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Ha valaki megkérdezné Bercsik Károly 
önkormányzati képviselőt és közterület-
fenntartási tanácsnokot, hogy mit tett a la-
kók érdekében az elmúlt években, akkor ő 
valószínűleg elővenné saját feljegyzéseit, 
és hosszasan sorolná az elmúlt több mint 
hat év közérdekű ügyeit. Körzete Csepel-
Királyerdőben található, a Tihanyi utcától 
délre, a keleti oldalon pedig a Szent István 
út a határvonal. Mintegy kétezer háztartás 
képviselete tartozik hozzá. A képviselőt kér-
deztük közéleti és tanácsnoki munkájáról.
 
 Rengeteg tapasztalatot gyűjtök a sze-
mélyes bejárásaimon, és fontos számomra, 
hogy beszámoljak az elvégzett munkámról 
a választóknak. Amiatt készítem a feljegy-
zéseket, hogy pontosan tudjam, mikor és 
mit csináltam. 

 Kik és milyen ügyekben keresik meg?
 Elsősorban csepeli lakosok fordulnak 
hozzám, havonta átlagban hatvan-hetven 
alkalommal. A legtöbben a Facebookon 
írnak nekem, mások telefonálnak, a legke-

vesebben pedig a fogadóórámon látogatnak 
meg. Oldalaimat a nevemet beütve találják 
meg a Facebookon. A fogadóórámat min-
den hónap első keddjén a Szárcsa Általá-
nos Iskolában tartom (Szárcsa utca 9–11.), 
kivéve az oktatási szünetet, mert akkor az 
iskola zárva van. Az elmúlt időszakban 
egyebek mellett az alábbi ügyekkel fog-
lalkoztam a körzetemben: csapadékvíz-el-
vezetési problémák a hóolvadás kapcsán; 
intézmények melletti árkok védelme és 
láthatóvá tétele; valamint szociális problé-
mák. Ez utóbbihoz tartozott például a tűzi-
faosztási igények kezelése.

A megkeresések után – a szolgálati útnak 
megfelelően – az önkormányzat vezetésé-
nek, személy szerint főleg Morovik Atti-
la frakcióvezetőnek jelzem a kéréseket, ő 
pedig visszajelzést küld nekem azok meg-
oldásáról. Váratlan és sürgős helyzetben, 
például egy kiadós esőzés után, amikor je-
lentős víz áll egy utcában, vagy vihar után, 
amikor fák dőlnek ki, közvetlenül jelzek az 
önkormányzat dolgozóinak, hogy a lehető 
leggyorsabban megoldódjék a baj. Ez nem 
utasítás a részemről, hiszen ilyet nem te-
hetek, hanem kérés és a lakossági érdekek 
aktív képviselete. 

 Akadnak teljesíthetetlen feladatok?
 Vannak kérések, amelyeket anyagi 
vagy bürokratikus okok miatt nem tudunk 
azonnal teljesíteni. Például képtelenek va-
gyunk minden földes utcát azonnal aszfalt-
burkolattal ellátni, mert csak a pénzügyi 
kereteken belül tudunk cselekedni. Idén is 
több utca elkészül. Természetesen minden 
bejelentést komolyan veszünk, próbálunk 
megoldani, a polgármester vagy a Város-
gazda mindenben segít.

 Közterület-fenntartási tanácsnokként 
milyen ügyekben fordulnak önhöz?
 Egész Csepelről érkeznek megkere-
sések. Ide sorolhatnám a játszóterek és a 
kutyafuttatók állapotát és nyitvatartását;  
a közterületi rend esetleges hiányát; a sze-
metes területek felszámolását; egyes há-
ziorvosi rendelők megközelítésével és 
környékük tisztaságával kapcsolatos észre-

vételeket; a parkolási problémákat; az útfel-
bontások és várható forgalomkorlátozások 
ügyeit; a közúti és járdahibák bejelentését; 
a közterületi padok és növények állapotával 
kapcsolatos kéréseket. Az esetek jelentős 
részében személyesen járom végig a hely-
színeket, fotózom, dokumentálom az esete-
ket, és tanácsnoki javaslatokkal élek. 

	 Milyen	jelentősebb	terv	van,	amelyet	ér-
demes még megemlíteni?
 A parti sétány (új nevén: Kolonics 
György sétány) fejlesztése folyamatosan 
zajlik, a tervek között szerepel, hogy a kö-
vetkező ütemben a komptól egészen Csepel 
déli határáig megújul. Szeretném elérni, 
hogy a szeméttárolók és padok száma is 
növekedjen. Emellett a Királyerdei Műve-
lődési Ház melletti parkolóban, ahol ko-
rábban egy romos épület állt, az ingatlant 
megvettük és lebontottuk. A lakók jelzései 
alapján itt egy közért létrehozásán fárado-
zunk. 2016-ban történt is előrelépés: a posta 
ingatlanát vette meg az önkormányzat, és 
jelenleg a telekalakítási procedúra zajlik, 
hogy egységes fejlesztési területet hozzunk 
létre. A majdani beruházás keretében sokat 
javulhat a terület ellátottsága, ami a helyi 
lakosság régi és jogos igénye volt. ● Cs. A.

Beszélgetés Bercsik Károly önkormányzati képviselővel, 
közterület-fenntartási tanácsnokkal 

A megoldóember

BERCSIK KÁROLY ELÉRHETŐSÉGEI: 

06-70/777-1859 
bercsik.karoly@fidesz.hu

Munkatársakat 
keresnek
A  Csepeli Városfejlesztési és Gaz-
daságfejlesztési Nonprofit Kft.  Be-
ruházási Osztálya új munkatársakat 
keres az alábbi pozíciókba:
 • junior gépészmérnök,
 • junior építészmérnök
 • műszaki és általános rendszer-
szervező asszisztens

Az érdeklődők a részletes álláshir-
detéseket a csepeli önkormányzat 
munkaerő-piaci portálján, a Cse-
peli Állások Oldalán (allas.csepel.hu)
találják. További információ az 
info@varosfejlesztes21.eu e-mail 
címen kérhető.

Havonta átlagosan hatvan-hetven 
ügyben keresik meg  
az önkormányzati képviselőt

Bercsik Károly
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Óvodásoknak és kisiskolások-
nak szóló négykötetes képes-
könyvet ajándékozott a csepeli 
önkormányzat a Csodakút óvo-
dának február 15-én. 

A mesekönyvet minden cse-
peli önkormányzati óvoda 
megkapja, de az alapítványi 
működtetésű roma óvodát is 
megajándékozzák. A kötet 
címe: Világnak virága, szerző-
je Czárán Eszter. A köteteket 
Borbély Lénárd polgármester 
és Gyuri atya adta át Szűcsné 
Gál Etelka óvodavezetőnek. 

Czárán Eszter képeskönyve a 
magyar hagyományokat, a ke-
resztény műveltséget mutatja 
be, feleleveníti a régi szokáso-
kat. A kiadványt gyermekraj-
zok, természeti képek, kézmű-
ves munkák képei gazdagítják. 
Fontos törekvése a kiadvány-
nak, hogy megismerjük, ápol-
juk, továbbadjuk hagyománya-
inkat, s hogy e kincsünk élő 
maradjon. A program azzal zá-
rult, hogy Szeleczkiné Lőrincz 
Erzsébet óvodapedagógus tör-
téneteket olvasott fel a könyv-
ből a gyerekeknek. ● Cs. A.

Képes mesekönyv 
csepeli óvodáknak

Rendhagyó ének-
óra a Muzsikással

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

TiSzTeLT CSepeLi HöLgyek,

Nők, LáNyok, ASSzoNyok!

 Szeretettel köszöntjük Önöket
és sok boldogságot kívánunk a

NemzetkÖzi NŐNap
alkalmából!

NONAPI_hirdetés_209x90_OK.indd   5 2/16/17   15:56

A Nagy Imre Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjainak rendhagyó énekórát 
tartott a Muzsikás együttes.  
A zenészek a magyar népzene 
és a népi hangszerek világába 
kalauzolták a fiatalokat. 

Az óra mérai lassú és szapora 
csárdással indult, amelyet a 
pásztornóták követtek hosszú 
furulyán, majd dunántúli ugrós 
és friss csárdást adtak elő. 

A hangszerbemutatón az iskolá-
sok meghallgatták, hogyan szól 
a brácsa, a tambura, a zenei rit-
mus egyik fő hangszere, a nagy-

bőgő és a somogyi pásztorok ál-
tal készített hosszú furulya. 

Az együttes tagjai, Porteleki 
László, Éri Péter, Sipos Mi-
hály és Hamar Dániel 2005 óta 
a Mol támogatásával tartanak  
közoktatási intézményekben 
rendhagyó énekórákat – éven-
te hat helyszínre jutnak el.  
A zenészek a magyar települé-
sek falusi zenészeitől tanulták 
meg a népzenét. Iskolajárásuk 
során a zene fontosságára hív-
ják fel a figyelmet, s szeretnék 
megismertetni a diákokkal a 
Kárpát-medencei népzene kul-
túráját, népi hangszereit. ● AZS

fotó: Tóth Beáta

fotó: GM
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Aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, 
felbujtóként elkövetett rágalmazás bűn-
cselekménye miatt jogerősen elítélték 
Szenteczky Jánost. A csepeli MSZP elnö-
ke, fővárosi alelnöke jelenleg a párt csepe-
li-soroksári országgyűlési képviselőjelöltje 
is. A politikus a csepeli lakásmutyi ügy-
ként elhíresült bűncselekmény-sorozat-
ban szintén vádlottként áll a bíróság előtt. 

A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú 
bíróság Szenteczky János fellebbezését 
követően szigorított az első fokú ítéle-
ten. A politikus a jogerős ítélet alapján 
a Csepel.info hírblog nevével visszaél-
ve adott ki egy újságot a 2010-es önkor-
mányzati választások idején. A lapban ti-
tokban készített és manipulált diktafonos 
hangfelvételeket, valamint hazugságokat 
használt fel politikai ellenfelei – többek 
között – befeketítésére. Szenteczky a 
bűncselekményekkel polgármesterjelölt-
ként próbált meg politikai előnyhöz jutni. 
Mivel őt számos köztörvényes bűncselek-
ménnyel összefüggésbe hozták, azt a lát-
szatot akarta kelteni, hogy ellenfelei sem 
jobbak nála. 

Az MSZP politikusát más bűncselekmé-
nyek elkövetésével is vádolja az ügyész-
ség. Ilyen a csepeli lakásmutyiként elhíre-
sült bűncselekmény-sorozat. Az ügyészség 
szerint a bűncselekményekben kivételezett 
emberek – például az akkori rendőrkapi-
tány – kaptak titokban és törvénytelenül 
szociális lakásokat. Volt, aki luxuskocsi-
val érkezett a szociális bérlakás kulcsait 
átvenni. A lakásokat egy MSZP-hez közel 
álló cég a piaci ár sokszorosáért fel is újí-
totta. A kifizetett munkák jelentős részét 
azonban el sem végezték. Fél évvel később 
a bérlők a piaci ár harmadáért megvehet-
ték az ingatlanokat. Ezután piaci áron – a 
vételi ár háromszorosáért – értékesítették 
azokat. 

Szenteczky János ellen az eljárások 
2010 tavaszán kezdődtek, többségükben 
még évekig nem várható jogerős ítélet.  
A gazdasági elszámoltatás sokkal sikere-
sebben zárult: az új önkormányzati veze-
tés évi kétmilliárd forinttal csökkentet-
te a kerület kiadásait a korrupció- vagy 
mutyigyanús szerződések megszünte-
tésével és a pénzügyek rendbetételével. 

Szenteczky János jogerősen bűnös
AKTUÁLIS

1945 januárjában a szovjet 
hatóságok 300 férfit hur-
coltak el kényszermunkára 
Csepelről a Szovjetunióba. 
Az áldozatok egy része soha 
nem térhetett haza, a túlélők 
pedig nem beszélhettek a 
megpróbáltatásaikról. Róluk 
készített 45 perces filmet 
Csarnai Attila Málenkij ro-
bot Csepelen címmel, első 
alkalommal a Csepeli Nyug-
díjas Klubban mutatják be 
február 27-én 16 órakor. A 

film az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által meghir-
detett GULAG-GUPVI Em-
lékév alkalmából, a Gulág 
Emlékbizottság civil pályá-
zati támogatásával jött létre.

Csepelen csak 2010 után le-
hetett nagy nyilvánosság előtt 
beszélni arról, hogy 1945 ja-
nuárjában a bevonuló szov-
jet csapatok málenkij robotra 
hurcoltak el több száz civil, fő-
ként német nemzetiségű férfit. 

Többségük személyazonossá-
gát a mai napig nem sikerült 
megállapítani. Jelenleg 57 név 
szerepel azon az emléktáb-
lán, akiket több év rabszol-
gamunkára kényszerítettek a 
jelenleg Ukrajna területén ta-
lálható Liszicsanszk bányász-
városban. Liszicsanszkban 
név nélküli sírokban legalább 
száz csepeli honfitársunk 
nyugszik.  

A 93 éves Strein Oszkár az 
egyetlen még ma is élő csepe-
li kényszermunkás, aki annak 
idején csaknem négy évig ra-
boskodott a szovjet lágerben. 
A dokumentumfilm elsősor-
ban az ő elbeszélése alapján 
mutatja be, hogyan történt a 
férfiak begyűjtése, majd mi-
ként meneteltették őket Tö-
kölre, ahol egy pincébe zárták 

a foglyokat hetekig. A követ-
kező helyszín a kiskunhalasi 
vasútállomás, a marhavago-
nok, majd a hosszú vonatozás 
a Szovjetunióba.

A filmben megszólal Hack 
Gábor és Nánási Rezső, akik-
nek az édesapjuk szenvedte el 
a gyötrelmeket. Stark Tamás 
történész a korszak kutatása-
inak eredményeiről ad képet. 
Sajnálatos tény, hogy még ma 
is kevesen tudnak, vagy nem 
akarnak tudni arról, hogy 
magyarok százezrei szenved-
tek szovjet lágerekben a II. 
világháború után. Róluk, az 
elfeledett csepeli honfitársa-
inkról szól a film, hogy emlé-
kezzünk rájuk, és ne tegyünk 
úgy, mintha akkor mi sem 
történt volna.
● Csepel.hu

Dokumentum-
film a csepeli 
elhurcoltakról
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Munkaügyi bírósághoz fordult Horváth 
Gyula, a csepeli Demokratikus Koalíció 
politikusa. Célja az, hogy akkor is kap-
jon fizetést, ha nem dolgozik, és távollétét 
sem indokolja. A balliberális pártok 2014-
es polgármesterjelöltje hónapok óta vitá-
ban áll az önkormányzattal. 

A csepeli DK és az MSZP politikusai 
2014 októbere óta többévnyi hiányzást 

hoztak össze a testületi munkából való 
távolmaradásukkal. A csúcstartó Borka-
Szász Tamás DK-s képviselő, aki az ön-
kormányzati munka kétharmadáról hi-
ányzott. Munkakerülésben Szenteczky 
János, az MSZP frakcióvezetője a má-
sodik, aki feladatainak több mint felét 
hanyagolta el. Horváth a harmadik leg-
lustább, ő a munka feléről maradt távol.  
A negyedik és ötödik legtöbbet hiány-

zó Takács Krisztián és Takács Mónika 
MSZP-s politikusok voltak.

Horváth Gyula a hiányzások indoklását is 
több esetben elmulasztotta. A csepeli ön-
kormányzat azonban ezekre az alkalmakra 
tavaly elvonta a fizetéseket. A DK-s poli-
tikusnál ez egyhavi pénzelvonást jelentett. 
Az intézkedés után a politikus először 
diktatúrát emlegetett. Aztán közigazgatási 
hivatalhoz fordult, most pedig munkaügyi 
bíróságon szeretné kiperelni elmaradt jut-
tatását. Érdekesség, hogy amikor a DK po-
litikusa megindokolta hiányzását, munka-
helyi elfoglaltságra is hivatkozott – holott 
évek óta nyugdíjasként él. ● Csepel.hu

Büntetőpert vesztett Horváth 
Gyula és Kál Károly, a Demok-
ratikus Koalíció (DK) csepeli 
elnöke és alelnöke, miután a bí-
róság előtt nem tudták igazolni 
a vádjaikat. A két politikus azt 
állította, hogy Borbély Lénárd 
polgármester és Ábel Attila 
alpolgármester rájuk nézve be-
csületsértő kijelentéseket tettek 
a Csepeli Hírmondóban és a 
Csepel.info hírblogon.

Mint ismert, Borbély Lénárd 
polgármestert édesapjának a 
halála után azzal vádolták meg 
ismeretlenek, hogy a búcsúzta-

tását az önkormányzat fizette 
ki. Ezeknek az aljas vádaknak 
a terjesztésében mások mellett 
a DK is részt vett. Ez után a 
polgármester közleményt adott 
ki. „Milyen	 emberek	azok,	 akik	
másokat gyászukban próbálják 
hamis	 vádakkal	 megalázni	 és	
megtámadni? Milyen emberek 
azok,	 akik	 politikai	 ellenfelüket	
az	 apja	 elvesztésekor	 próbálják	
besározni	 olyan	 valótlan	 dol-
gokkal,	 amiknek	 semmi	 alapja	
sincs?” – állt a polgármester 
közleményében, aki a temetés-
sel kapcsolatos összes számlát 
nyilvánosságra hozta. Horváth 

Gyula és Kál Károly ezután tet-
tek feljelentést, azt állítva, a pol-
gármester belegázolt a becsüle-
tükbe azzal, ahogy védekezett.

A DK két politikusa a bíróság 
többszöri kérésére sem tudta 
megindokolni, hogy milyen be-
csületsértés történt velük szem-
ben. Kál Károly, aki a diktatúra 
idején a titkosszolgálat III/II-es 
osztályán dolgozott, azt is ki-
fogásolta, hogy titkosszolgálati 
ügynöknek nevezték. A bíró-
ság álláspontja azonban az volt, 
hogy ha valaki politikus, annak 
el kell viselnie, ha kritizálják. 

Kál Károly a pártállami tit-
kosszolgálat  után az MSZP 
politikusa lett. Ez után civil 
vezetőként segítette az MSZP-s 
vezetést, majd belépett az 
SZDSZ-be. Miután a csepeli 
SZDSZ ellenezte Észak-Cse-
pel kiárusítását, leváltotta az 

akkori vezetést, és ő ült be az 
önkormányzat képviselőtestü-
letébe. Bár magát ellenzékinek 
nevezte, több mint 200 millió 
forintot kaptak a vállalkozásai 
az akkori MSZP-s önkormány-
zattól különböző őrző-védő 
munkákért. Például képviselő-
ként leszavazta, hogy a kerület 
elvitesse a gyár területén lera-
kott mérgező galvániszapot, de 
vállalkozóként ez után elvállal-
ta annak felügyeletét. Vállalko-
zásainak munkájával is sok volt 
a kifogás: a cégei felügyeletére 
bízott galvániszapot felgyújtot-
ták, egy szintén rá bízott játszó-
teret pedig elloptak.

A másik feljelentő, Horváth 
Gyula, aki 2014-ben a baloldali 
összefogás csepeli polgármes-
terjelöltje volt, az elveszített 
választás óta próbálja a helyi 
baloldal vezető politikai tiszt-
ségét megtartani. ● Csepel.hu

Nem dolgozik, de pénzt
akar Horváth Gyula

AKTUÁLIS

Ritka pillanat: Horváth Gyula (a képen balra) megjelent a képviselő-testületi ülésen

Pert vesztett 
a Demokratikus 
Koalíció

fotó: Tóth Beáta
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A terrorfenyegetettségről 
és a schengeni vízumrend-
szer biztonságáról is tár-
gyalt az Országgyűlés nem-
zetbiztonsági bizottsága.

Németh Szilárd, a bizottság 
fideszes alelnöke a dönté-
sek közül az egyik legfon-
tosabbként kiemelte, hogy a 
Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium, valamint a Bel-
ügyminisztérium közös elő-
terjesztése nyomán jelentős 
anyagi ráfordítással erősítik 
meg a külképviseletek biz-
tonságát, mind az illegális 

bevándorlás, a terrorizmus, s 
a kiberterrorizmus jelentette 
veszélyek ellen egyaránt.

Szerinte 2017-ben is Európa 
és Magyarország legnagyobb 
biztonsági kihívását jelenti az 
illegális bevándorlás, az az-
zal összefüggő terrorizmus. 
Ezenfelül Németh Szilárd azt 
mondta: a testület zárt ülésén 
az összes titkosszolgálat arról 
győzte meg őket, hogy új ki-
hívással is szembe kell nézni, 
az úgynevezett idegenbefolyá-
solás megállításával. Németh 
Szilárd erről elmondta: azokra 

a nemzetközi szervezetekre 
gondol, amelyeket – többnyi-
re egy magyar milliárdos által 
– átláthatatlan pénzzel támo-
gatnak és gyakorlatilag fedett 
ügynöki tevékenységet foly-
tatnak Magyarországon.

Németh Szilárd: 2017-ben 
is az illegális bevándorlás
lesz a legfőbb kihívás

AKTUÁLIS

Kint omladozó vakolat, töredező, repedt be-
tonelemek, bent ötvenéves nyílászárók, tel-
jesen lepusztult műszaki állapot. Láthatóan 
nem törődnek Csepel egyik legértékesebb 
épületének megóvásával, ahol a színházter-
met kivéve évtizedek óta nem volt felújítás. 
Az önkormányzat felújítaná – ha hagynák.

A Munkásotthon a rendszerváltásig köz-
tulajdonban volt, utána azonban a gyári 
cégek privatizációját, megszűnését kihasz-
nálva a csepeli MSZP érdekkörébe került. 
Visszautasították az önkormányzati támo-
gatást, mivel cserében üvegzsebet kért a 
kerület vezetése. 

Németh Szilárd országgyűlési képvise-
lőnek köszönhetően ezek után, 2015-ben 
törvény született arról, hogy a hasonlóan 
„kiszervezett” intézmények visszakerül-
hessenek a köztulajdonba. De az intéz-
mény vezetése minden jogi lehetőséget ki-
merít, hogy ez ne történhessen meg. Így a 
helyzet változatlan: üvegzseb nincs, ezért 

támogatás sincs. Amennyiben pedig az in-
tézménynél pénzügyi visszaélések voltak, 
letelhet az elévülési idő is. 

A tulajdonjogi helyzetről február végén 
lesz újabb bírósági döntés. A kerület veze-
tése továbbra is bízik abban, hogy a Mun-

kásotthon 27 év után ismét köztulajdon-
ba, méghozzá az alapító atyák akaratának 
megfelelően csepeli köztulajdonba kerül. 
Ebben az esetben lehetőség nyílna az épü-
let felújítására is, ami a jelenlegi állapotok 
alapján óvatos becslések szerint milliárdos 
összeget igényel. ● Csepel.hu

Munkásotthon: csúszik 
a döntés, pusztul az épület
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Amíg Franciaországban erős társadalmi 
összefogás van a 493 milliárd forintos tá-
mogatást, erősödő gazdaságot és megugró 
munkabéreket eredményező olimpiaren-
dezés mellett, Magyarországon ezt egy új 
pártszerveződésnek sikerült összetörnie. 
Ha bukik az olimpia, csúszhatnak a Csepel-
re tervezett infrastrukturális fejlesztések is.

Még 2008-ban született megállapodás Bu-
dapest olimpiai pályázata mellett. Az olim-
piarendezést az MSZP és az SZDSZ – az 
akkori kormánypártok –, valamint az akkor 
ellenzéki Fidesz–KDNP és az MDF egy-
aránt támogatták. 2010 után megmaradt az 
össznemzeti egyetértés, nem volt értelme 

népszavazást kiírni az olimpiáról. Ma is 
láthatók azok a videók, melyekben Kunhal-
mi Ágnes és Horváth Csaba MSZP-s poli-
tikusok vagy éppen Kálmán Olga érvelnek 
a budapesti olimpia mellett. Párizsban sem 
volt népszavazás. Ott nem kérdés, hogy jól 
jön-e a városnak és az országnak az olimpi-
ával járó 493 milliárd forintnak megfelelő 
támogatás, a bevételek és az ingyenreklám. 
Az olimpia mellett kampányolnak a szak-
szervezetek is, hiszen a rendezés csökkenti 
a munkanélküliséget és növeli a béreket. 

Ezt a helyzetet írta fölül az olimpia ellen 
fellépő Momentum Mozgalom, amely nem 
titkolja, hogy tiltakozásuk politikai érdek-

ből született. Azért választották az olimpi-
át, mert 90% feletti konszenzus volt róla, 
vagyis a teljes „régi” politikai elitet támad-
hatják vele. A Momentum és a hozzá csat-
lakozott politikusok azt a látszatot keltik, 
hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 493 
milliárdját másra, például kórházfejlesztés-
re is fel lehetne használni. Csakhogy a NOB 
kizárólag olimpiát támogat. Ha pedig nincs 
olimpia, nincs támogatás, és az infrastruk-
turális fejlesztéseknek sincs katalizátora. 

Politikai célok vezérelték a budapesti 
olimpiát ellenzők csoportját, akik miatt  
a magyar főváros visszavonhatja a 2024-es 
rendezésre vonatkozó pályázatát – mondta 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 
elnöke is az AP hírügynökségnek. Thomas 
Bach hozzátette: a referendum körül kiala-
kult helyzetet egyesek arra használták fel, 
hogy feltegyék magukat Magyarország po-
litikai térképére, s egyszerűen csak nevet 
akartak szerezni maguknak. 

Az olimpia elmaradásával Csepel is sokat 
veszítene: hidat, egyszerűbb és kényel-
mesebb bejutást a város számos pontjára, 
Észak-Csepel sport célú fejlesztését. Ar-
ról nem beszélve, hogy rangsorban Csepel 
előbbre juthatott volna a kerületek sorában. 
Sok helyi kisgyerektől pedig elvettek egy 
álmot: itthon indulhattak volna, a magyar 
szurkolótábor előtt a versenyeken. 
● Csepel.hu

Veszélyben az olimpia 
és a csepeli fejlesztések

„Vannak	nemzeti	ügyek,	amelyek	politiká-
tól	 függetlenek	 kellene,	 hogy	 legyenek!” 
– jelentette ki Borkai Zsolt, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke. „Nem kor-
rekt a pályázat utolsó szakaszában ki-
hátrálni	abból	az	 együttgondolkodásból,	
amely a Momentum Mozgalom elindulása 
előtt	 jellemezte	 a	 magyar	 politikai	 pár-
tokat. Ellenzéki politikusok emeltek szót 
az	 olimpiarendezés	 mellett,	 és	 a	 pártok	
politikától függetlenül alkottak ebben 
a	 kérdésben	 sportszerű	 csapatot.	 Fair	
play-ről	 és	 sportról	 volt	 szó	 az	 olimpiai	
és	 paralimpiai	 pályázat	 kapcsán,	 amely	
hosszú	 idő	 után	 egységbe	 kovácsolta	 a	

magyar politikai elitet. Számomra érthe-
tetlen,	hogy	miért	hátrált	most	ki	a	politi-
kai	ellenzék	egy	nemzeti	ügy	mögül,	és	er-
kölcsileg	megkérdőjelezhető	módon	miért	
csinál	a	magyar	sport	páratlan	lehetősé-
géből	pártpolitikai	ügyet” - fogalmazott 
Borkai Zsolt.

A MOB elnöke hozzátette: a Momentum 
Mozgalom tevékenysége Thomas Bach 
NOB-elnök számára is szemet szúrt, mi-
szerint a nemzet sikerét a  politikai ha-
szonszerzésre cserélték. Mi sem bizonyít-
ja ezt jobban, mint hogy a téma kapcsán 
szerzett ismertségüknek köszönhetően 

most azonnal párttá alakulnak. Szomo-
rú, hogy mindehhez egy nemzet álmát, 
egy nemes ügyet, az olimpiát használták 
fel eszközül, óriási szívességet téve ezzel 
két vetélytársunknak, Párizsnak és Los 
Angelesnek. Ezzel ténylegesen Francia-
ország és az USA mellé álltak, így ebben 
a nemes küzdelemben önös érdekeikért 
háttérbe szorították saját nemzetüket.

„Jelen	pillanatban	az	egység	megbomlott,	
őszintén	 szólva	 minimálisra	 csökkent	 az	
esélye,	 hogy	 Budapest	 nevét	 mondják	 ki	
Limában	szeptemberben.	Sok	sportoló,	sok	
magyar	ember,	rengeteg	gyermek	álma	ke-
rült	komoly	veszélybe,	pedig	ez	az	ország,	
ez	a	nemzet	megérdemli,	hogy	a	120	éves	
álomból	egyszer	valóság	legyen” – fejtet-
te ki Borkai Zsolt a Magyar Olimpiai Bi-
zottság elnöke. 

„Pártpolitikai ügyet 
csináltak a pályázatból”

fo
tó
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A METRANS csoport több éve Európa 
egyik piacvezető vállalata az intermodális 
szállítmányozásban. Saját, korszerű 
konténerterminálok hálózatával rendel-
kezik, szolgáltatásaival immár tíz európai 
országban áll növekvő számú ügyfelei 
rendelkezésére. A német HHLA cég-
csoport magyarországi leányvállalata, 
a METRANS Konténer Kft. Csepelen 
valósítja meg legújabb beruházását, ahol 
logisztikai terminált épít. 

Szolgáltatásaink növelésével csapa-
tunkat is bővítjük! Szívesen csatla-
kozna egy folyamatosan fejlődő nem-
zetközi vállalathoz, ahol biztosított a 
szakmai fejlődés és a remek csapat?

Tegye meg az elSŐ lépéST, 
JelenTkezzen Ön IS!

mŰSzakIVezeTŐ-HelyeTTeS
munkakör:
 Üzemeltetés-/Terminálvezető napi szintű 

feladatainak támogatása
 Adminisztráció
 Kapcsolattartás a társosztályokkal

elvárások:
 Középfokú végzettség
 Adminisztratív területen szerzett tapasztalat
 MS Office felhasználói szintű ismerete
 Angol nyelv ismerete
 Műszaki beállítottság

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület 

(Csepel)
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

aDmInISzTRaTÍV aSSzISzTenS

munkakör:
 A beérkező és kimenő leveleket/számlákat 

érkezteti, iktatja, válogatja, szétosztja és az 
illetékes osztály felé továbbítja
 Elvégzi a napi adminisztrációs feladatokat
 Szerződéses adatbázis naprakész vezetése, 

lejárati dátumok nyomon követése
 Nyilvántartásokat vezet
 Elvégzi a szükséges archiválási feladatokat
 Általános ügyintézés (posta feladása, postai 

küldemények átvétele)

elvárások: 
 Középfokú végzettség
 Adminisztratív területen szerzett tapasztalat
 MS Office felhasználói szintű ismerete
 Angol vagy német nyelv kommunikációs 

színtű ismerete

munkakör jellemzői: 
 Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület 

(Csepel)
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

ReCepCIÓS

munkakör: 
 Vendégek fogadása, tájékoztatása, felmerülő 

problémák kezelése 
 Foglalások, időpontok szervezése
 Kimenő posta és futár csomagok feladása
 Beérkező telefonhívások fogadása, kérelmek 

továbbítása
 Nyilvántartás vezetése az ügyfélforgalomról
 Dokumentumok, irodaszerek kezelése
 Adminisztratív támogatás a vezetők és a 

munkatársak részére
 Fénymásolás, scannelés, spirálozás

elvárások: 
 Középfokú végzettség
 Adminisztratív területen szerzett tapasztalat
 MS Office felhasználói szintű ismerete
 Angol nyelv ismerete kommunikációs szinten

munkakör jellemzői: 
 Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület 

(Csepel)
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

DaRUkezelŐ mUnkaTÁRS

munkakör:
 A központi diszpécser rendelkezései és 

a darukezelők utasításai alapján végzi 
feladatait
 Elkészíti a kocsikat felrakodás céljából 

a darukezelő utasítása szerint
 Átveszi a vonatokat vagy az egyes kocsikat, 

valamint a rajtuk levő konténereket 
a kocsivizsgálóval együtt
 Ellenőrzi a konténerek megjelölésének 

helyességét RID/ADR biztonsági bárcákkal
 Átadja a vonatokat vagy az egyes kocsikat 

a kocsivizsgálóval együtt, az átadásnál 
ellenőrzi a konténer megfelelő és biztonságos 
elhelyezését a vasúti kocsikon

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, műszaki 

irányzat
 Műszaki beállítottság, figyelem, jó memória, 

gyakorlati gondolkodásmód, megbízhatóság 
 Szakmai gyakorlat a pozíción belül nem 

szükséges
 B típusú jogosítvány

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

gépéSz – SzeRelŐ

munkakör:
 Ellenőrzi a portáldaruk, rakodógépek 

mechanikus és hidraulikai szerkezeteinek 
műszaki állapotát, jelenti a javítás 
szükségességét a terminálvezetőnek
 Jelenti, ha alkatrészek vásárlása szükséges
 Elvégzi a szükséges javításokat és 

karbantartásokat, együttműködésben 
a villanyszerelőkkel
 Biztosítja a gépek üzemanyaggal való 

tankolását és vezeti ennek kimutatását 

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, gépész-

gépszerelő irányzat
 Gyakorlat: legalább 5 év
 B típusú jogosítvány, targoncavezetői 

engedély előny

A METRANS Konténer Kft. csepeli 
terminálja a következő munkakörök 
betöltésére várja a jelentkezéseket:

	mŰSzakIVezeTŐ-
HelyeTTeS

	aDmInISzTRaTÍV 
ASSZISZTENS

	ReCepCIÓS

	DaRUkezelŐ 
mUnkaTÁRS

	gépéSz – SzeRelŐ

	HegeSzTŐ – lakaToS

	SegéDmUnkÁS

a meTRanS CSapaTa ToVÁbbI úJ mUnkaTÁRSak 
JelenTkezéSéT VÁRJa!

METRANS_allashirdetes OK.indd   1 2/21/17   13:57

a meTRanS CSapaTa ToVÁbbI úJ mUnkaTÁRSak 
JelenTkezéSéT VÁRJa!

 Figyelem, jó memória, gyakorlati 
gondolkodásmód, megbízhatóság, műszaki 
beállítottság, türelem

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős 

HegeSzTŐ – lakaToS

munkakör:
 CO2 (ZM1) hegesztési munkák elvégzése 
 Általános lakatosmunkák elvégzése 
 Konténerek javításának elvégzése 

a technikusok utasításai szerint

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, gépész-

hegesztő, lakatos irányzat
 Gyakorlat: min. 3 év
 Hegesztői képesítés ZM1 (nemzetközileg 

elismert képesítés)
 Figyelem, gyakorlatias gondolkodásmód, 

megbízhatóság, műszaki beállítottság, 
türelem

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

SegéDmUnkÁS

munkakör:
 Segíti az üzemeltetési technikus munkáját 

a rakodógépek és daruk javításában és 
karbantartásában
 Biztosítja a rendet a telephelyen, fűnyírást, 

téli karbantartást végez
 Segít a konténerek vámvizsgálatánál, az 

áru ki- és felrakásánál a konténerből és 
a konténerbe, illetve más járműveknél

elvárások:
 Középfokú végzettség
 Műszaki beállítottság, figyelem, 

megbízhatóság

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

mInDen mUnkakÖR eSeTében: 

munkavégzés helye: 

METRANS Konténer Kft., 
1211 Budapest, Salak utca 1–39.

amit kínálunk: 

	nemzetközi, stabil vállalati munkakörnyezet

	innovatív közeg 

	szakmai továbbképzés lehetősége

	fiatal, dinamikusan fejlődő, sikeres csapat

Amennyiben állásajánlataink 
felkeltették érdeklődését, kérjük, 
küldje el szakmai önéletrajzát 

a következő e-mail címre: 

hr@metrans.hu

A METRANS csoport az all-inclusive just-in-time intermodális, 
vasúti és közúti szállítások szolgáltatója. Stratégiai célkitűzé-
se az európai kikötőkön keresztül a globális konténerforgalom 
megszervezése a közép-kelet-európai országokba. Cégcso-
portunk kizárólag konténeres szállításokat végez, ún. shuttle 
rendszerben, lecsatolások, hozzácsatolások nélküli zárt rend-
szerben, bizonyos esetekben depózással.

elérhetőségeink: 

METRANS Danubia Kft. 
1211 Budapest, 
Salak utca 1–39. 
Telefon: 1/814-1200
www.metrans.hu

METRANS_allashirdetes OK.indd   2 2/21/17   13:57
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A METRANS csoport több éve Európa 
egyik piacvezető vállalata az intermodális 
szállítmányozásban. Saját, korszerű 
konténerterminálok hálózatával rendel-
kezik, szolgáltatásaival immár tíz európai 
országban áll növekvő számú ügyfelei 
rendelkezésére. A német HHLA cég-
csoport magyarországi leányvállalata, 
a METRANS Konténer Kft. Csepelen 
valósítja meg legújabb beruházását, ahol 
logisztikai terminált épít. 

Szolgáltatásaink növelésével csapa-
tunkat is bővítjük! Szívesen csatla-
kozna egy folyamatosan fejlődő nem-
zetközi vállalathoz, ahol biztosított a 
szakmai fejlődés és a remek csapat?

Tegye meg az elSŐ lépéST, 
JelenTkezzen Ön IS!

mŰSzakIVezeTŐ-HelyeTTeS
munkakör:
 Üzemeltetés-/Terminálvezető napi szintű 

feladatainak támogatása
 Adminisztráció
 Kapcsolattartás a társosztályokkal

elvárások:
 Középfokú végzettség
 Adminisztratív területen szerzett tapasztalat
 MS Office felhasználói szintű ismerete
 Angol nyelv ismerete
 Műszaki beállítottság

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület 

(Csepel)
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

aDmInISzTRaTÍV aSSzISzTenS

munkakör:
 A beérkező és kimenő leveleket/számlákat 

érkezteti, iktatja, válogatja, szétosztja és az 
illetékes osztály felé továbbítja
 Elvégzi a napi adminisztrációs feladatokat
 Szerződéses adatbázis naprakész vezetése, 

lejárati dátumok nyomon követése
 Nyilvántartásokat vezet
 Elvégzi a szükséges archiválási feladatokat
 Általános ügyintézés (posta feladása, postai 

küldemények átvétele)

elvárások: 
 Középfokú végzettség
 Adminisztratív területen szerzett tapasztalat
 MS Office felhasználói szintű ismerete
 Angol vagy német nyelv kommunikációs 

színtű ismerete

munkakör jellemzői: 
 Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület 

(Csepel)
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

ReCepCIÓS

munkakör: 
 Vendégek fogadása, tájékoztatása, felmerülő 

problémák kezelése 
 Foglalások, időpontok szervezése
 Kimenő posta és futár csomagok feladása
 Beérkező telefonhívások fogadása, kérelmek 

továbbítása
 Nyilvántartás vezetése az ügyfélforgalomról
 Dokumentumok, irodaszerek kezelése
 Adminisztratív támogatás a vezetők és a 

munkatársak részére
 Fénymásolás, scannelés, spirálozás

elvárások: 
 Középfokú végzettség
 Adminisztratív területen szerzett tapasztalat
 MS Office felhasználói szintű ismerete
 Angol nyelv ismerete kommunikációs szinten

munkakör jellemzői: 
 Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület 

(Csepel)
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

DaRUkezelŐ mUnkaTÁRS

munkakör:
 A központi diszpécser rendelkezései és 

a darukezelők utasításai alapján végzi 
feladatait
 Elkészíti a kocsikat felrakodás céljából 

a darukezelő utasítása szerint
 Átveszi a vonatokat vagy az egyes kocsikat, 

valamint a rajtuk levő konténereket 
a kocsivizsgálóval együtt
 Ellenőrzi a konténerek megjelölésének 

helyességét RID/ADR biztonsági bárcákkal
 Átadja a vonatokat vagy az egyes kocsikat 

a kocsivizsgálóval együtt, az átadásnál 
ellenőrzi a konténer megfelelő és biztonságos 
elhelyezését a vasúti kocsikon

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, műszaki 

irányzat
 Műszaki beállítottság, figyelem, jó memória, 

gyakorlati gondolkodásmód, megbízhatóság 
 Szakmai gyakorlat a pozíción belül nem 

szükséges
 B típusú jogosítvány

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

gépéSz – SzeRelŐ

munkakör:
 Ellenőrzi a portáldaruk, rakodógépek 

mechanikus és hidraulikai szerkezeteinek 
műszaki állapotát, jelenti a javítás 
szükségességét a terminálvezetőnek
 Jelenti, ha alkatrészek vásárlása szükséges
 Elvégzi a szükséges javításokat és 

karbantartásokat, együttműködésben 
a villanyszerelőkkel
 Biztosítja a gépek üzemanyaggal való 

tankolását és vezeti ennek kimutatását 

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, gépész-

gépszerelő irányzat
 Gyakorlat: legalább 5 év
 B típusú jogosítvány, targoncavezetői 

engedély előny

A METRANS Konténer Kft. csepeli 
terminálja a következő munkakörök 
betöltésére várja a jelentkezéseket:

	mŰSzakIVezeTŐ-
HelyeTTeS

	aDmInISzTRaTÍV 
ASSZISZTENS

	ReCepCIÓS

	DaRUkezelŐ 
mUnkaTÁRS

	gépéSz – SzeRelŐ

	HegeSzTŐ – lakaToS

	SegéDmUnkÁS

a meTRanS CSapaTa ToVÁbbI úJ mUnkaTÁRSak 
JelenTkezéSéT VÁRJa!
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a meTRanS CSapaTa ToVÁbbI úJ mUnkaTÁRSak 
JelenTkezéSéT VÁRJa!

 Figyelem, jó memória, gyakorlati 
gondolkodásmód, megbízhatóság, műszaki 
beállítottság, türelem

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős 

HegeSzTŐ – lakaToS

munkakör:
 CO2 (ZM1) hegesztési munkák elvégzése 
 Általános lakatosmunkák elvégzése 
 Konténerek javításának elvégzése 

a technikusok utasításai szerint

elvárások:
 Középfokú szakirányú végzettség, gépész-

hegesztő, lakatos irányzat
 Gyakorlat: min. 3 év
 Hegesztői képesítés ZM1 (nemzetközileg 

elismert képesítés)
 Figyelem, gyakorlatias gondolkodásmód, 

megbízhatóság, műszaki beállítottság, 
türelem

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

SegéDmUnkÁS

munkakör:
 Segíti az üzemeltetési technikus munkáját 

a rakodógépek és daruk javításában és 
karbantartásában
 Biztosítja a rendet a telephelyen, fűnyírást, 

téli karbantartást végez
 Segít a konténerek vámvizsgálatánál, az 

áru ki- és felrakásánál a konténerből és 
a konténerbe, illetve más járműveknél

elvárások:
 Középfokú végzettség
 Műszaki beállítottság, figyelem, 

megbízhatóság

munkakör jellemzői:
 Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület
 Munkaviszony formája: teljes munkaidős

mInDen mUnkakÖR eSeTében: 

munkavégzés helye: 

METRANS Konténer Kft., 
1211 Budapest, Salak utca 1–39.

amit kínálunk: 

	nemzetközi, stabil vállalati munkakörnyezet

	innovatív közeg 

	szakmai továbbképzés lehetősége

	fiatal, dinamikusan fejlődő, sikeres csapat

Amennyiben állásajánlataink 
felkeltették érdeklődését, kérjük, 
küldje el szakmai önéletrajzát 

a következő e-mail címre: 

hr@metrans.hu

A METRANS csoport az all-inclusive just-in-time intermodális, 
vasúti és közúti szállítások szolgáltatója. Stratégiai célkitűzé-
se az európai kikötőkön keresztül a globális konténerforgalom 
megszervezése a közép-kelet-európai országokba. Cégcso-
portunk kizárólag konténeres szállításokat végez, ún. shuttle 
rendszerben, lecsatolások, hozzácsatolások nélküli zárt rend-
szerben, bizonyos esetekben depózással.

elérhetőségeink: 

METRANS Danubia Kft. 
1211 Budapest, 
Salak utca 1–39. 
Telefon: 1/814-1200
www.metrans.hu

METRANS_allashirdetes OK.indd   2 2/21/17   13:57
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Tarlós István főpolgármester a fővárosi le-
vegőszennyezettség miatt január 20-ától 
három napig tartó forgalomkorlátozást ren-
delt el. A légszennyezettségi adatok szerint 
Csepel-Királyerdőben volt ekkor a legrosz-
szabb a levegő minősége. (Február közepén 
ismét a szmogriadó tájékoztatási fokozatát 
hirdette ki a főpolgármester, miután a mérő-
állomásokon a szálló por légszennyezettségi 
szintje négy mérőponton meghaladta a tájé-
koztatási küszöbértéket.) 

Mi az oka annak, hogy Budapesten belül 
Csepelen, egy kertvárosi részen (a mérőál-
lomás a Szent István úton található) rosz-
szabb volt a szmoghelyzet, mint a forgal-
mas belvárosban? A kérdésre Szuhi Attila  
geográfus, a légszennyezettség.hu munka-
társa elmondta, hogy a mérőállomás elhe-
lyezésétől is függhet, hogy milyen mértékű 
légszennyezettséget mutatnak a mérések.  
„A	 szálló	 por	 vagy	más	 néven	PM10	 első-
sorban	a	lakossági	szén-,	illetve	fatüzelésből	
származik,	de	szerepet	játszik	az	autóforga-
lom,	valamint	az	időjárás	is.	Ha	a	mérőállo-
más	olyan	kertvárosi	részen	van,	ahol	sokan	
tüzelnek	 szénnel,	 fával,	 akkor	az	 égő	 fából,	
szénből	10	mikrométernél	kisebb	légszennye-
ző	anyagok	kerülnek	a	levegőbe,	és	ez	okoz-
hatja	azt,	hogy	a	légszennyezettségi	értékek	
rosszabbak az átlagnál” – hangsúlyozta 
Szuhi Attila, aki hozzátette, bár a belváros-
ban nagyobb az autóforgalom, de az ott élők 

gázzal fűtenek. Ez a magyarázat arra, hogy 
egyes falvakban nagyobb a szmog, mint  
a városokban. 

A geográfus arról tájékoztatott, a szmog-
helyzetre az időjárási tényezők is hatással 
vannak. Ha a magasban melegebb a levegő, 
mint talajközelben, akkor az úgynevezett 
fordított légrétegződés meggátolja a függő-
leges légcserét, így a légszennyező anyagok 
nem tudnak eltávozni a kibocsátási helyük-
ről. Amíg ez a hidegpárna-jelenség meg-
marad, addig a levegő minősége sem fog 
változni. „A szmogriadó elrendelésekor az 
autók kipufogójából származó kibocsátás lé-
nyegesen	nem	volt	több,	mint	máskor.	Amíg	
az	 időjárási	helyzet	nem	változik,	önmagá-
ban	a	korlátozásoktól	érdemi	változás	nem	
remélhető” – mondta a szakember. 

A szálló por káros, rövid távú hatása mel-
lett fontos megemlíteni, hogy nincs olyan 
alacsony érték, ami alatt ne kellene káros 
hatással számolni. Hosszú távon növeli a 
szív- és keringési, valamint a légzőszervi 
halálozások arányát is. Egy tudományos 
publikáció szerint a Sajó-völgyben évente 
mintegy 250 ember idő előtti halálát okozza 
ez a szennyezőanyag.

Javasoljuk, hogy a légszennyezettségre 
érzékenyebb csoportok, így az idősek, a 
gyermekes, a várandós anyukák, a szív- és 
érrendszeri megbetegedésben szenvedők, 
valamint a légzőszervi problémákkal küsz-
ködők lehetőleg kerüljék a forgalmasabb 
csomópontokat, és rövidítsék meg a kint 
tartózkodást, különösen a késő délutáni, 
esti órákban. ● Lass Gábor

A tüzelés, az autóforgalom 
és az időjárás is szerepet játszik 
a szmog kialakulásában

Csepeli sör a 
belvárosban
Megnyílt Csepel legendás sörfőzőjének, a 
Csepel Örökség-díjas Rizmajer Józsefnek 
legújabb üzlete, ezúttal a belvárosban, a 
Blaha Lujza térhez közel. Kisüzemi sörök 
és hozzájuk illő, frissen készülő ételek – 
hamburger, grillsajt, bécsi szelet – várják 
a vendégeket a József körút 14.-ben. A 
több mint háromszáz négyzetméteres, há-
romszintes vendéglátóhely sokféle igényt 
kielégít: van zártkörű rendezvényekre is 

alkalmas pince, az emeleten pedig a vendé-
gek számára saját sörcsap áll rendelkezés-
re. A Budapest Márkás Rizmajer Sörfőzde 
tulajdonosa, aki 1994 óta üzemelteti a cse-
peli sörözőt, egy korábbi, lapunknak adott 
interjújában a terveiről szólva elmondta, ha 
valamikor a Belvárosban is lesz üzlete, azt 
biztosan nem eldugott helyen nyitja meg. 

A sörházban a főzde hét állandó söre min-
dig kóstolható, de vannak időszakos ízek 
is. A söröző a Rizmajer Sörfőzde minta-
boltjaként is működik, így nyitvatartási 
időben, 11 és éjjeli 2 óra között bárki betér-
het néhány üveg sörért is.

Szmog: nem mindegy, mivel fűtünk

Rizmajer József
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JÉGPÁLYA A SZENT IMRE TÉREN

KORCSOLYÁZZUNK EGYÜTT

CSEPEL SZÍVÉBEN!

MEGHOSSZABÍTVA!

CSEPEL, SZENT IMRE TÉR

A HÉV MEGÁLLÓ MELLETT

2017. MÁRCIUS 31-IG

HELYSZÍN:

KEDVEZMÉNYES BELÉPŐDÍJAK:

Kicsiknek (140 cm alatt): 600 Ft

Nagyoknak (140 cm fölött): 800 Ft

KORCSOLYAKöLCSöNZÉS:

Kicsiknek (140 cm alatt): 400 Ft

Nagyoknak (140 cm fölött): 600 Ft

NYITVATARTÁS :

Hétfő–Péntek: 14:00–22:00

Szombat–Vasárnap és ünnepnapokon: 8:00–22:00

 

KORCSOLYA-

OKTATÁSRA

BEjELENTKEZÉS

TELEfONON:

70/426-0769

JAGPALYA_féloldalas hirdetés_102x266.indd   1 2/14/17   11:10

Iskolába hívogató
Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Iskolánk zöldövezetben fekszik, zárt területen, biztonságos, szép 
környezetben tanulhatnak a gyerekek. Jó feltételek mellett, ki-
válóan képzett pedagógusokkal dolgozunk. Eredményeinket hu-
mánus, gyermekközpontú neveléssel, a szülőkkel való jó együtt-
működéssel érjük el. Iskolánk fő profilja az angol nyelvoktatás. 
Kiemelt a matematika, az informatika, a környezeti, művészeti és 
az erkölcsi nevelés. CHEF személyiségprogramot alkalmazunk. 
Több szakkör, sportkör, művészeti és zeneiskolai foglalkozás szí-
nesíti a délutánokat. A DÖK, SZMK és az alapítvány jól szerve-
zetten segíti a munkánkat. Idén két osztályt indítunk.

Nyílt nap: 2016. március 8-a. 1. óra: Szvorényné Kriglovics 
Julianna (matematika); 2. óra: Halász Judit (magyar); 3. óra: 
Németh Ildikó (magyar); 4. óra: Pethő Lászlóné (matematika). 
17 órakor a szülőknek tájékoztatót tartunk az iskola ebéd-
lőjében. Sok szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt! 
További Információ: http://kolcsey.eu/.
Cím: Kölcsey Ferenc Általános Iskola (Iskola tér 45.), 
telefon: 278-2150
● Málek István intézményvezető

Lajtha László Általános Iskola

Iskolánkban 48 éve folyik ének-és zenetagozatos képzés. Arany-
okleveles minősítésű énekkarunk nagy hagyományokkal ren-
delkezik. A család igénye szerinti hangszeres oktatás helyben 
történik a kerületi zeneiskola tanárainak irányításával. Az első 
osztályban a tanítóink gyermekközpontú, játékos és kipróbált 
olvasás- és írástanítási módszerekkel, a tanulók egyéni tempó-
jához és képességeihez igazodva biztos olvasási, írási, számo-
lási készségeket alakítanak ki. Nevelési feladatunk az iskola 
arculatának megfelelően a sokoldalú személyiség kialakítása, 
az általános emberi értékek továbbadása. Az emeltszintű ének-
oktatás évfolyamonkénti csoportbontásban történik, a dalokat 
a tanulóink angol nyelven is tanulják. Különleges szolgáltatá-
sunk az angol és a német nyelv oktatása 1. osztálytól, kis-
csoportban. 

Szeretettel várjuk egy kreatív délutáni időtöltésre a leendő 
elsősöket és szüleiket március 6-án, 15.30 és 17 óra között.  
A helyszínen munkát kapnak a kicsi kezek és lábak, kézműves- 
és mozgásos foglalkozások keretében. Nyílt tanítási napok idő-
pontjai: március 7-e és március 13-a, 8 óra.  
Bővebb tájékoztatás: www.lajthalaszlo.hu
Telefon: 276-7167 
● Tóth Imréné intézményvezető

AKTUÁLIS
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Minden ember számára az egészség 
a legfontosabb, ezért ennek megőr-
zése a cél. Ehhez nem árt elgondol-
kozni azon, mennyire meghatározó 
a betegségek kialakulásában az élet-
módunk, genetikai adottságaink, il-
letve környezetünk. A betegségek ki-
alakulásában éppoly meghatározóak 
lehetnek a genetikai tényezők, mint 
az életvitelünk. 

Genetika, életmód
Ismert, hogy emésztőszervi daganatos 
megbetegedésben szenvedők egyenes ágú 
leszármazottai között ötvenszázalékos az 
esély a betegség kialakulására. De kimu-
tattak genetikai mutációkat, amelyek szív- 
és érrendszeri elváltozásokhoz vezethet-
nek. Ugyanakkor ki ne hallotta volna, hogy 
vannak veszélyeztető magatartásformák. A 
mozgáshiány, a stressz, a dohányzás, az el-
hízás, az alkoholfogyasztás károsító hatása 
köztudott. Ismert az is, hogy dohányzásra 
vagy az alkoholra való rászokásnak és le-
szokásnak is genetikai háttere van. És sen-
kinek sem kell bizonygatni például az el-
múlt napok problémáját, a légszennyezést, 
illetve annak károsságát. És a légszennye-
zés csak egy az egyre növekvő környezeti 
ártalmak közül.

Hatások számokban
Egy amerikai felmérés szerint egészsé-
günket 19 százalékban a környezetünk, 

27 százalékban öröklött genetikai tulaj-
donságaink, 43 százalékban pedig az élet-
módunk határozza meg. A fennmaradó 11 
százalék az egészségügyi viszonyok függ-
vénye – gondoljunk csak a védőoltásokra, 
földrajzi helyzetünkre.

Mit is jelent ez? Azt, hogy  környeze-
tünk és öröklött tulajdonságaink együt-
tesen sem hatnak annyira egészségünk-
re, mint életmódunk.

Mit tehetünk? 
Mozogjunk, sportoljunk! Nem kell költ-
séges megoldásokban gondolkozni, a séta 
mindenki számára elérhető. Napi húsz 
perc séta tíz százalékkal csökkenti az em-
lőrák kialakulásának kockázatát.

Táplálkozzunk helyesen! Őrizzük meg 
ideális testsúlyunkat. Ehhez szakemberek 
nyújtanak segítséget a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálatnál. Annak érdekében, 
hogy sikeres legyen a fogyókúra, egyénre 
szabottan adnak tanácsot dietetikusaink. 

Kerüljük a stresszt! Jó tanács, nehéz 
megfogadni, hiszen felgyorsult világunk 
számtalan kihívásával nehéz megbirkózni.  
Ezért tartjuk fontosnak, hogy rendszeressé 
váltak a mentális egészséget elősegítő cso-
portok: drámacsoport, önismereti csoport, 
márciustól pedig hozzátartozói csoport se-
gíti az egyéni terápiák mellett mindazokat, 
akik ennek szükségét érzik.

A családban előfordult megbetegedéseket 
családorvosunk ismeri, így a genetikai 
kockázat alapján felméri a veszélyezte-

tettséget és megfelelő szűrőprogramokra 
irányítja pácienseit. Ehhez tartozik az is, 
hogy ki-ki tudatosan vegyen részt a szű-
rőprogramokon. Még mindig alacsony 
az éves emlőszűrésen megjelenő hölgyek 
száma, kerületünkben az elmúlt szűrési 
időszakban ez a szám 36 százalék volt.

A fentiekben azt szerettük volna bemu-
tatni, hogy egyszerű módszerekkel (séta), 
csak néhány percet igénylő szűrésekkel 
(emlőszűrés), speciális segítségek igénybe 
vételével (diétás tanácsadás, csoportos és 
egyéni terápiák) is mennyi mindent tehe-
tünk a betegségek kialakulásának megelő-
zéséért. És mindez fokozható, ha környe-
zet tudatosan élünk.

Betegségek kialakulása: rajtunk múlik?

TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

TÁMOGATÓ CSOPORT INDUL

Új csoport indul 2017 márciusá-
tól, kéthetente hétfőnként, hozzá-
tartozók részére. Várjuk mindazok 
jelentkezését, akiknek családtagja 
(házastárs, gyermek, szülő, testvér) 
valamilyen pszichiátriai betegséggel, 
mentális zavarral küzdenek.

A csoport támogató jellegű, de egy-
ben az is célja, hogy rálássunk az 
együttélés nehézségeire. A csoport-
ban közösen gondolkodunk arról, 
hogyan tudnánk „érintett” család-
tagjainkat jobban érteni, tolerálni, és 
ezen keresztül segíteni őket a keze-
lésükben. Mit jelent a család számára 
a pszichés betegség, és milyen prob-
lémákat hoz a hétköznapokban, az 
együttélés során?

A csoport indulásának időpontja: 
március 6-a, 17 órától 18.30-ig. Öt 
alkalommal találkozunk, kétheten-
te, május végéig. Helyszín: szakren-
delő, Görgey Artúr tér 8.

Jelentkezni lehet dr. Litkei Éva pszi-
chiáter főorvosnál, a pszichiátriai 
gondozóban, valamint a helyszínen 
a csoportvezetőnél (Kricsfalusyné B. 
Katalin, klinikai szakpszichológus).

Pszichiátriai szakrendelés: 
Csikó sétány 9., tel.: 276-9512

„A gének töltik be a fegyvert, 
de a környezet húzza meg 
a ravaszt.” (Elliot P. Joslin)

Napi húsz perc séta tíz százalékkal csökkenti az emlőrák kialakulásának kockázatát
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EGYHÁZI ÉLET

Böjti időszak
„Emlékezzél	ember,	hogy	porból	 lettél	
és	porrá	leszel!"

Alig pár nap, és itt a farsang farka, 
alig pár nap, és az utolsó bálon eléget-
jük a tél szalmabábuját. Alig pár nap, 
és kezdődik a nagyböjt. És felhangzik  
a felszólítás: „Emlékezzél	ember,	hogy	
porból	lettél	és	porrá	leszel!” Ijeszteni 
akar? Nem, elgondolkodtatni: honnan 
jöttünk és hová megyünk. Ki hívott 
létbe, és kihez megyünk.

Függés ez? Igen, olyan függés, ami 
megtart minket. Ne járjunk úgy, mint 
ama pók, aki tökéletes hálót akart ké-
szíteni. Szőtte, szőtte. Egyre nagyobb 
lett, és egyre jobban gyönyörködött 
benne. Aztán egy nap elkészült. Büsz-
kén nézte végig, büszkén járta körbe. 
És akkor – észrevett egy szálat. Egy 
szálat, ami úgy érezte, nem illik oda. 
Kifelé mutatott. Fölfelé! Ejnye no! Még 
ilyet! Mit csúfítja el a remekművemet! 
Odaszaladt és eltépte a zavaró szálat. 
Abban a pillanatban összeomlott a tö-
kéletes mű. A fölfelé mutató szál tar-
totta az egészet!

Így van a mi életünk is. A fölfelé muta-
tó szál tart meg bennünket!

Hát „emlékezzél	ember!...”
● Kispál György plébános

A nőiség 
dicsérete
Egy kiállítássorozat záróállomásaként 
mutatták be Babusa János szobrászművész 
alkotásait az Erdei Éva Galériában, ahol 
ritkaságnak számít szobrok bemutatása.  
A kiállítást Erdei Kvasznay Éva művészet-
szervező képzőművész nyitotta meg. A ki-
állítást, melynek címe A nőiség dicsérete, 
a csepeli önkormányzat támogatta. 

Pintér Józsefné képviselő köszöntötte a 
vendégeket, majd örömét fejezte ki, hogy 
a művész már második alkalommal tisz-
teli meg Csepelt kiállításával. Legutóbb 
a Nagy Imre Általános Művelődési Köz-
pontban láthatták az érdeklődők Babusa 
János szobrait. 

Babusa János arról beszélt, hogy alkotá-
sait több magyar városban mutatták  be, 
így többek között Zebegényben és Zala-
egerszegen. A mostani esemény lezárása 

ennek a sorozatnak. Az érdeklődők egy 
összegzést láthatnak az alkotó munkáinak 
egy csoportjáról.  

Millisits Máté művészettörténész méltat-
ta a kiállított szobrokat. Többek között 
kiemelte: a női aktok túlmutatnak önma-
gukon, hiszen a mitológiai ábrázolásban is 
női aktképek sora jelenik meg. ● Cs. A.

CIVIL ÉLET

Hamvazószerda, vagyis a nagyböjt 
kezdete idén március 1-jére esik

Két iskola, 
egy pályázat
A BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnázi-
uma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 
a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály 
Műszaki Líceummal együttműködve idén 
immár harmadik alkalommal nyerte meg 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelő által meghirdetett Határ-
talanul! pályázatot. Az „Együttműködés 
szakképző iskolák között” című program 
keretében a két iskola közös szakmai és 

kulturális programokon vesz részt tavasz-
szal. Az idei projekt címe: Játszva ismer-
kedj az elektronikával, vadássz a „rókára”! 
– ez egy régi elektortechnikai, adóvevős já-
tékot elevenít fel. A pályázat szakmai célja 
mellett a két intézményvezető, Részeg Il-
dikó, a Fogarasy Mihály Líceum vezetője 
és Herczeg Mária, a Weiss Manfréd Szak-
gimnázium igazgatója fontosnak tartja  
a két iskola között kialakult emberi, kultu-
rális kapcsolatokat és azok ápolását is.

Gólyahír 
Egyesület
A válsághelyzetben lévő anyákért 
és gyermekeikért.

Adószám: 18687343-1-13
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Jelenleg a Csepeli Nyugdíjasklubban 
53 nyugdíjas jár angolórára, és senki 
nem akarja abbahagyni a tanulást.  
Tanáruk a 83 esztendős Szabó Jenő-
né. Vele beszélgettünk. 

A tanárnő 1968-ban került az Egyesült Ál-
lamokba, amikor összeházasodott egy ott 
élő magyar férfival. A férje 1985-ben meg-
halt; Szabó Jenőné végül 2003-ban haza-
tért. Csepelen telepedett le, ahol eredetileg 
is lakott. Most a Csepeli Nyugdíjasklubban 
angol nyelvet tanít négy csoportban. 

 Csepelen laktam, a Jedlik Ányos Gim-
náziumban érettségiztem. A főiskola elvég-
zése után előbb Hevesben, majd Erzsébeten 
a Török Flóris Általános Iskolában tanítot-
tam számtant és kémiát tizenkét éven át. 
Közben levelezés útján megismerkedtem 
egy magyar férfival, aki az Egyesült Ál-
lamokban élt, ahová 1959-ben vándorolt 
ki. Amikor kiköltöztem hozzá, azonnal 
beiratkoztam egy nyolchetes angol nyelv-
tanfolyamra. Kedvesen fogadtak, a nyolc 
hét alatt rengeteget haladtam a tanulásban. 
Utána munkába álltam, egy orvos mellett 
különféle irodai tennivalókat végeztem. 

	 Volt	honvágya?
 Igen, a kezdeti időkben erős honvágyam 
volt. Aztán lassan megszoktam az ameri-
kai életet, beilleszkedési gondom nem volt. 
Semmiféle rossz érzést nem tápláltam az 
amerikaiakkal szemben, és ők is barátság-

gal fogadtak. AnnArbor egyetemi város, 
sok diákkal, értelmes emberrel. Ráadásul 
elég szép számban élnek ott magyarok, akik 
összetartanak, rendszeresen közös progra-
mokat szerveznek. Ez így volt Floridában 
is, ahová később költöztünk a férjemmel. 
A magyaroknak külön klubjuk van, folyton 
összejártunk, segítettük egymást. 

A férjem halála után még nem gondoltam 
arra, hogy hazajövök. A floridai egyetemen 
alapvető orvostudományi tanulmányokat 
folytattam három évig, a képzettségről pe-
dig oklevelet kaptam. Az új képesítésemnek 
megfelelően dolgoztam tovább. A nyugdíj-
korhatár 65 év, de én 69 éves koromig nem 
hagytam abba a munkát. Szerettem, amit 
csináltam, tevékenyen akartam élni. 

	 Miért	döntött	végül	úgy,	hogy	végleg	ha-
zaköltözik Magyarországra?
 A Jedlikben 2002-ben volt az ötvenéves 
érettségi találkozónk. Az osztálytársaim 
rábeszéltek, hogy jöjjek haza. Akkor vég-
leg hazaköltöztem. Korábban három alka-
lommal már jártam Magyarországon, de 
csak látogatóban. 2007-ben vásároltam egy 
lakást egy tízemeletes házban Csepelen, 
ahol jelenleg is lakom. Továbbra is tevé-
kenyen telt az életem, mert Rákospalotán 
és a VIII. kerületben időseknek tanítottam 
angol nyelvet. Tavaly tavasszal aztán el-
néztem a Csepeli Nyugdíjasklubba, ahol 
Babics Sarolta vezető megkérdezte, vol-
na-e kedvem náluk is oktatni. Miért is ne? 

	 Hogyan	 boldogulnak	 a	 csepeli	 nyugdí-
jasok az angoltanulással?
 Ki sikeresebb, ki gyengébb, de mind-
annyian lelkesek és szorgalmasak. Tavaly 
szeptemberben három kezdő és egy haladó 
csoportot indítottunk, összesen ötvenhár-
man járnak az óráimra. Minden kedden 
14-től 18 óráig folyik az oktatás. Gyakor-
latilag senki nem hagyta abba a tanfolya-
mot. Tudom, hogy minél idősebb az ember, 
annál nehezebben megy a tanulás, de ezek 
a nyugdíjasok szeretnek tanulni. Én is élve-
zem a tanítást, van bennem kellő erő, hogy 
szépen haladjunk. Íratok dolgozatot, még 
házi feladatot is kiosztok. A haladóknál 
szövegeket olvasunk, azt kell megtanulni-
uk, és felmondaniuk. 

Ha nem tanítok, sokat olvasok, köztük an-
gol könyveket is. A nyugdíjasklubban sze-
retem meghallgatni az úti előadásokat. So-
sem unatkozom! ● Csarnai Attila

Floridából 
vissza 
Csepelre

Csepel önkormányzata 
várja azok jelentkezését, 

akik 2016-ban vagy 2017-ben 
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: 
2017. május 12.

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen
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Harmadszor rendezték meg a Radnóti 
Miklós Művelődési Házban az esküvő-
kiállítást. Február 19-én csepeli és Csepel 
környéki esküvői szolgáltatók mutatkoz-
tak be rendezvényhelyszín, szépségsza-
lon, fotók, dekoráció, ruhaszalon, ajándék, 
vőfély, ceremóniamester, virágkötő és 
sminkmester kategóriákban. Az érdeklő-
dők mindent megtalálhattak, ami az eskü-
vő szervezéséhez szükséges.

A kiállítók standjainál menyasszonyi ru-
hák, alkalmi virágcsokrok, exkluzív deko-
rációk, asztali terítékek sorakoztak. A le-
endő arák felpróbálhatták a szebbnél szebb 
ruhakölteményeket. „Mindenkinek más 
fazon	áll	jól,	teljesen	mindegy	mi	a	trend” 
– mondta el lapunknak az egyik szalon 
képviselője. Hozzátette: a vőlegényeknek 
még mindig a legelegánsabb a fekete öl-
töny, fehér inggel, szürke vagy sötétmintás 
nyakkendővel. 

„A menyasszonyi csokrok közül még min-
dig	a	rózsát	kérik	a	legtöbben,	bár	szívesen	
választják	 az	 orchideát	 is” – tájékoztatta 
lapunkat a kiállító virágüzlet képviselője.
● Antal Zsuzsa

CIVIL ÉLET

Házasodjunk 
Csepelen!

A kerületben 2015-ben 237, 
2016-ban 282, ebben az évben 
idáig 11 pár kötött házasságot

JÓBAN, ROSSZBAN

A megkérdezett ifjú párok közül többen 
nyáron tervezik esküvőjüket, egyaránt 
fontos számukra a polgári és egyhá-
zi szertartás. S azt is elmondták, hogy 
a családalapítás szempontjából tartják 
kulcsfontosságúnak a házasságkötést.

Judit és Károly
„12 éve ismerjük egymást, itt lakunk 
Csepelen és itt kötünk házasságot. Jö-
vőre tervezzük az esküvőt, már most 

elkezdtünk nézelődni, hogy minden a 
lehető legjobban sikerüljön a nagy na-
pon. A kiállításon sok segítséget kap-
tunk, mire figyeljünk a meghívóknál, 
milyen legyen a dekoráció, a helyszín 
díszítése.”

Kitti és Sándor
„Kilenc hónapja vagyunk együtt és 
úgy döntöttünk, hogy a házasságkö-
téssel megerősítjük a kapcsolatunkat. 
Augusztusra tervezzük az esküvőt, öt-

letmerítésnek kiváló a kiállítás, a szak-
emberektől sok jó tanácsot kaptunk. 
Érdemes volt eljönnünk.”

Éva és Lajos
„Öt éve ismerjük egymást, szeptem-
berben lesz az esküvőnk. Kíváncsiak 
voltunk, milyen a kiállítás, nem bántuk 
meg, hogy eljöttünk. Jó ötletekkel ta-
lálkoztunk, segítőkészek a szakembe-
rek. Számunkra fontos, hogy férj és fe-
leségként alapítsunk családot.”
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Labdarúgóosztály indul a követke-
ző tanévben a Gróf Széchenyi István 
Általános és Két Tannyelvű Általános 
Iskolában. A sportosztályba várják a 
jelentkezőket. 

A Széchenyi iskola labdarúgóosztálya 
komoly múltra tekint vissza. Amikor 15 
évvel ezelőtt sporttagozatos iskolaként 
működött, a labdarúgóosztályuk olyan vá-
logatott labdarúgókat nevelt ki, mint Turi 
Géza és Pintér Zoltán. Ezt a hagyományt 
szeretnék most feleleveníteni az iskolában 
a Csepel Utánpótlás Sportegyesület és az 
önkormányzat támogatásával. 

Edzések az óvodában
A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 17 
csepeli óvodában, több mint 350 óvodás-
nak tart labdarúgóedzéseket. Jenei János, 

az egyesület elnöke, a Széchenyi iskola 
testnevelő tanára elmondta: a labdarúgó-
osztály elsősorban a legtehetségesebb óvo-
dásoknak szeretne lehetőséget biztosítani 
a továbbfejlődésre, de várnak mindenkit, 
aki tehetséget érez a labdarúgás iránt. 
Nem titkolt cél, hogy olyan utánpótlásbá-
zis nevelődjön ki, amely Csepelnek ismét 
NBI-es csapatot adhat. Mint arról már 
beszámoltunk, tavaly az összes kerületi 
labdarúgó diákolimpiát a Széchenyi iskola 
nyerte, így szakmailag minden adott a ki-
tűzött célok eléréséhez. 

Heti hat testnevelés óra
A felvételt nyert diákoknak heti hat test-
nevelésórájuk lesz. Az edzéseket délelőtt 
tartják, így a szülőknek nem kell külön dél-
utáni edzésre vinni gyermekeiket, és több 
idő jut a tanulásra. A heti két alkalommal 
tartandó dupla testnevelésórán sportág 
specifikus képzést tartanak, a többi órában 
pedig egyéb fejlesztésekkel (például gyor-
saság) foglalkoznak. Az infrastruktúra 
adott: télen teremben, tavasszal és nyáron 

pedig a műfüves pályán zajlanak az edzé-
sek. Az iskola együttműködési megállapo-
dást fog kötni a Csepel Utánpótlás Sport-
egyesülettel, így az egyesület szakképzett 
edzői is részt vesznek a munkában. 

Angol és német
A képzés során nemcsak a sportra, hanem 
a nyelvoktatásra is nagy hangsúlyt fektet-
nek. Mint ismeretes, Csepelen csak a Szé-
chenyi iskolában folyik két tanítási nyelvű 
oktatás. A sportosztályban tanulók egyik 
csoportja – 1–3. évfolyamon heti 2 órában, 
4. évfolyamtól heti 3 órában – angolt, má-
sik csoportja németet fog tanulni. A német 
nyelvet a két tannyelvű programban tanító, 
nagy gyakorlattal rendelkező nyelvtanárok 
– mint például Tar Tünde – fogják tanítani.

A sportosztályról bővebb információk  
a csepel.hu-n olvashatóak, ahonnan a 
jelentkezési lap is letölthető.

SPORT

A cél olyan utánpótlásbázis 
kinevelése, amely Csepelnek 
ismét NBI-es csapatot adhat

OVISULI KEDDENKÉNT

Az iskolában keddenként (16.35–17.15 
között) ún. ovisulit tartanak, ahol  
a leendő első osztályosok és szüle-
ik megismerkedhetnek az iskolával, 
a pedagógusokkal és egymással is.  
A sportosztályba járók osztályfőnö-
ke Fabók Ágnes lesz, akinél az ovisuli 
iránt érdeklődők jelentkezhetnek.  
A tankerület támogatásának köszön-
hetően a sportosztályba körzeten kívü-
liek is jelentkezhetnek. Az óvodákban 
edzéseket tartó nevelők már elkezdték 
a jelentkezési lapok kiosztását.

Sportosztály indul 
a Széchenyiben

Jenei János, a CSUSE elnöke, a Széchenyi iskola testnevelő tanára diákolimpiák 
és nemzetközi labdarúgótornák kupáival

fotó: Tóth Beáta
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Idén először csatlakozott a Kultúrházak 
Éjjel-Nappal programjához a Radnóti 

Miklós Művelődési Ház. Február máso-
dik hétvégéjén Csepeli Csip-Csup Csodák 

címmel szerveztek a farsanghoz és a ha-
gyományápoláshoz kötődő műsorokat az 
érdeklődőknek. A programnak az a célja, 
hogy megmutassa a helyi és környékbeli 
látogatóknak az intézményben dolgozók 
sokszínű tevékenységét, valamint aktivál-
ja a közösségépítést. 

A több mint tízéves múltra visszatekintő 
országos rendezvény-sorozat idei tema-
tikája a mindennapi hagyományokra fó-
kuszált. Évről évre egyre több kultúrház 
csatlakozik a programhoz, 2017-ben Cse-
pelről a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
is bekapcsolódott. ● Antal Zsuzsa

SPORT

Tankerületi közlemények
A Dél-pesti Tankerületi Központ közérdekű információi

Székhely: Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A (bejárat a József Attila u. felől) 

e-mail: delpest@kk.gov.hu 

Tudnivalók a hit- 
és erkölcstan oktatásáról
Tisztelt Szülők!
A hit-és erkölcstan, illetve az erkölcstan iskolai oktatásával 
kapcsolatban a következőkről tájékoztatom önöket:

A vonatkozó jogszabály értelmében az állami iskolák 1–8. év-
folyamán az erkölcstan óra vagy a helyette választható, elis-
mert egyházak által szervezett hit- és erkölcstan óra a kötelező 
tanórai foglalkozások része. Tehát a gyermek iskolai beíratása-
kor (illetve az 5. évfolyamon) adatlap kitöltésével valamelyiket 
választania kell a szülőnek.

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a szülő a következő 
tanévtől módosítsa az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan 
tantárgyra vonatkozó választását. Szándékát minden tanév 
május 20-áig írásban kell közölnie az iskola igazgatójával és a 
választott egyház hitoktatójával (képviselőjével).

Az elmúlt évhez hasonlóan a hit- és erkölcstan oktatással kap-
csolatos ismeretekről az Országgyűlés által elismert 27 ma-
gyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség idén is 
ismertetőt tarthat a szülőknek.

Tájékoztató a szülőknek
Ezúttal három iskolában lesz lehetőségük az egyházak kép-
viselőinek tájékoztatást adni a hit- és erkölcstan oktatással 
kapcsolatos elképzeléseikről. Az alább megadott helyszínek-
ből azt választhatják a szülők, amelyik számukra a legmegfe-
lelőbb. Mindegyiken ugyanazt a tájékoztatást kapják. 

Kezdési időpontok és helyszínek a hit- és erkölcstan okta-
tással kapcsolatos egyházi tájékoztatásokról a következők:

 • Február 27-e, hétfő, 17 óra: Herman Ottó Általános Iskola 
Dr. Koncz János tér 1., tel.: 420-5269

 • Március 6-a, hétfő, 17 óra: Eötvös József Általános Iskola 
Szent István u. 232., tel: 278-2148

 • Március 13-a, hétfő, 17 óra: Karácsony Sándor Ált. Iskola 
Rákóczi F. u. 106–108., tel: 276-6167

 
A helyszínek és időpontok felkerülnek az iskolák honlapjára is. 
Ha kérdéseik merülnek fel, tankerületünk fent található elér-
hetőségein kereshetnek bennünket.

● Tóth János tankerületi igazgató

ÖTLETLÁDA

„Fontos, hogy a művelődési háza-
kat minél közelebb hozzuk az em-
berekhez. Szeretnénk lépést tartani 
az igényekkel, kíváncsiak vagyunk a 
nagyközönség véleményére, hogy mit 
látnának szívesen nálunk. Ötletládánk-
ba várjuk a különböző programokra, 
tanfolyamokra, képzésekre, aktuális 
témákra szánt javaslatokat” – mondta 
Molnár Szabina programszervező.

Csip-Csup Csodák
a Radnótiban

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

Várjuk a tavaszt madárhangokkal 
– Március 3-án kézműves-foglalkozásra 
várjuk a gyermekeket és kísérőiket, vidám 
madarakat fogunk készíteni. 

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. A fog-
lalkozást vezeti: Novák Ági kineziológus. 
Témák: március 8.: Nyílt szükségleteink, 
igényeink felvállalása; március 22.: Meg-
tisztulás a tavasz jegyében

Társasjáték Klub
A hónap minden első szerdáján, 14 órától, a 
DélUtán Aalapítvány szervezésében Gubá-
nyi Gábor és játékos társai várják a játékos 
kedvűeket, korhatár nélkül.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvodás 
és iskolás csoportokat. Telefon: 276-8953

Könyvújdonságok kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 70 év felett és 16 év alatt 
ingyenes beiratkozási lehetőség!

Internetezési lehetőség

További hírek, információk: 
www.fszek.hu/konyvtaraink/venusz_
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

Kiállítás Február 21-e: MimMóza 
patchwork – egyedi készítésű modern 
applikált textil termékek - Dömötör Krisz-
tina kiállítása. Megtekinthető a könyvtár 
nyitvatartási idejében.

20 órás (5 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére: a tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft) - 
70 év felett tagság ingyenes, csak a tanfo-
lyami díjat kell fizetni. A már feliratkozott 
olvasóinkat a tanfolyam indulása előtti hé-
ten visszahívjuk! Jelentkezés folyamatos. 

EZ(O)KOS klub
Március 1-e, 17 óra: Denke Ibolya spiritu-
ális pszichológiai tanácsadó, numerológus 
előadássorozata folytatódik: A párom és 
én: emberi kapcsolatok a numerológia 
tükrében
Március 2-án Helytörténeti esték c. 
előadássorozatunk következő program-
ja: Bölcsőnk, a Duna. Előadók: Dr. Bolla 

Dezső és Zémann István (CSHVE). A ren-
dezvényen hallhatunk Közép-Európa 
leghosszabb folyója és Csepel szimbió-
zisáról, a szigetünket körülölelő folyam, 
a Kis-Duna és a Nagy-Duna flórájának 
és faunájának, valamint a csepeli ha-
józás - kiemelten a Csepeli Nemzeti és 
Szabadkikötő- történetéről források és 
képek alapján.

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Hétfőnként 16-18 óráig színházjegyvá-
sárlás. Novák Zoltánné Rózsa várja a szín-
házrajongókat. novak.rozsa@gmail.com, 
tel:. 06/30-414-1684 

Pódium! – közös színházlátogatás
Március 26-a, 15 óra: A Centrál Szín-
házban nézzük meg Florian Zeller: Há-
zassági leckék középhaladóknak című 
vígjátékát. Jegyek vásárolhatóak 4500 
Ft/db (15-16. sor). 

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

Akció! DVD, CD , hangoskönyv kedvezmé-
nyes kölcsönzése, 2 fizet 3-t vihet!
Használt könyveket 100 Ft/ db áron lehet 
vásárolni.

Segítünk az internetes ügyintézés-
ben! Csütörtökön és pénteken 14-16 óra 
között. További információ, előzetes beje-
lentkezés: 06-1-276-3512 telefonszámon. 

Ha Ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról 
érdeklődjön honlapunkon (www.fszek.hu)
vagy személyesen, illetve a 2763-512 tele-
fonszámon.

Kéthetente új könyvek!  60-féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás.

* * *

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

Programok

ÚJ! Horgoló-klub – minden csütörtö-
kön 10 órától 
Meridiántorna: március 9., 15 óra
Szemtorna: március 9., 15.30 óra     
Origami-klub: március 8., 17 óra
Hangok gyógyító ereje: március 8., 17 óra     

Matematika-korrepetálás általános 
iskolásoknak minden szerdán 17 órakor 
(Előzetes bejelentkezés szükséges)

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-52-78-
as számon nyitvatartási időben.

* * *

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

Csepel Színház
Március 22-e, 19.00 óra: Hazudni tudni 
kell (zenés vígjáték) a Turay Ida Színház 
előadása
Április 19-e, 19.00 óra: A férfiak  fejükre 
estek (zenés vígjáték) a Turay Ida Színház 
előadása

Program 
Február 25-e, 18.00: Zámbó Jimmy Em-
lékkoncert Fellépnek a hazai  könnyűzenei 
élet  híres előadói.
Március 11-e, 20.00 – 2.00: Retro-Disco
Április 22-e,11.00 óra: Hétvégi matiné! 
Marék Veronika: Kippkopp és Kipikopik 
(A Nefelejcs Bábszínház előadása.)

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: 
hétfő: 13–16, 
kedd: 8–18, 
szerda: szünnap, 
csütörtök: 13–18, 
péntek: 10–16, 
szombat: zárva

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai: 
Klubnap: március 7-e, 11.00 óra
Február 22-e: látogatás a Magyarok Házába.

Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
Február 28-a, 16.30.:  Zémann István: 
Magas ágyáskészítés 

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Február 28-a, 16.00 óra: Kassai Fran-
ciska költő, dalszerző: Szózene - kötetbe-
mutató
Március 14-e, 16.00 óra: A 90 éves Szán-
tai Sándor író költő szerzői estje.

Galéria 21 
Március  24-éig „Harminchat”- Erdélyi Sán-
dor festőművész kiállítása tekinthető meg.

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

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás 
Néptánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok 
Együttese (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fo-
tóklub, Csepeli  Képzőművész Kör, Klasz-
szikus Balett Iskola, Komplex Tánciskola, 
Alakformáló Torna Klub, Zumbafitnesz, 
Hastáncklub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosz-
talgia Klub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, 
Új! Bánóczi Cardio-Box

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 jegypénztára 
hétfő–péntek: 16–18, és az előadások előtt 
egy órával.

* * *

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

Március 2-a, 17 óra: 3 dimenzió című 
kiállítás megnyitója. Kozsuharov Ognjan 
szobrászművész, Kozsuharov Zsuzsan-
na digitális látványtervező és animáció 
művész és Kneisz Eszter kárpitművész 
művei.

* * *

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

Babusa János szobrászművész tárlata

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

NAGY IMRE ÁMK – 
KÖZMŰVELŐDÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www.csepelamk.hu

KIÁLLÍTÁS 
2017. február 22-én nyílt Födő Gábor gra-
fikusművész „A hely kötelez” című kiállí-
tása. Megtekinthető március 16-ig.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú 
babák és mamák társaságában játékkal 
eltölteni egy kis időt, miközben meg tudják 
beszélni aktuális gondjaikat a kisgyermek 
gondozóval. Az első alkalom ingyenes.
Témák: március 1.: Napirend, szokások; 
március 8.: Az önállóságra nevelés fon-
tossága

TÜNDÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Cseppecske Néptánc
hétfő: 17.00-17.40
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Kids Club Nyelviskola 
(6-tól 10 éves korig)
Péntek: 16.00–16.45. Vezeti: Tarnóczy Szilvia 
nyelvtanár. Tóth Andrea: 06-30/329-1813,
www.szigethalom.kidsclub.hu
Ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17-től 18 óráig  
Vezeti: Polákovics Rita
Ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16-tól 17 óráig
Vezeti: Recsnik Zsófia

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.45-től 18 óráig
Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
szerda: 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.30 
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd, csütörtök: 16–17, 17–18, 18–19
Vezeti: Toronya Alexandra
péntek: 17.00-18.00, vezeti: Surmann Edina
Íjász klub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Kids Club Nyelviskola (6-10 éves korig)
péntek: 16–16.45. Vezeti: Tarnóczy Szilvia 
nyelvtanár. Jelentkezés és további infor-
máció: Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu

Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
Haladó – hétfő, szerda: 16–17 
Kezdő – kedd: 17–18, csütörtök: 16–17
Vezeti: Polákovics Rita

Wing-Tsun Kung-fu
hétfő: 19–20.30, csütörtök: 18.30–20
Vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK

Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesülete – klubfoglalkozás: 
minden hó utolsó keddjén 14 és 19 között.

Csepeli Népdal- és Nótakör
Kedd: 16.30–20, vezeti: Hanczár János
Hastánc 
Kedd 18.30-19.30, vezeti: Tóth-Czirják Alíz, 
helyettesíti: Danffy Andrea

Íjászklub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László

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

Zumba
Hétfő: 18–19, szerda: 19–20,
péntek 17.30-18.30. Vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség 
nyugdíjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság. 
A gép használatához munkatársunk 
segítséget nyújt.

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni  
valahová egy kis beszélgetésre,  
problémáid megoldásához szakemberek 
segítségét kívánod igénybe venni. 

Nyitvatartás:
Közművelődés: 
Hétköznapokon 12.00 – 20.00, 
15.00-ig a főbejáraton lehet bejönni. 
Szombaton: 9:00 – 13:00
Könyvtár: 
Hétfőtől csütörtökig: 11-től 17 óráig, 
pénteken: 10-től 16 óráig. 
Szombaton: ZÁRVA

Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu  
Facebook-oldalunkon 
és telefonon: 420-7874
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Konferencia 
fogyatékkal élőkről

A Gondoskodás Gyermekeinkért Ala-
pítvány szeretettel vár minden érdek-
lődőt az Életünk értelme - Súlyosan 
és halmozottan fogyatékos személyek 
helyzete ma Magyarországon című 
konferenciájára.  A konferencia célja, 
hogy felhívja a szakemberek figyelmét 
a problémákra a súlyosan, halmozottan 
fogyatékosok egészségügyi és szociális 

ellátásával kapcsolatban.  Mivel nagyon 
sok család nem kötődik intézményhez, 
otthon látják el sérült gyermeküket, 
ezért nehezen megszólíthatók.

A konferencia ideje: március 22-e 
9.30-tól 15 óráig. Helyszíne: XV. ke-
rületi polgármesteri hivatal díszterme 
(1153 Budapest Bocskai u.1-3.)

A részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött.www.gondozotthon.hu;  
e-mail: gondozotthon@gmail.com; 
Tel.: 06-20/351-3585
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. március 6. 

Sorsoltunk!  A február 9-ei skandináv rejtvény nyertese: Ferenczné Szendi Éva 1211 Kossuth L. u. A gyerekrejtvény nyertese: Dobó Ágota 1212 Bu-
dapest, Dunadűlő út. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag , mely szerkesztőségünkben vehető át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (Csete 
Balázs u. 15.)   Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 
A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Lapigazgató: Szentesi Zöldi László 

A lap elkészítésében közreműködtek: Máger Judit (olvasószerkesztés, tör-
delés), Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Kis György, Kitzinger 
Adrienn, Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Zubor Mónika

Nyomtatja: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a)
Felelős vezető: Szabady Balázs
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2017. március 9-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkben egy vers két sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a mű címe?

Vízszintes: 1. Az idézet eleje 10. Nagyon mozgékony 11. Reggeli közepe! 12. Áradat 
egynemű betűi! 13. Isten hírnöke 15. Hangszertáska 17. Fél le! 18. Fejetlenül teker! 
19. Majdnem élő! 20. Pata közepe! 21. Vegyjele: HCl 23. Angol igen 24. Kérdő 
szócska 25. Női név (febr. 26.) 27. Kettős betű 29. Teád közepe! 31. Félig átéled! 
32. Gyom 33. Szélei nélkül elássák! 35. Becézett telefon 

Függőleges: 1. Az idézet folytatása 2. Női név (márc.10.) 3. Elégséges osztályzata 
4. Tevében van! 5. ... király (dráma) 6. Össze-vissza tenné! 7. Tanuló vezető 
8. Kígyóké msh.-i! 9. Súlyos teher 14. Nagy testű költöző madár 16. Folyó szintjének 
gyors emelkedése 20. Ilyen szőlő a mazsola 22. Veszekedést 26. Asszonynév vége 
28. Mondat eleme 30. Azonos betűk 32. Gyerek páratlanjai! 34. Némán sír! 35. Üres 
tál! 36. Félbe!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Zelk Zoltán: Rajzpapír

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
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36
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Hamar
osan!

Kedves Szülők!

Ezúton szeretnénk gratulálni Önöknek ahhoz, 
hogy gyermekük elért élete egyik fontos állomásához, 

a tanköteles korhoz. Egy igen fontos döntés előtt állnak, 
iskolát kell választaniuk. Ebben szeretnénk az Önök 
segítségére lenni. Az intézményünkben, a Szárcsa 

Általános Iskolában az iskolai élettel való ismerkedést, 
az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítését 

szolgálják következő foglalkozásaink:
 

 ISKOLA-
KÓSTOLGATÓ

Játékos gyermektorna: 
2017. március 23., 30., április 06. 

Csütörtökönként, 15:30 – 16:15-ig.

Játékos foglalkozások: 
2017. március 02.,09.,16.

Csütörtökönként, 16:15 – 17:00-ig.

Nyílt nap az alsó tagozaton: 
2017. március 22. (szerda) 8:00-10:00-ig

Iskolánk címe: 
1213. Budapest, Szárcsa utca 9-11. 

T.: 06 1 278-2374; e-mail: iskola@szarcsa-bp.sulinet.hu 
Honlapunk címe: www.szarcsaiskola.hu 

KÖZPONTI CÍMREGISZTER
HIRDETMÉNYEI

Új címek 

hrsz létrehozott címek

205193 1213 Budapest, Hollandi út 207. B. ép.
205193 1213 Budapest, Szent István út 355. A. ép.
 / összetartozó kapubejárók /

204407 1213 Budapest, Királyhágó út 23. 1. ajtó
204407 1213 Budapest, Királyhágó út 23. 2. ajtó

206102/0/A/1 1213 Budapest, Hajós utca 17. fsz. 1. ajtó
206102/0/A/2 1213 Budapest, Hajós utca 17. fsz. 2. ajtó

204633 1213 Budapest, Kövecses utca 8. fsz. 1. ajtó
204633 1213 Budapest, Királyerdő út 144. I. em. 1. ajtó
 / összetartozó kapubejárók /

203551 1213 Budapest, Mária királyné útja 72. B. ép.
203551 1213 Budapest, Vércse utca 18. A. ép.
 / összetartozó kapubejárók /

205460 1213 Budapest, Hollandi út 155. 1. ajtó
205460 1213 Budapest, Hollandi út 155. 2. ajtó

Megszünt címek:

207236 1213 Budapest, Nyárfás utca 25. 2. ajtó

204252 1213 Budapest, Sólyom utca 13. 1. ajtó
 1213 Budapest, Sólyom utca 13. 2. ajtó 

Budapest, 2016. október 26.
 Dr. Szeles Gábor, jegyző

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

Gazdasági Igazgatója álláshirdetést tesz közzé
az Intézmény Ellátási osztályára

4 fő Takarító- gépkezelői
munkakör betöltésére

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Változó, az Intézmény telephelyein:

Központi telephely: 1204 Bp., Köves u. 1.,
XX. kerületi Szakrendelő
1204 Budapest, Ady Endre út 1.
Csepeli telephely: 1211 Bp., Déli utca 1.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény, valamint megállapodás
rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Az intézmény közforgalmi helyiségeinek takarítása és berendezési
tárgyainak tisztántartása takarítógéppel. Feladatait a munkaköri
leírásában foglaltak szerint, valamint a belső szabályzatok és
protokollok alapján végzi igény szerint, változó telephelyen. 
Jelentkezési feltételek:
• 8 általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban az elbírálást követően azonnal betölthető,
érvényes erkölcsi bizonyítvány és alkalmassági eredmény birtokában. 
A jelentkezést elektronikusan kérjük benyújtani az alábbi címre:

Szabó Gusztáv ellátási osztályvezető nevére címezve az
ellatas@jahndelpest.hu email címre, 

feltüntetve a jelentkezés azonosító számát: 89/2016/ÁLL.

jahn-ferenc-korhaz-minta_XXI_102x134  06/02/2017  14:00  Page 1

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére 

FASORFENNTARTÁSI CSOPORTVEZETŐ 
Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén fasor és 
parkfa ápolási, fenntartási munkák irányítása, fapótlások meg-
tervezése, megszervezése, nyilvántartások naprakészen tartása.
Elvárások: fasorfenntartásban való jártasság, növényisme-
ret, felsőfokú szakirányú végzettség. Munkakezdés: azonnali 
munkakezdéssel. elvételnél előnyt jelent: vezetői gyakorlat 
zöldterület fenntartási gyakorlat

PARKÉPÍTŐ, FŰNYÍRÓTRAKTOR KEZELŐ, 
PARKFENNTARTÓ SZAKMUNKÁS

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén park-
építési, parkfenntartási, valamint gépkezelői munkák végzése.
Elvárások: szakmai jártasság, felelősségvállalás, önálló munka-
végzés, megbízhatóság, terhelhetőség, minőségi munkavégzés, 
B kategóriás jogosítvány, kertész szakmunkás végzettség (park-
fenntartó esetén). Munkakezdés: azonnali munkakezdéssel. 
Felvételnél előnyt jelent:  gépjármű vezetői jogosítvány (C, 
E kategóriákban – parképítő esetén) földmunka gépkezelés 
(bobcat) (parképítő esetén), kertészeti kisgépkezelői oklevél, 
öntözőrendszer telepítési és kezelési gyakorlat, több éves park-
fenntartási, parképítési tapasztalat, növényismeret.

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

INGATLAN ________________________________________ 
ELADÓ Halásztelken, egy vagy több generáció-
nak alkalmas családi ház. A telken két ház van, 
az egyik 80 m2 a másik 20 m2. 457 m2-es telken 
több szőlőlugas, és gyümölcsfa található. Az in-
gatlan azonnal költözhető! Tel.: 06-30-455-4698, 
06-30-593-0865

KIADÓ________________________________________ 
CSIKÓ sétány Erdősor utca felőli részén parkoló 
kiadó zárt udvaron hosszú távra. Elektromos 
kertkapus bejutás, saját közvilágítás, korlátozott 
számban parkolók még kiadók! Számlaképesek 
vagyunk! T.: 06-20-955-0250________________________________________ 
XXI. Ady lakótelepen szoba kiadó a Papírgyárnál 
38 eFt-ért. T.: 06-20-492-8093

EGYÉB________________________________________ 
ELADÓ ingatlant keresek Budapesten és vidéken. 
T.: 06-20-288-4831

KERES________________________________________ 
BÉRLEHETŐ zártkertet keresek. T.: 06-20-475-7537

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
MÉRNÖK, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyaté-
kát korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai 
tapasztalat, ingyenes kiszállás. 
+36-1-787-9282,  +36-30-877-1460

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA speciális tréning csopor-
tosan is, a csatlakozás folyamatos! Minden kedden, 
és csütörtökön 17:00 - 18:00 Vitart Stúdió Csepel: 
1212 Bp., Komáromi u. 55.   T.: 06-70-318-3077 
e-mail: linda@laskaitreningek.hu 
web: laskaitreningek.hu________________________________________ 
FÁJ valamelyik testrésze? Svédmasszázst- 
gyógymasszázst vállalok, kérésére házhoz me-
gyek. T.: 06-70-544-9244

TÁNC________________________________________ 
MODERNTÁNC, Klasszikus balett, Mozgás/tánc-
terápia relaxációval szisztémás betegségekhez 
is, Gerinctornák egyénileg és csoportosan, Ma-
gánórák, Hatha Yoga, Nyújtások, Fitt-dance, 
Pilates, Salsa!  Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., 
Komáromi u. 55. T.: 06/70-318-3077 email: 
linda@laskaitreningek.hu  web:laskaitreningek.hu

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
BUDAFOKI (XXII. ker.) borászatba részmunka-
időben palackmosásra munkatársat keresünk. 
T.: +36 30 560-1264

MELLÉKÁLLÁS! Telefonos időpont egyeztetőt 
keresek, jó beszédkészséggel. Munkaidő 16-19 
óráig. Hívjon: 06-70-336-8317, Trényiné________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre köszörűst, esztergályost 
felveszek. Bejelentett bér 220-260 eFt, plusz jut-
tatás: 13.(14.) havi bér, védőital, kávé. Nyugdíjas 
részmunkaidős is jelentkezhet. Érdeklődni lehet: 
277-4224, 06-20-926-6883________________________________________ 
MAGÁNVÁLLALKOZÓ keres nyugdíjas esztergá-
lyost vagy szerszámkészítőt 4-6 órára. 
T.: 06-30-442-4330________________________________________ 
SZOBAFESTŐT mázolót, tapétázót, csempézőt, 
parkettást, gipszkartonost, kőművest, víz valamint 
villanyszerelőt felveszünk. T.: 06-20-998-2369

OKTATÁS________________________________________ 
ISKOLA – előkészítő az ovisoknak, tanulástech-
nikai tréning az iskolásnak, Csepel központjá-
ban! Legyen jobb a bizonyítvány! 
Nézz be: www.fejlesztelek.hupont.hu 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269 ________________________________________ 
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nélkül. 
Nincs borítékba pénz, nincs zsebbe pénz. Több mint 
500 elégedett család. Személyi kölcsön 9,99% ka-
mattal lakáshitel 4% alatt. Hívjon 06-30-985-5000________________________________________ 
HASÍTOTT tűzifa: Tölgy, Akác,  szén 3000 Ft-tól. 
Gyors kiszállítás 06-20-523-0516________________________________________ 
KERTI munkát vállalok. T.: 06-20-475-7537________________________________________ 
VILLANYSZERELŐ mester vállal mindennemű 
elektromos munkát garanciával. Munkavégzés 
esetén ingyenes kiszállás. Nyugdíjasoknak 10 % 
kedvezmény. T.: 06-20-944-6294________________________________________ 
KERT-Telekrendezés. Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építés egyéb 
kertészeti kőművesmunkák reális áron. T.: 06-20-
259-6319, 06-781-4021; www.telekrendezes.hu ________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
FESTÉS-mázolás tapétázás kisebb munkák, kő-
műves javítások. Kovács Gergely: 06-30-568-6255________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, ka-
merás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588 ________________________________________ 
VILLANYSZERELÉSI munkák A-Z-ig javítással. 
T.: 06-30-921-1417 Tarnóczy Vilmos

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért  felelősséget nem 
vállalunk! Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:  

hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 1215 Bp., 
Csete Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu

HIRDETÉS
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; 
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

Csepeli Varoskép Kft.  |  1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |  www.csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; 
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

Csepeli Varoskép Kft.  |  1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |  www.csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Március 9-14.
KÉZIMUNKA ÉS SZŐNYEGSZÖVŐ SZAKKÖR 
KIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: március 9. 16 óra. A belépés díjtalan!

Március 18., április 22., május 20.
BABA- ÉS TINI BÖRZE
Használt ruhák és egyéb gyermekholmik vására.
A jövő évi börzékre asztalok már bérelhetőek 
1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

Március 13-ig
JOBBTEKÉS PORTRÉ RAJZOK ÉS FESTMÉNYEK
Jobb agyféltekés rajztanfolyamokon és nyári 
táborokon készült általános iskolás gyermekek 
alkotásaiból láthatnak válogatott kiállítást. 
A tárlat megtekintése díjtalan! Február 27-től 
17 órai kezdettel új tanfolyam indul! 
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi tanfolyamveze-
tőnél a 06 30/ 9443-460-as telefonszámon vagy a 
nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen 

TANFOLYAMOK 

HOBBY SZINTŰ  VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM INDUL 
KEZDŐKNEK - JELENTKEZŐKET VÁRUNK!
Aki szereti a virágokat és a növényeket és még 
egy kis kézügyességgel is megáldotta a sors, 
annak itt a helye! Várjuk szeretettel! 
Időpont: péntek 18.00-20.00 (március 17-től), 
kedd 10.00-12.00 (március 21-től). Jelentkezni 
lehet: Steer Éva virágkötőnél 06-30-465-2840 

HANGFÜRDŐ - A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. idő-
pont: március 4. 10.00, március 23. 18.30, díja: 
1100 Ft / alkalom. Vezeti: Eisenmann Tünde

GYEREKEKNEK:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Okosító torna (Alapozó Terápia): hétfő 16.15-17.00, 
17.00-17.45, kedd 16.15-17.00, péntek 17.00-17.45 
Milieu Dance Jazz balett: kedd, csüt. 16.00-18.00
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: kedd 9.30-10.00
Kerekítő-bábos torna: kedd 10.15-11.00
Német nemzetiségi tánc: szerda 17.00-18.00
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00
Ovi-suli: szombat 9.00-12.00
Színitanoda: szombat 10.00-13.00

FELNŐTTEKNEK:
Duci torna: hétfő, szerda 8.30-9.30 
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csüt. 8.30-9.30
Zsírégető torna: hétfő, szerda, péntek 19.00-20.00
Kung fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Kettlebell: kedd, csütörtök 18.00-19.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, 
szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Thai Chi: 19.15-20.45
Dinamikus gerinctréning: csütörtök 8.30-9.30, 
péntek 19.00-20.00
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, 
szerda 18.30-19.30 (kezdő)

NYUGDÍJAS KLUB
Időpont: március 4. 15.00-18.00, március 18. 
15.00-19.00, belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó 

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

A tanfolyamokról és a programokról bővebben 
érdeklődhet a 278-2747-es telefonszámon, 
vagy a kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 
e-mail címen.

RADNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

TANFOLYAMOK
Alakformáló torna hétfő: 18.30-19.30
Bodyart hétfő: 19.00-20.00, csüt.: 18.00-19.00
Márciustól minden hó első hétfőjén 19 órától 
ingyenes próbaóra!
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
Gym stick 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 minden nap korosztályonként
Csiri-biri torna kedd: 10.00-11.00
Kanga-tréning péntek: 10.00-11.30
Kyokushin karate kedd, csütörtök: 16.30-17.30
Ovis angol szombat: 10.00-11.00
Ovis capoeira csütörtök: 17.00-18.00
Ovis karate hétfő, szerda: 17.00-17.30
Prekanga – kismamatorna péntek: 18.00-19.00
Ringató szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
Önzetlen masszázs kedd: 16.00-20.00
Kattanj a hálóra! Szerda: 18.00-20.00 

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
Kövessen minket Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/radnotimuvhaz

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

2017. március 17., péntek 18:00

Kineziológia szerepe
a gyógyításban

Előadó: Csikós Olivér
kineziológus, reiki mester,

asztrológus

A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

március 11., április 1., május 13., június 10.,
szombatonként 9-13 óra között

garázsvásár csepelen

használt, de jó állapotú játékok, könyvek, dísztárgyak, 
ruhák, használati tárgyak adásvétele, cseréje.
asztalbérlés elővételben: 1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

AZ
IGAZSÁGTEVŐ

NYúL
zenés mesejáték 
a Mesekocsi Színház 
előadásában Lázár Ervin 
meséje alapján
2017. MÁRCIUS 19.
VASÁRNAP 11 ÓRA

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

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

Az előadás 
előtt és után

ugrálóvár
és díjmentes

kézműves-
foglalkozás

várja a 
gyerekeket!

Belépő:
900 Ft.
Jegyek

elővételben
kaphatók.

Nemzetek babái, matyó életképek
és Csillagok háborúja
makettek kiállítása

március 11-13., 10-18 óráig

A FÖLD
ÉS A TATuiN BoLYGÓ

TALÁLKozÁSA

Belépő: felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 300 Ft,
családoknak (4 főig) 1200 Ft 

A tárlat mellett ugrálóvár, játszó sarok,
kézműves-foglalkozás várja a gyerekeket díjmentesen!

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

www.csepelivaroskep.hu

PROGRAM
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Csepeli Nyugdíjas Klub
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 10 és 18 óra között,
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Márciusi programok:
Zenei-irodalmi programok

március 3-a:  Egy történelmi család, Zrínyiek. Előadó: Gyócsi László újságíró 

március 24-e: Varázslatos klasszikus zene művésztanárok előadásával. 
Fellépnek: Markóczy Rita hárfa és Ürmös László brácsa művészek 

Az előadás 16 órától kezdődik

Filmvetítések
Szerdánként 15 órától. 

A vetítésre kerülő film címei a Nyugdíjas Klubban megtekinthetők.

Úti beszámoló
Március 16-a: Nagy kőrút az Adria partján

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász

Március 23-a: Jordánia.  Előadó: Füleki László mérnök tanár 

Március 30-a: Séta a Francia Riviérán. Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök

Az előadások 15 órától kezdődnek és filmvetítéssel egybekötöttek 

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között 

polgári és közigazgatási kérdésekben tanácsot ad 
Simonfalviné dr. Seres Éva  ügyvéd

Őrizd az egészséged!
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások 

január minden páros hét hétfőjén 15 órától. 
Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.

Frissítőmasszás: minden hétfőn 10-15 óráig. 
Masszőr: dr. Solymosi Mária 

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

Kímélő torna: minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig.

Meridián torna hétfőnként 10-11 óráig.

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16-19 óráig tartanak.          

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. 

Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 
minden páros csütörtökön 16-17 óráig. 

Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. 

Minden kedden 14 órától 16 óráig. 
Oktató: Szabó Jenőné                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig 
vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 

A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 
14 és 18 óra között.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon 

vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet.

Nyugdíjasok
táncversenye
a Királyerdei Művelődési Házban

2017. április 8.,
szombat 16 óra
 
Jöjjön el Ön is, és szavazzon 
a legjobb táncpárosra 
vagy egyéni szólótáncosra!
 
A rendezvényen fellép:

Karda Beáta
Szeredy Krisztina
Bakacsi Béla
 
Szeretettel várjuk a tánc kedvelőit!
 

A belépés ingyenes, 
jegyek átvehetők: 
1212 Bp., Kossuth Lajos utca 115. 
(Csepeli Nyugdíjas Klub, 
közösségi ház)
 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Királyerdei Művelődési Ház  •  1213 Budapest, Szent István u. 230.
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Március 15.
Tisztelt csepeli lakosok!

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom önöket ünnepi rendezvényünkre.

 

Helyszín: Görgey tér

Huszártábor, Kádár Ferkó Fotószínháza, népi mesterség-bemutatók, ismeretterjesztő- és kézműves-sátor, 
népi játszótér, utazás Csepel fakarusszal az 1956-os Csepeli Büszkeségpont megtekintésére

  

Kenyérlángos, vasalóslepény, kürtőskalács, Kossuth-kifli, huszárcsók és egyéb sütemények

8:00 Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petőfi 
 szobornál, Csepel Szolgálatáért-díj átadása

9:00 „Látjátok ezt a táncot? Halljátok e zenét?” 
 – a Nagy Imre Általános Iskola 
 és az Alapfokú Művészeti Iskola emlékműsora

10:00 Kecskemese – bemutatja a Csepp-Csepel 
 és a Kis-Csepel Táncegyüttes

11:30 A fecsegő csodaszamár – székely népmese 
 a Hókirálynő Meseszínpad előadásában

12:30 A Sebesvíz Együttes toborzós-táncházas 
 gyermekprogramja
 
14:00 ’48-as honvéd életmód és fegyverbemutató 
 Tanács Gábor hagyományőrző hadnagy 
 előadásában
 

16:00 Deák Bill Gyula koncert

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

PROGRAM


