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A kormány számításai szerint Brüsz-
szel még idén tízezer bevándorlót te-
lepítene be Magyarországra – mond-
ta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda parlamenti államtitká-
ra, hozzátéve: az ellenzéki pártok tá-
mogatják a kvótát, így az áprilisi 
választás dönt arról, hogy lesz-e be-
telepítés Magyarországra.

„Sorsdöntő időszak jön, mert Brüsszel 
még a nyár előtt döntést akar hozni a 
betelepítési kvótáról” – mondta, hozzá-
téve: a most asztalon lévő tervek alap-
ján a kormány úgy számol, hogy még 
idén tízezer bevándorlót telepítenének 
Magyarországra, a következő években 
pedig ennél is többet.

A magyar kormány ellenzi, hogy egy 
képlet döntse el, hogyan nézzen ki Ma-
gyarország, kiket telepítsenek be. 

„Az ellenzéki képviselők, az ellenzéki 
pártok vezetői egyértelművé tették, mi a 
szándékuk” – tette hozzá Hollik István 
(KDNP).

Karácsony Gergely (Párbeszéd) lakta-
nyákba, önkormányzati lakásokba tele-
pítené be a migránsokat, Vágó Gábor 
(LMP) 150 ezer magánlakás felmé-

rését javasol-
ta. Bangóné 
Borbély Ildikó 
(MSZP) arra a 
kérdésre, hogy 
a migrációval 
kapcsolatban 
mi az állás-
pontjuk, mit 
akarnak tenni 
a bevándorlók-

kal, azt közölte, hogy majd a választá-
sok után válaszolnak rá. 

Szigetvári Viktor (Együtt) még ennél is 
konkrétabb volt, ő azt mondta: egyér-
telműen támogatják a kötelező kvótát, 
és végre is hajtanák azt.

Hollik István szerint azt sem szabad el-
felejteni, hogy Vona Gábortól a szocia-
listákon át Gyurcsány Ferencig mind-
annyian nemet mondtak a betelepítést 
tiltó alkotmánymódosításra. • KK

MAGYARORSZÁG

Brüsszel tízezer bevándorlót 
telepítene Magyarországra

Orbán Viktor: 
ne legyünk 
bevándorló-
ország
A miniszterelnök szerint „agyony-
nyomná” Magyarországot, a fejlesz-
tési terveket, a nyugdíjemelést, a 

családtámogatást, ha bevándorlóor-
szággá válnánk.

A kormányfő így fogalmazott: „le-
hetnek terveink útépítésre, fejlesztésre, 
zászlóshajókra, középvárosokra, mo-
dern falvakra, ha egyébként a forrá-
sokat Magyarország fejlesztése helyett 
a migrációra kell költeni” – hangsú-
lyozta, hozzátéve: minden fejlesztés 
pénzügyi alapjai veszélybe kerülnek, 
ha ráerőltetik Magyarországra azokat 

a brüsszeli terveket. „A rendelkezésre 
álló forrásokat inkább olyan célokra 
kell fordítani, amelyek az itt élő magya-
rok érdekét szolgálják” – tette hozzá. 

Megjegyezte, hogy például Ausztri-
ában és Bajorországban a pénzügyi 
források hatalmas százalékát emészti 
fel „egy bevándorlóország felépítése”. 
Magyarország nem bírná ki, hogy évi 
körülbelül százmilliárd forintot for-
dítson erre. • Forrás: MTI

Marosvásárhelyen 1854. március 10-
én végeztek ki három székely embert, 
Martonosi Gálffy Mihályt, a nagyvá-
radi Horváth Károlyt és Bágyi Török 
Jánost, akik fellázadtak a Habsburg- 
elnyomás ellen, s kiálltak a nemzeti ön-

rendelkezésért. Ebből az alkalomból a 
székely autonómia petícióját Izsák Ba-
lázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 
olvasta fel Marosvásárhelyen a székely 
vértanúk emlékműve előtt, és a tömeg 
közfelkiáltással fogadta el azt. A petí-

ció nyomatékosítja: Székelyföld területi 
autonómiája nem sérti Románia területi 
egységét és állami szuverenitását, nem 
sérti a Székelyföldön élő román és más 
nemzetiségű polgárok érdekeit, sem 
Románia alkotmányát. A dokumentum 
szerint az autonómia biztosítása Romá-
nia érdekeit is szolgálná. • Forrás: MTI

Lakossági 
fórum
Helyszín: Radnóti Miklós 
Művelődési Ház 
(Vénusz u. 2.)

Időpont: március 21. 
(szerda), 18 óra

Előadó: Lezsák Sándor, 
az Országgyűlés alelnöke

A székely szabadság napja
AKTUÁLIS

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.
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Ahogy előző számunkban is beszámol-
tunk róla, március 6-án 16 óráig kellett 
leadniuk a pártoknak az aláírási íveket. 
A választási irodáknak három napjuk 

volt az ajánlások ellenőrzésére, a válasz-
tási bizottságok ezt követően döntöttek a 
jelöltek nyilvántartásba vételéről. A vá-
lasztási irodák csak addig folytatták az 

aláírások tételes ellenőrzését, amíg az 
érvényes ajánlások száma elérte a jelölt-
séghez szükséges számot. 

Az ajánlóíveket az illetékes választá-
si irodának a szavazást követő 90. nap 
utáni munkanapon – július 9-én – kell 
megsemmisítenie. 

A 17. választókerületben az alábbi 23 
jelölt neve szerepel majd a szavazóla-
pon, tehát nem változott most a lista az 
előző lapszámban megjelenthez képest. 
A Nemzeti Választási Iroda honlapja, 
a valasztas.hu adatai szerint Csepel-
Soroksár a jelöltek számával ott van a 
legtöbb jelöltet állító választókerületek 
között. 

A szavazólapon a következő sorrenden 
– ezt sorsolás alapján dőlt el – szerepel-
nek majd a jelöltek:

sorszám név jelölő szervezet/független

1.  Bereczki Miklós  Jobbik Magyarországért Mozgalom 
2.  Bokor Sándor  Európai Roma Keresztények Jobblétéért Demokratikus Párt 
3.  Soós Réka Anna  Szegény Emberek Magyarországért Párt 
4.  Andrásfai-Szerencse Ödön  Magyar Igazság és Élet Pártja 
5.   Nagy-Kovács Géza Csaba  Elégedett Magyarországért Mozgalom 
6.  Németh Szilárd István  Fidesz-KDNP 
7.  Dr. Tenk András  Lehet Más a Politika
8.  Csaja Józsefné  Rend és Elszámoltatás Párt 
9.  Palczert Alexandra Petra  Családok Pártja 
10.  Soltész Szilvia Nikolett  Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
11.  Sztojka Ferenc  Minden Szegényért Párt 
12.  Bossányi Edina  Magyarországon Élő Dolgozó és Tanuló Emberek Pártja 
13.  Szalai Imre  NET Párt 
14.  Kállai József  Kell az Összefogás Párt 
15.  Grubicska Kitti  Haladó Magyarországért Párt 
16.  Dukán András  Ferenc Momentum Mozgalom 
17.  Dr. Szabó Szabolcs  Együtt – a Korszakváltók Pártja 
18.  Kovács Enikő  Iránytű Párt 
19.  Wolf József  Magyar Munkáspárt 
20.  Tóthné Király Beáta  Összefogás Párt 
21.  Grubicska Gyuláné  Sportos és Egészséges Magyarországért Párt 
22.  Honti-Majoros Ildikó  Közös Nevező 2018 Párt 
23.  Bangóné Borbély Ildikó  MSZP–PM

Csepelen és Soroksáron 23 jelölt van

Önkormányzati vagyon elsikkasztása, 
vagyis korrupciós bűncselekmény mi-
att elsőfokon elítélte a Budai Központi 
Kerületi Bíróság Takács Krisztiánt, az 
MSZP csepeli önkormányzati képvise-
lőjét. A politikus a korrupció elleni fel-
lépéssel kampányoló Bangóné Borbély 
Ildikó kampánycsapatának tagja. 

Takács Krisztián és társa egy műfüves 
focipálya kiépítésekor a csepeli ön-
kormányzat egyik tulajdonát eladták 
a csepeli önkormányzatnak. Ezzel az 
ítélet szerint K. M. István első ren-
dű vádlott 2,5 millió forintos, Takács 
Krisztián másodrendű vádlott pedig 
1,5 millió forintos kárt okozott az ön-
kormányzatnak, vagyis a csepeli adó-
fizetőknek. Az egyelőre nem jogerős 
ítélet az önkormányzat által bejelentett 
polgári jogi igény tárgyában nem dön-
tött, ezért a bűncselekménnyel okozott 
anyagi kárt csak külön polgári per so-
rán lehet érvényesíteni. Mind ez még 
tovább nyújtja a nyolc éve húzódó pe-
res eljárást. 

Takács Krisztiánt egy magánokirat-ha-
misítás miatt korábban egy év próbára 
bocsátották. Csakhogy valószínűsíthe-
tő, hogy a sikkasztást az MSZP-s po-
litikus a próbaidő alatt hajtotta végre. 
Így ha a bíróság ítélete jogerőssé válik, 
akár a korábbi bűncselekményét is elő-
vehetik, és akkor abban is újabb ítéle-
tet hozhatnak. A politikust ezenkívül 
még rágalmazás miatt marasztalta el a 
bíróság. • Takó

Bíróság: Takács 
Krisztián sikkasztott

AKTUÁLIS

Kemény a csepeli MSZP-s csapat  
A korrupció elleni harcot hirdető Bangóné Borbély Ildikó kampányfőnöke 
az a Szenteczky János, aki szintén több korrupciós bűncselekmény vádjával 
áll bíróság előtt. A politikust eddig kétrendbeli, aljas indokból, nagy nyilvá-
nosság előtt, felbujtóként elkövetett rágalmazás bűncselekménye miatt ítél-
ték el jogerősen. 

Bármilyen elképesztő, de az MSZP a csepeli választási bizottságba is olyan 
ügyvédet delegált, aki korrupciós váddal áll bíróság előtt. Az érintett ügy-
védi irodát polgári peres ügyben a bíróság már jogerősen elmarasztalta. Az 
ítélet szerint Szenteczky János a Csepeli Vagyonkezelő Zrt. vezérigazga-
tójaként úgy bízta meg az irodát a magánügyeinek képviseletével, hogy a 
munkadíjat nem a saját pénzéből, hanem közpénzből, az önkormányzat va-
gyonkezelő cégével fizettette ki. 

A csepeli MSZP sorait erősítette még az a Deme Gábor is, akit két ember meg
-gyilkolása miatt ítéltek életfogytiglani börtönre 2012-ben. S. Miklóst, a párt 
korábbi önkormányzati politikusát pedig pedofília miatt ítélték el többször is.

Hogyan 
jelentkezhetünk 
át más 
választókörbe? 

Ha ön a szavazás napján Ma-
gyarországon, azonban bejelen-
tett lakóhelyétől eltérő települé-
sen, budapesti kerületben (vagy 
ugyanazon a településen, de a lak-
címe szerinti szavazókörtől eltérő 
szavazókör területén) fog tartóz-
kodni, átjelentkezéssel szavazhat. 
Fontos, hogy kizárólag magyar-
országi lakcímmel rendelkező 
választópolgárok nyújthatnak be 
átjelentkezési kérelmet!

Az átjelentkezési kérelmét, (vala-
mint a kérelem módosítását vagy 
az átjelentkezés törlését) benyújt-
hatja online a valasztas.hu honla-
pon, postán vagy személyesen a 
lakóhelye szerint illetékes válasz-
tási irodánál legkésőbb a szava-
zást megelőző 2. nap (péntek) 
16 óráig.

Mozgóurna 
igénylése 
Ha ön a szavazás napján nem 
tud megjelenni a lakóhelye sze-
rinti szavazóhelyiségben, mert 
egészségi állapota (pl. kórházban 
van), fogyatékossága vagy fogva 
tartása (pl. előzetes letartóztatás, 
szabadságvesztés) ebben meg-
akadályozza, mozgóurnát kérhet. 
A törvény kizárólag a fenti ese-
tekben engedi meg a mozgóurna 
igénybevételét, más indokokra 
tekintettel (pl. munkahelyi elfog-
laltság) nem vehető igénybe. Az 
igénylést április 8-a 15 óráig le-
het benyújtani.

Bővebb információ: 
www.valasztas.hu 

VÁLASZTÁS
fotó: S

om
fai S

ándor
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ellenzéki jelölteket, hogy mi a leg-
főbb céljuk. Majd a többiekhez fordult, 
hogy ki ért azzal a céllal egyet. Min-
denki mindenben egyetértett. A Jobbik 
jelöltje például teljes mellszélességgel 
támogatta Medgyessy Péter adómentes 
minimálbérét. Emlékeztetőül: emiatt 
kapott minimálbért 2002-től kezd-
ve fél Magyarország (a többi fizetést 

zsebbe kapták), és van most emiatt 
sokaknak kis nyugdíjuk. A jelöltek 
együtt támogatták a személyi jövede-
lemadó emelését is a nem minimálbért 
keresőknek. 

A nagy egyetértést csak akkor törte 
meg néhány izgalmas pillanat, amikor 
szóba került, hogy ki lép vissza azért, 

hogy a nagy 
e g y e t é r t é s 
nyerjen. Itt a 
jelöltek felté-
teleik kusza 
hálóját adták 
elő: egyelőre 
tehát a nagy 
v i ssza lépé -
sek elma-
radtak. De 
a lényegről 
sem volt szó. 
Gulyás Már-
ton és a So-
ros-szer ve -
zetek végső 
célja ugyanis 
az, hogy en-

gedjék be az illegális bevándorlókat, 
és bevezessék a kötelező betelepítési 
kvótát. A 2018-as választás tétje tehát 
tabutéma maradt. 

A fórumot követően megkérdeztük 
Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selőt is az ellenzéki jelöltek vitájával 
kapcsolatban, aki elmondta, az egy 
ellenzéki kampányrendezvény volt, 
amelyen ő nem kívánt részt venni. 

Szerinte az ellenzéki politikusok leg-
inkább a határkerítés lebontásában 
értenek egyet. A választás tétje nem 
az, hogy a körzetben Németh Szilárd, 
dr. Szabó Szabolcs, Bangóné Borbély 
Ildikó vagy éppen Bereczki Miklós 
nyer-e majd az április 8-i választáson. 
„Az fog eldőlni, hogy Csepel és Sorok-
sár utcáit is ellepik-e a beilleszkedni 
nem akaró illegális bevándorlók. Eb-
ben az esetben akár olyan eset is előfor-
dulhat, ami az elmúlt néhány nap alatt 
háromszor történt meg az osztrák fővá-
rosban, vagyis hogy migránsok késeltek 
meg osztrák állampolgárokat” – tette 
hozzá. • Lass Gábor

Gulyás Márton, a jól is-
mert aktivista rendezte 
a Munkásotthonban az 
MSZP, a Jobbik, a Mo-
mentum, az Együtt és  
az LMP csepeli képvise-
lő-jelöltjeinek „vitáját”.  
Gulyás profin vezette a 
fórumot. Először néhány 
látványos fogással bebizo-
nyította, hogy nincs is sem-
milyen vita vagy különbség 
a Jobbik és a többi ellen-
zéki párt között. Aztán rá-
tért arra, hogy vissza kell 
lépniük egy jelölt javára. 
Soros György szerveze-
teinek valódi célja, vagyis 
az illegális bevándorlók 
tömeges betelepítése és a 
határt védő kerítés lebon-
tása tabutéma volt. 

A fórum a kormány megbuktatására 
és az ellenzéki pártok egymás közöt-
ti visszaléptetésére lett meghirdetve. 
Mégis többen sérelmezték, hogy a Fi-
desz jelöltje nem vesz részt saját meg-
buktatásán – pedig még csak nem is a 
Fidesz nyerte 2014-ben itt a választást. 
Meglepő módon csepeli és soroksári 
érdeklődő se nagyon volt a fórumon. A 
vitázó pártok aktivistái töltötték meg a 
Csepeli Munkásotthon földszinti ter-
mét. A legtöbb hangoskodót most az 
Együtt hozta. Ők Juhász Péter vezeté-
sével vidékről és a belvárosból érkez-
tek. Be is szóltak, fújoltak Bangóné 
Borbély Ildikónak, akit párttársai köz-
ben tapssal próbáltak bátorítani.

Gulyás Márton profin mutatta be, 
mennyire nincs már különbség a Job-
bik és a többi ellenzéki párt között. 
Először egyenként kérdezte meg az 

Ellenzéki összefogás: 
csak Magyarország 
megvédése nem fontos

AKTUÁLIS

A fórumról készült
felvételt itt 

megnézheti:
Bereczki Miklós (Jobbik), Bangóné Borbély Ildikó (MSZP–PM), Tenk András (LMP), 
dr. Szabó Szabolcs (Együtt) és Dukán András Ferenc (Momentum)

MSZP–Jobbik 
a két jó barát?

AKTUÁLIS

– Szóval Bécs nevezetességeivel 
szeretne ismerkedni a Migráns úr? 

Gulyás Márton profin bemutatta, 
hogy nincs különbség a Jobbik 
és a többi ellenzéki párt között

Bevándorlók késeltek Bécsben
Egy hét alatt több, bevándorlók által elkövetett táma-
dás is történt Bécsben. Múlt hét szerdán egy afgán 
férfi késelt meg előbb egy fogorvost, annak feleségét 
és lányát, nem sokkal később pedig egy férfit. A férfit 
elfogták, mint kiderült mindkét támadást ő követte 
el. Bécs rendőrfőkapitánya elmondta, a 23 éves afgán 
férfi 2015-ben folyamodott menedékjogért, de kivonta 
magát az eljárás alól, és egy időre eltűnt.

Néhány nap múlva egy másik késelő egy 32 éves al-
gériai férfit támadott meg, s több helyen is megszúrta. 

Még fel sem ocsúdtak a bécsiek, amikor hétfőre vir-
radóra újabb támadás történt. Egy 26 éves férfi késsel 
támadt az iráni nagykövet bécsi rezidenciájánál szol-
gáló osztrák katonára, aki agyonlőtte támadóját. Saj-
tóhírek szerint a késelő egyiptomi származású volt. 
A férfi minden előzetes figyelmeztetés nélkül rontott 
neki a katonának, aki először paprikasprével próbál-
kozott elhárítani a támadást, majd négyszer rálőtt. A 
késelő a helyszínen meghalt. • Forrás: MTI, Origo

Jóhiszemű osztrák határőr

fotó: S
om

fai S
ándor
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A Fidesz alelnöke szerint azok támadják és 
próbálják hitelteleníteni a téli rezsi csökken-
tését, akik kormányon nemhogy nem csök-
kentették, hanem folyamatosan emelték a 
rezsit.

Németh Szilárd március 11-ei sajtótájékoztató-
ján kifejtette: a szocialisták 2002-es hatalomra 
kerülésük előtt azt ígérték, nem lesz gázáreme-
lés, majd kormányon tizenötször emelték – há-
romszorosára növelve ezzel – a gáz árát. Szavai 
szerint ebben az időszakban az embereknek a 
keresetük jelentős részét kellett rezsiköltségekre 
fordítaniuk, emiatt pedig több mint 58 milliárd 
forint tartozást halmozott fel a lakosság: 2002 és 
2010 között az Európai Unióban Magyarorszá-

gon fizették a legmagasabb gázárat. Azt 
is mondta, hogy az ellenzék a rezsicsök-
kentés 2012-es elhatározása óta „fúr-
ja-faragja” az intézkedést. Pedig 2010 
óta sikerült elérni a gáz és a távhő árá-
nak 25 százalékos csökkenését, így Eu-
rópa legdrágább gáz ára helyett a konti-
nens második legolcsóbb gázárát fizetik 
a magyarok – hangsúlyozta. • Forrás: MTI

AKTUÁLIS

Azok támadják a téli rezsi csökkentését, akik 
kormányon folyamatosan emelték a rezsit

Negyedére csökkent 
a gáz ára 2010 óta

Ismét tízezer forintos 
Erzsébet-utalványt kapnak 
a nyugdíjasok
Az Idősek Tanácsa javaslata nyomán 
a közelgő ünnepek előtt ismét tízezer 
forintos Erzsébet-utalványt kapnak 
a nyugdíjasok a kormánytól. Novák 
Katalin államtitkár – aki a tanács alel-
nöke is – közölte, azért indítványozzák 
az újabb utalványok kiosztását, mert 
szeretnék, ha minden magyar, így a 
nyugdíjasok is részesülhetnének a nö-
vekvő gazdasági eredményekből. A 
friss információk szerint még ebben a 
hónapban, legkésőbb március 29-éig 
minden érintetthez eljuttatják a tízezer 
forintos Erzsébet-utalványt. 

Rezsicsökkentés
A téli rezsi csökkentéséről is döntött a 
kormány: minden család 12 ezer forintot 
jóváírhat a gázszámlájából. Orbán Viktor 
miniszterelnök kiemelte, a kedvezményt 
megkapják a távfűtést használók is.

Elmondta, a hagyományos módon fűtő, 
szenet vagy fát használó emberek eseté-
ben megnövelik az erre a célra szolgáló 
szociális pénzügyi keretet egymilliárd 
forinttal. A miniszterelnök az intézke-
déseket azzal indokolta, hogy az elmúlt 
időszakban nagyon hideg volt Magyar-
országon, megnőtt a családok gázfo-
gyasztása és megnőtt a rezsiszámla.

Emlékeztetett, Magyaror-
szágon a nemzeti kormány 
volt az első, amely csök-
kentette a rezsit. „E mellett 
a politika mellett a jövőben 
is kitartunk” – jelentette ki 
a miniszterelnök.

Újabb családsegítő intézkedések
MAGYARORSZÁG

Lakossági 
fórum
Helyszín: Táncsics 
Mihály Művelődési Ház 
(Grassalkovich út 122–124.)

Időpont: március 28. 
(hétfő), 18 óra

Előadó: ifj. Lomniczi Zoltán 
alkotmányjogász

A tizenkétezer 
forintos kedvezményt 
megkapják a távfűtést 
használók is

A jó gazdasági 
eredmények miatt 
ismét kapnak tízezres 
Erzsébet-utalványt 
a nyugdíjasok

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP 
csepeli-soroksári képviselőjelöltje 
is aláírta azt a petíciót, amely 
Juhász Péter, az Együtt elnö-
kének közéletből való távozá-
sát követeli.

Hetek óta aláírást gyűjt Juhász 
Péter közéletből való távozását 
követelve a Mindennapok Női 
Szemmel nevű civil egyesület. 
A szervezet tagjai – mint írják – 
megdöbbentek azon, hogy az Együtt 
elnökéről kiderült: állítólag lelkileg 
és fizikailag is bántalmazta feleségét, 
és állítólag a gyermekei előtt drogo-
zott. Az egyesület szerint „…az, hogy 
mindez megtörténhet, azt jelenti, hogy 
az Együtt is áldását adja arra, hogy 
a nőket lehet következmények nélkül 

bántalmaz-
ni és a 

gyere-
keket 

terrorizálni.” A szervezet követeli 
Juhász Péter közéletből való távo-
zását, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek. 
Az ívet némi meglepetésre a Közös 
Ország Mozgalom csepeli vitaren-
dezvényén Bangóné Borbély Ildikó, 
az MSZP csepeli-soroksári képvi-
selőjelöltje is aláírta. • TK

Bangóné aláírta Juhász Péter 
távozását követelő petíciót

fotó: pixabay
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A csepeli önkormányzat munkatársai egy 
szál tulipánnal köszöntötték a Csepeli Piacnál 
a vásárolni igyekvő hölgyeket nőnap alkal-
mából. A kedves gesztust örömmel fogadták 
az ifjabbak és az idősebbek is. 

Egy szál  
tulipán  
nőnapra

Mentes Margit:
„Nem számítottam rá, hogy az önkormányzat 

munkatársai virággal lepnek meg a piacnál. 
Igazán kedves gesztus volt tőlük! A munka-

helyemen is felköszöntöttek, jó érzés töltött el, 
hogy ott is gondoltak rám. 

Szeretem a nőnapot!”

Kálmánné Harangi Éva: 
„Jólesett a köszöntés, hogy virággal leptek 
meg. Éppen vásárolni igyekeztem, amikor 
udvariasan megkérdezték, elfogadnék-e egy 
szál virágot? Köszönöm a férfiaknak, akik 
kedveskedtek nekem.” 

Orosz Krisztina:
„Köszönöm az idős nők nevében, hogy fel-

köszöntöttek. Szerintem szép hagyomány és 
a tisztelet jele, hogy ezen a napon egy szál 

virággal gondolnak ránk. A családom is 
rendszeresen megtisztel ilyenkor valamilyen 

kedvességgel, akárcsak anyák napján.”

Füzesiné Benkő Katalin: 
„Pedagógus vagyok, s az iskolában minden 
évben fel szoktak köszönteni nőnapon. Most 
is jólesett, hogy a piacon egy szál tulipánnal 
köszöntek rám a bejáratnál. De gondolni kell 
a férfiakra is, mert férfinap is van.” 

Budai Diána:
„Természetesen örülök, hogy megleptek egy 

apró ajándékkal. Minden nőnek jólesik,  
amikor egy férfi virággal köszönti. 

A tízéves Lili unokahúgom is kapott 
egy tulipánt, ő is meg van hatva.”

Borbély Lénárd 
polgármester 
Facebook-oldalán 
is köszöntötte 
a nőket 
„Kedves Hölgyeim!

Legyen minden nap nőnap! 
Az élet sűrű forgatagában 
néha érdemes megállni egy 
percre, és elgondolkodni. 

Nekünk, férfiaknak mit is 
jelentenek a nők? Számom-
ra mindent, mivel a felesé-
gemmel három csodálatos 
kislányt nevelünk közösen. 
Persze ennek a nem is olyan 
könnyű „láthatatlan mun-
kának” mégis a hölgyek 
végzik el a nagy részét. Sőt!

Ezért is, és sok minden má-
sért becsüljük a nőket. Soha 

nem szabad arról megfeled-
kezni, hogy nélkülük mi sem 
létezhetnénk. Semmilyen ér-
telemben sem.

A keresztény Európában a 
hölgyek értéket jelentenek 
és értéket képviselnek. Bí-
zom benne, hogy ez soha 
nem fog megváltozni, és si-
kerül mindörökre megőriz-
nünk a nők iránti tiszteletet. 

És nemcsak nőnap alkal-
mából, hanem az év minden 
egyes napján.”

ÜNNEP

Egy életmű 
méltó lezárása
A díjak átadása előtt beszél-
gettünk Kormosné Laboncz 
Johannával, akinek munká-
ját és közéleti tevékenységét 
Csepel önkormányzata már 
több ízben elismerte: taná-
csosi címmel, polgármesteri 
elismeréssel, Csepel Nívó-
díjjal, Csepel Szolgálatáért 
Díjjal, Csepel Örökség díjjal 
és most a díszpolgári cím-
mel. Pedagógiai és vezetői 
tevékenysége nyomán 2008-
ban újjáteremtette és felvirá-
goztatta a Csete Balázs Kö-
zépiskola felnőttoktatását és 
szakképzését. Karizmatikus 
személyiségével, szakmai 
felkészültségével több száz 
diák számára teremtett esélyt 

a továbbtanulásra, értékes 
végzettség megszerzésére.  
„Jó érzés, hogy megbecsülik 
a munkámat, boldog vagyok, 
hisz úgy érzem, életem vágya 
teljesült. Ez az elismerés egy 
életmű szép és méltó lezá-
rása. Hamarosan nyugdíjba 
vonulok, de próbálok aktív 
maradni. A továbbiakban 
mentorigazgatóként segí-
tem majd az új iskolavezetés 
munkáját, ami egy második 
kitüntetés számomra. Pályám 
fontos motívuma a segíteni 
akarás, megpróbálom a le-
hető legtöbbet tenni az embe-
rekért, ami erőmből és tudá-
somból fakad. Büszkeséggel 
tölt el, hogy iskolánk nappali 
és esti tagozatán jelenleg több 
mint nyolcszázan tanulnak, és 
hogy ilyen sok felnőttnek és 
gyereknek biztosíthattuk a to-
vábbtanulás, a boldogulás le-
hetőségét” – mondta a kitün-
tetett, aki büszke arra is hogy 
az évek során sokan támogat-
ták és segítették. „Mindezért 
köszönettel tartozom a csa-
ládomnak, a kollégáimnak, a 
kerület vezetőinek és a Buda-
pesti Gazdasági Szakképzési 
Centrum főigazgatójának is” 
– tette hozzá. • PE

Kitüntetések 
a nemzeti ünnep 
alkalmából
Az 1848-49-es szabadságharc 170. évfordulóján a kerület önkormányza-
ta Csepel Díszpolgára kitüntető címet adományozott Kormosné Laboncz 
Johannának, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Csete Ba-
lázs Szakgimnáziuma intézményvezetőjének. Csepel Szolgálatért díjban 
részesült: Felkai Péterné Klinghammer Júlia jogász, Horváth Andrea 
adóügyi irodavezető, Kegye Tibor úszó- és triatlonedző, Muzsik István 
c. r. zászlós, Pintér Erzsébet Zsuzsanna óvodapedagógus, Pogonyi Atti-
la pedagógus, dr. Szeles Gábor jegyző. Gratulálunk a kitüntetetteknek! 

Kormosné Laboncz Johanna

Morovik Attila alpolgármester 
is köszöntötte a hölgyeket

Pályám fontos 
motívuma a 
segíteni akarás, 
megpróbálom 
a lehető 
legtöbbet tenni 
az emberekért
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fotó: Tóth Beáta
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WEISS MANFRÉD 
TERV CSEPEL ÚJJÁSZÜLETIK

Sorozatunkban az elmúlt másfél hónapban hétről-hétre bemutattuk olvasóinknak a kerüle-
tünk ugrásszerű fejlődését megalapozó Weiss Manfréd Tervet. A Weiss Manfréd Terv az itt élő 
emberek igényeit figyelembe véve született meg és garanciát jelent rá, hogy középtávon Csepel 
az egyik legfejlődőbb, legsikeresebb budapesti kerületté váljon. Ezen a héten a terv részleteit 
bemutató sorozatunk befejező részéhez érkeztünk. Nincs már más dolgunk, mint szurkoljunk közösen, hogy 
az átfogó terv minden eleme a következő években valóra válhasson! Erre akkor van lehetőség, ha Németh Szi-
lárd képviselő úr segítségével a Weiss Manfréd Terv megvalósításához továbbra is megkap-
juk a Kormány teljes körű erkölcsi és pénzügyi támogatását.

W

EISS MANFRÉD

C
SEPEL ÚJJÁSZÜLETIK

öSSZETARToZuNK!
5. rész

A statisztikai adatok szerint sikerült folyamatosan csök-
kentenünk a bűncselekmények számát Csepelen, de még 
mindig vannak kényes területek. A Weiss Manfréd Terv 
támogatásával a kerület 50 legforgalmasabb pontján, ut-
cákon, parkokban és tereken, új térfigyelő kamerákat he-
lyezünk üzembe. Helyszínenként 5-6 korszerű kamera 
fogja éjjel-nappal vigyázni a csepeliek biztonságát.

TöBB SZÁZ ÚJ TÉRFIGYELŐ-
KAMERÁVAL JAVÍTJuK 
A KöZBIZToNSÁGoT

HÁRoS ÉS ÓFALu IS ÚJ ESÉLYT KAP 
Csepel-Háros és Ófalu gyökeres megújulásért kiált. A Weiss Manfréd Terv 
segítségével mindkét városrészt teljesen újjáépítjük. Hároson élhetőbb és 
biztonságosabb lakókörnyezetet szeretnénk, új utakkal, csatornával, közvilá-
gítással, óvodával, iskolával, tanodával, az itt élők felzárkóztatásával. Ófalu-
ban a jelenlegi zárványos lakófunkciót teljesen megszüntetjük, az utakat, köz-
műveket felújítjuk, fejlett üzleti és gazdasági központtá alakítjuk a területet. 

ÚJJÉLESZTJÜK A NAGY MÚLTÚ 
CSEPELI MuNKÁSoTTHoNT
Közös örökségünk, az egykor pompás és közkedvelt 
Csepeli Munkásotthon az elmúlt évtizedekben rend-
kívül leromlott, rossz állapotba került. Az épületet 
környező tér is fejlesztésre szorul. A felújítás nem 
várhat tovább! A Weiss Manfréd Terv lehetőséget te-
remt, hogy a Munkásotthon épületét és környezetét 
is rendbe tegyük, sőt a Csepeli Csillagvizsgáló is újjá-
születhet. A külső-belső megújulást követően a Cse-
peli Munkásotthon újra színvonalas programokkal, 
kibővített kulturális kínálattal színesítheti tovább a 
csepeliek életét.

FELÚJÍTJuK A CSEPEL-
BELVÁRoSI KAToLIKuS 
PLÉBÁNIÁT

FELÉPÍTJÜK AZ ÚJ 
CSEPELI ZSINAGÓGÁT 

Tavaly ünnepelte az egész világ a 
reformáció 500. évfordulóját, így 
még inkább kötelességünk a cse-
peli református közösség támo-
gatása. A csepeli Károli Gáspár 
úton lévő református templom 
felújítása régóta időszerű, hiszen 
az épület leromlott állapotban 
van. A Weiss Manfréd Terv ke-
retében megújuló református 
templom a közösség formálására 
és a kereszténységtudat erősíté-
sére is pozitív hatással lesz, külső 
megjelenésével pedig a környék 
egészét gazdagítja. 

A csepeli hitélet erősítése érdeké- 
ben és a Szent Imre tér város-
képi megújulása miatt is sokan 
várják már a Csepel-Belvárosi 
Kisboldogasszony templom és kör-
nyékének rekonstrukcióját. Erre  
a Weiss Manfréd Terv végre lehe-
tőséget teremt. A hívők a megújuló 
templomban méltó körülmények 
között gyakorolhatják hitüket. 
A  kívülről is megszépülő épület 
pedig minden csepeli számára 
rendezettebb, kedvesebb látványt 
nyújt majd. 

„KöszönjüK németh szilárd 
Képviselő úrnaK a Weiss manfréd 

tervért és Csepelért végzett 
parlamenti munKáját. hathatós 

támogatására a jövőben is 
számítunK!”

RENDBE HoZZuK A CSEPEL-

KöZPoNTI REFoRMÁTuS 

TEMPLoMoT

Csepel története elválaszthatatlan 
a XIX. századi magyar zsidó gyáralapí-
tótól, Weiss Manfrédtól. Csepelen a II. 
világháború előtt több ezer zsidó hon-
fitársunk élt, de a Holokauszt idején 
többségüket koncentrációs táborok-
ba hurcolták. A csepeliek már ekkor is 
elutasították a szélsőséges nézeteket 
és az embertelenséget. „Magyaror-
szág Kormánya támogatásával nem-
csak új zsinagógát építünk Csepelen, 
hanem újjáéledő közösséget is. Olyan 
lehetőséget nyitunk, amely nemcsak 
a múlt sebeinek gyógyulását, nem-
csak egy kisebbség értékeinek gyara-
podását, de Weiss Manfréd szellemi 
és anyagi örökségének jegyében egész 
csepeli közösségünk épülését is szol-
gálja” – fogalmazott Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő.
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Szilágyi Ákos ötlete nyomán a Magyar 
Trikolór Tizenkét Hónapja fotópályázat-
ra készült képekből nyílt válogatás az 
Arany János Iskolában március 12-én. 

A kiállításon 37 képet mutatnak be, 
amelyek többségükben fotópályázato-
kon helyezést elért alkotások. A fotók 
közös jellemzője, hogy valamilyen 
formában megjelennek rajta a magyar 
zászló színei. Időnként ez direkt mó-
don, máskor pedig a tájban, tárgya-
kon együtt jelenlevő piros-fehér-zöld 

színek formájában történik. A nívós 
képek között Mernyó Ferenc, csepeli 
fotós egyik alkotása is látható. 

Bárkányi Lenkei Dániel nyolcadikos 
tanuló hobbiból fotóz. „Legutóbb Ba-
latonfenyvesen egy muskátlit fotóztam, 
ez is hasonlít színvilágában az itt látha-
tó képekre. Profi fotókat láttam, több-
ször is végignézem majd a kiállítást. 
Közös bennük, hogy Magyarország szí-
neit jellemzik, a nemzet összetartozását 
is jelképezi ez a kiállítás.” • Antal

Trikolorkiállítás 
az Arany iskolában

A magyar zászló és címer napját március 16-án ünnepeljük

AKTUÁLIS

Tenk László festőművész 
alkotásaiból nyílt kiállítás 
március 8-án a Csepel Ga-
lériában. A tárlat a Mun-
kácsy-díjas művész egyedi 
színvilágú és hangulatú 
képeit gyűjtötte össze. A 
kiállítás megnyitója egy-
ben különleges ünnepnap 
is volt, hiszen a művész 
éppen ezen a napon töltötte 
be 75. életévét.

„Amikor Tenk László fest, 
akkor az általa érzékelt, 
kiválasztott jelenségeket 
láttatja, alakítja látomás-
sá” – fogalmazott meg-
nyitójában Prokai Gábor 
művészettörténész. Majd 
kiemelte: „Látszólag köny-
nyen kódolható képeket lá-

tunk, de minél tovább néz-
zük azokat, annál jobban 
feltárul gazdagító hatásuk, 
és közvetlenül a festő által 
megírt élménnyé válik szá-
munkra is.”

Tenk László 1966 óta al-
kot, több mint fél évszá-
zados művészi pályáján 
130-nál is több kiállítá-
son mutatkozott be itthon 
és külföldön egyaránt. Az 
utcarészletek, a tájképek, 
az emberalakok jellegze-
tes kék tónusa különleges 
atmoszférát kölcsönöz mű-
veinek.

Az Utóbbi tíz év című tárlat 
április 6-áig látogatható a 
Csepel Galériában. • PE

Utóbbi tíz év – képek a Csepel Galériában

SPORT

A sportág legendás alakjai, valamint a 
válogatott edzői és versenyzői is nép-
szerűsítik az októberi, budapesti vi-
lágbajnokságot. Erről szerződést írtak 
alá a Magyar Birkózó Szövetséggel. A 
legendák részéről Hegedüs
Csaba, a 100. magyar olim-
piai bajnok, a szövetség ko-
rábbi elnöke, az edzők kép-
viseletében Sike András kö-
töttfogású-kapitány, az aktív 
birkózók közül pedig az Eu-
rópa-bajnok Lőrincz Viktor
írta alá a megegyezést.

Németh Szilárd, az MBSZ 
elnöke elmondta: Nenad 
Lalovicnak, a nemzetközi 
szövetség vezetőjének ré-
széről elvárásként fogalma-
zódott meg, hogy a buda-

pesti vb minden idők legjobbja legyen. 
Hangsúlyozta, a világbajnokság nép-
szerűsítése nagyon fontos a sikeres 
rendezéshez, ezért a vb hírét az ország 
minden pontjára el kell vinni. 

Hegedüs Csaba hangsúlyozta, hogy a 
magyaroknak hosszú évtizedes tapasz-
talatuk van nagy viadalok rendezé-
sé-ben, nagyon komoly a szellemi tőké-
jük ezen a téren, így szerinte biztosan 
kiváló világbajnokság lesz a budapesti.

A szakág országos bajnokságát hama-
rosan megtartják, majd május elején az 
Európa-bajnokság, júniusban pedig a 
Magyar Nagydíj következik. 

Lőrincz Viktor, Sike András, Hegedüs Csaba 
és Németh Szilárd a megegyezés aláírásakor

Montessori Mária 
Kétnyelvű Iskola Csepelen

Nőjünk fel 
együtt!

Várunk iskolánkban 
a 2018-as tanévre!

• Kis létszámú osztály 
a több odafigyelésért

• Montessori-módszer:  
megtanulunk tanulni

• Angol/magyar nyelvi 
oktatás már első osztálytól

• Szeretetteljes légkör, 
stresszmentes környezet
• Egész napos kéttanáros 

modell
• Stabil kompetenciák, 
kiegyensúlyozottság, 

boldog kisiskolás évek

Nyílt napok márciusban 
minden héten 

kedden és pénteken 
8.30 és 10 óra között 

előzetes egyeztetés alapján. 

További információs: 
www.amiovink.hu/iskola; 

montessoriiroda@gmail.com; 
Tel.: 06 20 352 0575

Birkózó világbajnokság 
2018-ban Budapesten
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A csepeli Eötvös József 
Általános Iskolánál új kö-
zépszigetes gyalogos-átkelő-
hely létesül a fővárosi önkor-
mányzat beruházásában, a 
csepeli önkormányzat tervei 
alapján. A kivitelezésre vár-
hatóan 2018. március 21-e és 
április 5-e között kerül sor. A 
munkálatok során kiszélesí-
tik az útpályát, középszigetet 
építenek, lassító csíko-
kat helyeznek el az 
úttesten, felfestik 
az útburkolati je-
leket, a vakok 
és gyengén lá-
tók számára 
pedig vezetősá-
vokat építenek. 
A biztonságos 
közlekedés ér-

dekében ugyanakkor gya-
logosokat védő korlátot is 
elhelyeznek az iskola előtt. 
A szakaszon 30 km/h-s se-
bességkorlátozást vezetnek 
be. A munkavégzés előrelát-
hatólag 10 napig tart. A ki-
vitelezés ideje alatt kérjük a 
lakosság szíves türelmét.

TERMÉSZET

A felső tagozatos és középis-
kolás diákoknak idén nyáron 
folytatódnak az erdei és vízi 
vándortáborok, sőt kerék-
páros táborra is lehet jelent-
kezni – tájékoztatta az ér-

deklődőket Révész Máriusz 
kerékpározásért és aktív ki-
kapcsolódásért felelős kor-
mánybiztos a Vándortábor 
program 2018-as tájékozta-
tófórumán, Csepelen. 

A programot azért indították 
el, hogy közvetlen élménye-
ken keresztül ismertessék 
meg Magyarország termé-
szeti és kulturális értékeit a 
fiatalokkal. 

Az egyhetes vándortáborok 
szállással és étkezéssel egy-
ségesen 21 ezer forintba ke-
rülnek, s a gyerekeknek min-
den felszerelést – bicikliket, 
hajókat, túrázáshoz szüksé-
ges kellékeket – biztosítanak. 
A nyári táborozási lehetőség 
a tanév végétől augusztus 20-
áig tart – mondta a kormány-
biztos. 

Az erdei gyalogos túraútvo-
nalakat öt hegységben – Mát-

ra, Börzsöny, Pilis, Bakony, 
Mecsek – már tesztelték, és 
táborhelyeket is kiépítettek. 
A kerékpáros vándortáborok 
útvonalai végigvezetnek a 
Dunakanyarban, az Őrség-
ben, a Felső-Tisza vidékén, 
a Palócföldön és a Körösök 
vidékén.  A vízi vándortá-
borban többek között a Fel-
ső-Tiszán, a Bodrogon, az 
Alsó-Dunán evezhetnek a 
résztvevők. 

A vándortáborokba 20-40 fős 
diákcsoportok jelentkezését 
várják. Bővebb tájékoztatás 
az alábbi honlapokon: 
www.erdeivandor.hu
www.bringasvandor.hu
www.vizivandor.hu

Új zebra az 
Eötvös iskolánál

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

Hegyen, völgyön, két keréken
AKTUÁLIS

Családi délután 
Nagy volt a sürgés-forgás a Csepeli Csodakút  
Egyesített Óvoda családi délutánján a Szabó 
Magda Közösségi Térben, március 9-én. Sok csa-
lád látogatott el a már 21. alkalommal megrende-
zett színes programra, ahol bábelőadás, táncház 
és kézműves-foglalkozás szolgált tartalmas idő-
töltésül. A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 
nevében Hierholczné Faragó Tünde intézmény-
vezető köszöntötte a résztvevőket. A családi dél-
utánt a csepeli önkormányzat támogatta. 

Visszamenne az ELTE tanárának abban 
az esetben, ha nem sikerülne a választá-
son nyerni – mondta el újságírói kérdés-
re még januárban dr. Szabó Szabolcs az 
ATV-ben. Az Együtt politikusa Krug 
Emília műsorvezetőnek erről azután 
beszélt, hogy felidézték: Szabó egyik 
szimpatizánsa többször is elhívta őt pa-
lacsintázni. Már a túrós töltelék is ké-
szen volt a műsor idején, ahol többnyire 
azon vitáztak, kinek kellene visszalép-
nie Csepelen és Soroksáron ahhoz, hogy 
a balliberális ellenzék nyerhessen.

A palacsinta azóta valószínűleg már 
csak egy finom, kellemes emlékké 
szelídült. Ám márciusban még min-
dig ugyanazzal a kérdéssel keresik 
Szabót és ellenzéki párttársait. Mikor 
és hogyan lépnek vissza egymás javá-
ra? Szabó és pártja szerint ők már elég 

sok helyen visszaléptek, így most az 
ő javukra illene másoknak visszalép-
ni. Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP 
jelöltje szerint csak közös jelöltségnek 
van értelme, hiszen Szabó 2014-ben 
is csak úgy tudott választást nyerni. 
A Momentum szerint ők bármikor ké-
szek a visszalépésre, ha előbb ezt más 
is megteszi, az LMP szerint pedig ők 
eleve nem lépnek vissza, kivéve, ha eb-
ben a kongresszusuk is dönt. A Jobbik a 
legfrappánsabb: ők hajlandók a koordi-
nációra, de tavasszal egyedül is nyerni 
fognak, így nincs szükség senki hátra-
lépésére.

Egyelőre tehát csak a szimpatizáns néni 
túrós palacsintája a biztos pont. Azt, 
hogy milyen buktát szolgálnak fel a vá-
lasztópolgárok április 8-án este, és ki-
nek, talán csak akkor tudjuk meg. • TK

Túrós palacsinta 
és visszalépés

A Kúria megállapítja, hogy Budapest, 
XXI. kerület, Csepel Önkormányza-
tának Csepeli Hírmondó című saj-
tótermékének 2018. február 22-én 
megjelent IX. évfolyam 7. száma 
megsértette a jelöltek és jelölőszer-
vezetek közti esélyegyenlőséget 

azzal, hogy Németh Szilárd István, 
a Fidesz-MPSZ és KDNP közös or-
szággyűlési képviselőjelöltjét nép-
szerűsítette. 

A Kúria a Csepeli Városkép Kft. mé-
diatartalom-szolgáltatót eltiltja a to-

vábbi jogsértéstől, és egyben kötele-
zi, hogy jelen végzés kézhezvételétől 
számított legközelebbi számban a 
jogsértő közléshez hasonló módon 
jelen végzés rendelkező részét te-
gye közzé.
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Németh Szilárd: így főzök én

Milánói sertésszűz

A milánói szószhoz:
40 dkg darált marhahús
5 dkg apróra vágott füstölt szalonna
25 dkg csiperkegomba darabolva
2 fej vöröshagyma apróra vágva
6 gerezd zúzott fokhagyma
bőségesen paradicsom (friss/püré/konzerv/szósz/ivólé)
olívaolaj
só, bors, bazsalikom, szurokfű (oregánó), kakukkfű

Sphagettitészta bő, sós vízben kifőzve; tálaláskor 
reszelt sajt kerülhet a tetejére. Jó étvágyat!

Hozzávalók:  
80 dkg sertésszűz
zsemlemorzsa, tojás, liszt 
a panírhoz, só, bors az íze-
sítéshez, olaj a sütéshez

A szűzből készült rántott hús a gyere-
kek nagy kedvence, mert ízletes, puha 
és a mérete is értelmezhető. Mindez mi-
lánói makarónival (maccheroni alla mi-
lanese, ami persze nálunk sphagettivel 
van) bombabiztosan el is fogyasztott, 
sőt még repetaingert is kiváltó, nagyon 
tápláló, gyerekbarát kaja. Ha a kiscsá-
vók nem szeretik, vagy érzékenyek rá, 
a gomba, a sajt simán kihagyható. Min-
dent a kedvükben járva készítsünk el!

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

B e t e L t !

Csaladi hajokir HIRD BETELT.indd   1 3/9/18   14:50

TÖRTÉNELEM

Mindannyian tanultunk Wesse-
lényi báróról, az árvízi hajósról, 
olvastuk Jókai Kárpáthy Zol-
tán című regényét, vagy láttuk 
annak filmváltozatát – így tud-
juk, milyen hatalmas pusztítást 
okozott az 1838-as jeges áradás 
Pesten. Csepel alacsony fekvése 
miatt korábban is sokat szenve-
dett, de az 1838. március 15-
ei nagy ár hozta a legnagyobb 
vészt a községre, az egész tele-
pülést elöntötte. 

A jeges Duna március 10-én kezdte 
ostromát a csepeli gát ellen, s a köz-
ség lakói négy napig küzdöttek. Köz-
ben egy második gátat is emeltek, és a 
sziget magasabban fekvő területére, az 
uradalmi juhakolhoz (a mai Ady End-
re út mögött) menekítették állataikat és 
ingóságaik egy részét.

Pestnél az ár több gátat is átszakított, 
a jeges víz a fővárosra zúdult. Március 
15-én este a Csepel-szigeti jégtorlasz-
nál három méter volt a vízszintkülönb-

ség, a jégtorlasz vastagsága szintén 
több méter volt; éjjel 11 órakor 929 cen-
timéterrel tetőzött az árvíz. A hatalmas 
nyomás kimozdította a „dugót”, a jeges 
víz percek alatt letarolta a települést. 

Az ófalu teljes pusztulása
Az árhullámtól csupán néhány ház, a 
kissé magasabban fekvő templom és a 
paplak menekült meg, de azok is meg-
rongálódtak. „Az áradás idején a nép, 
derék plébánosukkal, Heincz Lipóttal 
együtt a templomba menekült. A viz már 
a templom küszöbét nyaldosta, mikor is 
a plébános ‒ minden szerencsétlenségre 
elkészülve ‒ az oltári szentséggel a kü-
szöbről áldást osztott a négy égtáj felé, 
majd népét is megáldva avval együtt 
buzgó imával fordult az Urhoz s a ha-
gyomány szerint ettől a perctől kezdve 
a viz apadni kezdett” – idézte fel az 
eseményeket Perényi József 1934-ben 
megjelent Csepel című monográfiájá-

ban. Szerencsére emberi életet nem kö-
vetelt az áradás, de a lakosok holmijá-
nak nagy részét magával ragadta a víz. 
József nádor, aki a mentés irányítója 
volt 17-én, gőzhajón élelmiszert küldött 
a község lakosságának, ekkor Széche-
nyi István is meglátogatta az ár sújtotta 
csepelieket. 

Csepelen a pusztulás 95 százalékos 
volt: 114 házból 106 veszett oda – a 
zömmel vályogból készül lakóházakat 
elmosta a víz. • PE

180 éve: Csepel szinte összes lakóháza elpusztult

Az 1838-as árvíz

„Azért a víz az úr!” 
Az 1838-as csepeli jeges ár, va-
lamint Csepel újjáépítésének em-
lékére kamarakiállítás készült. A 
tárlat ingyenesen megtekinthető 
május 1-jéig, a művelődési ház 
nyitvatartási idejében.

Királyerdei Művelődési Ház
Szent István út 230. 

Az 1872-ben megépített Gubacsi-zárógát Csepel felé

Korabeli metszet az 1838-as pesti árvízről

fotó: Vermes Tibor
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GYEREKSAROK
Rejtvényünkben egy vers utolsó sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a mű címe? 

Vízszintes: 1. Kettős betű 3. Az idézet eleje (zárt betűk: A; C; K) 
8. Női név (ápr. 27.) 10. Foglalkozás, munkakör 11. E dolgokat 13. Sokára egynemű 
betűi! 14. Nikkel vegyjele 15. Következményt kiváltó 16. SL! 17. Azonos betűk 
19. Ausztrália röv. 22. Ovis egyneműi! 23. Üres kas! 24. Egy kupacba 
27. .. .. ránts! (Ne is törődj vele!) 28. Cuki 29. Becézett Mária (önálló név is) 
31. „Az a” folyó feletti építmény 

Függőleges: 1. Az idézet vége (T; A; A; T) 2. Apró, színes édesség 3. Sokan 
visszafelé! 4. Akadályoz 5. Néma gól! 6. Össze-vissza folyó! 7. Egyforma betűk 
9. Személyes névmás 12. Szántóeszköz fém részét 16. Kiejtett betű! 18. Más 
nyelvre átültet 20. Egyesült Államok 24. Rövid bácsi! 25. Marka 26. Éhes keverve! 
27. A legkisebb katonai egység vagy egy méhcsalád 30. Olaszország internet jele 
32. Indulatszó

Előző rejtvényünk megfejtése: Március 15-én, 17 órakor 

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 19.  

Sorsoltunk! A március 1-jei skandináv rejtvény nyertese: Németh Réka 1213, Fürdő u. A gyerekrejtvény nyertese: Vajda Balázs 1213 Budapest, Cirmos 
sétány. 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 22-én, csütörtökön jelenik meg.
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Virágos Csepelért 
programban való részvételre

TISZTELT CSEPELI LAKOSOK!

Az önkormányzat 2018. évben is elindítja a virágosítási programját.

Virágágyások beültetésére lakcímenként (társasházaknál lépcső-
házanként) átlag 50 darab egynyári virágot ajánl fel az önkormány-
zat. Társasházak esetén a be nem kerített előkert, a bejáratok 
melletti terület, vagy a járda melletti zöldsáv használható; kertes 
házak esetén az ingatlan előtti járda és az úttest közötti zöldsáv. 
A növények elültetéséről és későbbi ápolásáról a jelentkezőknek 
kell gondoskodniuk! 

A jelentkezési lap a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
ügyfélszolgálati irodájának 1-es ablakánál kérhető, vagy letölthető 
a www.csepel.hu és www.varosgazda.eu weboldalakról.
Társasházak esetében a lakóközösség nevében eljáró közös kép-
viselő (cégszerű aláírással), kertes házak esetében az adott címre 
érvényes lakcímkártyával rendelkező lakos jelentkezését várjuk.
A növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki.

A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2018. április 25. 

A benyújtás módjai: postán (Csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.), személyesen 
az ügyfélszolgálati irodán, vagy a viragoscsepelert@varosgazda.
eu e-mail címen.

A növények átvételének időpontja és helyszíne:
2018. május 5., szombat, 8–13 óra

Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
1215 Budapest, Katona József u. 62-64. 
Kassai utca felőli dolgozói parkolóban

A növények átvételekor kérjük 
a személyi igazolványukat és 
lakcímkártyájukat, szükség 
esetén meghatalmazásukat is 
hozzák magukkal!

Bővebb információ 
és felvilágosítás: 
Erdeiné Schuch Beáta 
zöldterületi asszisztens
277-7856
06-30/698-5921
erdeine.beata@varosgazda.eu

REJTVÉNY

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. 22.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (márc. 22.) 

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

* * *

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

Használt folyóiratok és könyvek ked-
vezményes vására! Burda, Családi lap, 
Interpress Magazin, Kertbarát, Nők Lapja, 
Nők Lapja Évszakok, Otthon, (Príma Kony-
ha, Story, Természetgyógyász, Praktika 

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: Belső motiváció (3.21.)  

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: április 4.

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

* * *

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!
Könyvtári kölcsönzéseinek lejárata előtt 1 
nappal értesítést küldünk. Ehhez csak e-mail 
címre van szükségünk. Az adatot személye-
sen, telefonon és írásban is megadhatja a 
fszek2101@fszek.hu e-mail címen. Ne késle-
kedjen, és nincs több késés!

A Csepel-sziget körüli hajókirándulás 
idén elmarad! A Kvassay-zsilip a felújí-
tási 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 23-a, 16 óra: Húsvéti kézműves-
foglalkozás. Várjuk a gyerekeket, családo-
kat. A foglalkozásokat Földiné Alföldi Éva 
a Pest-budai Kézműves és Népművészeti 
Közhasznú Egyesület tagja tartja.
Március 28-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub 
– Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre a 
régi és új érdeklődőket a Sétáló utcai Könyv-
tárban. Előadás-sorozatának új témája: kar-
maszámok elemzése, számítása
Március 29-e, 11-13 óra: Rejtvénykedve-
lők klubja (9-től 99 éves korig). Szeretettel 
várunk minden játékos kedvű rejtvényfej-
tőt. Klubvezető: Fenyvesi Judit rejtvényfejtő
Az előadásokra, foglalkozásokra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Új szolgáltatás! Ismét lehet mesediafilme-
ket ingyenesen kölcsönözni könyvtárunk-
ban. 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! 

Ünnepi zárva tartás: a könyvtár március 
15-től 18-ig zárva tart. Nyitás március 19-én, 
12 órakor.

* * *

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

Csepel Színház
Március 24-e, 18.00 óra: Puskás Dániel– 
Udvaros Zoltán: HÁROMÁGÚ TÖLGYFA TÜN-
DÉRE családi rockmusical 2 felvonásban, az 
Otthon Theatrum Társulat előadásában.
Április 11-e, 19 óra: Szántó Armand–Szé-
csén Mihály–Fényes Szabolcs: PAPRIKÁS-
CSIRKE, avagy stex és New York – komédia 
2 részben a Gergely Theater előadásában.
Május 9-e 19.00 óra: Szereted-e még...? - 
Szécsi Pál dalai – Gergely Róbert önálló est-
je. Közreműködik a Szécsi Pál emlékzenekar.

Program
Április 14-e, 11 óra: Hétvégi matiné! Vlagyi-
mir Szutyejev: MIAU Bábszínpadra alkalmaz-
ta: Erdélyi Erika – a Nefelejcs Bábszínház (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

Tamási Lajos Irodalmi Klub
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 Fotó-
klub kiállítása tekinthető meg.   
Március 29-e, 18.00 óra: Kovács Mariann 
képzőművész kiállításának megnyitója.

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: hétfő-
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

Tenk László festőművész kiállítása

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

FELHÍVÁS/PROGRAM
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ASZTALOS ÉS KŐMŰVES
MUNKAKÖRÖKBEN

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területén lévő Városgazda 
Zrt. telephelyein

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős állás, 8 órás 
munkaidőkeretben történő alkalmazással

Megbízás időtartama: Határozatlan idejű munkaviszony

Illetmény, juttatások: Bérezés megegyezés szerint; Béren kívüli 
juttatás a mindenkor hatályos belső szabályozás szerint

Jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet; B kategóriás jogosítvány

Elvárások: Szakirányú szakmai tapasztalat; Minőségi munkavégzés ; 
Felelősségvállalás, önálló munkavégzés; Megbízhatóság

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: 
Szakmai önéletrajz; Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, 
tanúsítványok

Elbírálásnál előnyt jelent: Hasonló munkaterületen szerzett gyakorlat, 
tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal

Jelentkezés módja: e-mailben: david.gabriella@varosgazda.eu címen, 
személyesen Ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 
62-64.) munkanapokon: hétfőtől csütörtökig 08:00-tól 16:00-ig és 
pénteken 08:00-tól 12:00-ig

Munkatársat keresünk Csepelre, azonnali kezdéssel

A Duparec Kft. csepeli papírhulladék feldolgozó-és válogató 
üzemébe munkatársat keres az alábbi munkakörbe: 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
MUNKATÁRS
 
Feladatok: értékesítés számlázása a társaság integrált 
vállalatirányítási rendszerében • tárgyi eszközök és immateriális 
javak számviteli jellegű, analitikus és főkönyvi nyilvántartásainak 
kezelése az SAP rendszerben • egyéb számviteli és pénzügyi 
feladatok ellátása

Elvárások: szakirányú végzettség • 2-3 év szakmai gyakorlat 
• felhasználói szintű számítástechnikai ismertek • önálló 
munkavégzésre való képesség • munkához való pozitív hozzáállás, 
terhelhetőség • precíz, pontos, lelkiismeretes munkavégzés

Előny: tárgyi eszköz könyvelésében szerzett tapasztalat 
• SAP rendszer ismerete • idegen nyelv ismerete

Amit kínálunk: stabil multinacionális nagyvállalati háttér • 
biztos jövedelem • nagyfokú szakmai önállóság • hosszú távú 
munkalehetőség • parkoló, illetve tömegközlekedéssel is könnyen 
megközelíthető munkahely

Munkavégzés helye: Budapest Csepel 

Jelentkezés: Jelentkezni 
fényképes önéletrajzzal 
az Anita.Szalai@duparec.hu 
e-mail címen lehet.

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 

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

OKTATÁS________________________________________ 
MATEMATIKA-korrepetálást vállal általános 
középiskolásoknak, nyugdíjas programozó- 
matematikus nő. (1500-2000 Ft/óra) 
T.: 06-70-335-7021 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS! Lakások , nyaralók stb, régi 
vezetékhálózat cseréje, felújítása, lakáselosztók 
cseéje, bővítése garanciával. T.: 06-30-921-1417

APRÓHIRDETÉSEK   

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!

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT
Állandó történeti kiállítás a Tamariska- domb alatti óvóhelyen
A tárlat díjmentesen megtekinthető az alábbi napokon 
10 órától 16 óráig:  március 15., április 14., május 26. 
Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.

Április 14., 9.00-13.00
BABA-MAMA ÉS TINI BÖRZE
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron.

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
Színitanoda: szombat 10.00-13.00

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
Kettlebell: kedd, csütörtök 18.00-19.00
Kézimunka Szakkör: csütörtök 14.00-16.00
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

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 24, 20:30-21:30
A Föld Órája
Kapcsolj le minden elektromos eszközt, és gyere el hozzánk 
egy közös gyertyafényes énekes-zenélős programra! 
Adj egy óra pihenőt a bolygónak! 
Ha van hangszered, hozd magaddal! 
A belépés ingyenes, mindenki vendégünk egy teára.

2018. március 29-ig
NEVEZÉSI HATÁRIDŐ: A dalszöveg is vers
Könnyűzenei dalszöveg szavalóverseny a Magyar Költészet Napján. 
Kategóriánként a helyezetteket díjazzuk! 
A nevezési lap weboldalunkról letölthető.

2018. március 17, 18-22 óra
Görög táncház
Élő zenés táncoktatás a Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében. 
Zenél a Mydros együttes. A belépés díjtalan!

2018. március 24. 10 óra
Séta a múltba – bunkertúra
látogatás a Csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. 
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2018. március 7., 14-17 óra
Játsszunk együtt!
A DélUtán Alapítvány ingyenes játékklubja 9-99 éves korig.

TANFOLYAMOK     

ÚJ TANFOLYAM: SZENIOR ÖRÖMTÁNC
Társasági tánckoreográfia szépkorúaknak. 
Tánctudás és partner nem szükséges. 
Ingyenes bemutató: március 28, szerda 11 óra

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 (március. 23.)

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.

ÉletTánc Felfedező Út a mozdulatok,szabad tánc, érzelmek világába.
Életkortól, előképzettségtől független módszer, mely felszabadítja 
képességeidet,kreativitásodat. Szerda: 18.00-19.30

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

A művelődési házban
1977 óta működő

 

Kézimunka és
Szőnyegszövő

Szakkör
kiállítása

2018. március 8-14.

Megnyitó:
2018. március 8., 16 óra

 
A belépés díjmentes!

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

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

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!  

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

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

Retro
Disco 
DJ DAVE-vel 
(Boross 
Lászlóval)
a Szabó Magda 
Közösségi Térben

Időpont:
2018. március 23.,
péntek 18 óra

Helyszín:
1214 Budapest.,
Simon Bolivár
sétány 4-8.
színházterme

Érdeklődni 
a 420-78-74-es számon 
vagy az 
szm.iroda@csepelivaroskep.hu
e-mail címen lehet.

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74



24 csepeli hírmondóPROGRAM

10:00 Tojás Futam – Pódium Színház gyerekelőadása
11:00 Tojáskeresés

11:20 Nyuszi olimpia – ügyességi verseny
12:30 Tojáskeresés

13:00 Lóca Együttes húsvéti interaktív koncertje  

CSALÁDI DÉLELŐTT A RADNÓTIBAN

2018. MÁRCIUS 24., 10 ÓRA

A programon való részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Továbbá:
állatsimogató, tojásírás, kézműves-foglalkozás,
Csupa Csoda Vándorjátszótér, kézműves vásár


