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A Jedlik Ányos Gimnázium fejlesz-
tésével kapcsolatos lehetőségeket, 
ötleteket vitatta meg első ülésén 
az a tanácsadó testület, amelynek 
tagjai ismert közéleti személyek, ta-
nárok. Az egyeztetőtanács létrejöt-
téről Borbély Lénárd polgármester 
döntött, elnökének Németh Szilárd 
országgyűlési képviselőt kérte fel. 

Németh Szilárd elmondta: a Jedlik tel-
jes körű felújítását a kormány ötmil-
liárd forinttal támogatja, és a Weiss 
Manfréd Terv részeként van rá lehető-
ség. Az átutalt összeg már megérkezett 
a csepeli önkormányzat számlájára. Az 
egyeztetőtanács az iskola fejlesztésé-
nek fő irányait jelöli ki: a testületben 
csepeliek és a gimnáziumhoz kötődő 

ismert személyiségek vesznek részt, 
köztük a diákok képviselője is. Az a tö-
rekvés, hogy a gimnázium tanulói ma-
gas színvonalú, megbízható tudást kap-
janak. A Jedlikben most és korábban 
is kiváló pedagógusok oktattak, akiket 
megbecsülnek. Olyan feltételrendszert 
akarnak biztosítani számukra, amely 
lehetőséget nyújt a korszerű oktatásra. 

A felújított gimnázi-
umnak már a 21-22. 
század igényeinek kell 
megfelelnie. A mun-
kálatok várhatóan két 
évig tartanak: ez alatt 
az idő alatt az oktatást 
a kerület egy másik 
épületében folytat-
ják. Erre az átmeneti 
időszakra is fel kell 
készülni, de megéri, 
hiszen európai színvo-
nalú intézmény szüle-
tik újjá Csepelen.

Fejlesztés a Jedlikben: európai 
színvonalú lesz az iskola

OKTATÁS

Az egyeztetőtanács tagjai
Bese Benő, Csurgay Árpád, Kertész Péter, Kispál György, 
Klinghammer István, Krassói Kornélia, Lászlóné Balázsovits Magdolna, 
Morovik Attila, Rapatyi Anna, Takaró Mihály, Tóth Endre, Zanati Béla

Az egyeztetőtanács négy tagját kérdeztük: 
milyen változást látnának szívesen az iskola életében?  

Klinghammer István akadémikus: 
A Jedlik Ányos Gimnáziumnak az ország 15-20 legjobb gimnáziuma közé  
kell kerülnie. Ennek egyik előfeltétele a magas színvonalú infrastruktúra 
megteremtése. A természettudományos tantárgyak esetében speciális 
előadókra van szükség, amelyekben a tanárok szemléltethetik a tantár-
gyaikhoz kapcsolódó kísérleteket, tudományos jelenségeket. A nyelv-
oktatásnak szintén kiemelt szerepet kell kapnia. A pedagógusoknak is 
alkalmazkodniuk kell az új követelményekhez, hiszen ők működtetik a 

megváltozott rendszert. A gimnázium udvarán egy 
nagy sportpályát kell kialakítani, mert a 

mindennapos sportolás elengedhetetlenül 
szükséges. 

Csurgay Árpád akadémikus: 
1954-ben a Jedlikben érettségiztem, és elmondhatom, hogy kitűnő ta-
náraink voltak, akik nagy hangsúlyt fektettek az általános műveltségre 
és sokoldalúságra. Ezt most is fontos célnak tartom. Az Egyesült Álla-

mokban 15 évig tanítottam. A tanárok ott sem kiválóbbak, mint itt, de az 
oktatás feltételei jobbak. Nem minden amerikai iskola elsőrangú, de a 

színvonalasabbakban arra törekszenek, hogy a diákok aktívak legyenek, 
és a legtöbbet kihozzák belőlük. Ami számunkra különösen fontos: erősí-

teni kell a nyelvoktatást, mert a tudás java része idegen nyelven hozzáfér-
hető. A sportolás szerepe is lényeges, mert 

egészséges fiatalokat kell nevelni. 

Bese Benő intézményvezető:
A kormányzati támogatás felhasználása örömteli változásokat hozhat a 
Jedlik életében. Az épületre minden szempontból ráfér a megújítás, legyen 
szó például a fűtési rendszer felújításáról, az akadálymentesítésről, a 
nyílászárók cseréjéről. De legalább ilyen fontos a szak- és osztálytermek 
korszerűsítése, modern oktatási, digitális és egyéb taneszközökkel történő 
felszerelése, amelyekkel eleget tudunk tenni a 21. század iskolai elvárá-
sainak. Gimnáziumunk népszerűsége tagozataink bővítését, a maximális 

osztálylétszámok elérését és ezzel együtt a 
bontott csoportok számának jelentős 

növekedését eredményezte, így elen-
gedhetetlenné vált az épület kibővíté-

se is. 

Rapatyi Anna, a gimnázium diákönkormányzatának elnöke
Az iskola fejlesztésével kapcsolatban a diákok egy listát állítottak ösz-

sze, amely tartalmazza, hogy milyen elvárásaink vannak. Ezek jó része a 
tanácsadó testület ülésén is elhangzott. Felvetettük például azt, hogy a 
költözés után az átmeneti, új épület környékén biztosítani kell a megfe-

lelő sportolási lehetőségeket. Szeretnénk, ha kedvezményesen vehetnénk 
igénybe különféle sportlétesítményeket. A felújított gimnáziumban pedig 

szükségünk van például olyan szekrényekre, amelyekben a diákok tárolhat-
ják a személyes holmijukat.
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WEISS MANFRÉD 
TERV CSEPEL ÚJJÁSZÜLETIK

DUNAI EVEZŐS KÖZPONT: CSEPELEN 
LESZ A VÍZI SPORTOK ÚJ OTTHONA 

W

EISS MANFRÉD

C
SEPEL ÚJJÁSZÜLETIK

A FEJLŐDÉS MOTORJA: SPORTBERUHÁZÁSOK
AZ ÉSZAK-CSEPELI SZIGETCSÚCSON
A Weiss Manfréd Terv révén kormányzati segítséggel a csepeli szigetcsúcson jelentős sportfejlesz-
tések indulnak el, melyekből Csepel még többet nyerhet! Észak-Csepel sportos megújulásával ke-
rületünk nemcsak fejlődik és rendezettebb lesz, hanem felkerülünk a nemzetközi sportturizmus 
térképére is. Csepelen beindulhat az idegenforgalom, új szolgáltatások és beruházások érkeznek, 
munkahelyek  létesülnek, a csepeliek meglévő ingatlanjai felértékelődhetnek,
így ezek is többet érnek majd. 

FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI KÖZPONT ÉPÜL CSEPELEN 
Kerületünk sporthagyományaihoz méltóan, a Kor-
mánnyal és a Magyar Atlétikai Szövetséggel közösen, 
Csepelre álmodtuk meg a magyar atlétikai sport egyik 
új fellegvárát. A pesti oldalon megépülő Budapesti At-
létikai Stadionnal szemközt, az észak-csepeli sziget-
csúcson létesülő fedett pályás atlétikai csarnok a hazai 
sportolók őszi-téli felkészülését segíti majd. A fejlesz-
téssel Magyarország és Csepel sportja is gazdagodik.

SPORT ÉS MEGÚJULÁS
3. rész

A Dunai Evezős Központ és az új fedett pályás atlétikai 
csarnok mellett – a Kormánynak és a Weiss Manfréd 
Tervnek köszönhetően – sok más sportos meglepetés is 
érkezik Csepelre. A szigetcsúcson kiépülő kajak-kenu 
szlalompálya, az új rekreációs liget és az itt létesülő Bu-
dapesti Xtrém Szabadidő Park (BMX-pálya) modern, fia-
talos, sokak számára vonzó célponttá varázsolják Csepelt. 

Keresve sem lelhetnének tökéletesebb otthonra Ma-
gyarországon a vízi sportok, mint Csepelen. Az  új 
Dunai Evezős Központ a Kormány jóvoltából az 
észak-csepeli szigetcsúcsnál, a Ráckevei-Soroksári-
Duna-ágon épül meg. A korszerű evezős versenypá-
lya hazai és nemzetközi versenyeknek ad majd ott-
hont, gazdagítani fogja a főváros és Csepel sportéletét. 
Az új csepeli evezős komplexum létrejötte méltó tisz-
telgés lesz Kolonics György halhatatlan emléke előtt is.

XTRÉM SPORT PARK 

ÉS VÍZI SZLALOM 

A SZIGETCSÚCSON
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Az egészségmegőrzésben óriási jelentősége van a rend-
szeres sportnak. Sajnálatosan a felnőtt lakosságnak még-
is csupán kis része sportol. Éppen ezért döntöttünk úgy, 
hogy a Weiss Manfréd Terv keretében közelebb hozzuk a 
sportot az emberekhez! Akár 15 csepeli helyszínen is sza-
badtéri sportpontokat építünk ki, ahol fiatalok és idősek 
ingyenesen hódolhatnak a legkülönfélébb egyéni és kö-
zösségi sportoknak, aktív szabadidős mozgásformáknak.

A Szabadkikötő SE és a Dunapack 
Papírgyár sporttelepét, valamint 
a Hollandi úti kajak-kenu vízi-
sport-telepet önkormányzatunk 
megvásárolja, felújítja és a cse-
peli sport érdekében működteti 
tovább. A körülmények és a szol-
gáltatások minőségi javításával 
az utánpótlás korú labdarúgás, a 
tenisz és kajak-kenu sportágak 
helyzetét szeretnénk fejleszteni, 
a lakossági és a versenysport te-
rén egyaránt. 

FELÚJÍTJUK 
A NAGY MÚLTÚ CSEPEL SC PÁLYÁT
A nagy múltú Csepel SC Béke téri sportpályája régóta 
egy alapítvány tulajdonában van, emiatt az elmúlt év-
tizedekben folyamatosan romlik és pusztul. Ezért úgy 
döntöttünk, hogy kormányzati segítséggel a telket és 
az ingatlant önkormányzati tulajdonba 
vesszük, és teljes körűen rendbe hozzuk a 
területet. Új futballpályát alakítunk ki és 
modernizáljuk a kiszolgáló létesítménye-
ket is. Megteremtjük az új alapokat a cse-
peli labdarúgás sikeréhez. Hajrá Csepel!

A Weiss Manfréd Terv bemutatását

FOLYTATJUK!

„Az itt élők nevében köszönjük németh szilárd 

képviselő úrnAk A Weiss mAnfréd tervért, Csepelért 

és A Csepeliekért végzett pArlAmenti munkáját. 

hAthAtós támogAtásárA A jövőben is számítunk!”

KÖZÖSSÉGI SPORTPONTOKAT 

ÉPÍTÜNK KERÜLETSZERTE

RENDBEHOZZUK 
ÉS SIKERRE 
VISSZÜK A RÉGI 
SPORTTELEPEKET
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Fazekas Sándor földművelésügyi mi-
niszter a Radnóti Miklós Művelődési 
Házban tartott fórumon a magyar 
mezőgazdaság eredményeiről be-
szélt, de szóba került az április 8-ai 
választások tétje is. 

A fórumot megelőző sajtótájékoztatón 
Fazekas Sándor (képünkön) elmondta, 
a kormány agrártámogatásokkal segíti 
a mezőgazdasági termelést, és a terme-
lők piacra jutását. Elismerően szólt a 
csepeli fejlesztésekről: kiemelte a Kis-
Duna-part rendbetételét, a 4,5 milliárd 
forint értékű útépítési programot és a 
Tamariska-domb természetvédelmi te-
rületté nyilvánítását. 

A földművelésügyi miniszter a magyar 
mezőgazdaság és az élelmiszertermelés 
teljesítményéről, a főváros és a vidék 

egymást erősítő kapcsolatáról beszélt. 
„Az új földtörvénnyel sikerült megvé-
deni a magyar földet. A nemzeti ügyek 
kormányának fontos, hogy azé legyen a 
föld, aki megműveli, és ne azoké a cége-
ké, amelyeket eladnak a külföldieknek” 
– jelentette ki. – „Nőtt az agrárexport, 
emelkedett a foglalkoztatottság, ki tud-
tuk használni az uniós agrártámogatá-
sokat, csökkentettük az alapvető élelmi-
szerek áfáját” – sorolta a legfontosabb 
eredményeket. 

Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő elmondta, az egyik legfontosabb 
eredménynek azt tartja, hogy a mező-
gazdaságban 70 ezer új munkahely jött 
létre, továbbá hogy a földtörvénynek 
köszönhetően a magyar föld több mint 
80 százaléka kis- és középgazdák kezé-
be került. • Lass Gábor 

Még az MSZP-s önkormányzat kötött 
szerződést azzal a Simicska Lajos-
hoz köthető vállalkozással, amely a 
csepeli buszvárókat egyik napról a 
másikra elkezdte bontani, jelentősen 
csúfítva ezzel a városképet. Tették 
mindezt úgy, hogy a kerület vezetése 
arra kérte a vállalkozást, hogy addig 
ne kezdődjenek el a munkálatok, míg 
az önkormányzat saját tulajdonába 
nem veszi a várókat. A Jobbik a ha-
talomért még a saját választóinak is 
keresztbe tenne.

Abszurdabb nem is lehetne az a törté-
net, amelynek előzménye tavaly nyárig 
nyúlik vissza. Történt, hogy a csepeli 
önkormányzat 2017-ben feltérképezte 
a kerületben található buszvárók álla-
potát. A tapasztalatok rosszak voltak: 
a buszvárók megsérült elemeit nem 
állították helyre, a felépítmények nagy 
részét graffitik csúfították és illegális 
hirdetésekkel rakták tele.

A területen lévő várók két nagy, hirde-
tőfelületeket bérbeadó cég tulajdoná-
ban voltak. A képviselő-testület tavaly 
év végi határozata alapján a szerződést 
mindkét társasággal felmondták. A fen-

tieken kívül ennek az is volt az 
oka, hogy a 10-15 évvel ezelőtt 
megkötött szerződések felett el-
járt az idő vagy azok le is jártak, 
ráadásul – mint kiderült – a ki-
helyezett buszvárók nem voltak 
összhangban a szerződésben 
megjelölt helyszínekkel. A vá-
rosvezetés célja az volt, hogy a 
buszvárók önkormányzati tu-
lajdonba kerüljenek, és újakra 
cseréljék azokat. Ez azért is volt 
fontos, mert így saját hatáskör-
ben lehet tisztán tartani azokat, 
a hirdetési felületek értékesítése 
pedig bevételt jelent az önkor-
mányzatnak.

A felmondási idő lejártát kö-
vetően azonban a Jobbik gaz-
dájának, Simicska Lajosnak a 

tulajdonosi körébe tartozó egyik vál-
lalkozás megkezdte az általa üzemel-
tetett 16 utasváró elbontását. A dolog 
pikantériája, hogy a városvezetés előtte 
kérte a vállalkozást, addig ne álljanak 
neki a bontásnak, míg a várók önkor-
mányzati tulajdonba nem kerülnek. A 
cég azonban szándékosan a csepeliek 
kényelmét, biztonságát semmibe véve 
döntött az azonnali bontás mellett.

Az önkormányzat feladatának tekin-
ti, hogy segítse a csepeliek kényelmes 
utazási körülményének biztosítását, 
amelyhez hozzátartoznak kulturált 
buszvárók is. Úgy látszik azonban, 
hogy nemrég tiltott pártfinanszírozási 
botrányba keveredett Jobbiknak csak a 
hatalom fontos, amelynek megszerzé-
séért képes akár a saját választóinak az 
akaratával is szembemenni. • AT

AKTUÁLIS

Szétverte a buszvárókat 
a Jobbik gazdája

Húzóágazat a mezőgazdaság
AKTUÁLIS

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Idén három csaLádI hajóIránduLást szervezünk:

HAJÓKIRÁNDULÁS 
DÁTUMA

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ

2018. június 2. 2018. május 25.

2018. augusztus 26. 2018. augusztus 16.

2018. szeptember 15. 2018. szeptember 7.

jelentkezés és információ:
csaladihajokirandulas@csepelivaroskep.hu  

a kirándulásokra csepeli lakcímkártyával rendelkező családokat várunk: 
3–11 év közötti gyermekeikkel, legfeljebb két felnőtt kíséretében 

(szülők, illetve szülő és nagyszülő)

tisztelt Csepeli Családok!
 szeretettel meghívjuk Önöket a Csepeli Önkormányzat 

dunai hajókirándulásaira!
a teljes körű vendéglátás mellett, a felnőtteket számtalan 
színes élmény és felejthetetlen panoráma, a legkisebbeket 
arcfestés, interaktív gyerekkoncert, kézműves-foglalkozás 

és sok vidám meglepetés várja!

hajózzanak 

veLünk!

csePeLIeknek
a tavaLyI nagy sIkerre vaLó 

tekIntetteL 

a Program  2018-Ban Is 

foLytatódIk!

Ingyenes

hajókIránduLások

csaLádI
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A CSEPELI SZÉPKORÚAKNAKNYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK

INGYENES
Tisztelt Csepeli Nyugdíjasok!

A NYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK A NAGY SIKERRE 
TEKINTETTEL 2018-bAN IS fOLYTATÓDNAK!

HULLÁmOK, NAPSüTÉS ÉS fELEJTHETETLEN PANORÁmA 
vÁRJA ÖNÖKET EURÓPA LEGGYÖNYÖRűbb fOLYÓJÁN!

borbély Lénárd
Csepel polgármestere

vÁRJUK ÖNT IS SZERETETTEL!

IDÉN NÉGY IDőPONTRA LEHET JELENTKEZNI:

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. ÁPRILIS 4.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁRCIUS 23.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 6.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 29.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. mÁJUS 10.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 2.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 13.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. JÚNIUS 5.

Jelentkezés:

SZEMÉLYESEN a Nyugdíjas Közösségi Házban (Csepel, Kossuth Lajos u. 115.) 
Jelentkezéshez szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény
Mindenkitől csak egyetlen időpontra történő jelentkezést tudunk elfogadni.

Hajokirandulas nyugdijas OK.indd   1 1/30/18   15:23
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Simicskáék cége pillanatokat 
alatt elbontotta a buszvárókat

Az önkormányzat felmérte: 
borzalmas állapotokat talált
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Február 24-én, szombaton újra a 
csepeli piac körül gyűltek össze a 
választási kampányban részt vevő 
kisebb-nagyobb pártok. Akkor még 
csak Németh Szilárdnak és Bangóné 
Borbély Ildikónak volt meg az elin-
duláshoz szükséges ajánlása, így a 
többségük ezeket gyűjtögette. 

Békésen megfértek a kampányoló ak-
tivisták egymás mellett, ahogy az egy 
demokráciában illik. Ám láthatók vol-
tak az ellentétek is. Az MSZP csepeli 
önkéntesei például a lehető legtávolabb 

Ismét a piac mellett 
kampányoltak a pártok

VÁLASZTÁS

telepedtek le Szabó Szabolcs és az Együtt vidékről és más 
kerületekből, mikrobusszal érkező aktivistáitól. Így tudták 
kikerülni egymást, miután az elmúlt héten is csak tovább 
mérgesedett közöttük a közös jelöltségről folytatott vita.

A virtuális térben, a Facebookon is 
vitatkoztak egymással 
az emberek, ám az MSZP 
és az Együtt közötti 
nézeteltérés mutatkozott 
meg a leginkább. 

A véleményeket változtatás 
nélkül közöljük.

Harmincszoros támogatottsággal had lépjek 
vissza az Ön javára, Szabolcs!

„Meny-
nyit fizettek a 

helyi MSZP-s bűnö-
zőknek a fidesz vajon hogy 

elb**szák az életünket! Ez a 
nő soha nem nyert egyéniben! 
De most is befutó listás helye 

van. Nekünk meg bele-
szarnak a szánkba!” 

K. Éva

„Ban-
góné el-

sősorban párt 
katona. A legeslegel-
ső a PÁRT!!! A nép 

le van szarva!” 
Sz. Zoltán

„Nem 
tetszik, nagyon 

nem tetszik. Ha győz 
Csepelen a Fidesz jelölt, 

akkor az MSZP nem mos-
sa le magáról, hogy ez 

az ö lelkén szárad.” 
S. Éva

Bezzeg, régen minden jobb volt!
Rengetegen látogatták meg a 
csepeli Fidesz standjait

Rájárt a rúd mostanában Szabó Szabolcsra

Együtt az MSZP és a Jobbik

Közösen kapaszkodnának vissza a hatalomba

Szabó Szabolcs idegenlégiós 
kampánycsapatának láthatóan 

nincs helyismerete – de a közleke-
dési táblákat se nagyon ismerik

„Azért kicsit 
furcsa dolog ám ez 

a 2014-es győzelem Szabó 
Szabolccsal! Akkor az MSZP nem 
egyszerűen „támogatta” Szabót, 

hanem BEVITTE az Országgyűlésbe! 
Szabó Szabolcsot előtte senki nem is-
merte sem Csepelen, sem Soroksáron. 

Ugyanolyan ismeretlen – és nyeret-
len – politikus volt, mint most 

helyben Bangóné.” 
E. János

„Az ellenzék 
már nem képes kiter-

melni magából egy helyi képvi-
selöt? Mi közük van ezeknek /Szabó 
Szabolcs, Bangóné, Bereczki Miklós 

stb/ Csepelhez? Most kezdek rájönni, hogy 
milyen frekventált hely lett Csepel, mindenki 

verseng érte! Igaz a semmi tevéshez elég 
az igérgetés. Tapasztaltuk az utóbbi négy 

évben, hisz Szabó sem tett a kerületért 
semmit.Vagy bocsánat kijelölte a 
helyet a migránsoknak! Hatalmas 

teljesités!!!!” 
Sz. Elvira
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Kémfotó került az internetre, ami Szabó 
Szabolcs hetekig hirdetett jelölőgyűlé-
sén készült. A képen a Munkásotthon 
460 fős színházterme látható. A nézőtér 
üres székei között szinte elvész az Együtt 
jelöltjét támogató, körülbelül húszfős 
társaság. A fényképet egy MSZP-s ké-
szítette, miután arra hivatkozva küldték 
be a hatalmas terembe Szabó pár tucat 
hívét, hogy nincs másik üres helyiség.

A fotót a csepeli MSZP egyik interne-
tes lapja adta közzé, méghozzá egy má-

sik képpel együtt. Az szintén a baloldali 
pártházként működő Munkásotthonban 
készült. Bangóné Borbély Ildikó, a cse-
peli szocialisták jelöltjének kampány-
megbeszélését mutatja – ahol sokkal töb-
ben ülnek, mint Szabó jelölőgyűlésén. 
Közöttük Tóth Mihály volt polgármes-
ter, Podolák György korábbi parlamenti 
képviselő és még sok más régi pártmun-
kás, KISZ-vezető, egykori munkásőr. 
Az MSZP-sek a két képet összehason-
lítva azt próbálták hangsúlyozni: Szabó 
Szabolcs elfelejtette, hogy kik támogat-
ták 2014-ben, és most is csak ennyit ér a 
szocialisták támogatása nélkül. 

Hogyan került Szabó Szabolcs pár tu-
cat híve a 460 fős színházterembe? Ezt 
Takács Mónika MSZP-s politikus, a 
Munkásotthon gazdasági vezetője ma-
gyarázta el. „A pontos és hiteles tájé-
koztatás végett csak annyit, hogy Sza-
bó Szabolcs fóruma helyhiány miatt 
kényszerült a színházterembe, ami óri-
ási (460 fő befogadóképességű). Nem 
tervezték megtölteni” – írta a politikus 
asszony a Facebookon a botrány kitö-
rése után. A pontos és hiteles tájékoz-
tatás érdekében még annyit kell eh-
hez hozzátenni, hogy Takács Mónika 
MSZP-s képviselő a tulajdonosa annak 

az MSZP-s lapnak is, amely kitette a 
kémfotót az oldalára. 

Az Együtt elutasít min-
denfajta családon belüli 
erőszakot, hirdeti magáról 
büszkén a párt. Juhász Pé-
ter pártelnöknek egy ha-
sonló ügyben most mégis 
bíróság elé kell állnia.

Miközben az Együtt a női 
egyenjogúság és családon 
belüli erőszak élharcosaként 
hirdeti magát, pártelnökük 
mindezt már kevésbé tartja 
fontosnak. Először a Bors 
szellőztette meg, hogy állí-
tólag megverte, és napokra 
egy lakásba zárta egykori 
élettársát, három nagyobb 
gyereke édesanyját Juhász 
Péter, az Együtt elnöke. Az 
ügyből már peranyag is szü-
letett. A bírósághoz Juhász 
volt párja fordult. A drog-
ügyeiről elhíresült politikus 
a sajtóban ugyan elismerte, 
hogy dulakodott a nővel, de 
igyekezett a történteket a 
sértettre hárítani.

Hogy mi lesz a bírósági 
ügyből, nem tudni, az azon-

ban biztos, hogy ennél kí-
nosabb helyzetbe nem is 
keveredhetett volna a párt. 
Emlékeztetőül: néhány hete 
került nyilvánosságra a 
párt programja, amelyben 
előkelő helyen szerepel a 
nők jogainak védelme és a 
családon belüli erőszak el-
leni küzdelem. A program 
szerint azonnali hatállyal 
ratifikálnák és a magyar 
jogrendszer részeként ér-
vényesítenék az Isztambuli 
Egyezményt, amelynek cél-
ja a nők és a családon belüli 
erőszak megelőzése és az 
ellene való küzdelem. Ezen- 
felül központi, névtelen se-
gélyvonalat és védett mene-
dékotthonok központi kor-
mányzati és önkormányzati 
hálózatát hoznának létre a 
családon belüli erőszaktól 
fenyegetettek vagy annak 
áldozatául esettek számára.

Miközben tehát az Együtt a 
női egyenjogúságról, csalá-
don belül erőszak elleni fel-
lépésről papol, addig a nők 

j o g a i é r t 
harciasan 
kiálló libe-
rális párt 
e l n ö k e 
egy súlyos 
bántalma-
zási ügybe 
k e v e r e -
dett. Ezek 
után több 

kérdésünk is lenne: lemond-e 
– és ha igen, mikor – az   ál-

lítólagos nőverő pártelnök? 
Elhatárolódik-e Szabó Sza-
bolcs, az Együtt csepeli-so-
roksári képviselőjelöltje Ju-
hász Pétertől? Egyáltalán, 
hol vannak ilyenkor azok a 
Soros-féle jogvédőcivil szer-
vezetek, amelyek máskor 
utcai tüntetéseket szervez-
ve állnak ki a nők jogaiért? 
Mert akár nekik is lehetne 
véleményük a súlyos esetről. 
Vagy nincs? • TK

Ezen megy a vita 
Az MSZP és az Együtt viaskodá-
sa látszólag értelmetlen dolgon fo-
lyik. Bangóné ugyanis hiába volt 
sikeresebb az ajánlógyűjtésben. 
Elmondása szerint bármikor kész 
visszalépni Szabó Szabolcs javá-
ra. Szabó is bármikor elfogadná a 
visszalépést. 

Mi a baj mégis? Az MSZP azt akar-
ja, hogy 2014-hez hasonlóan ott le-
gyen a nevük Szabó Szabolcs és az 
Együtt neve mellett. Szabó viszont 
teljes kapitulációt vár. Azt, hogy az 
MSZP neve semmilyen szinten se 
jelenjen meg. Ez érthetően megalá-
zó feltétel a Csepelen mindig erős, 
de évek óta háttérbe szorított szo-
cialisták részére. Elvégre utoljára a 
németektől vártak teljes kapituláci-
ót, miközben az Együtt és az MSZP 
elvileg szövetségesek.

Egymást is megalázzák 
a baloldali pártok

VÁLASZTÁS AKTUÁLIS

Az MSZP szerint Szabó Szabolcs 
semmire sem megy a támogatásuk nélkül

Szabó Szabolcs jelölőgyűlése  
a Munkásotthon színháztermében

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Szeretettel várjuk!

nyugdíjasoknaksóterápia

ingyenes sóterápiás BÉrLet a CsepeLi ÖnkorMányZattóL!

Most 5000 Ft ÉrtÉkű, 5 aLkaLMas 
sóterápiás BÉrLetet igÉnyeLhet

ingyenesen!
Nem kell hozzá más, csak csepeli lakcímkártya és nyugdíjasigazolvány.

Az ingyenes sóterápia bérlet 2018. március 1-től igényelhető: a Csepeli 
Nyugdíjas Közösségi Házban (1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 115.). Telefon: 
1/278-0128. E-mail: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu

Összesen 1000 fő számára tudunk ingyenes bérletet biztosítani.
jelentkezzen hamar Ön is!

A sóterápia helyszíne: 
Csepeli „Sóterápium” sóbarlang 
(1211 Budapest, Posztógyár u. 1.)

SzeretNé egéSzSégét megőrizNi? 
CSepel ÖNkormáNyzatáNak támogatáSával iNgyeNeS 

himalájai SóterápiáN vehetNek réSzt a kerületbeN élő időSek!

Soterapium_HIRD_102x135.indd   1 2/13/18   14:21

Kínos helyzetbe 
lavírozta magát 
az Együtt

Részletek az Együtt programjából

fotó: Vermes Tibor
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„A javaslatról csak a választások után 
dönt a Ház” – mondta Németh Szilárd,
a kormánypártok vezérszónoka 
a Stop Soros törvénycsomag általános  

vitájában, az Országgyűlés plenáris 
ülésén. A migráció szerinte egész Eu-
rópa jövőjét minimum ötven-száz évre 
meghatározza, azzal Brüsszel is folya-

matosan foglalkozik, de már az ENSZ 
is egy migrációs csomagon fáradozik.

„A kormány mindkét helyen képvise-
li a magyar álláspontot, azt, hogy nem 
akarunk bevándorlóországgá válni, ke-
vert etnikumúvá és kevert vallásúvá, 
mert fontosak keresztény gyökereink” – 
mondta.

„Európa elsődleges feladata, hogy meg-
védje határait, a szolidaritást pedig az 
európai szabad nemzetek között kell 
gyakorolni” – emelte ki az Országgyű-
lés honvédelmi és rendészeti bizottsá-
gának elnöke.

Az elmúlt nyolc évben szellemiségében, 
intézkedési kultúrájában is megválto-
zott a Készenléti Rendőrség (KR). 
Ez ma már nem az a testület, amely 
2006-ban a saját népére támadt – je-
lentette ki az Országgyűlés honvé-
delmi és rendészeti bizottságának 
elnöke, miután látogatást tett a KR 
budapesti központjában. „A Készen-
léti Rendőrség múltjában fekete folt 
2006. október 23-a, amikor az ak-
kori politikai vezetők – köztük Gyur-
csány Ferenc miniszterelnök – arra 
kényszerítette a testület elődjét, hogy 
a saját népét lője és lovasroham-
mal „küzdje le” – mondta Németh 
Szilárd. 

A KR legaktuálisabb feladatának 
a határvédelmet tekinti, azután, 
hogy 2015-ben létrejött a két ha-

tárrendészeti igazgatóság. „A testület 
ezzel a tevékenységével hozzájárul ah-

hoz, hogy Magyarország mára Európa 
legbiztonságosabb országa és Budapest 
az egyik legbiztonságosabb nagyváros 
lett” – tette hozzá.

Az elmúlt nyolc évben nemcsak a rend-
őrségnél történt szellemi irányváltás, 
hanem a kormányzat és a Készenléti 
Rendőrség viszonyában is. Ha a testület 
új feladatot kap a kormánytól, annak fi-
nanszírozását is biztosítják.

A V4-es országok megmutatták a világnak: meg le-
het állítani az illegális migrációt – jelentette ki az 
Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságá-
nak elnöke a visegrádi országok (V4) parlamentjei-
nek védelmi bizottsági találkozóján. A konferencia 

egyik fő témája az Európára, a V4-es 
országokra (Csehország, Szlovákia, 
Lengyelország, Magyarország) nehe-
zedő migrációs nyomás volt.

Németh Szilárd szerint a V4-ek pél-
daértékű együttműködése 2015 óta 
bizonyítja Közép-Európában, hogy 
ezt a helyzetet meg lehet oldani. „Sta-
tisztikai adatok mutatják, hogy bár 
továbbra is vannak próbálkozások, 
töredékére csökkenthető a migrációs 
nyomás” – hangsúlyozta. „Azokba 
az országokba viszont, ahol ezzel nem 
foglalkoztak, nem védték határaikat, 
napjainkban is tömegesen áramlanak 
migránsok” – tette hozzá.

Budapest ma 
a legbiztonságosabb 
európai főváros

Stop Soros: a magyar nép kezébe 
helyezik a törvénycsomag elfogadását

Meg lehet állítani 
az illegális migrációt

Keleti pályaudvar, 2015 augusztus. 
Az elmúlt években ilyet nem lehetett látni

MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Európa elsődleges 
feladata, hogy 
megvédje határait

Korunk legnagyobb kihívása a népvándorlás. A Fidesz 
– Magyar Polgári Szövetség Országos Választmánya is 
megtárgyalta az ENSZ „migrációs mobilitási csomagját”, 
amely alapjogként tekint a migrációra. A Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség Országos Választmánya az alábbi nyi-
latkozatot teszi az ENSZ „migrációs mobilitási csomagjá-
val” kapcsolatosan.

Mi, a Fidesz Országos Választmánya határozottan kiál-
lunk Magyarország függetlensége mellett és elutasítjuk 
az ENSZ tervezett migrációs csomagját. 

Elutasítjuk, hogy a tervezet szerint: a migráció kedvező 
folyamat, melyet elő kell segíteni.
Elutasítjuk, hogy a tervezet szerint: a határvédő kerítések 
lebontásával új migrációs útvonalakat kell kialakítani.
Elutasítjuk, hogy a tervezet szerint: a kormányoknak 

anyagi segítséget kell nyújtaniuk a befogadott illegális 
bevándorlók részére. 

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választ-
mánya egyetért a magyar emberek nagy többségének vé-
leményével, mely szerint a migráció nem tekinthető ked-
vező folyamatnak, megállítható és meg is kell állítani. 
Nem értünk egyet a migrációs útvonalak kialakításával és 
a határvédelem lebontásával, a határok átjárhatóságával. 
Nem értünk egyet azzal, hogy a migráció alapvető embe-
ri jog. A bevándorlás növeli a terrorveszélyt és aláássa a 
biztonságot. 
A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országos Választ-
mánya felkéri a magyar kormányt, hogy határozottan 
képviselje a magyar álláspontot az ENSZ-vitában. 

2018. február 26.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség 
Országos Választmányának nyilatkozata

fotó: N
agy B
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Talán még sohasem volt egy-
szerre olyan sok bajnok, sport-
híresség a miskolci Városi Sza-
badidőközpontban, mint a múlt 
hétvégén, amikor a Diákolimpia 
– Grundbirkózás országos dön-
tőjét rendezték. Ott volt többek 
között Varga János és Majoros 
István, Mexikóváros (1968) és 
Athén (2004) olimpiai bajnok 
birkózói, Komáromi Tibor há-
romszoros világbajnok, Kovács 
István, az egyetlen magyar sza-
badfogású vb-aranyérmes. 

Németh Szilárd, a Magyar Bir-
kózó Szövetség elnöke köszön-
tőjében megemlítette, hogy a 
sportág előkészítő műhelyének 
is felfogható, az egész országot 
behálózó rendezvénysorozaton 
1800 ifjú birkózó tízfős csapa-

tokban képviselte iskoláját, lakó-
helyét, és ebből a népes mezőny-
ből kerültek ki a két korcsoport 
legjobb csapatai, akik elindul-
hattak a miskolci fináléban. Az 
elnök az iskolások elé példaként 
állította a csarnokban megjelent 
hírességeket, mondván, kitar-
tással, szorgalommal és sok-sok 
lemondással egyszer majd ők is 
nagy bajnokok lehetnek. 

A Fasang Árpád Zeneiskola fennállá-
sának 75. évfordulója tiszteletére ju-
bileumi koncerteket rendeztek február 
20-a és 23-a között. „A zene ünnepe 
Csepelen” című hagyományos rendez-
vénysorozaton az iskola zenekarai és 
kamaraegyüttesei játszottak, felléptek 
a növendékek, valamint a művésztaná-
rok koncertjének is tapsolt a közönség. 
Ez utóbbi alkalmon részt vett Borbély 

Lénárd polgármester, Morovik Attila  
alpolgármester is. A polgármester e 
jeles jubileumra díszoklevelet adott át  
dr. Szentkirályi Aladár Miklós intéz-
ményvezetőnek.
 
„A mai intézmény jogelődjét, a Csepe-
li Zeneiskolát 1942-ben alapították. A 
nagy változást Csepel budapesti kerület-
té válása hozta. A fejlődés napjainkig is 
töretlen, hiszen az elmúlt években rend-
szeresen hétszáznál is több gyermekkel 
indulnak a tanévek” – mondta az intéz-
ményvezető. Az iskola a Fasang Árpád 
nevet 2002-ben vette fel, tisztelegve a 
magyar zenei életben múlhatatlan ér-
demeket szerzett zenepedagógus, kar-
nagy és zeneszerző munkássága előtt.

Grundbirkózó diákolimpiai döntő Miskolcon
AKTUÁLIS ISKOLA

Orbán Viktor huszadik 
évértékelőjét tartotta 

fotó: M
T

I

Iskolába hívogató
A Lajtha László Általános Is-
kolában 49 éve folyik ének- és 
zenetagozatos képzés. Aranyokle-
veles minősítésű énekkarunk nagy 
hagyományokkal rendelkezik. A 
család igénye szerint hangszeres 
oktatásra helyben van lehetőség, a 
kerületi zeneiskola tanárainak irá-
nyításával.

Az első osztályban a tanítóink 
gyermekközpontú, játékos és ki-
próbált olvasás- és írástanítási 
módszerekkel, a tanulók egyéni 
tempójához és képességeihez iga-
zodva biztos olvasási, írási, szá-
molási készségeket alakítanak ki. 
Az emelt szintű énekoktatás év-
folyamonkénti csoportbontásban 
történik, a dalokat a tanulóink an-
gol nyelven is tanulják. 

Különleges szolgáltatásunk az 
angol, a német nyelvek oktatása 
1. osztálytól, kiscsoportban. Sze-
retettel várjuk az alsó tagozat 
bemutatóóráira!

Nyílt tanítási napok: március 5-én  
9-től 11-ig; március 6-án 9-től 
10.40-ig; március 12-én, 9-től 11-ig.

Bővebb tájékoztatás: 
www. lajthalaszlo.hu; 
Tel.: 276-7167 
Tóth Imréné intézményvezető 

A Fasang zeneiskola 
jubileumi koncertjei

Tíz év eredménye 
A pedagógusok kiválóságát mi 
sem bizonyítja jobban, mint az 
elmúlt tíz esztendő eredményei. 
E rövid idő alatt az országos és 
fővárosi versenyeken a tanulók 
35 arany, 54 ezüst, 25 bronz és 
27 különdíjat, nívódíjat szerez-
tek. Ma már a hátrányos helyze-
tű gyermekek is részesülhetnek 
zenei képzésben, mert az iskola 
2014-ben elnyerte a Mentoráló 
Intézmény minősítést. 

Szentkirályi Aladár Miklós

Tisztelt Csepeliek!
 Egész Európára kiterjedő aláírásgyűjtés zajlik a nemzeti kisebbségek jogainak megvédéséért. 

Az erdélyi magyarság számít ránk, álljunk ki értük közösen!

Segítsünk, 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 írja alá az online petíciót!

 Védjük meg magyar honfitársainkat!
 Csepel, 2018. január 15.  

 Borbély Lénárd Németh Szilárd
 Csepel polgármestere országgyűlési képviselő

jogainK.eu

írja alá Ön is!segíTsÜnK KÖZÖsen!
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Megkezdődött a csepeli kalózhajós játszótér kibővítése. Elsőként a 
hajótestet emelték ki a vizet szimbolizáló homoktengerből.

A kalózhajó parti sziklák között lesz zátonyra futtatva, mellette 
fantáziadús kalózkunyhók is épülnek. Úgy tudjuk, hogy egy új má-
szóháló és polip-homokozó építése is szerepel a tervekben.

A játszótér a különleges játékok és berendezés miatt rendkívül 
népszerű. Hetente egy napon a gyep – és nem egyszer a játékok 
– elhasználódása miatt pihentetik, rendbe teszik a területet. Mi-
vel vidékről is sokan járnak ide a gyerekeikkel, nagyon kevés a 
parkolási lehetőség. Ezért az önkormányzat azon is dolgozik, hogy 
megnövelje a parkolóhelyek számát: információnk szerint a busz-
fordulóban alakítanak majd ki új helyeket. 

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Idén három csaLádI hajóIránduLást szervezünk:

HAJÓKIRÁNDULÁS 
DÁTUMA

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ

2018. június 2. 2018. május 25.

2018. augusztus 26. 2018. augusztus 16.

2018. szeptember 15. 2018. szeptember 7.

jelentkezés és információ:
csaladihajokirandulas@csepelivaroskep.hu  

a kirándulásokra csepeli lakcímkártyával rendelkező családokat várunk: 
3–11 év közötti gyermekeikkel, legfeljebb két felnőtt kíséretében 

(szülők, illetve szülő és nagyszülő)

tisztelt Csepeli Családok!
 szeretettel meghívjuk Önöket a Csepeli Önkormányzat 

dunai hajókirándulásaira!
a teljes körű vendéglátás mellett, a felnőtteket számtalan 
színes élmény és felejthetetlen panoráma, a legkisebbeket 
arcfestés, interaktív gyerekkoncert, kézműves-foglalkozás 

és sok vidám meglepetés várja!

hajózzanak 

veLünk!

csePeLIeknek
a tavaLyI nagy sIkerre vaLó 

tekIntetteL 

a Program  2018-Ban Is 

foLytatódIk!

Ingyenes

hajókIránduLások

csaLádI

Hajokirandulas_CSALADI_OK.indd   1 1/30/18   15:27

A csepeli óvodások számára rendezett játékos fo-
cimérkőzéseket a Csepel Utánpótlás Sportegye-
sület (CSUSE) a Nagy Imre ÁMK 
tornacsarnokában. Az óvodás 
Bozsik-tornán tíz óvodából 
több mint száz gyerek vett 
részt. A jó hangulatú ta-
lálkozót a csepeli ön-
kormányzat támogatta. 

A játékos versenyen a 
csapatokat csoportokba 
osztották, ahol minden-

ki játszott mindenkivel. Az öt- és hatéves gyere-
kek között lányok is rúgták a labdát. A mérkőzé-
seken nem az eredmény, hanem maga a játék volt 
a lényeg. Végeredményt nem hirdettek: a résztve-
vők oklevelet és csokit kaptak ajándékba. • cs. a.

Március végéig  
korcsolyázhatunk

A csepeli jégpálya – az időjárási vi-
szonyoktól függően – március végéig 
meghosszabbítja nyitvatartását. További 
információkat a jégpálya Facebook-ol-
dalán találhatnak. 

SPORT AKTUÁLIS

Játékos focimeccsek óvodásoknak

Partra emelték a kalózhajót 

Iskolába hívogató
A Széchenyi István Általános és 
Két Tannyelvű Általános Iskola 
március 27-éig, keddenként meghir-
deti ovis játszóházát (16.30–17.15), 
melyet váltakozva a leendő elsős 
tanítók és a nyelvtanárok tartanak. 
Március 20-án sportfoglalkozás-
ra várjuk az érdeklődő gyerekeket a 
nagy tornateremben. Nyílt napun-
kon, március 6-án, 8 és 10.45 óra 
között a szülők órákat látogathatnak 
a leendő elsős tanítóknál és a jelen-
legi 1. osztályokban. Szülői tájé-
koztató, ahol megismerkedhetnek 
iskolánkkal: március 6., 17 óra.

Akkreditált Kiváló Te-
hetségpont iskolánk Cse-
pelen, a Királymajorban 
található. Fejlesztjük tanu-
lóinkat a logika, a matema-

tika, a sport, az idegen nyelvek, a 
zene és a képzőművészet területén. 
Énekkart, sportköröket, képzőművé-
szeti szakkört működtetünk. 

2018/2019-es tanévben induló 
osztályaink:
• magyar-német két tannyelvű osz-

tály (körzeten kívüliek is jelent-
kezhetnek)

• általános tantervű osztály angol 
nyelvvel, emelt óraszámú matema-
tikával bontott csoportban

1212 Budapest, Széchenyi u. 93., 
Tel.: 278-0942; 06-30/832-2310
misulink@szechenyi-csepel.hu; 
www.szechenyi-csepel.hu 

Heti két foglalkozás
A csepeli óvodások számára kedvező lehetőség, 
hogy az óvodákban szakértő edzők irányításá-
val, ingyen sajátíthatják el játékos formában a 
labdarúgás alapelemeit. A foglalkozásokat he-
tente kétszer rendezik meg az óvodákban. 

fotó: Vadnai S
zabolcs
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Nem csak Márai Sándor és Gundel 
Károly kedvence volt ez a tartalmas 
édesség, családunk is előszeretettel 
fogyasztja ezt a rumos-diós édességet, 
ezért viszonylag gyakran készítem el. 
Titka a jó minőségű alapanyagokban 
rejlik.

Németh Szilárd: így főzök én

Gundel-palacsinta: tradicionális 
desszert a vasárnapi ebéd befejezése

Elkészítés: a tésztát csomó-
mentesre és simára keve-
rem, majd kókuszzsíron 
kisütöm. A hozzávalók 
egy része indokolta a 
székely elnevezést. Más-
részről nemzeti hősünk, 

Csepel védelme-
zője, Görgey Artúr 
tábornok mielőtt ka-
tonának állt, vegyész-
mérnökként dolgozott. Ő 
izolálta a világon először a laurinsavat. Ez 
egy orvosi szempontból „jó” triglicerid, vírus- 
és baktériumölő. Görgey a kókuszolajból mu-
tatta ki Prágában, a szabadságharc előtti év-
ben. A diókrémet a hozzávalók összefőzésével 
készítem el, ugyanígy járok el a csokoládéön-
tettel is. Fontos szempont az alacsony láng, a 
türelem és az állandó felügyelet, kevergetés.

Hozzávalók:  
fél kg liszt
fél liter zsíros tej
5 db gyergyói tojás
1 üveg Tiltott Csíki Sör 
(ettől lesz izgalmas)
3 evőkanál olvasztott 
kókuszzsír
csipet só, két evőkanál 
barnacukor , a sütéshez is 
olvasztott kókuszzsír 

Diókrém:
20 dkg darált dió
rum
1 dl habtejszín
2 dkg vaj
5 dkg porcukor, 

egy csomag Bourbon 
vaníliás cukor
egy narancs leve 
és egy kis reszelt héja

Öntet: 
5 dkg vaj
1 dl zsíros tej
rum,
két evőkanál 20-22 
százalékos kakaóvaj 
tartalmú kakaópor
egy tábla 70 százalékos 
étcsokoládé
5 dkg porcukor
egy csomag Bourbon 
vaníliás cukor

GYEREKSAROK

Rejtvényünkkel egy csepeli programra hívjuk fel figyelmeteket. 
Melyik nap lesz megtartva? 

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje (zárt betű: R) 10. Kitette a szűrét 
11. Össze-vissza ásta! 12. Asszonynév végződése 13. Pata közepe! 14. Laminálni 
kezd! 16. „A” kerékpárosod 18. Mellső végtag 19. Gyalog keverve! 21. Erre a helyre 
várja 23. Délután röv. 24. Tetejére 25. Szintén 26. Trabant nagyobbik fele! 
28. Nem megy 30. Szibériai folyó 32. … carte (étlap szerint) 

Függőleges: 1. Amely személy 2. Gyakori kínai név 3. Tanítója, edzője 
4. … Sámuel 5. Torokköszörülésed 6. Ki angolul 7. Andi egyneműi! 
8. Észak-amerikai ország (angolul) 9. Előttem lévő helyre 13. Nehézség v. gátló tárgy 
14. Emblémát 15. Jégkunyhóban 16. A meghatározás vége (L; R; I) 
17. Szíria országjele 20. Arra a lentebbi helyre (két szó) 22. Vivi fél! 27. Fogoly 
29. Egyik irány 31. Vissza kutya!

Előző rejtvényünk megfejtése: Kányádi Sándor: Télutó

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12

13 14 15

16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. március 5.

Sorsoltunk! A február 22-ei skandináv rejtvény nyertese: Petromán Mihály, Ady Endre út. A gyerekrejtvény nyertese: Schwarczenberger  Lilike, 1212 
Budapest, Sáfár Péter u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 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. március 8-án, csütörtökön jelenik meg.
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Székely Gundel-palacsinta Görgey Artúr emlékére
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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.

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. Téma: Légy önmagad! (március 7.) 

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: március  7.

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 matematikakorre-
petálás általános iskolásoknak
Horgolóklub: csütörtökönként 10 órától 
Meridiántorna: minden páros csütörtökön 
15 órakor (márc. 8., 22.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (márc. 8., 22.)
Origamiklub: márc. 14-e, 17 óra
Gyógyító hangok: márc. 7-e, 17 óra 
 
Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

* * *

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

Új nyitvatartás! 
Hétfő, szerda: 12–19 óra; kedd, csütörtök, 
péntek: 10–17 óra; szombat: –14 óra 

Új szolgáltatás január 2-ától. Könyvtári 
kölcsönzéseinek lejárata előtt 1 nappal érte-
sítést küldünk. Ehhez csak e-mail címre van 
szükségünk. Az adatot személyesen, telefo-
non és írásban is megadhatja a fszek2101@
fszek.hu e-mail címen. Ne késlekedjen, és 
nincs több késés!

A Csepel-sziget körüli hajókirándulás 
idén elmarad! A Kvassay-zsilip a felújítási 
munkák miatt május 20-ától 2019. január 
20-áig nem üzemel. Teljes hajózási zárlat 
lesz.

Kiállítás
Időutazás tűzoltó járműmodellekkel a világ 
körül címmel.  Ivánkovics Zoltán gyűjtő kiál-

lítása megtekinthető a könyvtár nyitvatar-
tási idejében.

Előadások, foglalkozások: 
Március 2-a, 17 óra: Világjáró expedíciók: 
Roburral és két keréken az olimpiák nyomá-
ban. Balázs Ottó és Magyar Zoltán világuta-
zó előadása fotókkal, videókkal.

Március 14-e, 17 óra: EZ(O)KOS klub 
– Denke Ibolya spirituális pszichológiai 
tanácsadó, numerológus várja beszélge-
tésre a régi és új érdeklődőket a Sétáló utcai 
Könyvtárban. Előadás-sorozatának új témá-
ja: karmaszámok elemzése, -számítás

Az előadásokra, foglalkozásokra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Pódium! 
Március 11-én, 19 órától a Játékszínben  
nézzük meg Bernard Slade: Jutalomjáték  
című vígjátékát. Jegyek vásárolhatóak feb-
ruár 23-áig a könyvtár nyitvatartási idejé-
ben: 3600 Ft/db

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 könyveket 100 Ft/db áron le-
het vásárolni!
Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év felett  

a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról érdek-
lődjön honlapunkon (www.fszek.hu) vagy sze-
mélyesen, illetve a 276-3512 telefonszámon.

Kéthetente új könyvek! 60-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

Minden rendezvényünk ingyenes – szere-
tettel várjuk az érdeklődőket!

* * *

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

Csepel Színház
Március 12-e, 19 óra: Michael Frayn: MÉG 
EGYSZER HÁTULRÓL – vígjáték 2 részben.  
A Zenthe Ferenc Színház és a Váci Dunaka-
nyar Színház közös produkciója.
Április 11-e, 19 óra: Szántó Armand–
Szécsén Mihály–Fényes Szabolcs: PAP-
RIKÁSCSIRKE, avagy stex és New York 
– komédia 2 részben a Gergely Theater 
előadásában.

Program
Április 14-e, 11 óra: Hétvégi matiné! 
Vlagyimir Szutyejev: MIAU Bábszínpadra 
alkalmazta: Erdélyi Erika a Nefelejcs Báb-
színház (a Kippkopp) előadóitól.

Könyvtár: Nyitvatartás: 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
Március 13-a, 17 óra: Drégely István 
„Üzenet” c. verseskötetének bemutatója.
Március 27-e, 17 óra: Vendég: Szepes Eri-

ka irodalomtörténész, klasszika-filológus, 
egyetemi tanár, a Magyar Köztársasági 
Arany Érdemkereszt kitüntetettje.

Galéria 21: 
Március 21-éig a Stemmer Ferenc Fo-
tóklub kiállítása tekinthető meg.   

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

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együttese 
(CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli Kép-
zőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, Komplex 
Tánciskola, Alakformáló Tornaklub, Zumba-fit-
nesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosz-
talgiaklub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, Bánóczi 
Cardio-Box, Otthon Theatrum 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

Március 8-a, 17 óra: Tenk László festőmű-
vész az Utóbbi tíz év című kiállításnak 
megnyitója.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. ZÖLDTERÜLET 
FENNTARTÁSI OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET

 

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ, 
KERTÉSZETI SZAKMUNKÁS

MUNKAKÖRÖKBE

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 
parkfenntartási, 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.

Élelmiszer? Kényelmesen?  
Pár kattintással?

AUCHAN ONLINE ÁRUHÁZ

Kérjük, a fenti kuponkódot a rendelés leadása előtt  
a kosár oldalon írja be a „Kupon megadása” mezőbe  
és kattintson az „Érvényesítem” gombra! Az ajánlat 
a 2018.03.01-04.15. között leadott rendelésekre  
érvényes, a fenti kuponkód érvényesítésével.

Most csak 1 Ft-os  
kiszállítási díjjal!

Nincs cipekedés
Nincs sorbanállás
Válogatott friss  
termékek

RENDELJEN MOST!

KUPONKÓD:  
180301csep1ft

09_onkormanyzati_lapok_hirdetesek_csepel_102x134mm.indd   1 2018. 02. 21.   15:50

MUNKALEHETŐSÉG STABIL HÁTTERŰ
 NAGYVÁLLALATNÁL

A csepeli székhelyű Zrínyi Nyomda Zrt.
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

- betanított munkás
- nyomdai szakmunkás

- mechanikai karbantartó
- targoncavezető

Munkavégzés helye:
1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 177-179.

Önéletrajzokat a megpályázott munkakör 
megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk:

rozsa.tamas@zrinyi.hu

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!

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 utcá-
ban. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
CSEPELEN és Halásztelken 1000nm föld eladó 3 
mFt-ért. T.: 06-20-971-1611

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
KÖSZÖRŰS, kulcsmásoló a Csepeli Piacon a lot-
tózó mellett. Mindent élez. A munka elkészülte 
megvárható. Keddtől- szombatig 8-14 óráig.________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 
06-70-701-7843, Javítás vagy csere esetén a ki-
szállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, órákat, csillárokat, bizsu-
kat, réz, bronz tárgyakat, hangszereket, könyve-
ket, ruhaneműt. Teljes hagyatékot. 
T.: 06-30-943-5583________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót 
vennék készpénzért. T.: 06-30-951-5322 

ÁLLÁS________________________________________ 
RAKTÁRI munkatársakat keresünk a IX. kerü-
letbe, címkéző, komissiózó, árukiadó munkakö-
rökbe! Munkaidő: 06:00-15:00 és 13:00-22:00 
váltott műszakban. Átlagbér: bruttó 230.000-
280.000 Ft/hó. Jelentkezés: 3620-441-3386 szá-
mon vagy a karrier@mads.hu email címen, név 
és telefonszám küldésével. 

EGÉSZSÉG ________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAK megelőzésére, a gerinc 
egészségének megőrzéséért preventív, csoportos 
gerinctréningek indulnak a Vitart Stúdióban feb-
ruár 26-ától minden hétfőn 17:30 - 18:30  A csatla-
kozás folyamatos, a férőhely biztosítása miatt be-
jelentkezés szükséges: 06/70-318-3077. A Stúdió 
teljes kínálata a honlapon, és a Facebook-oldalon 
található. Vitart Stúdió: 1212 Bp., Komáromi u. 55. 
email: linda@laskaitreningek.hu  
web: laskaitreningek.hu   Facebook: Vitart Stúdió  ________________________________________ 
SZORONGÁSOK csökkentése, és elhagyásuk le-
hetősége Mozgásterápiával, csoportosan és egyé-
nileg is. Csoport keddenként 18:00 - 20:00, folya-
matos csatlakozással. A férőhely biztosítása miatt 
a csoportba is szükséges bejelentkezni:  06/70-
318-3077 A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a 
Facebook-oldalon található. Vitart Stúdió Csepel: 
1212 Bp., Komáromi u. 55. 
email: linda@laskaitreningek.hu  
web:laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió

APRÓHIRDETÉSEK   

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Komássy Gyula 
(Gombos, ÁMK és az Ív utcai Általános Iskolák volt tanára) 

2018 év 02 hó 07 napján, életének 74. évében elhunyt.
Felejthetetlen halottunk földi maradványait folyó év március hó 14. napján, 

11:15 órakor a Csepeli temető ravatalozójában helyeztetjük örök nyugalomra.
Drága emléke szívünkben él!

Lakossági fórum
A fővárosi településrendezési eszközök
partnerségi egyeztetéséről 

2018. március 6-án, kedden, 16 órától a Főpolgármesteri Hivatal 
dísztermében  (Budapest, V. kerület, Városház u. 9-11., II. kapu) 
lakossági fórumot tartanak. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
alapján Budapest Főváros Önkormányzata   megindította az alábbi 
tervek előzetes tájékoztatási, illetve véleményezési szakaszát: 
 
1. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a 
Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a X. kerület, 
Fehérdűlő területre vonatkozó előzetes tájékoztatási szakasza
 

2. napirend: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) V. ütem I. szakasz-
ra és KÉSZ-re (III. kerület, Szépvölgyi út és az Északi összekötő 
vasúti híd közötti területre) vonatkozó terv véleményezési szakasza
 

3. napirend: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) X. ütem: I. kerületi 
szakaszra vonatkozó terv véleményezési szakasza
 

4. napirend: Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) XI. ütem: V., IX., 
XXI. kerületi szakaszra vonatkozó terv véleményezési szakasza

5. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a 
Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a X. kerület, Népliget 
területére (a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (1) szerinti eljárás)
 

6. napirend: Budapest főváros településszerkezeti terve és a 
Fővárosi rendezési szabályzat eseti módosítása a X. kerület, 80J 
vasútvonal menti területre (a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § 
(1) szerinti eljárás)
 

7. napirend: a településkép védelméről szóló 30/2017. (IX.29.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítás előzetes tájékoztatási szakasz.

A dokumentációk a www.budapest.hu portálon és a Főpolgármesteri 
Hivatal ügyfélszolgálatán megtekinthetők. A tervek egyeztetése 
a 185/2017. (II.22) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi 
egyeztetés szabályainak megfelelően történik, amelynek alapján 
észrevételt, javaslatot adhat a 2018. március 6-án, 16 órától 
tartandó lakossági fórumon, vagy az 1. napirendhez 2018. március 
28-ig, a 2., 3., 4. napirendekhez 2018. április 5-ig, az 5., 6., és a 7. 
napirendhez 2018. március 14-ig elektronikusan a varosrendezes@
budapest.hu email címre, írásban a Főpolgármesteri Hivatal 
Városépítési Főosztályának megküldve (1052 Bp., Városház u. 9-11), 
vagy személyesen az ügyfélszolgálaton (V. kerület, Bárczy I. u. 1-3.).  

A lakossági fórumon való 
részvételi szándékát 
a fenti email címen 
vagy az ügyfélszolgálaton 
szíveskedjen jelezni. 

PROGRAM
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TÁNCVERSENY
NYUGDÍJASOKNAK
Nyugdíjasok részére táncversenyt rendezünk 2018. április 14-én 16 órától. A táncversenyre párok, 
szóló és csoport  táncosok jelentkezését várjuk. A táncosok egyénileg mutatják be a tudásukat az 

általuk választott zenére. A verseny győztesét és helyezettjeit a közönség szavazza meg. 
A műsorban neves előadóművészek is fellépnek.

 HELYSZÍN
Királyerdei Művelődési Ház (Csepel, Budapest, Szent István út 230.)

JELENTKEZNI
Személyesen: Csepel, Kossuth Lajos utca 115. (Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház)

Telefonon: 278-0128 vagy e-mailen: nyugdíjashaz@csepelivaroskep.hu

Jelentkezési határidő: 2018. március 26.

PROGRAMPROGRAM/HIRDETÉS

Gross Arnold
(1929-2015)

„… játszadozó
Gyermek lenni…” 

című kiállítása megtekinthető
2018. március 8-ig 

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

asztalbérlés elővételben:
1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

március 3., április 7.,
május 5, június 9.,

szombatonként 9-13 óra között

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti
SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74
Királyerdei Művelődési Ház

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

ALMA
KONCERT

MÁRCIUS 4. (VASÁRNAP), 11 ÓRA

Belépő: 2300 Ft – Jegyek elővételben kaphatóak!
Az előadás előtt és után kézműves-foglalkozás

és ugrálóvár várja a gyerekeket

A
ndersen em

léklap

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!

Január 20 - március 20.
Csepeli emlékek, érzések – fotókiállítás
A kerület lakói által megörökített csepeli helyszínek, pillanatok
Március 3., 9.00-13.00
Baba-mama és Tini börze
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron. 
Március 8-14.
Kézimunka és Szőnyegszövő Szakkör kiállítása
Megnyitó: március 8., 16.00 óra. A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK
Gyerekeknek:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Milieu Dance Jazz Balett: kedd, csütörtök 16.30-18.00
Jóga gyerekekkel: kedd 17.00-18.00
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Goju-Ryu karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Kerekítő-mondókás móka: hétfő 10.00 -10.30
Kerekítő-bábos torna: hétfő 10.35-11.15
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00

Felnőtteknek:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csütörtök 8.30-9.30
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, szerda 18.30-19.30
Maminbaba: szerda 10.00-11.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Dinamikus gerinctréning: hétfő, péntek 19.00-20.00
Önzetlen masszázs: csütörtök 9.00-12.00, péntek 17.00-19.00
Hangfürdő: február 15. 18.30, február 17. 10.00
Nyugdíjas klub Időpont: február 17., március 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. március 7., 14-17 óra
Játsszunk együtt!
A DélUtán Alapítvány ingyenes játékklubja 9-99 éves korig.

TANFOLYAMOK     

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.

OVIS KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30 

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-18.00

OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30 

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

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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30

Hatha Jóga: kedd: 10.30-11.30

Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól (febr.16.)

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

Örökifjak Táncklubja: Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések kiváló memória 
gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30 

Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00 

Tartásjavító gerinctorna: nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére.
Kezdés:  február 2., péntek 14.45-15.45

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16.45-18.00

BLACK TOP hip-hop tánciskola: 
szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00

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

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

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

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8 és 20 óra között,
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Márciusi programok:
Zenei-irodalmi programok

Március 2-a: Tavaszváró. 
A műsort összeállította a Csepeli Mosolygó Dalkör Egyesület.  

Március 23-a:  Csodálatos klasszikus zene
A zenei előadások 16 órától kezdődnek.

Filmvetítések
Szerdánként 15 órától. 

A vetítésre kerülő filmek címei 
a Nyugdíjas Közösségi Házban megtekinthetők.

Úti beszámoló
Március 8-a: Nyugat Dunántúl bemutatása a NIVÓDÍJAS épületekkel, első rész  

           Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász 
Március 22-e: Az olasz csizma sarkában 8. (Szicília, Nápoly) 

Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök 
A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órától kezdődnek 

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

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva  ügyvéd

Őrizd az egészséged!                                                                                                     
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások 

minden páros hét hétfőjén 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Gyógy-masszás: minden hétfőn 10-15 óráig: Masszőr: dr. Solymosi Mária 

Gyógy lábmasszázs: minden csütörtökön 10-12 óráig. 
A kezelést Dr. Zsigovitsné Emőke végzi                                                                                                         

Kímélő torna: Minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig.
Meridián torna: hétfőnként 10-11 óráig. 

Hastánc: szerdánként 9-10 óráig. Tánctanár: Takács Tünde oktató

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16-19 óráig tartanak.          

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

minden páros csütörtökön 10-12 óráig. Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 14 órától 18 óráig. 

Oktató: Szabó Jenőné                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig vetélkedővel egybe kötött 
társas játékok. A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 

nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.
Kvíz játék február 1-én 14 órától. Téma: Táncdalverseny.

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

Nitvatartási idő: program szerint 8 - 20 óráig

Mély fájdalommal és megrendüléssel 
tudatjuk mindazokkal,

 akik ismerték, szerették és tisztelték, hogy 

Varga Ferenc 
okleveles kohómérnök 

2018. február 2-án életének 62. évében 
tragikus hirtelenséggel elhunyt.
 Búcsúztatása szűk családi körben, 

vidéken lesz megtartva.
Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik emlékére gyertyát gyújtanak.

A gyászoló család
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Március 15-ei
megemlékezés

Magyar zászló
és címer napja

9.00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petőfi szobornál, 
 kitüntető díjak átadása.

Közreműködik a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar
10.00 A Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tüzérségi bemutatója                                           

10.30 Az Arany János Általános Iskola emlékműsora                          
11.00 „Most szép lenni katonának…” – 

 a Napraforgó együttes gyermekprogramja          
12.00 1848/49-es csatajelenet – feleleveníti 

 a Történelmi Lovastúra Egyesület                         
13.00 „Fényes csillag ragyog” – a Csepp-Csepel 

 és a Kis-Csepel Táncegyüttes műsora
 Kísér a Naszály Zenekar

14.30 Petőfi és a forradalom versben, dalban – 
 a SZÖSZ előadásában                                    

15.40 Gólyalábon is huszárkodunk – 
 a Langaléta Garabonciások utcaszínháza                  

17.00 Csík Zenekar koncertje

További programok
1848/49-es katonai hagyományőrzők;

„Azért a víz az úr!” – az 1838-as csepeli jegesár
emlékére készített kamarakiállítás;

puskagolyó-öntés, mesterség-bemutatók
és ismeretterjesztő foglalkozások;

népi játék-kavalkád, Kádár Ferkó Fotószínháza

10.00 Szamárcsel, avagy „Hányszor cseréltek zászlót 
 az Esztergomi vár fokán?” – 
 a Maszk Bábszínház meseelőadása                                             
11.00 Magyar táncok – bemutatja 
 a Csepeli Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport               
11.30 Lobogók forgataga – a Dream Dance Tánc 
 és Mazsorett Csoport előadásában                
12.00 Nemzeti zászló avatása. 
 Avatóbeszédet mond Németh Szilárd 
 országgyűlési képviselő
12.45 „A jó lovas katonának” – a Csurgó Zenekar 
 interaktív gyermekműsora                             
13.30 A Dream Dance Tánc és Mazsorett Csoport 
 magyaros zászlóforgató bemutatója               

14.00 Magyarból jeles – dalok a jelennek 
 és a jövőnek a Kiss Kata Zenekartól

További programok
Zászló- és címerfestés; 
a Vermes Miklós Általános Iskola
magyar címer- és zászló kiállítása; 
huszártábor, lovagoltatás, állatsimogató, 
körhinta, kisvasút, vándorjátszótér

Időpont: 2018. március 16. 
Helyszín: Daru-domb

Időpont: 2018. március 15.
Helyszín: Görgey tér

Tisztelt Csepeli Lakosok! 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önöket ünnepi rendezvényeinkre

Szeretettel várjuk önöket!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere


