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A 2018-as 
országgyűlési választások 

egyéni eredményei 
Budapest főváros 
17. számú egyéni 

választókerületben

Választópolgárok száma:

78 029

Szavazó választópolgárok száma:

56 685

Részvételi arány:

72,65 %

Érvényes szavazólapok száma:

55 681
(a leadott szavazólapok 98,36%-a)

A Országgyűlésbe jutott pártok
jelöltjeinek érvényes 
szavazatszámai

• dr. Szabó Szabolcs (EGYÜTT) 18 935 4 702 23 637
• Németh Szilárd István (FIDESZ-KDNP) 16 150  4 503 20 653
• Bereczki Miklós (JOBBIK) 6 366 2 307 8 673

Csepel

Soroksár

Választókerületi
szinten
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•  Fidesz-KDNP 133 fő
•  Jobbik 26 fő
•  MSZP-P 20 fő
•  DK 9 fő

•  LMP 8 fő
•  Együtt  1 fő
•  MNOÖ  1 fő
•  Független  1 fő

Az adatok az április 13-ai feldolgozottságot mutatják Forrás: valasztas.hu

Befejezték az április 8-ai országgyűlési képviselő-válasz-
tás összes szavazatának összeszámolását: valamennyi 
egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős 
végeredmény. A Fidesz–KDNP kétharmados többséggel 
rendelkezik majd az új Országgyűlésben.

A szavazatszámlálás értelmében a 106 egyéni választókerü-
letből 91-ben a Fidesz–KDNP pártszövetség jelöltje nyert, 

8-ban az MSZP–Párbeszéd szövetség, 3-ban a DK, 1-1-ben a 
Jobbik, az LMP, illetve az Együtt jelöltje szerzett mandátu-
mot, valamint 1 független jelölt is bejutott a parlamentbe.

Országos listáról a Fidesz–KDNP 42, a Jobbik 25, az MSZP–
Párbeszéd 12, az LMP 7, a DK 6 képviselőt küldhet az Or-
szággyűlésbe. A Magyarországi Németek Országos Önkor-
mányzata pedig 1 kedvezményes mandátumhoz jutott.

VÁLASZTÁSVÁLASZTÁS

Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő a Fidesz–KDNP nagyarányú győ-
zelme után nyilatkozott lapunknak.
 
„Gratulálok dr. Szabó Szabolcsnak, aki 
a csepeliek és a soroksáriak jóvoltából 
ismét beülhet az Országgyűlésbe. Kö-
szönöm mindkét kerület választópolgá-
rainak, hogy ilyen magas arányban részt 
vettek a választáson” – emelte ki a kép-
viselő, külön megköszönve a támogatá-
sát azoknak a csepelieknek és soroksári-
aknak, akik a Fidesz–KDNP listájára és 
személyesen rá szavaztak. „Hűségüket, 
bizalmukat meg fogom szolgálni, aka-
ratukat maximálisan fogom képviselni. 
Hálásan köszönöm segítőimnek, mun-
katársaimnak, kampánycsapatomnak, 
támogatóimnak az áldozatos munkát, az 
értékes felajánlásokat és azt, hogy min-
dent megtettek a Fidesz és Magyaror-
szág győzelméért! Köszönöm a testvéri 
szolidaritást a partiumi és székely ba-
rátaimnak, akik mindannyiunknak pél-
dát mutattak abból, hogy mekkora ere-
je van a Kárpát Haza összefogásának! 
És köszönettel tartozom családomnak, 
szeretett feleségemnek, gyermekeimnek, 
édesanyámnak, hogy minden körülmé-
nyek között kitartanak mellettem!” – tet-
te hozzá.

Németh Szilárd az országgyűlési vá-
lasztás végeredményével kapcsolatban 
elmondta, a Fidesz–KDNP az ország 
egyetlen nemzeti-keresztény-polgá-
ri pártszövetsége, amit a magyar nép 
kitartó bizalma és felhatalmazása tett 
erőssé. Ezt az ötven százalék körüli 
szavazati arány és a harmadszor meg-
szerzett parlamenti kétharmad bizo-
nyítja. „Április 8-án történelmi győze-
lem született, mi magyarok nyertünk, az 
ország életében új fejezet kezdődik, a jö-

vőbeni kormányzás irányait pedig a ma-
gyar emberek jelölték ki. Orbán Viktor
ennek megfelelően fog új kormányt ala-
kítani. A végrehajtói hatalom négy fő 
eleme a munkaközpontú gazdaság; a 
családközpontú társadalom; az ország 
békéjének, biztonságának, szuverenitá-
sának megvédése; valamint a nemzet- 
és emlékezetpolitika” – mondta. A cél, 
emelte ki, hogy mindenkinek legyen 
munkája, emelkedjenek a bérek, csök-
kenjenek az adók és hogy versenyképes 
legyen a magyar gazdaság. A Fidesz–
KDNP szövetség továbbra is kiemelten 
kezeli a családok támogatását, az adó-
kedvezményeket, az otthonteremtést, 
a gyermekvállalás elősegítését. „Mi 
magyar gyermekekre fogjuk költeni az 
adófizetők pénzét, nem pedig a beván-
dorlókra” – fűzte hozzá. 

Továbbra is fontos feladat a határok 
megvédése, a betelepítési kvóta eluta-
sítása, a migránsok be nem engedése, 
a köz- és nemzetbiztonság garantálása. 
„Ezekből semmiféle nemzetközi nyomás-
ra nem engedünk, de ne legyenek kétsé-
geink: Brüsszel és a Soros-féle álcivilek, 
a választási kudarc miatt végtelenségig 
frusztrált és agresszív hazai ellenzékkel 
együtt mindent meg fognak tenni, hogy 
az ország békéjét aláássák, a magyaro-
kat lejárassák” – figyelmeztetett.

A politikus végül elmondta: a 2011-ben 
elfogadott alaptörvény új utat mutatott 
a magyarok számára. Az alaptörvény 
szerint Magyarország felelősséget visel 
a határon túli magyarokért „Mi a Kár-
pát-haza egészében és az erős nemze-
tek Európájában gondolkodunk. A ma-
gyarok jövőjét a Kárpát-medencében, a 
kontinensét pedig a Közép-Európában 
írjuk”. • TK

Országgyűlési választás 2018 Németh Szilárd: 
„köszönöm a bizalmat 
és a támogatást”

Tisztelt Csepeliek!

Köszönöm mindenkinek, 
aki részt vett az ország-
gyűlési választáson, 
és demokratikusan 
véleményt nyilvánított.

Gratulálok dr. Szabó 
Szabolcsnak, hogy ismét 
bekerült a parlamentbe.

Büszke vagyok rá, hogy 
a jelenlegi Fidesz–KDNP-
kormány és parlamenti 
többség, amely támogatja 
Csepelt és számíthatunk rá, 
kétharmados felhatalmazást 
kapott a magyar emberektől.

Németh Szilárd a továbbiak-
ban is olyan erős tagja 
az Országgyűlésnek, akire 
számíthatnak a magyar 
emberek és számíthat rá 
Csepel is! Köszönöm neki, 
és gratulálok a munkájához!

Hajrá, Magyarország! 
Hajrá, Csepel!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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Megszületett a 2018-as parlamen-
ti választás végeredménye: e szerint 

a Fidesz–KDNP listájára 2 824 206 fő 
szavazott, amivel kis híján minden má-

sodik voksot begyűjtöttek. A Jobbik 
1 092 669, az MSZP–Párbeszéd 682 602, 
az LMP 404 425, a DK pedig 308 068 
voksot kapott a pártlistán. A választási 
eredmény még nem jogerős. Gyurcsány 
Ferenc pártja ugyanis új választást kö-
vetelve negyven olyan eredményt táma-
dott meg, ahol a DK nem nyert mandá-
tumot. Ahol nem indult DK-s jelölt, ott a 
párt nem emelt kifogást.

Csepel-Soroksáron dr. Szabó Szabolcs 
jutott egyéni képviselőként az Ország-
házba. Ám ha nem lép vissza az LMP, 
már neki sem sikerült volna ez a mu-
tatvány. Az Együtt ráadásul a Kétfarkú 
Kutya Pártnál is jóval kevesebb voksot 
tudott csak begyűjteni, így a rájuk adott 
voksok nagy része – elveszett szavazat-
ként – végül a Fideszt erősítette. Németh 
Szilárd – ahogy 2014-ben – most is 
gratulált a hivatalosan ma is Gyulán 
lakó nyertesnek. Szabó – ahogy koráb-
ban – ezt most sem tette meg a győzte-
sek felé. • TK

VÁLASZTÁS

Hivatalos: kétharmados többséggel 
alakíthat kormányt a Fidesz–KDNP

VÁLASZTÁS

A 2018-as választások legijesztőbb 
tapasztalata az álhíroldalak elké-
pesztő hatása lett. Már az amerikai 
elnökválasztási kampányban is nagy 
szerepe volt a Facebookon terjesztett 
álhíreknek, de ilyen közvetlenül mi 
még nem találkoztunk ennek rombo-
ló hatásával.

Csepel-Soroksár sem maradhatott ki 
az álhírekből. A tíz éve még mér-
tékadó HVG olyan cikket jelentetett 
meg, mely szerint akár több ezer hatá-
ron túli magyart jelenthettek be Cse-
pelen. Ehhez a bizonyíték szerintük 
egyetlen mondat volt: egy szavazó 
állítólag „Segítsen má’, nem találom a 
Fideszt!” kéréssel fordult a választási 

bizottság egyik tagjához. A HVG azt 
állította: ez „székelyül” van. Az álhírt 
a Hír Tv cifrázta tovább. Beszámoló-
juk szerint a székelyeknek román az 
anyanyelvük (ez a legnagyobb sértés 
egy székelynek), és ezért tolmácsra 
volt szükségük a szavazásnál.

A tények azonban most is pofon-
egyszerűek. Külföldön élők tömegét 
csak ezért ide bejelenteni egyet je-
lentene a biztos lebukással. 

Az MSZP, DK, LMP, Együtt sem-
milyen ehhez kapcsolódó kifogást 
nem tett a választási bizottság felé, 
ráadásul Csepel bejelentett lakossá-
ga 2014 óta kétezer fővel csökkent. 

Orbán Viktor a 2018-as országgyűlési 
választást követő első sajtótájékoztató-
ján többek között arról is beszélt, hogy 
teljesen új kormányt akar létrehoz-
ni, a kormányzás pedig „demográfiai 
súlypontú” lesz. Hogy ez a kijelentés 
mit takar, hogyan és milyen további 
támogatásokat kaphatnak a gyerme-
kes családok az új kormánytól, azt a 
portfolio.hu szedte össze, a jegybank 
által kiadott kiadványt alapul véve. A 
várható intézkedések oka az, hogy az 
ország lakossága elöregedőben van, 
amit az alacsony születésszám okoz, 
ez pedig rontja a versenyképességet. 

Ahogy a portfolio.hu írja, ma a húszas 
éveikben járó nők több mint százezer 
fővel, 15 százalékkal vannak keveseb-
ben, mint a harmincasok, vagyis 
a következő tíz évben tovább 
csökken a szülőképes korú 
nők száma. A jegybanki ki-
advány, amelyből Orbán
Viktor is sokat idéz, ezeket 
az intézkedéseket tartaná 
célszerűnek:
• Tovább kell emel-
ni a kétgyermeke-
sek családi adó-
kedvezményét. 
• Növe l nék 
a gyed felső 
határát, mert 
a gyerekkel 
otthon eltöltött 
időszakban ta-
pasztalt jelentős 

jövedelemkiesés a gyermekvállalás 
akadálya lehet.
• Több lenne a gyermek születése 
után járó egyszeri anyasági támogatás.
• Bővítenék a bölcsődei és óvodai fé-
rőhelyeket.
• Erősítenék a részmunkaidős fog-
lalkoztatási lehetőségeket és segítenék 
a családbarát munkahelyi környezet 
megteremtését
• A családi napközik, munkahelyi 
gyermekfelügyeleti rendszer létreho-
zása és támogatása, azaz a gyerekek 
napközbeni ellátásának feltételeinek 

javítása is segítenék a kisgyermekes 
szülők könnyebb munkavállalási 

lehetőségeit az MNB 
szerint.
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Álhírek hálójában

A családok többféle 
támogatást kaphatnak  
a következő években

Új kormány, 
további támogatás 
a családoknak

Orbán Viktor sajtótájékoztatója 
a választás éjszakáján

Rekordszámú részvétel az 
országgyűlési választáson
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fotó: pixabay
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ellentétben nem is volt végül egyéni je-
löltünk” – magyarázta véleményét a 
csepeli pártelnök.

Amennyiben Bangóné marad állva 
Németh Szilárddal szemben, legalább 

egy, de könnyen lehet, hogy kettővel 
több ellenzéki mandátum születhetett 
volna. Egyrészt egyéni mandátummal 
ülhetne a parlamentbe, vagyis a listás 
helyén is egy ellenzéki képviselő még 
pluszban bejutott volna. Ezzel a Fidesz-

nek már rezegne a kétharmados több-
sége. Ugyanakkor vélhetően több listás 
szavazat is érkezett volna az MSZP-re, 
ami országosan akár még egy plusz 
mandátumot is eredményezhetett vol-
na az ellenzéknek. Ha az Együtt nem 
erőltette volna mindenáron Szabó in-
dulását, Csepelen azzal minimum dup-
lán nyerhetett volna az ellenzék. Ezért 
Szenteczky szerint „Szabó Szabolcs-
nak és az Együttnek sajnos nem csupán 
a kétszázmilliós kampánytámogatással, 
de ennek a felelősségével is el kell szá-
molnia.” • TK

Elég rosszul szerepelt az Együtt a 
választásokon – ismerte el dr. Sza-
bó Szabolcs, a párt csepeli-sorok-
sári megválasztott képviselője az 
ATV-nek adott interjújában. A csúfos 
vereség hatására a párt elnöksége 
lemondott, miniszterelnök-jelölt-
jük pedig visszavonul a politikától. 
A bajt tetézi, hogy a kampánytámo-
gatásra kapott 190 millió forintot az 
elnökségnek saját zsebből kell visz-
szafizetnie.

Alig valamivel több, mint fél százalé-
kot ért el az Együtt a múlt vasárnapi 
országgyűlési választásokon. A kiáb-
rándító eredményt jól jelzi, hogy még 
a magyar politikai életet folyamato-
san parodizáló Kétfarkú Kutya Párt 
is háromszor annyi szavazatot kapott, 
mint az Együtt összesen. Dr. Szabó 
Szabolcs, a párt egyetlen mandátumát 
megszerző csepeli-soroksári képvi-
selője az ATV-nek adott interjújában 
megköszönte a rá adott voksokat, 
ugyanakkor elismerte pártja veresé-
gét. A politikus kijelentette, hogy az 
Együtt mint párt vélhetően megszű-

nik. „Ha egy párt nem éri el az egy 
százalékot, akkor valószínűleg ennek 
ez lesz a vége”.

Ez még csak a kisebbik gond. Főhet 
a feje az ötfős elnökségnek azért is, 

mert a törvények szerint vissza kell fi-
zetni a kampányra felvett 190 milliós 
állami támogatást. A felvett összegért 
az elnökség a saját vagyonával felel. 
Szabó Szabolcs ezzel kapcsolatban el-
mondta, nem pontos az összeg, mert 
ebbe már a kampány elején felvett 27 
millió forintos hitelüket is beleszá-
molták, amit már törlesztettek. Itt a 
listás kampánytámogatásról van szó, 
ami emlékei szerint 153 millió forint, 
de még így is komoly összeg ez, amit a 
NAV adótartozás formájában szedhet 
majd be.

A politikus nagyot csalódott a válasz-
tás eredménye miatt. „Úgy látszik nincs 
szükség olyan pártokra, akik progra-
mot szeretnek írni, józanul, megfontol-
tan fogalmazni” – mondta. Mindezek 
után bizonyára sokunkban felvetődik 
a kérdés: mennyire képes határozottan 
képviselni a csepeliek, soroksáriak ér-
dekeit az Országgyűlésben az, aki mö-
gül végül a saját pártja is eltűnt? Min-
denesetre úgy tudni, hogy hiába vitte 
be a politikust az Országgyűlésbe az 
Együtt csepeli zsarolása, most másik 
pártot és frakciót keres. • TK

A választási vereség 
hatására az Együtt 
elnöksége lemondott

Szenteczky: „Szabó 
hiába nyerte meg 
a választókörzetét, ha 
ennek az ára a fideszes 
kétharmad lett” 

Szabó Szabolcs pártja 
a leggyengébb 
az Országgyűlésben

VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS

Szenteczky: Szabó Szabolcs miatt 
lett meg a Fidesz kétharmada
Csepel-Soroksáron kiélezett küzde-
lem zajlott, ám a baloldali ellenzék 
nem csak a Fidesz ellen, hanem egy-
mással is megküzdött azért, hogy ki 
legyen Németh Szilárd ellenfele. Vé-
gül a felmérések szerint esélyesebb 
Bangóné Borbély Ildikó engedett, és 
lépett vissza az Együtt színeiben in-
duló dr. Szabó Szabolcs javára. Szabó 

azonban hiába nyerte meg a válasz-
tókörzetét Németh Szilárd ellen, ha 
ennek az ára a fideszes kétharmad 
lett – állította Szenteczky János, a 
csepeli MSZP elnöke egy interjúban.

A csepeli szocialisták szerint a számok 
azt mutatják, hogy a választás estéjén 
bomlásnak indult Együtt politikusá-

nak a győzelme közvetve hozzájárult 
a Fidesz kétharmadához. Szenteczky a 
Sztárklikk nevű MSZP-s lapnak nyi-
latkozva azt állította, hogy Bangóné 
sokkal jobb eredményt ért volna el, 
mint Szabó. „Csepelen és Soroksáron 
az MSZP-Párbeszéd listájára szavaztak 
a legtöbben az ellenzéki pártok közül, 
úgy, hogy nekünk például a Jobbikkal 

FELHÍVÁS

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 Városgaz-
da Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfél-
szolgálati irodájának 1-es ablakánál 
kérhető, vagy letölthető a www.cse-
pel.hu és www.varosgazda.eu webol-
dalakról.
Társasházak esetében a lakóközösség 
nevében eljáró közös képviselő (cégsze-
rű aláírással), kertes házak esetében az 

adott címre érvényes lakcímkártyával rendelkező lakos jelentke-
zését 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 sze-
mélyi igazolványukat és lakcímkártyá-
jukat, szükség esetén meghatalmazá-
sukat is hozzák magukkal!

Bővebb információ 
és felvilágosítás: 
Erdeiné Schuch Beáta 
zöldterületi asszisztens
277-7856
06-30/698-5921
erdeine.beata@varosgazda.eu
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Katonai tiszteletadással avatták fel a 
magyar zászlót a Daru-dombon áp-
rilis 7-én. Az ünnepélyes eseményt 
eredetileg március 16-án, a magyar 
zászló és címer napján rendezték 
volna meg, de a rossz időjárás mi-
att akkor elhalasztották. A program 
része volt az önkormányzat által tá-
mogatott, a Csepeli Városkép által 
szervezett Magyar ízek kavalkád-
ja elnevezésű, egész napos családi 
rendezvénynek. 

A zászlóavatáson megjelent Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, Szász 
Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

elnöke, Wittner Mária, Csepel dísz-
polgára, Borbély Lénárd polgármester, 
valamint Csepel elöljárói és vendégek 
Nagyszalontáról, Székelyudvarhelyről, 
Kápolnásfaluból, Farkaslakáról.

Mozgalom az országzászlóért
Szász Jenő emlékeztetett rá, hogy a 
trianoni döntés után született meg az 
országzászló-mozgalom, hogy fenn-
tartsuk a közösség összetartó szelle-
mét, a nemzet egységének megőrzését. 
A mostani zászlóavatás is ennek a tö-
rekvésnek a része. Urmánczy Nándor 
erdélyi politikus volt az, aki elindította 
ezt a mozgalmat, de nevét hosszú időn 

át nem volt szabad kiejte-
ni. Személye mára méltó 
helyre került a köztudat-
ban. 2011-ben felavatták 
az első köztéri szobrát szü-
lőhelyén, Maroshévízen, a 
Margitszigeten pedig újból 
felépítették az emlékére 
készült padot 2013-ban. 

A zászlót Krammer And-
rás diakónus szentelte fel.

Kóstolók, előadások, 
családi programok 
A Daru-dombon egész nap 
különféle programok zaj-
lottak. Bemutatkoztak a 

magyarságra jellemző, minőségi ter-
mékek a kézművesek alkotásaitól az 
őstermelők által, házilag előállított 
gasztronómiai termékekig. Ezeket 
kínálták, árusították a közönségnek. 
Az esemény alatt folyamatos kósto-
lók, gyermekelőadások, zenei prog-
ramok, körhinta, kisvasút, arcfestés, 
állatsimogató, lovagoltatás, népi ját-
szóház, kézműves-bemutatók várták 
a látogatókat. Este a népszerű Irigy 
Hónaljmirigy szórakoztatta a kö-
zönséget nagy sikerrel. • Cs. A. 

Zászlóavatás 
a Daru-dombon

Csepel önkormányzata 
várja azok jelentkezését, 
akik 2018-ban  ünneplik 

házasságkötésük 50., 
illetve 60. évfordulóját, 

s szeretnék azt – a polgári 
házasságkötés szertartása 

szerint – Borbély Lénárddal, 
Csepel polgármesterével 

megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok 
megküldésével lehet:

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

• Telefonszám

Kérjük, hogy a jelentkezés mellé 
csatolják a házassági anyakönyvi 
kivonat másolatát, valamint az 
együtt töltött évtizedek rövid, 

egyoldalas történetét.

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

Jelentkezési határidő: 
2018. október 1.

A program tervezett időpontja: 
2018. november utolsó heteiben

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen

A zászlót Krammer András diakónus szentelte fel

Az Irigy Hónaljmirigy 
koncertjére több százan 

voltak kíváncsiak

A magyar hagyományok bemutatása főszerepet kapott a rendezvényen

fotó: G
M

, Tóth B
eáta és Verm

es T
ibor
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A magyar költészet napján A dalszöveg 
is vers címmel szavalóversenyt hirdet-
tek a Radnóti Miklós Művelődési Ház-
ban. Idén négy kategóriában összesen 
huszonnégyen indultak. Elhangzot-
tak többek között a Kispál és a Borz, 
Caramel, Pápai Joci, a Honeybeast, a 
Tankcsapda dalszövegei is, de voltak 
olyan előadók is, akik népszerű musi-
calrészletekkel léptek színpadra.

A zsűriben helyet foglalt Tabáni István 
énekes is, aki az értékelés mellett a 
díjakat is átadta. A résztvevők em-
léklapot kaptak, a dobogós helyezettek 
könyvutalványt vehettek át. Tabáni 
István a verseny után lapunknak el-
mondta: „Nehéz feladat elkülöníteni a 
dalszöveget és a zenét, főleg egy ismert 
slágernél. Ugyanakkor nem könnyű fi-
gyelni a hangsúlyokra, a prozódiára, 

a szünetekre, úrrá lenni a lámpalázon 
is. Sok jó produkciót láttunk, furcsa 
volt zsűriként értékelni. Ügyeltem arra, 
hogy a kritikáim építő jellegűek legye-
nek, segítsék, bátorítsák a fellépőt. A 
végső döntésnél a színpadi jelenlétre és 
az előadásmód összhangjára koncent-
ráltam.”

KULTÚRA

Szavalóverseny 
a Radnótiban

KULTÚRA

Helyezések
Alsó tagozat: 1. Pásztor-Vancsó 
Viktor (Móra F. iskola), 2. Jósvai 
László (Móra F. iskola), 3. Kurucz 
Zsófia (Móra F. iskola), különdíja-
sok: Póczak Dominik és Szilágyi 
Nóra (Móra F. iskola). Felső ta-
gozat: 1. Tekeres Judit (Szárcsa 
iskola), 2. Oláh Hermina (Szárcsa 
iskola), 3. Baranyi Laura (Szárcsa 
iskola). Középiskola: 1. Potyó 
Dominika (Csete B. szakgimnázi-
um), 2. Csapó Máté (Szent Györ-
gyi Albert G.), 3. Csomor Csenge 
(Jedlik gimnázium). Felnőttek: 1. 
Forján Viktória 2. Kárpáti István 
3. Horváthné Kisbalázs Mária 

Az idei első helyezettek
Pásztor Vancsó Viktor: „Szeretem a musicaleket, 
a tanárom javaslatára választottam az Óz, a nagy 

varázslót. Bár korábban nem ismertem az oroszlán 
dalát, de nagyon megtetszett. Fellépésnél nagyon 

izgultam, de jövőre is szívesen részt vennék 
a versenyen.”

Tekeres Judit: „A Honeybeast slágerét a magyar-
tanárom ajánlotta. Másfél-két hetet készültem a ver-
senyre, nem okozott nagy gondot a szöveg megtanu-
lása. A jövőben megpróbálok több hazai előadóval 
is megismerkedni, ez mindenképpen megkönnyítheti 
a választásom a következő versenynél.”

Potyó Dominika: „Szeretem Majka és Curtis dal-
szövegeit, mert fontos mondanivalójuk van. Komo-

lyan készültem a versenyre, megtanultam a szöveget, 
majd értelmeztem, gyakoroltam. Nagyon szeretek 
szavalni és énekelni, a Körúti Színház növendéke 
vagyok. Nagy álmom, hogy színésznő lehessek.”

Forján Viktória: „Kedvelem Pásztor Anna szerze-
ményeit. Azért esett a választásom az Álmatlan című 
számára, mert az életem olyan változásokon ment 
keresztül, amihez ez a szám nagyon jól illeszkedik. 
Nagyon izgultam, de nagy könnyebbséget jelentett 
számomra, hogy a dalok szövegét szavalni kellett, 
ez sokkal közelebb áll hozzám, mint az énekelés.”

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 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

Csepeli siker 
Ferencvárosban
Koza Zorka Anna, a csepeli Hét-
színvirág Tagóvoda nagycsoportosa 
kiváló eredménnyel zárta a VI. Fe-
rencvárosi József Attila Versfeszti-
vált. Csukás István A nagy papucs-
tolvaj című versével második lett a 
versenyen. A remek helyezés érté-
két növeli, hogy a kislány egyedüli 
óvodásként indult a fesztiválon, ahol 
alsó tagozatos diákokkal mérhette 
össze tudását. Képünkön Zorka és 
felkészítője, Pataki Éva óvónő. 

A különdíjas pár Tabáni István adta át a díjakat

fotó: Tóth Beáta
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Tavaszi idő, csodálatos panoráma, 
zene, tánc, mulatság; minden adott 
volt az idei első nyugdíjas hajóki-
rándulás sikeréhez. A kerület egyik 
legnépszerűbb programján ezúttal is 
közel 300 nyugdíjast láttak vendégül.  

A csepeli önkormányzat 2014-ben, az 
idősek világnapján szervezte az első sé-
tahajózást, ami az elmúlt öt évben köz-
kedvelt programmá vált. Így az idei első 
már a 17. hajókirándulás volt a kerület 
életében. Az önkormányzat kiemelt fi-
gyelmet fordít az idősekre, ingyenes 
strandbelépőt, ötalkalmas sóterápia-bér-
letet biztosít számukra, s a Nyugdíjas 
Közösségi Házban is rengeteg színes 
program várja őket. 

A mintegy három órás programot az 
önkormányzat támogatásával ezúttal is 
a Csepeli Városkép Kft. munkatársai 
szervezték. Idén még három hajókirán-
dulást hirdettek meg, a legközelebbire 
május 10-én kerül sor.

Briga Zoltán és Zoltánné: „Na-
gyon élvezzük a kirándulást. Kifo-
gástalanok a programok, nagyon jó 
a zene. Bármikor szívesen jövünk, 
mert teljesen kikapcsolódunk. Jó 
nézelődni, gyönyörű épületek van-
nak a városban.”

Ács József: „A Nyugdíjas Közös-
ségi Házban hallottam, hogy ismét 
lesz hajókirándulás. Ha tehetném, 
minden évben jönnék, nagyon sze-
retem ezt a programot. 1988 óta va-
gyok nyugdíjas, de próbálok aktív 
maradni. Korábban sokat kirándul-
tam, túráztam, szívesen utazgatok. 
Örömmel veszek részt a hajókirán-
duláson is.

Fejes János és Jánosné: „Már vol-
tunk hajókiránduláson, és mindig 
jól éreztük magunkat. 42 éve lakunk 
Csepelen és szeretünk itt élni. Jó ér-
zés, hogy a kerület vezetői ennyit tö-
rődnek az idősekkel.”

Nagy érdeklődés kísérte a negyedik 
alkalommal megrendezett nyugdí-
jasok táncversenyét: április 14-én a 
Királyerdei Művelődési Házban 13 
táncospár lépett a színpadra. 

Zsúfolásig megtelt a felújított színház-
terem, ahol Borbély Lénárd polgár-
mester köszöntötte az érdeklődőket. 
„Csepelen jó nyugdíjasnak lenni” – 
hangsúlyozta. Utalt a nyugdíjasok nép-
szerű hajókirándulására, az ingyenes 
strandbelépőre és a díjmentes sóterápi-
ára is. 

A rendezvényt a 2017-es év győztes 
párosa, Liptai Katalin és Hevesi József 
nyitották meg. Ezután a versenyzők két 
fordulóban mutatkoztak be, produkció-
jukat ismét a közönség szavazatai alap-
ján értékelték. A műsorszámok közben 
olyan közkedvelt vendégfellépők szó-
rakoztatták a nagyérdeműt, mint Túri 

Lajos, Molnár-Buliska Edit, Péter 
Anna és Pál Attila. 

Az eredményhirdetés már az estébe 
nyúlt, a díjakat Pintér Józsefné ön-
kormányzati képviselő és Noé László 

idősügyi tanácsnok adták át. Tíz pár 
ért el negyedik helyezést, a harmadik 
Juhász Erzsébet és Juhász Péter, a má-
sodik Nagyné Szattler Mária és Orbán 
Ferenc, míg az első Oravecz Mihályné 
és Zsiga Imre lett.

CIVIL ÉLET AKTUÁLIS

Keringő, salsa, tangó, rocky: 
táncverseny nyugdíjasoknak

Hajókirándulás
idén először

A dobogósok
Oravecz Mihályné és Zsiga Imre

„Első alkalommal indultunk, a Csepeli 
Hírmondóban olvastuk a felhívást. 12 éve 
táncolunk együtt, nagyon szeretjük. Most 

keringőt és gyors tangót táncoltunk, a 
közönség értékelte produkciónkat.”

Nagyné Szattler Mária 
és Orbán Ferenc
„Szeretjük a rockyt, és szerettük volna azt, 
hogy sokan lássák, nemcsak a húszéveseké a 
világ. 2014 óta táncolunk, előre nem alakítjuk 
ki a koreográfiát, szinte rögtönözzük a 
tánclépéseinket”

Juhász Erzsébet 
és Juhász Péter

„15 éve ismerkedtünk meg, járunk 
tánciskolába, a bugival kezdtünk, ez megy 

a legjobban, ezért is adtuk elő. Nagyon 
megkedveltük a salsát is, minden héten 

táncolunk, ez a hobbink.

Az idei versenyen tizenhárom pár indult

fo
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Az utánpótláskorú sportolók és a lab-
darúgás népszerűsítésére Manchester 
United-napot rendeztek a Nagy Imre 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában április 12-én. Az eseményre 
a Gulf nemzetközi olajipari cég mint a 
Manchester United szponzora érkezett 
vendégként, amely a hazai utánpótlás- 
egyesületek jó néhány meghívása kö-
zül a Csepeli Utánpótlás Sportegye-
sületet választotta, hogy itt bátorítsa a 
fiatalokat a sportolásra. A sztárvendég 
Louis Saha, egykori francia válogatott 
labdarúgó volt, aki korábban hosszú 
éveken át játszott a Manchester United-
ben, végül az olasz Lazio együttesében 
fejezte be pályafutását. Most a futball 
nagyköveteként jelent meg Csepelen. 

Hatalmas üdvrivalgással fogadták a 
gyerekek, mikor Louis Saha belépett 
az iskola csarnokába. Saha meg is je-
gyezte, hogy úgy fogadták, mintha vi-

lághírű popénekes 
lépne fel egy telt 
házas koncerten. 
Camille Nehme, a 
Gulf cég európai al-
elnöke szólt néhány 
szót a közönségnek. 
Elmondta, a társa-
dalmi szerepválla-
lása részeként tá-
mogatják a sportot 
és a sportolni vágyó 
fiatalokat. Az alel-
nök a gyerekeknek 
címezve mondta: „ti 
vagytok a jövő!”

Borbély Lénárd rö-
vid beszédében em-
lékeztetett rá, hogy 
a Csepel Utánpót-
lás Sportegyesületet 
három éve, augusz-
tus elsején hozták 

létre azzal a céllal, hogy ösztönözzék 
a fiatalokat a sportolásra. Arra biztat-
nak minden gyereket, hogy érdemes 
sportolni, focizni. Ezután a gyerekek 
az iskola műfüves pályáján bemuta-

tóedzést tartottak. Majd Saha is beállt, 
és egy-két trükkös mozdulatán, cselén 
látszott, hogy nem felejtett el focizni. 

A focista válaszolt lapunk néhány kér-
désére is. • Cs. A.

Boldog 
születés-
napot!

Április 9-én ünnepelte 78. születés-
napját Fatér Károly olimpiai bajnok, a 
Csepel Sport Club egykori válogatott 
labdarúgókapusa, aki 2012-ben Pro 
Urbe Budapestért díjat kapott. Ebből 
az alkalommal készült vele interjúnk, 
amiből egy rövid részletet idézünk fel, 
ezzel köszöntve őt.  

A kérdésre, hogy mit jelentett neki egy-
kor Csepel, a Csepel SC, Fatér Károly 
így válaszolt: „Nekem – szó szerint – 
mindent! Igen fiatalon kerültem a vas-
gyári klubhoz, és a neves vetélytársak 
között ki kellett böjtölnöm, hogy eljöj-
jön az én időm. Aztán megnyílt az út 
előttem, és hét esztendőn keresztül  199 
meccsen álltam a Csepel kapujában, 
bekerültem a B, majd az olimpiai, és a 
felnőttválogatottba is, a kék-piros szí-
nekkel lettem olimpiai bajnok.”

Milánói 
éremeső
Hatodik alkalommal utazott a Hal-
ker-Király Team Kick-Box Akadémia 
az olaszországi Európa Kupára. A 
WAKO versenynaptárában ez az egyet-
len megmérettetés, ahol csak pointfi-
ghting-küzdelmek zajlanak. A Milano 

külterületén lévő Castellanzában 
16 ország 1100 nevezése között a 
csepeli akadémia 22 versenyző-
vel vágott neki a küzdelmeknek.

A szombati versenynapon a se-
nior korosztály súlycsoportos 
küzdelmei mellett az összes kor-
csoport csapatküzdelmei voltak 
napirenden. 

A nőknél a hatalmas formában 
lévő Nagy Henrietta utasított 

m i n d e n -
kit maga 
mögé és 
emelhette ma-
gasba a kupát, 
két aranyérem-
mel zárva a na-
pot. A férfiaknál 
pedig az a Veres 
Roland gázolt át 
a mezőnyön, aki 
idén veretlen és 
ez volt a 6. ki-
emelt kupagyő-
zelme, összesen 
3 aranyérmet 
kasszírozva egy 
napon. Vasárnap 

az utánpótlás-korosztályok versenyzői 
léptek tatamira. Az akadémia követ-
kezetes utánpótlás-nevelő műhelyének 
legfrissebb fiókái idén már harmadik 
alkalommal bizonyíthatták rátermett-
ségüket külföldi versenyen. 

Ismét nagyszerű eredmény született: 
Király István mesteredző tanítványai 
15 arany, 8 ezüst és 22 bronz, azaz 
összesen 45 érmet nyertek, amivel so-
rozatban ötödik alkalommal lettek a 
legeredményesebb csapat a Pointfigh-
ting Cup-on. Részletes eredmények: 
csepel.hu

A Manchester United 
focistája Csepelen

SPORTSPORT

Kitartás, szenvedély
 Mi kell ahhoz, hogy valakiből 
topfocista legyen?
 Legfőképpen a szenvedély. Ki-
tartás, szenvedély szükséges ah-
hoz, hogy valakiből egyszer kivá-
ló labdarúgó legyen. Mindennap 
meg kell dolgozni azért, hogy egy 
játékos magas színvonalon űzhes-
se a sportot. Ebbe nemcsak a fizi-
kai edzés, hanem a helyes táplál-
kozás, a rendes alvás, a szellemi 
frissesség is beletartozik. Így vál-
hatnak ezek a gyerekek sikeressé 
a sportban és az életben. 

 Most jár először Budapesten?
 Igen, korábban még nem vol-
tam itt. Amennyire a kevés időm-
ből tellett, körülnéztem a város-
ban. Budapest szép. 

 Hogyan él most? 
 Feleségemmel és három gye-
rekemmel Dél-Franciaországban 
lakom. A lányom 17, az egyik fiam 
12, a másik 16 éves. 

Louis Saha is beállt focizni a gyerekekkel

Fatér Károly

fotó: Tóth B
eáta
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EGYHÁZI ÉLET

Feltámadt 
Krisztus!
Húsvét szent napján a csepeli gö-
rögkatolikus templomunkban 
sok százan vettek részt az ünne-
pi szentliturgián és az azt követő 
pászkaszentelésen, azaz a húsvé-
ti eledelek megáldásán. Bár a mi 
nyelvünkben a húsvét szó arra utal, 
hogy a negyvennapos böjt után 
végre lehet húst is enni, a húsvét 
azért mégiscsak Krisztus feltáma-
dásáról szól. Jézus a feltámadását 
követően újragyűjti a szétszéledő 
és a kereszthalál miatt szomorú ta-
nítványokat. Ahogyan bánatunk-
ban ismét és ismét átölel bennün-
ket is, újra meg újra megerősítve 
hitünket. A szép és tartalmas kö-
szönésünk – feltámadt Krisztus – 
valóban feltámadt, abból az időből 
származik, amikor a feltámadottal 
már találkozó tanítványok ezt az 
örömhírt közölték ilyen módon 
egymással. Templomunkban – 
ahogyan a képen is látható – so-
kan, kezükben az egyházközség 
ajándékát, a pászkakalácsot is tart-
ják. Ebből kettőszázötven darabot 
tudtunk kiosztani, alapítványunk 
anyagi támogatásával. 

Tisztelettel kérjük kedves olvasó-
inkat, hogy adójuk 1 százalékával 
támogassák a Krétai Szent And-
rás Alapítványunkat (adószáma: 
18671630-1-13).
Prodán Gábor görögkatolikus tb. esperes

Idősebb és ifjabb Pál 
Mihály szobrászmű-
vész, valamint Pál Gá-
bor képzőművész alko-
tásaiból nyílt kiállítás a 
Csepel Galériában ápri-
lis 12-én. A tárlatot dr. 
Pál József irodalomtör-
ténész nyitotta meg. 

Nagyapáról apára, majd 
a fiúra szállt a művészi 
hivatás. A Gyömrőről 
származó családtagok 
bronz- és faszobrai, a terrakotta alkotá-
sok, makettek, térplasztikák és köztéri 
szobrok fotói láthatók a termekben. Né-
hány munka bibliai történeteket mesél 
el, számos alkotás művészi inspirációjá-
ban leginkább a barokk elem dominál. 
Az egész családra jellemzőek az irodal-
mi ihletésű művek is, amelyek mara-

dandó értéket hordoznak – fogalmazott 
megnyitójában az irodalomtörténész. 

A kiállítás május 4-éig, hétfőtől csü-
törtökig 8 és 16 óra között, pénteken 
pedig előzetes bejelentkezéssel várja 
a művészetek kedvelőit (Csete Balázs 
u. 15.). 

A Pál család kiállítása

A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a Csepeli Városkép Kft. 
Csepeli Hírmondó című sajtótermékének 2018. március 29-én megjelent 
IX. évfolyam 12. száma megsértette a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esélyegyenlőség a jelöl-
tek és jelölőszervezetek közti eljárási alapelvet azzal, hogy Németh Szi-
lárd Istvánt a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata 
Néppárt közös egyéni választókerületi képviselőjelöltjét népszerűsítette.

Németh Szilárd: így főzök én

Babgulyás 
bográcsban, 
csipetkével

Hozzávalók: 
3 kg fejtett bab
1,5 kg marhalábszár
2 kg füstölt sonka/csülök/
nyúlja
6 fej vereshagyma
2 fej fokhagyma
3-4 zöldpaprika
3-4 paradicsom
1 fej zeller, 3 szál petrezselyem, 
5 szál sárgarépa
5 dl paradicsomlé
2 dl vörösbor
ecet
20 dkg mangalicazsír
babérlevél, őrölt pirospaprika, 
szemes bors, borókabogyó, őrölt 
bors, őrölt kömény, só

A csipetkéhez tojást, lisztet, 
sót és vizet használok. Külön 
főzöm ki.

Egy fej hagymával, néhány 
gerezd fokhagymával, babérral, 
szemes borssal, borókával felte-
szem főni a füstöltet, a levében 
hagyom kihűlni, majd felkoc-
kázom/darabolom. A felkocká-
zott lábszárból zsírral, négy fej 

hagymá-
val, a zöld-
paprikával, 
a para-
dicsom-
mal, őrölt 
paprikával, 
borssal, 
kömény-
nyel, sóval 
és vörösborral pörköltet készí-
tek.A bográcsban megdinsz-
telek egy fej vereshagymát, 
felöntöm vízzel, füstölt lével, 
paradicsomlével, beleteszem az 
egész fej zúzott fokhagymát, 
a babért, a karikázott-kocká-
zott zöldségeket, a pörköltet és 
a füstöltet, felforralom, majd 
lassan rotyogtatom egy negyed 
órát. Ellenőrzöm, elég sós-e? Jö-
het a bab, ha ismét felforrt, még 
tíz percig főzöm. Hozzáadom 
az ecetet, ez akadályozza meg, 
hogy szét ne főljön a bab, meg 
azt’ jó ízfokozó is.Még 15-20 
perc, és készen van. Tejfellel, 
erős paprikával, ecettel - ki mit 
kér bele - és csipetkével, friss 
kenyérrel tálalom.

Kedves Szülők! 
A Csepel Utánpótlás Sportegyesü-
let jogosulttá vált az idén a személyi 
jövedelemadó 1 százalékára.  

A nyilatkozathoz szükséges adatok:
Csepel Utánpótlás Sportegyesület
Adószám: 19652980-1-43

A nyilatkozatot elektronikusan, Ügy-
félkapun, vagy postai úton, vagy sze-
mélyesen a NAV ügyfélszolgálatain 
keresztül lehet megtenni. 
Szeretnénk minden kedves szülőt 
arra buzdítani, hogy az egyesületünk 
javára rendelkezzenek az 1 száza-
lékkal. Az ily módon befolyt támo-

gatást teljes mértékben a gyerme-
kek folyamatosan javuló sportolási 
lehetőségeinek biztosítására és a 
szociálisan rászoruló gyermekek 
esélyegyenlőségének fenntartására, 
megteremtésére fordítjuk.

Csepel Utánpótlás Sportegyesület

fotó: G
M
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A tavalyi nagy érdeklődésre való 
tekintettel Csepel önkormányzata 

idén is megrendezi 
a Csepel Művek egykori 

munkatársainak találkozóját.
 

Várjuk azok jelentkezését, akik – 
1985-tel bezárólag – hosszabb ideig 

a gyárban dolgoztak, és szívesen 
részt vennének egy összejövetelen, 

hogy újra találkozzanak egymással, 
a régi kollégákkal. Célunk, hogy 
összehozzuk a csepelieket egy kis 

nosztalgiára, kötetlen beszélgetésre.
 

A találkozó június 9-én, 
szombaton, 10 és 16 óra között lesz 
a Királyerdei Művelődési Házban. 

A részvételhez előzetes bejelentkezés 
szükséges. 

 

A jelentkezés határideje: május 25-e. 
 

Regisztrálni lehet személyesen a 
Királyerdei Művelődési Házban, 

vagy telefonon hétfőtől péntekig, 9 és 
16 óra között a 278-2747-es számon.

 

A jelentkezéskor kérjük, adják meg 
– nevük, telefonszámuk mellett –, 

hogy a gyáron belül melyik 
üzemben, melyik időszakban és 
milyen munkakörben dolgoztak. 

Örömmel vesszük, ha a 
rendezvényre valamilyen emléket – 
fotót, használati vagy emléktárgyat 

– magukkal hoznak, melyek még 
inkább segítik a régi idők 

felelevenítését.

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

www.csepelivaroskep.hu

A tábort 6 éves kortól 11 éves korig hirdetjük meg, minimum 24 fővel.
A jelentkezések sorrendjét figyelembe vesszük. 

Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház (1213 Budapest, Szent István u. 230.)

Időpont: 2018. június 25-29.

A foglalkozások 9.00-16.00 óráig tartanak.
Változatos kézműves programok: írókázás, rongybabázás, bőrözés, fo-
nalékszerek, szövés-fonás; gyöngyszövés-gyöngyfűzés, dekupázsolás, 
quillingelés, papírpecsvörk, varrás 
(hímzés, filcmunkák), papírmunkák 
(hajtogatás, vágás, mandala, stb. 
Néptánc; sport; játék; kirándulás, 
szabadidő: kalózos játszótér; Tama-
riska-domb; strand.

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Ügyelet: 7 és 8, valamint 16 és 
17 óra között. A napi háromszori 
étkezés biztosított. 

Bővebb felvilágosítás kérhető a 
tabor.herman@gmail.com e-mail 
címen vagy a Népi Hagyaték Folklór 
Művészeti Alapítvány elnökétől, 
a 06-70/310-8519 mobilszámon.

FELVÉTELI
A Csepeli Fasang Árpád Alapfokú 
Művészeti Iskola szeretettel várja  
új növendékeit a 2018/2019-es 
tanévre.

Várjuk azok jelentkezését, akik sze-
retnek énekelni, szeretnének dalos, 
játékos foglalkozáson részt venni, 
ahol elsajátíthatják a zenei alapo-
kat, és azokat is, akik már megé-
rettek a hangszeres oktatásra.

Az órák lehetőség szerint 
az általános iskolában lesznek 
megtartva a délutáni órákban.

Tanszakaink: 
szolfézselőképző, zongora,  
hegedű, cselló, furulya, fuvola, 
oboa, klarinét, szaxofon, fagott, 
trombita, kürt, harsona, hárfa,  
klasszikus gitár, ütőhangszerek, 
magánének.

Felvételi meghallgatás: 
2018. június 11-12-én,  
17-től 18.30-ig

Helyszín: 
Csepeli Fasang Árpád Zeneiskola 
központja  
(Posztógyár u. 2.,  
a HÉV végállomásnál).

Nyári kézműves, hagyományőrző tábor
Szeretnél jó közösségben, színvonalas kézműves 

és egyéb jó programokon részt venni?
Ha igen, köztünk a helyed.

REJTVÉNY

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a 
vastagabb vonallal kiemelt 
oszlopban olvashatod! 
Melyik dátumhoz köthető?

Előző rejtvényünk 
megfejtése: 
A Daru-dombon

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. április 30.  

Sorsoltunk! Az április 5-ei skandináv rejtvény nyertese: Makrai Lászlóné 1214 Nyírfa u. A gyerekrejtvény nyertese: Mars Anna Luca 1211 Budapest, 
Petz F. 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 két hét múlva, május 3-án, csütörtökön jelenik meg.
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1. A mi csillagunk

2. A legnagyobb növények

3. Vidám, derűs lelkiállapot

4. Facsemetét, vagy palántát földbe helyez

5. Szárnyas, tollas élőlény

6. Erdei séta, könnyű túra

7. Az egyik évszak…

8. …és annak egy hónapja

9. Klíma

10. Növényekkel borított terület a városban
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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. 
Programok:
Hétfőnként 15.30-tól matematikakorre-
petálás általános iskolásoknak
Horgolóklub: csütörtökönként 10 órától 
Meridiántorna: minden páros csütörtö-
kön (ápr. 19., máj. 3.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (ápr. 19., máj. 3.) 
Gyógyító hangok:  április 18-a, 18 óra

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.

Jó állapotú használt folyóiratok 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 kine-

ziológus. Téma: Versenyben önmagunkkal 
(2018. 05. 02.)  

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: 2018. 05. 03.

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: 9–14 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!

Kiállítás
Időutazás tűzoltó járműmodellekkel a világ 
körül címmel Ivánkovics Zoltán gyűjtő kiál-
lítása megtekinthető a könyvtár nyitvatar-
tási idejében.

Előadások, foglalkozások: 
Április 18-a, 17 óra: Helytörténeti esték 
- 40 éve történt: a Csepeli Hév fekete napja 
címmel közlekedéstörténeti összefoglaló az 
1978. április 13-i Boráros-téri HÉV-baleset-
ről, valamint a 40 évvel ezelőtt megszűnt 
Csepel - Határ úti HÉV vonalról.  Előadó: 
ifj. Petz Nándor (Csepeli Helytörténeti és 
Városszépítő Egyesület). Ha Önt érdekli a 
történelem és ezen belül szűkebb lakókör-
nyezetének múltja, akkor itt a helye!

Pódium!  
Április 28-a, 15 óra: A Ram Colosseum-
ban nézzük meg Ray Cooney - Tony Hilton: 
1x3 néha 4 c. vígjátékát a Madách Színház 
előadásban. Jegyek vásárolhatók a könyvtár 
nyitvatartási idejében: 3900-4300 Ft/db.
Május 6-a, 15 óra: Alfonso Paso: Hazudj 
inkább, kedvesem című bűnügyi komédiáját 
a Játékszínben nézzük meg. Jegyek vásárol-
hatóak a könyvtár nyitvatartási idejében: 
4900 Ft/db

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 könyvek, tavalyi folyóiratok 
50-100 Ft / db áron lehet 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! 

* * *

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

Csepel Színház
Május 9-e 19.00 óra: Szereted-e még...? - 
Szécsi Pál dalai – Gergely Róbert önálló est-
je. Közreműködik a Szécsi Pál emlékzenekar.

Program

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
Április 24-e, 17 óra: Szepesi Zsuzsan-
na „Szivárványhíd” c. verseskötetének 
bemutatója és Szénási Sándor író, költő 
irodalmi estje.
Május 8-a, 17 óra: Halász Imre Csepel 

Nívódíjas költő (80 éves) születésnapi 
irodalmi estje.

Galéria 21: 
Április 24-ig Kovács Mariann képzőmű-
vész 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

A Pál család kiállítása

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

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

2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY GONDTALANUL ÉLVEZHESSE
A KERTI PARTIKAT.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.

ADÓBEVALLÁS

Ajánlja fel

adója 1+1%
-át!

NAV_209x134,5_adobev_grill.indd   1 03/04/18   11:37

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, 
bekerítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illeték-
mentesség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajá-
tól. Szabályos 36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. 
Közművek az utcában. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panorá-
ma a Zsámbéki völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg 
villanyház, garázs, mosdó, szerszámos ház, vizesblokk 
van, víz, villany bevezetve. Több mit 40 gyümölcsfa, 
már teremnek. I.ár: 20 mFt. T.: 06-70-375-9173 ________________________________________ 
SZIGETÚJFALUBAN hétvégi telek faházzal eladó, 
pihenésre és kertészkedésre is alkalmas. Érdeklődni: 
06-30-955-8395

TELEK________________________________________ 
DÖMSÖDÖN telek faházzal kedvezményes áron eladó. 
T.: 06-30-466-0292

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat csillárokat, kitüntetéseket, pénzérmé-
ket, órákat, bizsukst, könyveket, réz, bronz tárgyakat, 
ruhaneműt. Teljes hagyatékot. T.: 06-30-943-5583________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék 
készpénzért. T.: 06-30-951-5322 keret!!!________________________________________ 
GÁBOR Eszmeralda műgyűjtőnő - múzeumok számá-
ra is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, 
ezüsttárgyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobro-
kat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 
30/382-7020

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

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT Dél-Pesten, a Vitart Stúdió 
szakmai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógy-
torna és manuálterápia, speciális gerinctréningek, 
pszichodiagnosztikai feltárás, orvosi gyógymasszázs. 
A Stúdió minden szolgáltatásra 10% kedvezményt biz-
tosít! Bejelentkezés hétköznapokon 8.00 - 12.00 óráig: 
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

 ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali belépéssel felve-
szünk acélszerkezeti lakatost, hegesztőt, acélszerke-
zet gyártásban jártas műszaki előkészítőt. 
T.: 06-30-462-2518, 06-30-932-6272

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
MISI cipőjavító Kossuth L. u. 154-158. Kibővült szol-
gáltatásokkal várjuk régi és új vendégeinket cipő és 
cipzárjavítás, ruhatisztítás, kés, olló élezés! 
Nyitva: H:14.00-18.00; k-cs: 8.00-12.00  és 14.00-
18.00; p: 8.00-12.00 és 14.00-17.00 óráig ________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető 
lakótelepre, erkélykorlát felújítással üvegezéssel is. 
Egyéb lakatosmunkák javítások. T.: 06-70-209-4230, 
06-284-2540________________________________________ 
AKCIÓ! Alumínium és műanyag redőnyök, szúnyog-
hálók, napellenzők, roletták, zsaluziák, garázskapuk, 
műanyag nyílászárok készítése és javítása. Okos ott-
hon rendszerek. T.: 06-20-241-5224  www.tande.hu________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók 
wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték 
szerelés. Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon biza-
lommal. T.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089________________________________________ 
AUTOMATA öntözőrendszer! Több éves szakmai tapasz-
talattal tervezés, kivitelezés, garanciával. Kérje ingye-
nes helyszíni felmérésünket, és kötelezettségmentes 
árajánlatunkat! T.: 06-30-335-2570, 06-70-610-4785

APRÓHIRDETÉSEK   
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BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!

VITART STÚDIÓ
1212 Budapest, Komáromi u. 55.
web: www.laskaitreningek.hu
facebook: Vitart Stúdió
e-mail: linda@laskaitreningek.hu


A STÚDIÓ MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA 
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍT!
BEJELENTKEZÉS HÉTKÖZNAPOKON 
8.00 − 12.00-ig: 06 / 70 3183 077

DIETETIKA, ÉS ALAKFORMÁLÁS CSEPELEN
A  VITART STÚDIÓ SZAKMAI PARTNERÉVEL

SZOLGÁLTATÁSAINK
Személyre szabott táplálkozási szaktanácsadás; 
az egészséges táplálkozás alapjainak elsajátításához, 
fogyáshoz, a testsúly megőrzéséhez, a különböző 
betegségek dietoterápiával történő kezeléséhez
Személyre szabott tréningek összeállítása, 
és levezetése; fogyáshoz, a testsúly megőrzéséhez, 
alakformáláshoz, rehabilitációhoz, a különböző 
betegségek mozgásterápiával történő 
kondicionálásához
 

9.00 Közös fa- és tujaültetés a Szabó Magda Közösségi Tér 
 elő�i füves területen
10.00 „A Föld dala” – Előadja a Csepel Hangja kórus, 
 karvezető: Fabók Ágnes. RG, Fashion Dance 2002 SE, 
 BLK Top Bt. csoportjainak bemutatkozása
10.30 „Má�ás király virágoskertje” pályázat díjátadója
 „Ez az o�honunk” – Előadja a Csepel Hangja kórus, 
 karvezető: Fabók Ágnes
11.00 Tavaszmentés Meseországban – 
 Csiga Duó gyermekzenekar interaktív zenés műsora
11.50 A Természetfotó pályázat díjátadója
12.00 Együgyű Mihók – a Ládafia Bábszínház előadása
12.30 A 2018-as év madara a vándorsólyom. 
 Előadó: Kókay Szabolcs természetfestő, illusztrátor 
12.50 „Padlógázzal a zsákutcában?” – Sáhy Gábor ügyvezető 
 ismerteti a CSERITI tevékenységét
13.00 Solymászbemutató – előadás, sólyomreptetés. 
 Bemutatja: Glavanovits Tamás, solymász

Továbbá: Íjászat, Recyling és zöld játszóházak, Öko-játszótér, 
használt elemgyűjtés, farmer és zokni 
gyűjtés, tiszta és használható tárgyak gyűjtése, kvíz, büfé

A rendezvényre a belépés díjtalan,
mindenkit szerete�el várunk!

Együ�működő partnereink: 
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit K¤., 
Csepeli Íjász Egyesület, Csepeli Kertbarát Kör, 
CSERITI (Az első Magyar adománybolt hálózat), 
Old Blue, Zoknicsere program.

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest,

Simon Bolivár sétány 4-8.
Telefon: 420-7874

2018. április 22., 9.00-14.00
Szabó Magda Közösségi Tér

Föld Napja

PROGRAM

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!

Április 21-22., 10.00-18.00
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR – Neves Kor-Társ Galéria rendezésében

Május 1-ig
„ AZÉRT A VÍZ AZ ÚR!” 
Az 1838-as csepeli jeges ár, valamint Csepel újjáépítésének emlékére 
készült kamarakiállítás. 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
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: április 5., 13., 19., 18.30

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. április 7., 11-13 óra
HIPERAKTIVITÁS
ADHD-s gyerekek szüleinek fóruma. A részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
2018. május 5., 9-13 óra
GARÁZSVÁSÁR
Használt holmik adásvétele, cseréje. Asztalbérlés elővételben: 1.500 Ft.

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

STÍLUSTANÁCSADÁS – „A klub, ami öltöztet”. Balla Gabi stílustanács-
adóval. Hétfő: 15.00-16.00

SZENIOR ÖRÖMTÁNC Társasági tánckoreográfia szépkorúaknak. 
Tánctudás és partner nem szükséges. Szerda: 11.00-12.00

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 (április 6.)

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 és Kondícionáló Mozgás 45+-nak
Páros héten: ÉletTánc: Felfedező Út a mozdulatok, szabad tánc, érzelmek 
világába. Életkortól, előképzettségtől független módszer, mely felszaba-
dítja képességeidet, kreativitásodat. Páratlan héten: Kondícionáló Moz-
gás 45+-nak: Könnyen elvégezhető gyakorlatok, melyekkel növelheted 
erőnléted  és formába hozhatod magad. Szerda: 18.00-19.300

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 PROGRAMOT AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT 
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.

1956-OS CSEPELI

BÜSZKESÉGPONT

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

A tárlat díjmentesen megtekinthetô az alábbi napokon 10 órától 16 óráig:
március 15. (csütörtök), április 14. (szombat), május 26. (szombat).

Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.
 

Bôvebb felvilágosítás:
Királyerdei Mûvelôdési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230., Tel.: 278-2747

e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

TESTÜNK
A CSODA

INTERAKTÍV
KIÁLLÍTÁS

GYEREKEKNEK

RENGETEG
ÉRDEKESSÉG!

SZABÓ MAGDA
KÖZÖSSÉGI TÉR

1214 BUDAPEST,
SIMON BOLIVÁR SÉTÁNY 4-8.

2018. MÁJUS 6-12.
NYITVA TARTÁS:

HÉTVÉGÉN:
9.00-18.00

  HÉTKÖZNAPOKON:
8.00-18.00

GYEREK, DIÁK, NYUGDÍJAS BELÉPŐ: 500.-FT ● FELNŐTT BELÉPŐ: 700.-FT
CSALÁDI JEGY (2 FELNŐTT+2 GYEREK): 1.600.-FT ● CSOPORTOS BELÉPŐ: 400.-FT/FŐ (MINIMUM 8 FŐTŐL) 

CSOPORTOKAT CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN TUDUNK FOGADNI!

INFORMÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS: 420-7874 ● WWW.JATEKOSTUDOMANY.HU

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

Telefon: 420-7874
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Minividámpark
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Pedál� M�kvics

Logiko-P ját�óház

és további

gyermek-

programok

Minividámpark

Állatbemutató

Pedál� M�kvics

Logiko-P ját�óház
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programok

Múltidéző

kiállítások

Retro

érdekességek

Veterán

járművek

Múltidéző

kiállítások

Retro

érdekességek

Veterán

járművek

Május 1. kedd, 10:00 – 20:00Május 1. kedd, 10:00 – 20:00

Csepeli
retro majális

Csepeli
retro majális

10:00 Retro slágerek a Csepeli Auth Henrik Fe�tivál Fúv¤enekar műsorában              
11:00 Süsü, a sárkány – a Fogi Színház meseelőadása                

12:00 Az Ukrajnából érk§ett Fresch Táncegyüttes fellépése                              
12:30 A Királyerdei Tájház ünnepélyes átadása                  

13:00 Zenés időut«ás a táncdalfe�tiválok világába 
– « Operett-Musical Voices Társulat műsora                                       

14:00 Maksa Híradó                                                                          
15:00 Sör-virsli verseny (jelentk§és «nap a hely�ínen)                                                                                                   

16:00-20:00 Zenél a Maraton Band                                                                                                   
18:00 Gergely Róbert fellépése

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeim�h�@csepelivar�kep.hu · www.csepelivar�kep.hu

Kedv�őtlen időjárás esetén a �ínpadi programokat a művelődési házban tartjuk meg.
A rend�vényre a belépés díjtalan, mindenkit �eretettel várunk! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

PROGRAM


