély Lénárd Németh Szilárd
 Csepel polgármestere országgyűlési képviselő

írja alá Ön is!

jogainK.eu

segíTsÜnK KÖZÖsen!

1per1_alairasgyujtes_209x266 OK.indd   1 16/01/18   11:29
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A nyolcvanéves Balczó András öttusá-
zó életműdíjat kapott Az év sportolója- 
gálán, január 11-én. Csepel sportolója-
ként lett világhírű. Megnyert öt egyé-
ni világbajnokságot és három olimpiai 
aranyérmet. Balczó az öttusasport ki-
emelkedő egyénisége, a Nemzet Spor-
tolója, Budapest és Csepel díszpolgára. 

Amikor gyerekként először láttam köz-
vetlen közelről a csepeli sportpályán 
edzés közben, el voltam ragadtatva. 
Korábban az újságokból ismertem a ne-
vét és az eredményeit. Cingár, rövidre 
nyírt hajú, kisfiús mosolyú és nagyon 
közvetlen fiatalember volt. Autogramot 
kértem tőle, és mondtam, hogy szur-
kolok neki. Más mondandó nem jutott 
eszembe, csak csodáltam őt. Moso-
lyogva válaszolt valamit, aztán folytat-
ta az edzést. 

Később tudtam meg, hogy egy darabig 
a csepeli munkásszállón lakott, amikor 
Nyíregyházáról Bu-
dapestre költözött, és 
a Csepel igazolt ver-
senyzője lett. Egész 
pályafutása alatt pi-
ros-kék színekben ver-
senyzett. Futóedzéseit 
a csepeli sportpályán, 
a Kis-Duna-partján 
vagy a kerület más 
részein tartotta, ahol 
futni lehetett. A II. Rá-
kóczi Ferenc úton lévő 
egykori MHK-pályára 
járt lőgyakorlatra. 

1972-ben, a münche-
ni olimpia idején azért 
szurkoltam, hogy a 

csapatban elért két olimpiai aranyérme 
után egyéniben is első legyen. Hihetet-
len elszántsággal készült a versenyre, de 
felszabadult is volt: addigra már mindent 
megnyert, tehát nem akart mindenáron 
győzni. Talán éppen ennek köszönheti, 
hogy mégis egyéni olimpiai bajnok lett. 
Sokak szerint az öttusasport legnagyobb 
alakja. És Csepel valaha élt legnagyobb 
sportolója. • Csarnai Attila

SPORT

Kazinczysok 
a döntőben

Balczó András 
életműdíjat kapott

A Magyar Diáksport Szö-
vetség diákolimpiai verseny-
rendszere keretében rendezték 
meg az országos grundbirkó-
zás elődöntőjét a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskolában. 
Összesen 27 iskola vett részt 
a versenyen az ország külön-
böző szegleteiből; korcsopor-
tonként és nemenként az első 
két helyezett automatikusan 
bejut a döntőbe, melyet Mis-
kolcon rendeznek meg.

A Diákolimpia jelenleg Ma-
gyarországon a legrangosabb 

ifjúsági versenysorozat, melyen egy tan-
évben közel 270 ezer tanuló vesz részt.  
A Kazinczy iskolában megtartott elődön-
tő egyike az országban megrendezett hat 
elődöntőnek, melyet az országos döntő 
követ február 24-25-én. 

A részletes eredményekről a csepel.hu 
oldalon olvashat.

fotó: Tóth Dániel
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Megtartották a 2018-as 
budapesti birkózó-világ-
bajnokság első sajtótájé-
koztatóját január 11-én, 
amellyel hivatalosan is 
kezdetét vette a világese-
ményre való felkészülés. 

Németh Szilárd, a Magyar Birkózó 
Szövetség és a verseny szervezőbizott-
ságának elnöke kijelentette: az, hogy 
2005 és 2013 után újra világbajnoksá-
got rendezhet hazánk, jól mutatja, hogy 
a magyar birkózás milyen helyet foglal 
el a világban, illetve a birkózás milyen 
helyet foglal el a magyar sportéletben. 
Szerinte a világesemény megrendezése 
a magyar birkózók teljesítményén és a  
kormány támogatásán nyugszik. A szer- 
vezőbizottság több mint száz országból 
kétezer vendéget vár és legalább nyolc-

száz versenyzőre számít. „Nem Buda- 
pest-központú versenyt szeretnénk ren-
dezni, hanem olyat, amely a teljes ma-
gyar birkózótársadalmat, a birkózás 
minden rajongóját megmozgatja” – 
mondta Németh Szilárd. 

Nenad Lalović, a Nemzetközi Birkó-
zószövetség elnöke elismerően beszélt  
a magyar birkózósportról, majd kijelen-
tette: biztos abban, hogy a budapesti vi-
lágbajnokság lesz minden idők legjobb 
birkózó-vb-je. 

Sárfalvi Péter, a nemzeti utánpótlás-ne-
velésért és sportkapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár szerint nemcsak 
sikeres sportnemzetként vagyunk jelen 
a világ sporttérképén, hanem a nem-
zetközi versenyek házigazdájaként.  
„A kormányzat felismerte a sport jelen-
tőségét, amely az egyik legdinamikusab-
ban fejlődő terület” – jelentette ki. 

Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai 
Bizottság (MOB) elnöke arról beszélt, 
a birkózás, mint az egyik legsikeresebb 
magyar sportág kiemelt helyet foglal el 
a magyar olimpiai mozgalom életében, 
ezért a MOB minden szakmai segítsé-
get megad a világbajnokság sikeres le-
bonyolításához. • Lass Gábor

Minden idők legjobb birkózó- 
világbajnokságát rendezhetjük

A birkózás 
az egyik 
legsikeresebb 
magyar sportág

SPORT

A vb-t október 20-a és 28-a között 
rendezik a Papp László Sportaréná-
ban, a jegyértékesítés február elsején 
indul. Az esemény hivatalos honlapja:  
www.budapestwrestling2018.com 

fotó: Tóth Beáta
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Ahogy arról előző lapszámunk-
ban beszámoltunk, 14 év fegy-
házra ítélték a csepeli Burat-
tino iskola pedofil tanárát. A 
szexuális bűncselekmények 
elkerülésére, a gyermekek fo-
kozottabb védelme érdekében 
az Országgyűlés ősszel szigo-
rította a Büntető törvényköny-
vet (Btk.).  

A 2017 novemberében elfoga-
dott új Btk.-passzus (2012. évi C. 
törvény 52. §) szerint a nemi élet 
szabadsága és a nemi erkölcs elle-
ni bűncselekmény elkövetőjét, ha 
tettét 18 évnél fiatalabb sérelmé-
re követte el, végleges hatállyal 
el kell tiltani minden olyan fog-

lalkozástól vagy tevékenységtől, amely-
nek során kiskorú nevelését, felügyele-
tét, gondozását, gyógykezelését végzi, 
illetve egyéb hatalmi vagy befolyási vi-
szonyban áll vele. A törvénymódosítás 
2017. december 1-jén lépett hatályba.

AKTUÁLIS

SZAVAZÁS 
A KÖZÖSSÉGI OLDALON

Csepel Facebook-oldalán a Btk. 
módosításáról szavazás is indult. 
A kérdés így hangzik: Egyetért Ön 
azzal, hogy a pedofil bűncselekmé-
nyeket elkövető bűnözőket örökre 
eltiltsák az olyan foglalkozások 
gyakorlásától, ahol gyerekek ne-
velését, felügyeletét, gondozását, 
gyógykezelését végzik?

A kérdésre lapzártánkig 509 szava-
zat érkezett. A szavazók 99 száza-
léka egyetért az eltiltással, 1 szá-
zalékuk viszont nem helyesli azt. 

E téma kapcsán jó néhány véle-
mény is olvasható a közösségi ol-
dalon.  Például volt, aki felvetette, 
vajon ki tartozhat abba az 1 szá-
zalékba, aki ellenzi mindezt. Egy 
szavazó pedig úgy reagált, hogy 
felháborító, ha bárkiben is felmerül 
e kérdésre a nemleges válasz.

Módosították a Büntető törvénykönyvet

Szigorúbb  
büntetés a 
pedofiloknak

Németh Szilárd
MEGSZAVAZTA

Szabó Szabolcs
NEM SZAVAZTA MEG

fotó: pixabay
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A többség támogatta, 
csak hárman tartózkodtak
A három fideszes képviselő – Selmeczi Gabriella,
Németh Szilárd, Répássy Róbert – által benyúj-
tott Btk.-módosítást 184 – kormánypárti, MSZP-
s, jobbikos és LMP-s – igen szavazattal, 3 tartóz-
kodás mellett fogadta el a parlament.  Egyedül dr. 
Szabó Szabolcs, Szabó Tímea és Szelényi Zsu-
zsanna független képviselők tartózkodtak.

Folytatódik 
a faültetési 
program
A fővárosi önkormányzat jóvoltából 2016 őszén elindult a „10 000 új 
fát Budapestre!” faültetési program a Főkert Nonprofit Zrt. közre-
működésével. A program célja, hogy 2019-ig tízezer fasori fahelyet 
ültessenek be a főváros kiemelt fasoraiban, illetve az ide vonatkozó 
kormányrendelet által határolt, valamint a fővárosi tulajdonú utak-
hoz tartozó zöldterületeken.

A Főkert 2018-ban mintegy négyezer fa elültetését tervezi, melyből a 
tavaszi szezonban kétezer fát telepítenek. Csepelen a Főkert eddig ösz-
szesen 32 darab fát ültetett. A kerület és a Fővárosi Kertészet kiváló 
együttműködésének eredményeképpen hamar sikerült a helyszínt ki-
választani. 2016-ban összesen öt helyszínre kerültek fák. 27-et a Szent 
István úton, kettőt a Kossuth Lajos utca 65-ös szám előtt, hármat pedig 
a Weiss Manfréd úton helyeztek el.
 
A program 2018-ban sem áll le. Sőt a Főkert 189 fa elültetését tervezi 
kerületünkben.

AKTUÁLIS

Gyerekkel is foglalkozó 
szakembereket 
kérdeztünk arról, 
hogy mi a véleményük 
a szigorításról
Nagyné Kovács Timea, a Humán Szolgáltatá-
sok Igazgatóságának intézményvezetője maxi-

málisan egyetért a 
törvénymódosítás-
sal. „Nagyon örü-
lünk, hogy a gyer-
mekek védelmében 
ilyen fontos döntés 
született, és kiskorú 
sérelmére elköve-
tett bűncselekmény 
esetén a vádlottat 
végleges hatállyal 
eltilthatják a gye-
rekekkel való fog-
lalkozástól.” 

Boross Adrienn nyugdíjas pedagógus: „Ter-
mészetesen egyetértek a Büntető törvény-
könyv módosításával, és teljes mértékben 

támogatom azt. A 
pedofília egy na-
gyon kényes téma, 
nehéz bizonyítani, 
ugyanakkor épp-
oly nehéz a gya-
nújával is előhoza-
kodni. Mindeneset-
re egyetértek az-
zal, hogy akiről be-
bizonyosodik, hogy 
pedofil, soha többet
ne kerülhessen gye-
rekek közelébe.”
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Egymásnak estek a balliberális el-
lenzéki pártok a csepeli-soroksári 
választókerület miatt. Abban egyet-
értenek, hogy csak egyetlen ellen-
zéki jelölttel van esélyük győzni 
Németh Szilárddal szemben, de 
hogy ki legyen az, arról vérre menő 
vita folyik. Az Együtt Szabó Szabol-

csot, a Magyar Szocialista Párt pedig 
Bangóné Borbély Ildikót indítaná. A 
csalódott baloldali és liberális fóru-
mozók a pártok közötti megélhetési 
harc közben szomorúan jegyezték 
meg: már senki nem beszél Csepel-
ről és az itt élők érdekeiről, csak po-
zíciókról.

A hős
Nem könnyű tisztán látni abban a bal-
oldali káoszban, amely a parlamenti 
helyekért való marakodásban alakult 
ki. Szabó Szabolcs négy évvel ezelőt-
ti győzelmét a teljes ellenzéki ösz-
szefogásnak köszönhette. Az MSZP, 
az Együtt, a DK, a PM és az MLP is 
támogatta, így nyerte meg kevesebb 
mint egyszázalékos különbséggel a 
választókerületet. A magát egyetlen 
esélyes ellenzéki jelöltként kikiáltó 
politikus négy évre kényelmesen hát-
radőlt: biztos volt abban, hogy elvtár-
sai a 2018-as választásokon is beállnak 
mögé. Emlékszünk a szovjet háborús 
filmekre, ahol Szergej egyedül egy 
egész német hadosztályt megfutamít? 
Ilyen hősként tekintenek most Szabó 
Szabolcsra az Együttben. Ő egy élő 
legenda, aki azt a hatalmas fegyver-
tényt vitte végbe, hogy egyszer győz-
ni tudott Csepelen. Ez minden egyes 
vele készült interjú során előjön, úgy 
tűnik, ezzel egy életre elévülhetetlen 
érdemeket szerzett, akkor is, ha négy 
év alatt semmit nem tett a választóke-
rületéért. Az önfényező nyilatkozatok 
közben viszont elfelejtkezik említést 
tenni arról, hogy 2014-ben nem egye-
dül győzött, hanem a baloldali pártok 
és szavazóik támogatásával. Az MSZP 
Bangóné Borbély Ildikó jelölésével 
most nem tesz mást, mint megpróbálja 
helyretenni a magától elszállt politi-
kust és egyszázalékos pártját. 

Vörös posztó
Az Együtt büszkén hangoztatja, hogy 
nem közösködnek az elmúlt 27 év po-
litikusaival. Többek között ezért uta-
sítják el az MSZP-vel és a DK-val való 
közös listát. Az MSZP-nél jogosan 
merült fel a kérdés: ha a szocialista 
párt vörös posztó az Együtt szemében, 

Marakodás 
Csepelért és 
Soroksárért

AKTUÁLIS

Már senki nem beszél 
Csepelről és az 
itt élők érdekeiről, 
csak pozíciókról

Szabó Szabolcs
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akkor miért kéri az MSZP-szavazók 
támogatását Csepelen vagy bárhol az 
országban? December végén az MSZP 
felajánlotta Szabó Szabolcsnak a tá-
mogatását, cserébe azt kérték, hogy 
Szabó Szabolcs neve után az Együtt 
mellett legyen ott az MSZP és a DK 
logója is. Ezt az Együtt politikusa 
ultimátumnak nevezte, és közölte: ő 
csak az Együtt színeiben hajlandó in-
dulni. Az Együtt és Szabó Szabolcs 
kettős játszmát játszik: bár elhatáro-
lódnak az MSZP-től és a DK-tól, a sza-
vazóikra igényt tartanak. Sőt Szabó 
Szabolcs annyira nem közösködik az 
MSZP-vel és a DK-val, hogy Szentecz-
ky Jánossal (MSZP) és Horváth Gyu-
lával (DK) sem hajlandó még csepeli 
ügyekről sem tárgyalni. 

Tiszta óvoda
Amikor az MSZP január elején beje-
lentette, hogy nem Szabó Szabolcsot 
támogatja, hanem Bangóné Borbély 
Ildikót indítja Csepelen, Juhász Péter, 
az Együtt elnöke a Facebookon fakadt 
ki, hogy „sikeres ellenzéki politikusokat 
akar kicsinálni az MSZP”, amely sze-
rinte a Fidesz érdekei szerint cselek-
szik. Ezzel Botka László korábbi nyi-
latkozatát erősítette, miszerint „fideszes 
ügynökök” beszivárogtak a szocialista 
pártba. Sokat elárul a baloldalról, hogy 

még azért is Orbán Viktort hibáztatják, 
ha nem tudnak sem közös miniszterel-
nök-jelöltben, sem közös képviselőjelöl-
tekben megegyezni. 

Juhász Péter pár nappal később újabb 
bejegyzést tett közzé a Facebookon, 
amelyben hírt adott arról, hogy az 
MSZP, a DK és az Együtt tárgyalt az 
országos koordinálásról, majd odaszúrt 
a hiányzó Karácsony Gergelynek, aki 
szerinte történelmi bűnt követett el az-
zal, hogy „a legfontosabb tárgyalást” 
kihagyta, mert így nehezen hihető 
róla, hogy ő az ellenzéki együttműkö-
dés közös miniszterelnök-jelöltje. Az 
Együtt elnöke Molnár Gyulát sem kí-
mélte: szerinte az MSZP elnöke a kam-
pánytámogatásra kapott összeget félti, 
ezért nem akarja a koordinált indulást 
segíteni. Bangóné Borbély Ildikó is 
beszállt az adok-kapokba: az ATV-
ben Juhász Pétert egy olyan óvodás 
gyereknek nevezte, aki mindenkibe 

belerúg, és amikor óvodástársai kikö-
zösítik, „még ő van megsértődve, majd 
odamegy az óvónénihez, és hazugsá-
gokkal tömi a fejét.” 

Semmibe vett csepeliek
Az MSZP sokak szerint már akkor 
lenézte a csepeli választókat, amikor 
2014-ben Szabó Szabolcs személyé-
ben olyan jelöltet támogatott, aki hi-
vatalosan Gyulán lakik. Szabónak az 
Országgyűlés bérel lakást a sétányo-
kon, úgy tudni máig nem jelentkezett 
át Csepelre. Gyulai lakosként pedig 
saját magára vagy a csepeli önkor-
mányzati jelöltekre sem szavazhat 
majd a választásokon. A szocialisták 
ráadásul most sem csepelit támogatná-
nak, hiszen Bangóné sem itt lakik, ko-
rábban Püspökladányban indult a párt 
jelöltjeként.

Mindez nem zavarja Szabó Szabolcsot, 
hogy csepelinek vallja magát. Ráadásul 
– mint ahogy azt az ATV-ben kifejtet-
te – egy képviselőjelöltnél az a döntő, 
hogy „ki kivel ivott sört a kocsmában, 
vagy kivel táncolt a bálon.” A baloldali 
ellenzék marakodása előrevetíti azt, mi 
várna az országra, ha kormányra kerül-
nének: személyeskedés, egymásra mu-
togatás és a választók totális semmibe 
vétele. • Lass Gábor

AKTUÁLIS

Az a döntő, 
hogy ki kivel ivott sört 
a kocsmában, vagy 
kivel táncolt a bálban

Bangóné Borbély Ildikó
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Január 13-a óta már nem az Együtt 
színeiben indul Komáromi Zoltán, bár 
a párt listáján szerepel. Távozását a 
párt szombati küldöttgyűlésén jelen-
tette be, ahol ő volt a levezetőelnök.

Az ATV megkeresésére Szigetvári Vik-
tor, az Együtt miniszterelnök-jelöltje 
megerősítette a kilépés tényét, de hang-
súlyozta: Komáromi Zoltán továbbra is 
marad a listájukon, illetve nem is kérte 
nevének a levételét. Szigetvári szerint 
Komáromi kilépésének egyik főbb oka 
lehet, hogy eddig is több ellenzéki párt-
nál feltűnt szakpolitikusként, többek 
között Botka László korábbi szocialista 
miniszterelnök-jelölt kampányában is, 
és úgy gondolja, az egészségügy megújí-
tása egy pártok felett álló ügy.

Komáromi Zoltán több ponton is cáfol-
ta Szigetvárit. A kilépést okait többek 

között azzal indokolta, hogy úgy érzi, 
az Együtt nem helyez kellő hangsúlyt az 
egészségügy kérdésére, miközben a párt 
saját felmérése szerint is az emberek túl-
nyomó többsége ezt tartja a legégetőbb 
problémának Magyarországon. Másod-
sorban azt látja, hogy bármilyen irány-
ba indul az Együtt, az végül kudarcba 
fullad. Kilépésének harmadik okaként 
a saját miniszterelnök-jelöltet és listát 
hozta fel. Szerinte ez megakadályozza 
az összefogást, hozzátette: csak azért 
van még rajta a párt listáján, mert nem 
került szóba, hogy lekerül onnan.

A zoom.hu megkeresésére Ko-
máromi Zoltán elmondta, hogy 
„Jelenleg az Együtt túlélé-
sét sem látom. Egyedül ma-
radtunk, és a többi párttal 
sem jó a viszonyunk, ezzel 
én nem tudok azonosulni. 

Azzal sem értek egyet, hogy egy egyszá-
zalékos párt miniszterelnök-jelöltet állít-
son, de még több más apró dolog is ösz-
szejött, ami miatt így döntöttem.” 

Komáromi hozzátette: az egészségügyi 
programot, amin eddig dolgozott, vala-
mennyi párt elfogadta, az Együtt még-
sem kezeli prioritásként, pedig azt most 
lehetne megvalósítani, később az egész-
ségügy ilyen mértékű átalakítása miatt 
már nem lesz rá esély.

A jövőben Komáromi Zoltán szaktudá-
sával szeretné segíteni a demokratikus 
ellenzéki pártokat. • atv.hu, zoom.hu, MTI

Már nem tagja 
az Együttnek 
Komáromi Zoltán

Szél Bernadett 
nemzetbiztonsági 
kockázat?
Szél Bernadett és pártja, az LMP Soros György érdekeit 
szolgálja, ezért az ellenzéki képviselő nem szerezhet bizal-
mas információkat egy olyan nemzetbiztonsági bizottsági 
ülésen, amely a Soros-tervvel foglalkozna – mondta január 
15-ei sajtótájékoztatóján Németh Szilárd, a nemzetbiztonsá-
gi bizottság alelnöke. „Amióta megkérdezték az embereket a 
Soros-tervről, azóta Szél Bernadett és pártja, az LMP azon 
volt, hogy a nemzeti konzultációt hiteltelenítsék” – hangsú-
lyozta az alelnök. Példaként említette, hogy még zajlott a 
nemzeti konzultáció, de folyamatosan megkérdőjelezték 

azokat a számokat, amelyek minden idők legsikeresebb 
konzultációja során kiderültek. Felhívta a figyelmet arra, az 
LMP-s politikusok a nemzeti konzultáció alatt mindvégig a 
Soros-tervet támogatták. Ha Szél Bernadett mégis megje-
lenne az ülésen, akkor a Fidesz-KDNP kivonul.
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A jövő év sorsdöntő lesz Európa, 
Magyarország és a magyar telepü-
lések szempontjából, mert Brüsz-
szel még a nyárig el akarja fogadni 
a kötelező betelepítési kvótákat, és 
fel akarja gyorsítani a családegyesí-
téseket – mondta Szita Károly, a Me-
gyei Jogú  Városok Szövetségének 
(MJVSZ) elnöke a szervezet Polgár-
mesteri összefogás a bevándorlás-
szervező irodákkal szemben című 
budapesti konferenciáján.

A magyar emberek elsöprő többsége vi-
lágossá tette: nem akarja, hogy hazánk 
bevándorlóország legyen – hangsúlyoz-
ták közleményükben a résztvevők. „Mi, 
magyar polgármesterek a kormányhoz és 
hazánk valamennyi önkormányzatához 
fordulunk annak érdekében, hogy együt-
tes erővel, összehangoltan lépjünk fel 
a Soros-tervvel és a bevándorlás-szerve-
ző Soros-szervezetekkel szemben, hogy 

megőrizzük a magyar falvak és városok, 
s a magyar emberek biztonságát és jövő-
jét!” – írták.

Hangsúlyozták, a polgármestereknek 
kötelességük, hogy a településük és az 

ott élők érdekeit képviseljék, és legfon-
tosabb feladatuk, hogy megőrizzék vá-
rosuk, falujuk biztonságát. „Nem akar-
juk feladni kultúránkat és szokásainkat, 
nem akarjuk, hogy félelem uralkodjon 
el a magyar településeken.” Mint fo-
galmazták, felkérik ezért a kormányt, 
hogy ha kell, törvényekkel, jogszabá-
lyokkal lépjen fel a Soros-terv és a be-
vándorlás-szervező Soros-szervezetek 
ellen, „mert a tömeges betelepítés ko-
moly fenyegetést jelent a magyar telepü-
lésekre”.

Miután ez a veszély minden egyes falut 
és várost közvetlenül fenyeget, felkérik a 
magyar települések képviselő-testületeit 

és közgyűléseit is, hogy „önkormányzati 
határozatban utasítsák el a Soros-tervet, 
és foglaljanak ők is állást a migránspár-
ti Soros-szervezetek ellen”.

Polgármesterek: a magyarok többsége nem akarja, 
hogy hazánk bevándorlóország legyen

Szita Károly: 2018 
sorsdöntő év lesz

A magyarok elsöprő 
többsége világossá 
tette: nem akarja, 
hogy hazánk 
bevándorlóország 
legyen
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Áder János államfő április 8-ára tűzte ki a választások időpontját. A fon-
tosabb határidők a következők: 

Február 9.: Értesítés. A mintegy 7,9 millió, magyarországi lakóhellyel ren-
delkező választójogosultnak február 9-e után kell kézhez kapnia a névjegy-
zékbe való felvételről szóló értesítést. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegy-
zőnél (a helyi választási irodában) kérheti.

Február 17.: Indul a kampány. 

Március 5.: Ajánlások gyűjtése. Az egyéni választókerületekben a jelöltség-
hez a törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópol-
gár ajánlása szükséges, a jelöltek március 5-éig gyűjthetik az ajánlásokat az 
ajánlóíveken. 

Március 6.: Országos lista. Országos listát az a párt állíthat, amely legalább 
kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben ön-
álló jelöltet állított.

Március 24.: Határon túliak névjegyzéke. A nem magyarországi lakóhellyel 
rendelkező magyar állampolgárnak március 24-éig kell felvetetniük magukat 
a központi névjegyzékbe a Nemzeti Választási Irodánál (NVI).

Március 31.: Jelentkezés a külképviseleti névjegyzékbe. A választás napján 
külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és fő-
konzulátusain március 31-éig jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Április 6: Átjelentkezés vége. Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakó-
helyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával, 
április 6-áig kérheti átjelentkezését.

Április 7.: Levélszavazás vége. Aki levélben juttatja el a szavazatát az NVI-
hez, annak április 7-én éjfélig meg kell érkeznie. 

Az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 14-én, a választás 
országos eredményét pedig április 27-én teszik közzé. Az új Országgyűlésnek 
legkésőbb május 8-áig kell megalakulnia.

Tisztelt csepeli 
választópolgárok!
A Budapest XXI. Kerületi Helyi 
Választási Iroda a 2018-2019. évi 
választások lefolytatásához (or-
szággyűlési képviselők, az Európai 
Parlament tagjai, a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgár-
mesterek, valamint a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők meg-
választása) a 70 kijelölt szavazó-
körbe szavazatszámláló bizottsági 
tagok jelentkezését várja.

A jelentkezési határidőt 2018. feb-
ruár 16-áig meghosszabbítjuk.

A bizottsági tagok feladata, hogy 
ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, 
levezessék a szavazást, gondos-
kodjanak annak törvényes lebo-
nyolításáról. Emellett döntenek a 
szavazás közben felmerült vitás 
kérdésekben, megszámlálják a sza-
vazatokat, megállapítják a szavazó-
körben a szavazás végeredményét, 
amiről jegyzőkönyvet készítenek.

Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy mun-
kájával szívesen segítené a válasz-
tások minél magasabb színvonalú 
helyi lebonyolítását, és személyével 
szemben kizáró ok nem áll fenn,  
a Budapest Főváros XXI. Kerület 
Csepeli Polgármesteri Hivatalban 
működő Helyi Választási Irodánál 
szíveskedjék személyesen jelent-
kezni. 

A jelentkezéseket 2018. január  
15-étől a polgármesteri hivatal au-
lájában várjuk (Szent Imre tér 10.).

A jelentkezés feltételeiről és részle-
teiről a www.csepel.hu oldalon az 
Önkormányzat/Választások menü-
pont alatt olvashat.

      
Dr. Szeles Gábor
jegyző, HVI-vezető

Országgyűlési 
választások 2018

VÁLASZTÁS
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Bényi Eszter és Kovács 
Péter textilművészek go-
belinjei láthatók január 
11-étől a Csepel Galéria 
kiállítótermeiben. 

Eszter negyven éve szer-
zett diplomát falikárpit- és 
szőnyegtervező szakon, 
Péter 1966-ban szövöt-
tanyag-tervező művész 
diplomát kapott a Magyar 
Iparművészeti Főiskolán. 
„Munkáimon régi családi 
levelezések sorai, bibliai idé-
zetek és tao tanítások jelennek 
meg. Egy-egy munka megszü-
letése hosszú folyamat, néha 
az évekig is eltart, míg a gon-
dolatból mű lesz” – mondta el 
lapunknak Bényi Eszter.

Kovács Péter Ferenczy 
Noémi-díjas textilművész 
először építésznek készült, 
majd mégis a szövés mellett 
döntött. „Én mindig fotó-
zok, a természet csodás mo-

tívumait keresem, 
de úti élményeket 
is megörökítek kár-
pitjaimon. Ma már 
egyre kevesebben 
ülnek szövőszék-
hez, nehéz, ám 
gyönyörű hivatás 
ez” – tette hozzá.  
• AZS

Kárpitok 
a galériában

Magyar Kultúra
Napja

A Magyar Kultúra Napját 1989 óta
ünnepeljük meg január 22-én annak emlékére, 

hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc
1823-ban  ezen a napon tisztázta le Csekén

a Himnusz kéziratát.

Gryllus Vilmos
és

Bach Zsófia
ünnepi pódiumestjével

köszöntjük Csepelen a magyar kultúra ünnepét,
melyre Budapest XXI. Kerület Csepel

Önkormányzata
szeretettel vár mindenkit.

Időpont: 2018. január 22. 18 óra

Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház
(Csepel, Szent István út 230.)

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Kérjük a program iránt érdeklődőket,
hogy jelentkezzenek a 278-2747-es telefonszámon vagy 
a kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu e-mail címen.

KULTÚRA
fo

tó
: G

M
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A Csepelen tanuló 21 éves Leidl Péter 
villanyszerelő karrierje nyílegyenesen 
vezetett a csúcsra, amit nem kis részben 
magának köszönhet: megnyerte a szak-
mák országos bajnokságát, majd 2017 
őszén az Egyesült Arab Emirátusok 
fővárosában, Abu-Dzabiban rendezett 
világbajnokságon szerepelt eredménye-
sen a világ legjobb fiatal villanyszerelői 
között. A Weiss Manfréd Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és Kollégium di-
ákja évek óta tudatosan készült 
arra, hogy szakmájának legki-
válóbbjai között legyen. Leidl 
Péternek személyesen gratulált 
Orbán Viktor miniszterelnök, 
majd a világbajnokságról haza-
térőben Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter. 

Leidl Péter Szigethalmon la-
kik szüleivel, egy bátyja és egy 
nővére van. Az elemi iskola el-
végzése után szándékosan vá-
lasztotta a villanyszerelő szak-
mát, mert vonzotta a műszaki 
pálya, és jó szakemberként szé-
pen meg lehet élni belőle. A 
Weiss Manfréd iskolában vé-
gig kiválóan tanult; ennek el-
ismeréseként havonta 35 ezer 
forint ösztöndíjat kapott a ta-
nintézettől. Csakhamar jogo-
sítványt szerzett és folyamato-
san szerszámokat vásárolt. A 
hároméves szakmunkásképző 
után sikeres érettségi vizsgát 
tett, ráadásul megfelelő szinten 
elsajátította az angol nyelvet. 

Takács János, a fiatalember 
felkészítő tanára így jellemezte 
tanítványát: „Amikor Peti ti-
zedikes volt, folyton a szakmai 
kiállításokon nyüzsgött, bőven 

a kötelező tananyag felett érdekelték a 
szakmai ismeretek. Az órák után bent 
maradt az iskolában, belefeledkezett a 
tanulásba. Már akkor eldöntötte, hogy 
elindul a Szakma Kiváló Tanulója Ver-
senyen. Hihetetlen belső motiváció 
munkál benne.” 

Péter idén részt vesz az Európa-bajnok-
ságon, ahol dobogós helyezést szeretne 
elérni. • Csarnai Attila

A miniszterelnök is  
gratulált a villany-
szerelők bajnokának

Iskolába hívogató
Iskolánk, a Csepeli Gyermekekért 
Díjas és miniszteri kitüntetésben 
részesített Kazinczy Ferenc Ér-
tékközvetítő és Képességfejlesz-
tő Általános Iskola, kellemes 
kertvárosi környezetben, igényes, 
a XXI. század elvárásainak meg-
felelő tantestülettel, felújított tor-
nateremmel, világos, tágas terek-
kel, műfüves focipályával várja a 
leendő elsősöket.

A 2018-19-es tanévben is 2 el-
sős osztályt indítunk. Választható 
angol vagy német nyelv és emelt 
szintű testnevelés.

Az érdeklődő szülőknek tájékoz-
tató értekezletet tartunk 2018. 
február 1-jén, 17 órakor. Isko-
lánk nyílt napjain megismerked-
hetnek a leendő elsős tanítókkal, 
iskolánk belső életével és órákat 
látogathatnak. 
2018. február 12-én és 13-án 
8.30 és 12.10 óra között tekint-
hetik meg a tanítók óráit. (A 
részletes programot, a látogatható 
órák listáját honlapunkon tesszük 
közzé.) Bemutatkozó kisfilmünk 
és PPT-nk elérhető a honlapunkon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskola
Budapest 1215 Vágóhíd u. 68-74. 
Tel.: 06-1-425-2415
Honlap: kfai.hu

ISKOLA

fotó: G
M
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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; k–cs: 10–18;  sz–p: 
13–19; szo: 9–14 óra

2018. január 1-től új nyitvatartás! 
Hétfő, szerda: 12-19 óra; kedd, csütörtök, 
péntek: 10-17 óra; szombat: 9-14 óra 

Kiállítás
2018. január 22. A tűzoltó járművek 
története – a tűzoltó szekértől a ro-
hamkocsiig. A Modellautó-kiállítás. Iván-
kovics Zoltán gyűjteménye megtekinthető 
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Programok: 
Január 27-e, 10-12 óra: Agytorna – Rejt-
vénykedvelők klubja (9-99 éves korig). Klub-
vezető: Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

16 órás (4 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére: A tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft). 
70 év felett tagság ingyenes, csak a tanfo-
lyami díjat kell fizetni. A már feliratkozott 
olvasóinkat a tanfolyam indulása előtti 
héten visszahívjuk! Kezdés január 15-én! A 
jelentkezés folyamatos.

Új szolgáltatás! Ismét lehet mese-diafil-
meket ingyenesen kölcsönözni könyvtá-
runkban.  Több mint 130 új diafilmmel várjuk 
az érdeklődőket.

Minden hétfőn 16-tól 18 óráig színház-
jegyvásárlás. Novák Zoltánné Rózsa várja  
a színházrajongókat. novak.rozsa@gmail.com
tel:. 06-30/414-1684

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub. 
Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-

csoportokat könyvtárbemutató és könyvtár-
használati foglalkozásokra. Előzetes bejelent-
kezés szükséges: 2763-512 (Juhász Gáborné)

Használt könyvek 100 Ft / db áron lehet 
vásárolni. Ha ön még nem tagja könyv-
tárunknak, ne késlekedjen! 16 év alatt 
és 70 év felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb 
díjakról érdeklődjön honlapunkon (www.
fszek.hu) vagy személyesen, illetve a 276-
3512 telefonszámon. Minden rendezvényünk 
ingyenes, szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

Kéthetente új könyvek! 60-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! Minden 
rendezvényünk ingyenes – szeretettel vár-
juk az érdeklődőket!

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

Használt, jó állapotú folyóiratok és CD-leme-
zek kedvezményes áron megvásárolhatók! 

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól tartjuk összejövetelün-
ket, ahol családias hangulatban beszélget-
het mindennapi életvezetési kérdésekről. 
A foglalkozást vezeti: Novák Ágnes kinezi-
ológus.  Legközelebb: 2018. január 24. 

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, a DélUtán Aalapítvány 
szervezésében Gubányi Gábor és játékos-
társai várják a játékos kedvűeket, korhatár 
nélkül! Legközelebb: december 6-án.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás- és 
iskoláscsoportokat. A programok ingye-

nesek, szeretettel várjuk a régi tagokat és 
az új érdeklődőket is! Könyvújdonságok: 
kéthetente várják a kedves olvasókat! 70 év 
felett és 16 év alatt ingyenes beiratkozá-
si lehetőség! Internethasználat.

További hírek, információk: 
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_
Facebook: FSZEK Csillagtelepi Könyvtár

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

Kéthetente új könyvek, friss folyóiratok 
folyamatosan érkeznek. A könyvtár állo-
mányából kivont könyvek és folyóiratok 
100 forintért megvásárolhatók. 

Programok:
Hétfőnként 15.30-tól matematika-korre-
petálás általános iskolásoknak
Horgoló-klub: csütörtökönként 10 órától 
Meridiántorna: minden páros csütörtökön 
15 órakor (jan. 25., febr. 8.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (jan. 25., febr. 8.)
Gyógyító hangok: jan. 24-e, 17 óra 

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

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

Csepel Színház
Február 15-e, 19 óra: Margauerite 
Monnot: IRMA, TE ÉDES – zenés komédia 
két részben a Turay Ida Színház előadá-
sában. Szereposztás: Keresztes Ildikó, 
Lovas Emília, Pásztor Máté.

Program
Február 10-11-e, naponta 9 és 17 óra 
között Ásvány- és ékszerkiállítás és vásár.
Február 17-e, 11 óra: Kippkopp a fűben - 
a Nefelejcs Bábszínház előadása
Február 17-e, 21.00-02.00 óráig: 
Retro Disco 
Február 24-e, 18 óra: Zámbó Jimmy Em-
lékkoncert. Fellépnek a hazai könnyűzenei 
élet híres előadói.

Könyvtár: Nyitva tartás: Kedd 8.00 - 14.00 
és Csütörtök 13.00 - 19.00
Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
Minden hónap első keddjén, 11 órától
Csepeli Kertbarát Kör előadása: Min-
den hónap utolsó csütörtökén, 16.30-tól

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Január 23-a, 16 óra: Egry Artúr: Be-
érném csenddel című verseskötetének 
bemutatója.
Január 30-a, 16 óra: Moldova György 
Kossuth-díjas, József Attila-díjas író iro-
dalmi estje. 

Galéria 21: 
Január 26-ig a Csepeli Képzőművész Kör 
tárlatát tekinthetik meg.  

Oktatás: 
OKJ-s dajka, gyógypedagógiai segítő, 
pedagógiai és családsegítő szakképzések. 
ANGOL, NÉMET  nyelvtanfolyamok. (A 
meglévő csoportokhoz csatlakozási lehe-
tőség van!)

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együtte-
se (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepe-
li Képzőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Tornaklub, 
Zumba-fitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, 
Nyugdíjas Nosztalgiaklub, Nyugdíjas Szenior 
Táncklub, Bánóczi Cardio-Box, Otthon Theat-
rum Társulat

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 

ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hét-
fő-csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189

A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztá-
ra: hétfő–péntek: 16–18, és az előadások 
előtt egy órával.

* * *

CSEPEL GALÉRIA
Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711

Bényi Eszter és Kovács Péter textilművé-
szek kiállítása

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

ÚJRAKEZDÉS című kiállítás. A tárlat min-
den darabja a helyszínen, műtermi áron 
vásárolható meg. A könyvek, képek vá-
sárlásával a galéria fennmaradását segíti.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Két iskola, 
két ország 
A BKSZC Weiss Manfréd Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály 
Műszaki Líceummal együttműködve 
2017-ben negyedik alkalommal nyerte 
meg a Határtalanul! elnevezésű pályáza-
tot. A két iskola közös szakmai és kultu-
rális programokon vett részt tavaly októ-
berben. A projekt címe: „Melegíts, hogy 
világíts! – Hőből áramot”. A modell 
segítségével a diákok megismerkedtek 
az iskolánkban tanult szakmaterületek 
alapjaival. A projektvezető, Rozgonyi 
Krisztián és a szakmai vezető, Bayer 
Géza fontosnak tartották–- a szakmai 
cél mellett – a két iskola között kialakult 
emberi, kulturális 
kapcsolatok építését 
és azok ápolását is.

Újrakezdés
Folytatja az Erdei Éva Galéria működé-
sét Erdei Kvasznay Éva művészetszer-
vező-képzőművész – jelentette be január 
14-én a csepeli kulturális élet művészet-

kedvelői előtt. Újrakezdés címmel sa-
ját régebbi képeiből nyílt kiállítását dr. 
Zámbó Károly királyerdei katolikus pap 
nyitotta meg. A tárlat február végéig 
tekinthető meg minden nap előzetes 
bejelentkezéssel a Kondor u. 29-ben 
(tel.: 420-0334).

Előadás a templomban
A Sekrestye színpad február 3-án is-
mét bemutatja Sztancsikné Losonczi 
Tímea: Szeplőtlen szívem diadalmas-

kodni fog! című, a fatimai jelenésekről 
szóló darabját. A Szent Imre téri Kis-
boldogasszony templomba minden-
kit szeretettel várnak a 14.30 órakor 
kezdődő előadásra.

fotó: Antal Zsuzsa
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 Ft-os Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. január 22. 

Sorsoltunk! A január 11-ei skandináv rejtvény nyertese: Józsa Ferencné 1214 Budapest, Bánya u. A gyerekrejtvény nyertese:  Darázs Viktória 1211 
Budapest, Ady E. út. Nyereményük egy-egy 1000 Ft-os Libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek 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@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás 
Andrea, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Potondi Eszter, Zubor 
Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2018. január 25-én, csütörtökön jelenik meg.
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Rejtvényünkben egy zsoltár részleteit fejthetitek meg. 
Kiről szól?

Vízszintes: 1. Az egyik részlet (zárt betűk: S; A; A) 10. Macska hasznos 
tevékenysége 11. Dalol 12. Teljesítménytúrázók Társasága 13. Irány 14. Szamárhang 
16. Félig erre! 17. Vékony husáng 19. Majdnem a legerősebb kártyák! 21. Véredénye 
23. Indíték 24. Evezőm fele! 25. Pazar betűi keverve! 26. Össze-vissza bakó! 
27. Juttasd, nyújtsd 28. Bolt keverve! 29. Régi lázcsillapító, a tonikban is van 
31. Német ember! 

Függőleges: 2. Muzsika 3. Szófaj 4. Különleges gyíkfajta 5. Eresze fele! 
6. Hideg évszaki 7. Szintén 8. Ékezet egynemű betűi! 9. Valóságosak, élők 
11. A másik részlet (T; I; L) 15. Azonos betűk 17. Szeretné benyújtani 
18. Nagyon magas építmény 20. Így is lehet felelni 22.Törlőgumi 26. Almárium fele! 
30. Illatozni kezd! 32. Kettős betű

Előző rejtvényünk megfejtése: 
1847. január 16.

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
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A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és 
Rendelőintézet (1204 Bp. Köves u 1. )

gazdasági igazgatója álláshirdetést tesz közzé 
az Intézmény Élelmezési osztályán

szakács, cukrász, konyhai kisegítő
munkakör betöltésére

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u.1.
Jelentkezési feltételek:
• szakács szakmunkás bizonyítvány (szakács munkakör betöltéséhez)
• cukrász szakmunkás bizonyítvány (cukrász munkakör betöltéséhez)
• általános iskolai végzettség (konyhai kisegítő munkakör betöltéséhez)
• orvosi alkalmasság
• nagy munkabírás (közepesen nehéz fizikai munka, meleg

üzemben történő munkavégzés)
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
A jelentkezési dokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
Fényképes önéletrajz, maximum 1 oldal az alábbiak szerint:
• iskolai végzettség 
• korábbi munkahelyek felsorolása, azt ott eltöltött munkaviszony

és munkakör feltüntetésével
A jelentkezés elbírálása: az ellátás érdekeire tekintettel folyamatos.

A jelentkezést elektronikusan kérjük benyújtani az alábbi címre:
Dr. Dohányosné Tenkes Erzsébet

élelmezési osztályvezető nevére címezve az 
elelmezes@jahndelpest.hu e-mail címre

JahnFerencKorhaz_KER-3_szerzodes_2018-01-04_XXI 102 x 134  12/01/2018  10:40  P  

Feladatok
• a termelés során használt gépek

  alapanyag kiszolgálása

• a berendezések üzemeltetése az

  előírásoknak megfelelően

Elvárások
• termelésben szerzett munkatapasztalat

• több műszakos munkarend vállalása

• megbízható munkavégzés

Előnyök
• targoncavezetői engedély

• szakmunkás végzettség

A B L A K   A J T Ó   Á R N Y É K O L Ó

Amit kínálunk
• versenyképes bérezés

• béren kívüli juttatások

• műszakpótlék

• stabil, hosszú távú munkalehetőség

  egy nemzetközileg sikeres cégnél

Munkavégzés helye:
  Csepel

Jelentkezés 8:00-16:00 óra között

  a 30/992-6555-ös telefonszámon

  vagy a desi.gabi@actual.hu email

  címen, Dési Gabriellánál

Betanított gépkezelőket
keres három műszakos munkarendbe.

 

Munkavégzés helye: Csepel

Jelentkezés:
8:00-16:00 óra között a 30/992-6555-ös telefonszámon

vagy a desi.gabi@actual.hu email címen,

Dési Gabriellánál

A B L A K   A J T Ó   Á R N Y É K O L Ó

Osztrák műanyagipari cég keres 

extruder üzemébe
 

 Karbantartó villanyszerelőt

INGATLAN ________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-es 
/900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. 
Ár: 4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festménye-
ket, dísztárgyakat, csillárokat, órákat, bizsukat, 
kitűntetéseket, hangszereket, réz, bronz tárgyakat, 
csipkéket, teljes hagyatékot. T.: 06-30-943-5583

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, ka-
merás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
LAKÁSSZERVÍZ! Javítás, átalakítás, felújítás, 
szépítés, építés. Bárminemű problémája adódik, 
mi segítünk! Minden, ami lakás, ház, kert. Korrekt 
munka, kedvező áron! T.: 06-30-445-8646

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!  

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 

1215 Budapest., Csete Balázs u. 15., 
info@csepelihirmondo.hu

A CSEPELI SVÁBOK SZABAD KULTURÁLIS EGYESÜLETE
köszönetét fejezi ki mindazoknak a csepeli és nem csepeli állampolgárok-
nak, akik 2017-ban adójuk 1%-ával segítették munkánkat. Szíves tájékoz-
tatásukra közöljük, hogy a felajánlott 77.096 Ft összeget kultúrcsoportjaink 
nemzetiségi jelmezeinek pótlására használtuk fel. Szíves felajánlásaikban 
továbbra is bízva, kívánunk minden kedves támogatónknak és csepeli la-
kosnak egészségben gazdag, békés, boldog új esztendőt.
Adószámunk: 19963368-1-43
Egyben tudatjuk, hogy 2018. február 3-án a Nagy Imre Általános Művelő-
dési Központ sportcsarnokában rendezzük meg a hagyományos német 
műsoros esttel egybekötött XXVIII.  farsangi  SVÁB BÁLUNKAT,  amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jelentkezésüket az alábbi telefon-
számokon tehetik meg.

Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete
Kaltenecker Antalné, elnök
tel.: 06-20-589-55-25 vagy 277-03-68
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NYÍLT NAPOK JANUÁRTÓL
RÉSZLETEKÉRT ÉRDEKLŐDJ A HONLAPUNKON.

PROGRAMOZÓ KURZUSOK
7–16 ÉVESEKNEK FEBRUÁR 5-TŐL.

Próbáld ki, és kattanj rá te is!

LOGISCOOL.COM
  LOGISCOOL CSEPEL

1211 Budapest, Posztógyár utca 1.
+36 70 362 6200

hello.csepel@logiscool.com

SAJÁT
OKTATÁSI
PLATFORM

AZONNALI
SIKERÉLMÉNY

IRODAI
KÖRNYEZET

LELKES
EGYETEMISTA

OKTATÓK

6–12 FŐS
CSOPORTOK

SAJÁT LAPTOP
MINDENKINEK

HIRDETES_CSEPEL_JANUAR_102X134_v01.indd   1 11/01/18   10:40
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

II. Rákóczi Ferenc út 88-92. (bejárat a Szent Imre tér felől)
Tel.: 226-1372; www.hszi21.hu; jatszohaz@hszi21.hu
Nyitva tartás: h: 8-18; k-cs: 9-17; sz: 8-17; p: 8-13; szo: 9-12

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK
Babamasszázs (1-10 hónapos korig) A szülők öt alkalomból álló 
tanfolyam keretén belül sajátíthatják el a masszázs alapfogásait. 
Kedd: 11.00-12.00. Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Szülésfelkészítő Mindent a szülésről dúlával, egyéni és/vagy 
csoportos beszélgetés várandós édesanyák számára. 
Kéthetente hétfőn, 15.30-17.00. Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Egyszülős Klub Egy csoport szülőknek, akik egyedül nevelik 
egy vagy több gyermeküket. Kéthetente kedden: 16.00-17.00 

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig) Kézműves foglalkozások, 
mozgásfejlesztés, mondókázás, tanácsadás egyéni és csoportos formában, 
szakképzett munkatársak vezetésével. Szombat: 9.00-12.00.

Játszva angolul (5-10 éves korig) Élmény központú angol nyelv oktatás 
a tematikus foglalkozások keretében. Szombat: 9.30-10.15 és 10.45-11.30. 
Vezeti: Boda Réka

Mesekuckó (3-9 éves korig) Játékokkal, kézműves foglalkozással 
tarkított  mesefeldolgozás szakképzett munkatárs vezetésével. 
Kéthetente hétfőn: 17.00-18.00.

Fejlesztőpedagógus Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, 
tanácsadás iskolás korú gyermekek részére (6-16 éves korosztály). 
Kedd, szerda: 9.00-13.00; csütörtök: 9.00-11.00.

Szabad játék és időszakos gyermekfelügyelet (0-16 éves korig)
A szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játéktevékenység mellett a szülőnek 
lehetősége van gyermekfelügyeletet is kérni, legfeljebb 3 óra időtartamban. 

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI 
OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ,  KERTÉSZETI SZAKMUNKÁS  

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén parkfenntar-
tási, kertészeti gépkezelői és egyéb kertészeti szakmunkák végzése.

Általános elvárások: 
• a munkához tartozó kisgépek kezelése 
• szakmai jártasság
• felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, precizitás
• minőségi munkavégzés

Felvételnél előnyt jelent: 
• kertész szakmunkás végzettség 
• gépjármű vezetői jogosítvány (B, C kategória)
• kertészeti kisgépkezelői oklevél
• több éves szakmai gyakorlat, tapasztalat

Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely
• bejelentett 8 órás munkaviszony
• jó munkahelyi légkör, változatos feladatok
• szakmai fejlődési lehetőség
• jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria
• munkavégzés a kerületen belül

Napi munkaidő:
Hétfőtől csütörtökig: 7:00 – 16:00
Péntek: 7:00 – 12:20

Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok megküldésével 
az park@varosgazda.eu e-mail címre várjuk, valamint leadhatja 
személyesen ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona 
József u. 62-64.) is.

FAVÁGÓ MUNKAKÖRBE

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén favágási és 
faápolási munkák végzése.

Elvárások: 
• szakmai jártasság
• felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság,  

terhelhetőség
• minőségi munkavégzés
• 1 év szakmai gyakorlat

Munkakezdés:
• azonnali munkakezdéssel

Felvételnél előnyt jelent: 
• motorfűrész-kezelő képesítés
• fakitermelő/ favágó képesítés
• lakott-területi fakitermelői képesítés
• ipari alpintechnikai vizsga
• emelőgép-kezelői vizsga
• B kategóriás gépjármű vezetői jogosítvány
• több éves szakmai gyakorlat 

Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely
• bejelentett 8 órás munkaviszony
• jó munkahelyi légkör, változatos feladatok
• szakmai fejlődési lehetőség
• jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria
• munkavégzés a kerületen belül

Napi munkaidő:
Hétfőtől csütörtökig: 7:00 – 16:00
Péntek: 7:00 – 12:20

Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok megküldésével 
a fasor@varosgazda.eu e-mail címre várjuk, valamint leadhatja 
személyesen ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona 
József u. 62-64.) is.
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | Fax: 427-0341
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-13.00 
A belépés díjtalan!

Február 10. 9.00-13.00
Baba-mama és Tini börze
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron.

TANFOLYAMOK

Önzetlen masszázs – Az érdeklődők fogadása 
érkezési sorrendben történik. 
Érdeklődők létszámától függően alkalmanként 10 perces ingyenes 
masszázs. Segíthet az izületek regenerálásában, 
vér és nyirokkeringés fokozásában... stb. 
Időpont: csütörtök  9.00-12.00, péntek 17.00-19.00 

Maminbaba Latin ritmusra mozgás anyának a babával. 
Várandósoknak is ajánlott. Időpont: szerda 10.00

Hangfürdő Tibeti hangtálak és a gongok rezgései 
átmossák sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Időpont: január 27.10.00

Jobb agyféltekés rajztanfolyam- Jelentkezőket várunk!
A rajzprogram alatt használt rajzkészség fejlesztő módszerek, az iskolai 
teljesítmény javulását hozhatja. Kezdés: február 26.
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi tanfolyamvezetőnél 
a 06 30/ 9443-460-as telefonszámon 
vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen

Hobby szintű  virágkötő tanfolyam indul kezdőknek – Jelentkezőket 
várunk! Aki szereti a virágokat és a növényeket és még egy kis kézügyes-
séggel is megáldotta a sors, annak itt a helye! Várjuk szeretettel! 
Időpont: kedd 10.00-12.00 (március 13.), szerda 18.00-20.00 (március 14.)
Jelentkezni lehet: Steer Éva virágkötőnél 06/30 /465-2840

NYUGDÍJAS KLUB
Időpont: január 27., február 3. 15.00-18.00
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

Bővebb információ: 278-2747,  kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

2018. január 20., 10-11 óra
Séta a múltba – Bunkertúra
Látogatás a csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. A program ingyenes, 
de előzetes regisztrációhoz kötött: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2018. január 20., 18-22 óra
Újévi koncert és görög táncház
A Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében. 
Fellép a Mydros együttes. A belépés díjtalan! 

TANFOLYAMOK     

STÍLUSTANÁCSADÁS páros héten hétfő: 15.00-16.30

ÖNISMERETI TRÉNING páros héten hétfő: 18.00-20.00

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

BODYART hétfő: 19.00-20.00 

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

FITTÁNC NŐKNEK  hétfő 19.30-20.30

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

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

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45

RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. Kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA! Ingyenes számítógép- és internethasználói tanfolyam
Szerda: 18.00-20.00

Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

FEBRUÁR 11. (VASÁRNAP), 11 ÓRA

BELÉPŐ: 1000 FT (JEGYEK ELŐVÉTELBEN KAPHATÓAK!)
AZ ELŐADÁS ELŐTT ÉS UTÁN KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS

ÉS UGRÁLÓVÁR VÁRJA A GYEREKEKET.

ZENÉS MESEJÁTÉK
A PÓDIUM SZÍNHÁZ ELŐADÁSÁBAN

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

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

HÜLLŐ KIÁLLÍTÁS:
2018. január 29- február 4-ig látogatható a Hüllő kiállítás, 29-én 
14.00-18.00 óráig, a többi napon  9.00-18.00 óráig. Állatsimogatóval, 
játékos feladatokkal, 30 különböző fajta állattal, ásványbörzével és kiál-
lítással várunk minden érdeklődőt. 

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK

ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30

Hatha Jóga: kedd: 10.30-11.30

Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól

Íjász klub: szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.

Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00 

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 

Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16.45-18.00

BLACK TOP hip-hop tánciskola: szerda 18.00-19.00
péntek 18.00-19.00

Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.

Fashion dance: 
kedd, csütörtök 16.00-17.00, 17.00-18-00, 18.00-19.00
péntek: 17.00-18.00

Hastánc: kedd 17.00-18.00

Íjász klub: szombatonként 9.30-10.30, 10.30-11.30, 11.30-12.30

Jóga: kedd:18.00-19.30

Meridián torna – „Élj száz évig egészségesen”: csütörtök 18.30-19.30

Ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 16.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)

Wing-Tsun Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00

Zumba: hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.00-18.00

FELHÍVÁS!
ESKÜVŐI SZOLGÁLTATÓK 
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK

Jelentkezzen kiállítónak 
a „Házasodjunk Csepelen!” – 

Esküvő Kiállításra.

Időpont: 2018. február 18., vasárnap 
10-14 óra, a Házasság Hete alkalmából

Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház 
(1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

Elsősorban csepeli és környékbeli 
vállalkozók jelentkezését várjuk, akik 

esküvővel kapcsolatos szolgáltatásokat, 
termékeket kínálnak.

Kedvezményes standbérleti díjak!

Jelentkezés személyesen 
2018. január 22-ig

2018. január 26-án 15 óra
Három hét a 

Titokzatos Peruban
Boross Adrienne élménybeszámolója

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
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7. Csepeli Disznótor

Jelentkezési határidő:
2018. január 29.

A Csepeli Városkép K�.

kolbászkészítő versenyt hirdet.
 

Az induló 3-5 fős csapatok feladata, 
hogy a helyszínen átvett 5 kg kolbászhúsból sütnivaló kolbászt készítsenek.

 
A szervezők biztosítják az asztalt, a kolbászhúst – amit a regisztrációs szám 

felmutatásával vehetnek át a verseny helyszínén – és a töltéshez szükséges belet. 
A versenyzőknek kötelező fehér kötény vagy köpeny illetve sapka használata.

 
A csapatoknak kell biztosítaniuk a kézi darálót, töltőgépet, vágódeszkát és a fűszereket.

 
A verseny kezdési időpontja: 2018. február 10-e, szombat, 9 óra

Időtartama: maximum 1,5 óra. Eredményhirdetés: 12 órakor. A program zárása: 13 óra 
Helyszín: Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont (1213 Budapest, Hollandi út 8-10.)

Minimum 5 csapat jelentkezése esetén indítjuk el a versenyt.
  

A versenyben részt vevő csapatoknak egy darab 20 cm-es kolbászt kell leadni a zsűrizéshez. 
(A többi a csapaté, de az a rendezvény helyszínén nem süthető meg!)

 
A zsűri értékeli a kolbászkészítés folyamatát, a megsütött kolbász ízét, állagát stb. 

A zsűri a készítés folyamatának és a nyers kolbász állagának minősítése után 
azonos konyhai körülmények között sütteti meg.

 
Nevezési díj: 4000 forint.

 
A verseny díjai:

1. díj: Folly Arborétum - Borászat – borválogatás és füstölt termékek - 15 ezer forint értékben
2. díj: Folly Arborétum - Borászat – borválogatás és füstölt termékek - 10 ezer forint értékben
3. díj: Folly Arborétum - Borászat – borválogatás és füstölt termékek - 5 ezer forint értékben

 
Regisztrálni 

az info@csepelivaroskep.hu e-mail címen, 
illetve a 06-70-439-7763-as telefonszámon

(8-13 óra között) lehet.

KOLBÁSZKÉSZÍTŐ VERSENY


