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A csepeli önkormányzat városatyái 
március 30-án megújították a rendőr-
séggel kötött együttműködést, civil- 
és sportszervezeteket támogattak.

A testületi ülés elején Borbély Lénárd 
polgármester két csepeli művészt köszön-
tött. Sára Ernő és dr. Filip Tamás március 
15-én állami kitüntetést vehettek át. Sára 
Ernő tervezőgrafikus, a Magyar Művé-
szeti Akadémia tagja nevéhez fűződik 
Csepel címerének és zászlajának alkotá-
sa. Ő a Magyarország Érdemes Művésze 
díjat vehette át. Dr. Filip Tamás, a Kor-
társ című folyóirat volt szerkesztője, költő, 
irodalomtörténész kiemelkedő irodalmi, 
költői, írói, műfordítói tevékenységei elis-
meréseként József Attila-díjban részesült. 

Rágalmazás: Szenteczky 
nem kér bocsánatot
Hiába bizonyította koronatanú a bűnös-
séget, és ítélte el másodfokon is a bíróság 
Szenteczky Jánost aljas indokból elköve-
tett rágalmazásért, a politikus nem hajlan-
dó bocsánatot kérni – derült ki a testületi 
ülés elején. Az MSZP fővárosi alelnöke, 

csepeli elnöke és frakcióvezetője külön-
böző indokokkal maradt távol az elmúlt 
hónapokban a testületi munkától. Ezért 
tudták csak most szembesíteni jogerős íté-
letével. 

Szenteczky a 2010-es önkormányzati vá-
lasztások idején a Csepel.info hírblog ne-
vével visszaélve egy mocskolódó újságot 
adott ki politikai ellenfelei – elsősorban 
Németh Szilárd és Borbély Lénárd – lejá-
ratására. Az MSZP-s politikus nem kímél-
te Horváth Gyulát, a DK jelenlegi elnökét 
sem. Őt akkoriban árulónak tartották. 
Ezért Szenteczky a fideszes ellenfeleihez 
hasonlóan felesége megcsalásával és pénz-
ügyi visszaélésekkel támadta. 

Együttműködés 
a közbiztonság javítására
A képviselő-testület ismét együttműködé-
si megállapodást kötött a kerületi rendőr-
kapitánysággal. Bár az évek óta működő 
különtámogatási rendszert a baloldal pol-
gármesterjelöltje rendre támadja, a képvise-
lő-testület azt minden évben megújítja. Az 
együttműködés célja a kerületi lakosok biz-

tonságérzetének fokozása. A csepeli rendőr-
ség ennek jegyében kapta az önkormányzat-
tól a kerületet körbeölelő rendszámfelismerő 
rendszert is. A kamerarendszer felállítása 
óta töredékére csökkent a gépjárműlopások 
és betöréses lopások száma. 

Mivel nem elég az ingóságok védelme,  
a képviselők most arról döntöttek, hogy a 
rendőrjárőrök számának növelésére bruttó 
126 millió forintot biztosít az önkormány-
zat. A rendes rendőrségi szolgálaton felüli 
plusz járőrök – minimum hat fő – a közte-
rület-felügyelőkkel együtt teljesítenek jár-
őrszolgálatot. A javaslatot most is Horváth 
Gyula, a baloldal 2014-es polgármesterje-
löltje támadta. A politikus minden évben 
kikel a csepeli mentők, a rendőrség és a köz- 
terület-felügyelet kiemelt támogatásai ellen, 
azok megszüntetésére azonban a választási 
eredmények miatt nincs meg a többsége.

A polgármester előterjesztésére a város-
atyák döntöttek a kerületi rendőrkapi-
tányság munkatársainak és a Dél-budai 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség munká-
jának elismeréséről is. A döntés értelmé-
ben negyedévente három rendőr és egy 
katasztrófavédelmi alkalmazott nettó 50 
ezer forint jutalomban részesül. A testü-
let az idei költségvetésben a rendőrkapi-
tányság és a tűzoltóság munkatársainak 
jutalmazására további kétmillió forintot 
hagyott jóvá. 

Civil és sportszervezetek 
támogatása
A képviselők további szervezetek támo-
gatásáról is döntöttek. Ezek közül kiemel-
kedett a Csepeli Német Önkormányzat, 
amely 500 ezer, a Kisebbségekért Pro 
Minoritate Alapítvány, amely másfél, és  
a Csepeli Szabadidősport Egyesület, amely 
négymillió forint támogatást kapott meg-
határozott programokra. 

A képviselő-testület egyhangúan támo-
gatta a csepeli sportegyesületek, sportcélú 
alapítványok részére nyújtandó támogatá-
sok hatmillió forintos keretösszegéről szó-
ló előterjesztést is. ● Lass Gábor

Fókuszban a közbiztonság: 
üléseztek a csepeli képviselők

ÖNKORMÁNYZAT

A képviselők megújították a rendőrséggel kötött együttműködést, valamint 
civil és sportszervezeteket támogattak
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Idézés kibocsátása nélkül uta-
sította el a Fővárosi Közigaz-
gatási és Munkaügyi Bíróság 
Horváth Gyula keresetét – ér-
tesült a Csepel.info. A balol-
dali pártok 2014-es csepeli 
polgármesterjelöltje azért in-
dított pert, hogy akkor is kap-
hasson fizetést, ha nem csinál 
semmit.

A Csepel Művek egykori 
kommunista ifjúsági vezére 
a rendszerváltás környékén 
párttársainak tízezreihez ha-
sonlóan hirtelen megvilágoso-

dáson ment keresztül, és egyik 
napról a másikra demokrata 
lett. Később az MSZP és a DK 
politikusaként volt az egyik 
legügyesebb álláshalmozó, de 
párttársai szerint – finoman 
szólva – soha nem tartozott  
a munkamániások közé.

A politikusok törvényesen 
hagyhatnak ki testületi és bi-
zottsági üléseket, de be kell 
jelenteniük a hiányzás okát. 
Ebben a csepeli baloldal ki-
magasló eredményeket ért 
el. Horváth azonban odáig 

fejlesztette a munkakerülést, 
hogy már azt sem jelentette 
be előre, hogy nem dolgozik. 
Csakhogy politikusi enged-
mények ide vagy oda, a hi-
ányzást még nekik is be kell 
jelenteniük. Ezért tavaly több 
csepeli politikustól megvon-
ták honoráriumuk egy részét. 
Azt a részt, amelyet hiány-
zásaik idején nem indokoltak 
meg. Horváth Gyula ebben 
csúcstartó lett Csepelen. Mint 
kiderült, tőle egy teljes hónap-
nyi honoráriumot kellett visz-
szatartani.

A nem túl megfeszített munká-
val kommunista, majd MSZP-s 
éveknek köszönhetően Hor-
váth a leggazdagabb csepeli 
politikusok egyike. Jogi ügyek-
ben azonban már nem tartozik 
a legsikeresebbek közé. Leg-
utóbb Borbély Lénárd polgár-
mester és Ábel Attila alpolgár-
mester elleni perét bukta el. De 
ebben nem csügged. Legújabb 
próbálkozása, hogy perrel ke-
rüljön ki egy tiltott parkolást, 
a Csepel.hu információi szerint 
azonban ebben szintén cseké-
lyek az esélyei. ● Csepel.info

Elutasították Horváth Gyula keresetét

Nem tud arról Aba Botond, 
hogy bárkit korrumpáltak 
volna a 4-es metró beru-
házása során. A BKV volt 
vezérigazgatója kész vagyo-
nosodási vizsgálatot indítani 
maga és a családtagjai ellen.

A metrókorrupciót vizsgáló 
fővárosi munkacsoport ülésén 
Aba Botond – aki 1993 és 2006 
vége között volt BKV-vezér-
igazgató – azt mondta: „nekem 
kivitelező, mérnökszervezetek 
nem ígértek, nem adtak (pénzt); 
én nem kértem és nem is fogad-
tam el semmilyen korrupciós 
pénzt.” Hangsúlyozta ugyanak-
kor: minden vizsgálatban szíve-
sen részt vesz.

Aba Botond szólt arról is: ka-
pott instrukciókat közvetlenül 
Demszky Gábor akkori szabad 
demokrata főpolgármestertől, 
az ő közvetlen munkatársaitól, 
valamint az ellenőrzési mérnök 

feladatait ellátó Eurometro Kft. 
egyik vezetőjétől 2006 tavaszá-
tól októberig. Arra a kérdésre, 
hogy Demszky Gábor hazu-
dott-e, amikor azt mondta, hogy 
nem tudott arról, hogyan zajlott 
a metróprojekt, Aba Botond azt 
mondta: Demszky Gábor rend-
szeresen kapott információkat 
arról, hogyan áll a projekt.

Borbély Lénárd csepeli polgár-
mester, a munkacsoport vezető-
je az ülés kezdetén azt mondta: 
számításai szerint Aba Botond 
vezérigazgatói időszakában a 
kifogásolt szabálytalan szerző-
dések összege meghaladja a 141 
milliárd forintot, és az OLAF-
jelentés szerint 54 milliárd fo-
rint összegű kifizetés esetében 
merül fel korrupciógyanú. A 
kormánypárti politikus az ülés 
után újságíróknak nyilatkoz-
va érdekesnek nevezte, hogy 
Aba Botondot egy, a BKV-val 
szerződésben álló cég – az 

Eurometro Kft. – egyik vezetője 
instruálta az eljárásokban.

A munkacsoport Aba mellett 
három BKV-vezérigazgatót sze-
retett volna meghallgatni, de 
Antal Attila, Balogh Zsolt és 
Kocsis István nem jelent meg. 
Aba Botond 2006. december 
31-éig, ezután Antal Attila 2008 

áprilisáig volt vezérigazgató, 
őt – három hónapig – Balogh 
Zsolt, majd 2008 szeptemberé-
ről 2011 augusztusáig Kocsis 
István követte a poszton.

A Fővárosi Közgyűlés február 
22-én döntött az OLAF-jelen-
téshez kapcsolódóan korrup-
ciót vizsgáló munkacsoport 
létrehozásáról. A munkacso-
port feladata annak kiderítése,  
hogy kik szerepelnek a metró-
dossziéban, továbbá kik a fe-
lelősök és hová kerülhettek az 
eltűnt pénzek. Az öttagú testü-
letnek május 31-éig kell jelen-
tést készítenie. ● MTI

Meghallgatta az egykori BKV-vezért Borbély Lénárd bizottsága

Aba Botond Demszkytől
kapott instrukciókat

Borbély Lénárd: az OLAF-jelentés szerint 54 milliárd forint 
összegű kifizetés esetében merül fel korrupciógyanú 

fotó: MTI/ Bruzák Noémi
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A Nagy Imre Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola új, 12 x 24 mé-
teres műfüves futballpályájának át-
adásán Détári Lajos hatvanegyszeres 
válogatott, hétszeres világválogatott 
és egyszeres Európa-válogatott lab-
darúgó végezte el a kezdőrúgást. 

Önkormányzati támogatás
Elsősorban a gyerekek sportolási lehető-
ségét szolgáló pálya a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Országos Pályaépítési Prog-
ramjának keretében valósult meg: az ön-
kormányzat harmincszázalékos önerővel 
járult hozzá a költségekhez.  

 Az ünnepélyes átadáson a megjelent ven-
dégek között köszöntötték – többek között 
– Borbély Lénárd polgármestert, Morovik 
Attila és Ábel Attila alpolgármestereket, 
Sipos Jenőt, az MLSZ szóvivőjét, Kontur 
Pált, Csepel díszpolgárát, Détári Lajos 
labdarúgót. 

Megújul az ÁMK: 
tornacsarnok, fejlesztések
Borbély Lénárd polgármester megkö-
szönte az MLSZ támogatását és a kivite-

lező, vállalkozók, önkormányzati mun-
katársak segítségét is. Bejelentette: az 
ÁMK környezetét és környékét fejlesztik,  
2018-ban a bölcsőde, az iskola, és az 
óvoda kertjét a Csepeli Gyermeksziget 
Program keretében az önkormányzat 
felújítja. Az intézmény tornacsarnokát 
TAO-forrásból és az egyik helyi kézilab-
da-egyesület támogatásával, továbbá az 
önkormányzat ötvenmillió forintos fi-
nanszírozásával rendbe hozzák. Az épü-
let mellett még ebben az évben elkezdik 

egy kézilabdacsarnok építését, ugyancsak 
TAO-forrásból.

Egyre többen fociznak
Sipos Jenő szóvivő beszédében visszautalt 
a szövetség által 2011-ben végzett fel-
mérésre, miszerint abban az időben elég 
kevés volt a focizók tábora, és az elmúlt 
harminc-negyven évben sok sportpálya 
megszűnt. Ma már 250 ezer a regisztrált 
futballisták száma – tájékoztatta a jelen-
lévőket. Hangsúlyozta: a szövetség támo-
gatásával több mint ezer pálya épült vagy 
újult meg országszerte.

A pálya ünnepélyes átadása után a Csepeli 
Utánpótlás Sportegyesület csapatai barát-
ságos mérkőzést játszottak. ● AZS

AKTUÁLIS

Átadták a legújabb 
műfüves futballpályát 

Az MLSZ támogatásával 
több mint ezer pálya épült 
vagy újult meg országszerte

BŐVÜLŐ SPORTOLÁSI 
LEHETŐSÉGEK

A csepeli önkormányzat 2013-ban 
pályázott először műfüves futball-
pálya megépítésére. A mostani pálya 
mellett már 2014 júliusában átadtak 
egy 20 x 40 méteres pályát a Hollan-
di úti Sport-, Szabadidő- és Rendez-
vényközpontban, a Katona József 
Általános Iskolában, valamint a Lajtha 
László Általános Iskolában.

Idén nyáron további két  20 x 40 méte-
res műfüves futballpálya megépítését 
tervezik a Kölcsey Ferenc és a Vermes 
Miklós Általános Iskolában.

Átadták az új pályát: Borbély Lénárd polgármester, Sipos Jenő, Détári Lajos és 
egy ifjú focista, Jász Gergő vágta át a nemzeti színű szalagot
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Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

áLdott, BékéS

húSvéti üNNepeket kíváNuNk!

Mozgásfejlesztő játékokat adtak át az 
Egyesített Bölcsődék erdősori részlegé-
ben, a HSZI Völgy utcai gondozási rész-
lege pedig új bútorokkal és sporteszkö-
zökkel lett gazdagabb. Morovik Attila 
alpolgármester, Fatérné Rothbart Mária, 
a HSZI intézményvezetője, Lantai-Metz 
Tímea intézményfelügyeleti ágazatvezető, 
valamint Nagyné Kovács Tímea szociális 
és egészségügyi referens először a bölcső-
débe látogattak: itt csúszdát, kislabdákat, 
hintázót kaptak a gyerekek. 

A Völgy utcai gondozási részlegbe új ka-
napék, asztalok, székek és fitneszgépek 
érkeztek, szintén az önkormányzat jóvol-
tából. Az intézményt enyhe, középsúlyos 
értelmi fogyatékos, halmozottan fogya-
tékos és autista személyek kereshetik fel. 
Számukra képességfejlesztő foglalkozáso-
kat szerveznek az ott dolgozó szakembe-
rek. A közösségben töltött mindennapokat 
mostantól testmozgással bővíthetik. Az 
1998 óta működő intézmény felső szintjét 
2012-ben autisták ellátását biztosító gon-
dozási egységgé alakíttatta át az önkor-
mányzat. ● AZS

Mozgásfejlesztő játékok, 
új sporteszközök

A bölcsődések csúszdát, kislabdákat, hintázót kaptak
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A Fidesz szerint egy olyan furcsa koalíció 
alakult ki az ellenzéki oldalon, amelyben 
a baloldalt Soros György, a Jobbikot pedig 
Simicska Lajos rángatja, finanszírozza.

Németh Szilárd, a kormánypárt alelnö-
ke vasárnap Budapesten tartott sajtótá-
jékoztatóján úgy fogalmazott, a Jobbik 
szombaton indított sok százmillió forintos 
plakátkampánya a végső bizonyítéka an-
nak, hogy a Jobbik egy milliárdos pártja, 
Simicska Lajos pedig marionett bábuként 
mozgatja Vona Gábor pártelnököt.

Kiemelte, a milliárdos Simicska Lajos azt 
követően gondolta úgy, hogy „kell keres-
nie magának egy parlamenti pártot”, mi-
után a Fidesz-kormány nem úgy táncolt, 
ahogy ő gondolta, sőt a parlamentben neki 
nem kedvező döntéseket is kezdeménye-
zett. „Vona Gábort meg is találta, meg is 
vette dekára” – mondta Németh Szilárd, 
hozzátéve, Simicska Lajos a Jobbiknak 
juttatott pénzért cserébe azt kérhet a párt-
tól, amit akar.

A Fidesz politikusa szerint Vona Gábor 
utasításai alapján a Jobbik teljesen meg is 
változott. Németh Szilárd hangsúlyozta, a 
Jobbik elnöke nem először cselekszik így. 
„Jól láthatjuk, hogy a pénzért és az áhított 
hatalomért, amelyet beígért neki ez a mil-
liárdos, (...) Vona Gábor bármire képes” – 
mondta, hozzátéve, hogy a Jobbik vezető-
jének a mostani médiamegjelenésért teljes 
egészében el kellett árulnia régi önmagát, 
a „Jobbik lelkét” és régi szavazóit.Németh 
Szilárd szerint ezért lehet azt látni, hogy a 
„Jobbik rendezvényein gyakorlatilag nin-
csenek emberek”, hiszen korábbi támogató-
ik nem kértek abból a pálfordulásból, ame-
lyet a régen magát nemzeti radikálisnak 
nevező párt végrehajtott „pusztán azért, 
mert Simicska Lajos megvásárolta őket”.

A Fidesz alelnöke a Jobbik pálfordulá-
sának részeként említette, hogy a párt 
szerinte „agyonhallgatta” a kvótanépsza-
vazást a részvételi arány csökkentéséért, 
majd nem szavazta meg a betelepítési 
kvóták ellen kezdeményezett alaptörvény-

módosítást, továbbá „végig összeállt azok-
kal az álomgyilkosokkal”, akik az olimpia 
megbuktatásával akartak maguknak új 
politikai esélyt teremteni.

Németh Szilárd szerint utóbbi miatt a Jobbik 
meg is kapta a dicséretet „Heller Ágnes cso-
dafilozófustól” és Kőszeg Ferenctől, a Ma-
gyar Helsinki Bizottság volt elnökétől. „Ők 
keblükre ölelték a Jobbikot, és azt mondták, 
hogy a Jobbik nélkül bizony mi nem tudunk 
semmik sem lenni” – fűzte hozzá.

A kormánypárti politikus kitért arra is, 
hogy a Jobbikkal ellentétben a Fidesz-kor-
mány nem engedett semmiféle üzleti vagy 
politikai nyomásgyakorlásnak, és ezután 
sem fog. Ellenben az nagyon nagy kérdés, 
hogy „Vona Gábor milyen hűségesküt tett 
Simicska Lajosnak” – folytatta Németh 
Szilárd, arra is rákérdezve, hogy a Jobbik 
vajon nem azt ígérte-e a milliárdosnak, 
hogy kormányra kerülésük esetén újra 
gyarapíthatja majd a vagyonát.

Németh Szilárd a Közép-európai Egyetem 
(CEU) mellett kiálló szervezetekre és til-
takozókra vonatkozó kérdésre válaszolva 
azt mondta, az elmúlt napokban „kiderült, 
kik azok, akik Soros emberei Magyarorszá-
gon”. Hangsúlyozta, a „Soros-egyetemnek 
is be kell tartania a magyar törvényeket, a 
Soros-egyetem sem áll a magyar törvények 
felett”, a felsőoktatási törvény tervezett 
módosítása pedig ezt, vagyis tiszta és tör-
vényes viszonyokat szolgálja. ● MTI

MAGYARORSZÁG

Fidesz: A baloldalt 
Soros, a jobboldalt 
Simicska rángatja

Formabontó Arany János-al-
bum jelent meg a költőről el-
nevezett 2017-es emlékév 
kapcsán. A hatezer példány-
számban kiadott kötet nem csak 
a Kárpát-medencében, hanem a 
nyugati magyar diaszpóra kö-
reiben is elérhető lesz. A meg-
valósulást többmilliós támoga-
tással segítette a Pallas Athéné 
Domus Concordiae Alapítvány.

Az Arany Szalontája, Szalonta 
Aranya címet viselő album a 
Fidem Egyesület kiadásában és 

a Méry Ratio kiadó gondozá-
sában jelenhetett meg hatezer 
példányban, az anyagi támo-
gatást a Pallas Athéné Domus 
Concordiae Alapítvány (Padoc) 
adta, összesen több mint 12 
millió forintot.

A kiadvány arra a kérdésre 
keresi a választ, hogy a nagy 
költő számára mit is jelentett 
Nagyszalonta és a települést 
hogyan gazdagította az ő köl-
tészete. A Padoc segítsége 
megnyitotta a lehetőség arra 

is, hogy az album ne csupán 
a Kárpát-medencében találjon 
gazdára, hanem a nyugat-euró-
pai, illetve az észak-amerikai 
magyar diaszpóra köreiben is 
elérhetővé váljon.

A könyvbemutatón Dánielisz 
Endre nagyszalontai helytörté-
nész mellett jelen voltak a kötet 
szerzői is: Faggyas Sándor új-
ságíró és Patócs Júlia, a nagy-
szalontai Arany János Műve-
lődési Egyesület elnöke. Török 
László polgármester az esemé-
nyen úgy fogalmazott, hogy 
Nagyszalonta mindig is a jó 
sztorik szülővárosa volt, Arany 
János öröksége pedig megtisz-
telő felelősség. A költő város-

ában élni egyszerre kiváltság 
és olyan próbatétel is, aminek 
meg kell felelni. ● origo.hu

Celebek helyett Aranyt
ajánlják példaképnek



7csepeli hírmondó MAGYARORSZÁG

 Milyen megfontolások alapján kezdemé-
nyezték a nagypéntek munkaszüneti nappá 
nyilvánítását? 
 A húsvét előtti péntek, amit a keresz-
tény kultúrkörben nagypénteknek hívunk, 
munkaszüneti nappá nyilvánításával az 
Országgyűlés régi adósságának egy részét 
törlesztette. Ebben a döntésben szakrális, 
lelki, szellemi eredetű érték és gazdasági, 
társadalmi érdek találkozik össze. Az első 
ilyen, fizetett munkaszüneti ünnepnapnap 
2017. április 14-e lesz. Már ezen a napon 
meg fog mutatkozni, hogy akik a Parla-
mentben ezt szavazatukkal is támogatták, 
jót cselekedtek. Ezért döntésüket az állam-
polgárok is jó néven veszik.

 Utólag nézve furcsa, hogy a nagypéntek 
mindeddig nem volt munkaszüneti nap. 
 Ebben a döntésben benne van a nem-
zet keresztény önazonossága helyreállí-
tásának a szándéka, ami a rendszerváltás 
utáni évek súlyos adóssága volt. A húsvét 
az egész keresztény közösség legnagyobb 
ünnepe. Balog Zoltán miniszter, reformá-
tus teológus így fogalmazott az Ország-
gyűlésben: „A keresztény üzenete ennek a 
napnak, a nagypénteknek az, hogy áldozat 
nélkül nincs ünnep, halál nélkül nincs föltá-
madás, nagypéntek nélkül nincs húsvét.”

 Konkrétan miben hoz változást az új 
munkaszüneti nap az emberek életében? 
 Mindenekelőtt abban, hogy hazánkban 
is tízről tizenegy napra emelkedik a fize-
tett munkaszüneti napok száma. A magyar 
gazdaság, az emberek teljesítménye meg-
teremtette azokat az alapokat, amelyekkel 
nyugodtan vállalhatjuk a plusz egy mun-
kaszüneti napot. Bár a Nemzeti Gazdasá-
gi és Társadalmi Tanácsban eleinte csak a 
kormány és a munkavállalók támogatták, 
a munkaadók ellenezték. Azonban őket is 
meggyőzte Orbán Viktor érvelése, miszerint 
egy új fizetett munkaszüneti nap lehetőséget 
ad a munkavállalók felfrissülésére, rekreá-
ciójára, ami a munkavégzésben is pozitívan 
fog lecsapódni. Olyan hatása lehet, mint az 
adó- és járulékcsökkentéseknek vagy a fi-
zetésemeléseknek. Minden dolgozónak az 
új munkaszüneti napra rendes munkabér, 
távolléti díj jár. Így a munkavállalók fizeté-
se – a munkaidő csökkenése és a szabadidő 

növekedése ellenére – nem lesz kevesebb. 
Sőt, a kieső munkanap pótlása esetén a bé-
rek még növekedhetnek is.

 Milyen nemzetgazdasági következmé-
nyei lesznek a döntésnek? 
 A családok is egy újabb napot kapnak a 
közös pihenésre, ráadásul, úgy, hogy négy 
szabad pihenésre szánt nap kapcsolódik 
egybe: nagypéntek, szombat, húsvét vasár-
nap és hétfő. Az életminőség szempontjából 
ez egy kulturális többletet is jelent a csalá-
dok szabadidejének az eltöltésében. Más-
részről már most azt tapasztaljuk, hogy az 
ún. hosszú hétvégeken alig lehet Magyar-
országon pihenőhelyet találni, mert a turis-
taszálláshelyek lefoglalása olyan nagymér-
tékű. A döntés a belföldi turizmust tovább 
élénkíti, ami pedig – a kormány programjá-
val és támogatási elképzelésivel összhang-
ban – magával hozza a megfizethető hazai 
turistaszállások számának gyarapodását. 
Ez pedig szintén jótékony hatással bír az 
egész magyar gazdaságra. ● CSH

Németh Szilárd: a magyar családok újabb napot kapnak a pihenésre

Jól járunk a nagypéntekkel

EZÉRT NEM TÁMOGATTA SZABÓ 
SZABOLCS AZ ÜNNEPNAPOT

Ritka pillanat volt, amikor a kormány-
pártok és az ellenzék együtt szavazták 
meg nagypéntek ünnepnappá nyilvá-
nítását. Illetve mégsem mindenki. Fo-
dor Gábor és Szabó Szabolcs ezt sem 
támogatta. Szabó Szabolcs később 
videóüzenetben magyarázta el, hogy 
miért. A muszlim illegális bevándorlók 
iránti szolidaritás és a Fidesz miatt.

„Ami pedig a nagypéntek munkaszüneti 
nappá nyilvánítását illeti, eleve van egy 
nagy kontraszt. Egyrészt, az alapvető 
keresztény értékrendnek megfelelően 
elvárható lenne tőlünk, hogy emberség-
gel viselkedjünk a rászorulókkal szem-
ben – például azokkal a menekültekkel 
szemben, akik az életüket mentik. Nos, 
velük szemben ezt nem érvényesítjük, 
viszont mellette a Fidesz párhuzamosan 
benyújt egy törvénymódosítást, hogy a 
nagypéntek legyen munkaszüneti nap. 
Hát itt valami nem stimmel!” – nyilat-
kozta üzenetében az Együtt politikusa. 

Szabó Szabolcs hozzátette: három nap 
egyébként is elég kellene, hogy legyen 
a húsvét megünneplésére, vagyis nincs 
szükség a nagypéntekre. 

Az Együtt továbbra is menekültnek te-
kintik a személyazonosságukat eltitkoló 
és a hatóságokat félrevezető, útlevél és 
dokumentumok nélkül érkező illegális 
határátkelőket. Pedig ezek többsége bi-
zonyítottan nem háborús zónákból ér-
kezik. Nagyobb részük a németországi 
segélyek megszerzését, kisebb részük 
pedig a radikális muszlim tanok terjesz-
tését vagy egyenesen terrorakciók elkö-
vetését tekintik életcélnak. Munkába állí-
tani a menedékkérők 3%-át sem tudták. 
Miközben a becslések szerint az egyéb-
ként minden tekintetben precíz német 
hatóságok a menedékkérők 75-90%-
áról azt sem tudják, hogy a valóságban 
hogy hívják őket és honnan érkeztek, 
Szabó Szabolcs és pártja kiáll azok köte-
lező elosztása mellett és azon felül még 
15 ezer ilyen menedékkérőt szeretné-
nek Magyarországra áttelepíteni. 
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Bemutatkoznak 
a Csepeli Csodakút 
Egyesített Óvoda 
tagóvodái 1. rész 
Kétrészes sorozatunkban a csepeli óvodákat mutatjuk be. Segít-
séget kívánunk ezzel nyújtani azoknak a szülőknek, akik most vá-
lasztanak gyermeküknek óvodát, szeretnének ellátogatni az intéz-
ményekben tartott nyílt napokra. 

Tagóvoda Tagintézmények sajátosságai Nyílt napok

Bóbita
1211 Bp., 
Kiss J. alt. u. 22–26.

A szabad játék – mely a projekt módszer egyik fő eleme – elsődlegességének biztosításával támogat-
juk a gyermekek gazdag, sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődését. Enyhe és középsúlyos értelmi 
fogyatékos, autista és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése.

2017. 04. 11.  8.30–11.30
2017. 04. 12.  8.30–11.30
 15.30–17.00

Csalitos
1213 Bp., 
Csalitos u. 
22–26.

Az óvodai élet szerves részeként szervezünk a természet megismerésére irányuló tevékenységeket, 
rendszeres sétákat, természetjárást, ezzel irányt adunk a környezetvédelmi szemlélet alakulásának is. 
Arra törekszünk, hogy a gyermekek életkoruknak megfelelő változatos, játékos, számukra vonzó, örö-
met jelentő tevékenységek során szerezzenek ismereteket környezetükről. 

A nyílt nap már megvaló-
sult, de szeretettel várjuk 
az érdeklődőket.

Fenyves
1213 Bp., 
Fenyves u. 28.

Óvodánkban a környezeti nevelés kiemelt szerepet kap. A Tamariska-domb természeti értékeit ki-
használva, rendszeresen és folyamatosan végzünk növény- és állatmegfigyeléseket. Sportudvarunk al-
kalmas az egészséges életmód alakításához.

2017. 04. 11.  10.00–12.00
2017. 04. 25.  15.00–17.00

Festő
1214 Bp., 
Festő u. 33.

Nevelőmunkánkban a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztésére törekszünk az életko-
ri és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Ennek megvalósításá-
ban évek óta nagy szerepet tulajdonítunk az egészséges életmódra nevelésnek – ezen belül kiemelten  
a mozgás megszerettetésének, a rendszeres mozgás iránti igény felkeltésének, a mozgás fejlesztésé-
nek, valamint a természet és környezet szeretetére és védelmére nevelésnek.

2017. 04. 20.  16.30–17.30
2017. 05. 02–
2017. 05. 05.  15.00–17.00

Gyermeksziget
1214 Bp., 
Kossuth L. u. 140.

Testi, lelki (pszichés) immunrendszer megerősítése dr. Gőbel Orsolya varázsjátékai alkalma-
zásával. Feladataink a stresszhatások csökkentése, a gyermek lelki harmóniájának megteremtése, 
sokoldalú képesség- és készségfejlesztése, élményekben gazdag változatos tevékenységrendszerben. 
Beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése.

2017. 04. 20. 09.00–11.30                           
 15.30–17.30
2017. 04. 21. 09.00–11.30                           
 15.30–17.30

Kádár Kata
1212 Bp., 
Széchenyi u. 92/A

GYÖNGY (Gyermekek Önállóságra Nevelése a Gyakorlatban) című program alapján folyik az óvodá-
ban a nevelőmunka. Hagyományokat teremtettünk, melyek részben néphagyományok, részben óvodai 
hagyományok. Hallásfogyatékos gyermekek integrált nevelése.

A nyílt nap már megvaló-
sult, de szeretettel várjuk 
az érdeklődőket.

Kerek Világ
1211 Bp., 
Posztógyár u. 3.

Nevelési szemléletünket meghatározza a hagyományok tisztelete és a természet szeretete. Hisszük, 
hogy a hagyományápolás szellemében nevelkedett gyermekek megismerhetik a közös tevékenységek 
örömét, a múlt értékeit, érzelmileg gazdagabbakká válhatnak. A hagyományápolás elengedhetetlen fel-
tétele a környező világ és megismerése, szeretete. Beszédfogyatékos gyermekek integrált nevelése.

2017. 04. 06. 15.00–17.30
2017. 04. 07. 15.00–17.30

Napsugár
1215 Bp., 
Vágóhíd u. 55–57.

Programunk a befogadó nevelés a mozgásfejlesztés kiemelésével. Célunk a mozgásos készségek, 
képességek fejlesztésével a harmonikus, összerendezett mozgás alakítása, megalapozása. Az SNI gyer-
mekek sérülésspecifikus szükségleteinek kielégítésével komplex pedagógiai, gyógypedagógiai megse-
gítésével iskolai beilleszkedésük közvetett elősegítése. Mozgásfogyatékos, értelmi fogyatékos, be-
szédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése.

2017. 04. 12.  9:00-12:00                    
                      15:30-17:00

Népművészeti
1215 Bp., 
Árpád u. 2.

Tagóvodánk a Mesterségek Bölcsője program alapján működik. Célunk, hogy biztosítsa a gyer-
mekek anyanyelvi, kulturális, értelmi, esztétikai, testi fejlődését. Megismertesse, megszerettesse 
a népi mesterségek vonzó, varázslatosan gazdag világát, a kézműves hagyományokat, a természetes 
anyagok használatát, az egyszerű kézműves technikákat.

A nyílt nap már megvaló-
sult, de szeretettel várjuk 
az érdeklődőket.

Szarka
1213 Bp., 
Szarka u. 8–10.

Legfontosabb célunk a környezeti nevelés, mely komplex módon szervezett tevékenységekben nyil-
vánul meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad játékra és a mozgásfejlesztésre. A helyi sajátosságok le-
hetővé teszik, hogy a gyermekek a jó levegőn, biztonságos környezetben nevelkedjenek és a testi-lelki 
egészségük fejődése biztosítva legyen.

2017. 04. 20.  15:00-17:00
2017. 04. 27.  8:00-12:00

Szivárvány
1212 Bp., 
Rákóczi tér 31.

A „Mozdulj bátran!” mozgásprogrammal célunk a gyermekek egészséges testi és mozgásfejlő-
désének elősegítése, a természetes mozgás és a testi képességek, készségek fejlesztésével az össze-
rendezett, harmonikus mozgás alakítása, az egészséges életvitel megalapozása, a mozgás szeretetére 
nevelés.

2017. 04. 20.  9:00-11:00
2017. 04. 26. 9:00-11:00                           
 15:00-17:00
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Két éve elkészült a Csepeli 
Alma Mater – állandó iskola-
történeti kiállítás a Szent Imre 
téri szolgáltatóházban, ami a 
volt Rákóczi iskolában kapott 
helyet. A terem másik felében 
most állandó gyártörténeti ki-
állítás nyílt, ahol egyrészt a 

Csepeli Helytörténeti Gyűjte-
mény tárgyai, másrészt nem-
régiben beszerzett, a gyárban 
készült tárgyak láthatók: ezek 
egy részét csepeli lakosok 
ajándékozták a gyűjtemény-
nek. Varrógépek, kerékpárok, 
lemezvillás Csepel motor-
kerékpár, tűzhely, kályhák, 
acélpalackok, sőt még egy 
lóvontatású vetőgép is látha-
tó a teremben. A vitrinekben 
különféle eszközök tanúskod-
nak arról, milyen termékek 
készültek a gyáróriásban. Az 
üzemegységek történetét tab-
lók, fotók, filmbejátszások 
idézik meg.

A gyártörténeti kiállítás 
ingyenesen, bejelentkezés 
nélkül látogatható a szolgál-
tatóház nyitvatartási ide-
jében: hétfőtől csütörtökig 

9-től 17 óráig, pénteken 8-tól 
13 óráig, szombaton 9-től  
12 óráig.

A kiállítás létrejöttét a csepeli
önkormányzat támogatta. 

A tárlat anyagi hátterét a Hun- 
garocontrol Zrt. Társadalmi  
Felelősségvállalási Programja 
biztosította. A kiállítást a Cse-
peli Városkép Kft. munkatár-
sai készítették. 

KULTÚRA

Csepel motor, lóvontatású vetőgép

Tündérkert
1214 Bp., 
Szabadság u. 14/A

Kiemelt helyi nevelési célunk a mozgásfejlesztés és anyanyelvi nevelés, a beszéd és beszédkészség 
fejlesztés, valamint a diszlexiaprevenció sokszínű, játékos alkalmazása hatja át valamennyi gyermeki 
tevékenységet, ez jelenti nevelőmunkánk sajátos arculatát. Beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődé-
si zavarral küzdő gyermekek integrált nevelése.

2017. 04. 10. 15:30-17:00
2017. 04. 11. 08:00-11:30
2017. 05. 02.-
2017. 05. 04. 8:00-16:00                                                     

ÁMK
1214 Bp., 
Simon Bolivár 
sétány 4–8.

Az Apróságok Mindennapi Kalandjai pedagógiai programmal, zöldóvodaként működő, örömteli 
élményszerzési lehetőségekben gazdag tevékenységeket kínáló óvodánkba a gyermekek szívesen jár-
nak és biztonságban vannak. Gyermeki személyiségüket elfogadás, szeretet, megbecsülés és bizalom 
övezi. Óvodánk ellátja az akadályozott és megkésett beszédfejlődésű és autizmus spektrum za-
varral küzdő, társult fogyatékosság nélküli gyermekek integrált nevelését.

2017. 04. 19.-
2017. 04. 21. 9:00-11:00                       
 15:30-16:30

Majd Megnövök 
Baptista Óvoda
1214, Bp., 
Űrhajós u. 4/a.

A baptista intézmény keresztény értékekre és gondolkodásra épül. Magyar nyelvű roma/cigány kul-
turális nevelést folytató óvoda, ahol az óvodai nevelés keretében megjelennek a roma/cigány kultúra, 
művészetek és hagyományok értékei közül azok, amelyek a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazod-
nak. Középpontban van a tágabb értelemben vett anyanyelvi nevelés. Mozgás, zene, kép, szó együtt 
alkotják az óvodai nevelés jelrendszerét melynek megjelenési formája a játék és a mese. Feladatunk az 
egészséges életmód, életvitel igényére nevelés, érzelmi biztonság megalapozása, képességekhez 
mért egyéni differenciált fejlesztés.

2017. 04. 06. 8:00-12:00
 15:00-17:00

Telefon: +36 70 398 75 53

Tisztelt Csepeli Lakosok!
  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önöket

AZ ÉLET ÁRA
A Weiss Manfréd-család története

 
című történelmi dokumentum�lm csepeli bemutatójára.

AZ ÉLET ÁRA
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Weiss Manfréd kezdetben konzervek készítésével foglalkozott, később az ország 
legnagyobb, zománc- és fémárukat, közlekedési eszközöket és főleg hadieszközöket 
gyártó vállalat-együttesévé vált a csepeli gyára. A XX. század elején a Weiss Man-
fréd Művek 40.000 alkalmazottjával és modern gépeivel Európa egyik legnagyobb 

Filmünk ennek, a magyar ipar-, kultúr- és társadalomtörténetben kiemelkedő sze-
repet játszott családnak, a Weiss Manfréd családnak a felemelkedését és kényszerű 
„bukását”, a zsidó asszimiláció lehetőségeit és lehetetlenségeit dolgozza fel, az alapító 
Weiss Manfréd, és halála után vejei, a gazdaságot politikai tehetséggel irányító Chor-
in Ferenc és Kornfeld Móric életét a középpontba állítva, még élő családtagok, archív 

forgatókönyvíró-rendező
Forgatókönyvíró-rendező

Katona Zsuzsa
Producer

Nyeste Péter
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Helyszín: 
Királyerdei 
Művelődési Ház 
(1213 Budapest, 
Szent István út 230.)
 

Időpont: 
2017. április 10. 
hétfő, 18 óra
 

A megtekintés 
díjtalan!
 
A �lm elkészültét támogatta:
Eurora Kulturális Alapítvány
Filmjus Alapítvány
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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Pészah ünnepe
A zsidó vallásúaknak a tavasz bekö-
szönte egyben egyik legnagyobb ünne-
pünk eljövetelét is jelzi: időszámításunk 
szerint niszán hónap 15-én van pészah, 
az egyiptomi kivonulás ünnepe, ami 
idén április 10-én kezdődik. Ez az első 
mozzanatát jelenti a hébereknek azon 
a hosszú úton, amelyen még ma is jár  
a zsidóság. Elindultak a rabszolgaság-
ból a szabadságba, a megkötöttségből 
és álbiztonságból a sivatag veszélyei 
közé, bízva az Örökkévalóban és Mó-
zesben.

A nyolcvanéves Mózes Egyiptomba 
való visszaérkezése után egy évvel ke-
rül sor az exodusra. Egy évvel később 
az akkor már kétezer éves Egyiptom, 
az egész térség fölé tornyosuló szuper-
hatalom és civilizáció panteonja és is-
tenei letaglózva, megalázva hevernek 
a porban. Az első kilenc csapás mind-
egyike az istenségeikről bizonyította 
be, hogy tehetetlenek az Örökkévaló 
akaratával szemben. De a fáraó hajt-
hatatlansága miatt mégis szükségessé 
vált a legszörnyűségesebb, a tizedik 
csapás is, mely egyet jelentett az első-
szülöttek halálával. Ahhoz, hogy ez a 
csapás elkerülje a hébereket, az Örök-
kévaló a nyilvánosan levágott és elfo-
gyasztott bárányokból származó vérrel 
kenetteti be az ajtófélfáikat. 

Ebből a háttérből ered a mai napig 
nisszán 15-én este megtartott családi, 
közösségi vacsora, a széder. Az ün-
nepünk alapja a fizikai és a szellemi 
szabadulás Egyiptomból, ebből merít-
hetünk újult erőt a mi saját megkötött-
ségünkből való szabadulásokhoz is.  
A széderrel kezdődő, egy hétig tartó 
ünnepünk legjellemzőbb, legfeltű-
nőbb tulajdonsága, hogy tartózkodunk 
a kenyér, vagy más, a hagyomány ál-
tal ugyanebbe a kategóriába sorolt 
erjesztett, kelesztett gabonák, ételek 
elfogyasztásától. Maceszt eszünk (ti-
zennyolc percen belül elkészült ko-
vásztalan kenyeret) a gyors indulás 
emlékére. 
● Kerényiné Rippner Zsuzsanna,

a BZSH dél-pesti körzetének elnöke

„Csepelen születtem, ez meghatározza éle-
tem, rám írta kézjegyét a gyárkémények 
fekete füstje” – írja Nyíri Erzsébet, aki-
nek új verseskötetét a Csepel Galériában 
mutatták be március 27-én. Első önálló 
versgyűjteménye 2013-ban jelent meg, 
ennek szerves folytatása a mostani, mely 
Az idő zátonyán címet viseli. A költőnőt 
minden a kerülethez köti: itt született, itt 
járt iskolába, s ha az élet el is sodorta in-
nen rövidebb-hosszabb időre, mindig visz-
szatért.  Tizenkét éves korától ír verseket, 
novellákat – első verse egy iskolaváltás 
után született –, de csak későn, ötvenéves 
kora után kezdett el publikálni. „Engem 
a szavak védtek meg, ha összezavarodtam 
a magán- vagy a közéletben. Nyugtalanul 
kerestem önmagam: voltam művelődési ház 
igazgatója, telefonos kisasszony, könyvtá-
ros, honvédelmi előadó, kommunikációs 
tanár, mentálhigiénikus” – vallja.

A könyvbemutatón Madár János költő, 
a kötetet megjelentető Rím Könyvkiadó 

vezetője méltatta az alkotót. „Talán már  
a könyv puszta címe is utal arra az emberi, 
alkotói meditációra, amely áthúzódik Nyíri 
Erzsébet második önálló kötetének vala-
mennyi versén” – mondta. 

A bemutatón egy másik költőtárs, Baka 
Györgyi beszélgetett a szerzővel, akinek  
a verseit Arató Réka tolmácsolásában 
hallgathatta meg a közönség. Gitáron Rádl 
Ádám, a Fasang Árpád Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola növendéke játszott.    

Könyvbemutató 
a Csepel Galériában 

A magyar-lengyel barátság napja alkal-
mából március 23-án három csepeli hely-
színen tartottak megemlékezést. A csepeli 
önkormányzat nevében Borbély Lénárd 
polgármester, Ábel Attila és Morovik Attila 
alpolgármesterek, a csepeli Fidesz-KDNP 
frakció képviselői, a Magyar Országgyű-
lés nevében pedig Németh Szilárd ország-
gyűlési képviselő munkatársa helyeztek el 
koszorút először a Jerzy Popiełuszko atya 
emlékére emelt haranglábnál a Hollan-
di úti Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központban. Ezt követően a képviselők 
a Popiełuszko utca és a Vágóhíd utca ke-
reszteződésénél lévő emléktáblánál emlé-
keztek, végül a polgármesteri hivatal falán 
lévő, a lengyelek bolsevik támadók felett 
aratott 1920-as győzelmét hirdető emlék-
táblát koszorúzták meg. A márványtáblát 
2012 márciusában avatta fel Lengyelor-
szág és Magyarország akkori két államfője, 
Bronisław Komorowski és Schmitt Pál.

Emlékezés a vértanúra
fotó: Vermes Tibor
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Sollemnitas sollemnitatum, vagyis 
ünnepek ünnepe. Így nevezik a ke-
reszténység legnagyobb ünnepét, a 
húsvétot. Időpontja a 325-ben tar-
tott első niceai zsinat döntése értel-
mében a tavaszi napéjegyenlőséget 
követő holdtölte utáni első vasárnap. 
Jézus feltámadásának ünnepéhez is-
mert szimbólumok tartoznak. De mi 
ezek pontos jelentése? 

Barka
A régiek gyógyerőt tulajdonítottak a boly-
hos virágnak. Úgy hitték, megóvja a házat 
a bajtól, ha a tűzhelybe dobják, de gyógy-
szerként is alkalmazták torokfájás ellen. 

Bárány
A húsvét legősibb jelképe, melynek ere-
detét a Bibliában kell keresni. Az ótesta-
mentumi zsidók az Úr parancsára egyéves 
hibátlan bárányt áldoztak: vérével beken-
ték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr 
haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelké-
pezi. A Bibliában Krisztus előképe volt az  
a bárány, amelyet a zsidók Egyiptomból 
való kimenetelük alkalmával ettek, és ame-
lyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi 
templom oltárán. Az Újtestamentumban 
Jézus Krisztus az emberiség váltságára 
jött a földre: „Krisztus a mi bárányunk, aki 
megáldoztatott érettünk”.

Nyúl
Jóval nehezebb megmagyarázni a hús-
véti nyúl megjelenését. Az is lehet, hogy  
tévedésről van szó, mert régen egyes  
német területeken húsvétkor szokás volt  

gyöngytyúkot ajándékozni tojásaival  
együtt. A gyöngytyúk német neve Hasel-
huhn, röviden Hasel. A félreértés abból is 
eredhet, hogy németül a nyúl neve Hase. 
Mindenesetre a tojáshozó nyúl igen nép-
szerűvé vált, a múlt század végén a képes 
levelezőlapok elterjedésével igen sokfelé 
eljutott.

Tojás
A tojás az élet újjászületésének, a termé-
kenységnek legősibb jelképe. Fontos szere-
pe van a húsvéti étrendben is, de a tojásfes-
tés szokása is régi korokra nyúlik vissza.  
A leggyakrabban szín a piros, magyará-
zatát a színek mágikus erejébe vetett hit 
adhatja. A pirosnak védő erőt tulajdonítot-
tak. A tojások piros színe egyes feltevések 
szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfes-
tés szokása, s a tojások díszítése az egész 
világon elterjedt. A tojás, a belőle kikelő 
madárral, a sírjából feltámadó Krisztust is 
jelképezi, amellett, hogy a termékenység 
ősi jelképe is. A téli időszak utáni első to-
jások éppen húsvét idejére estek, valószí-
nűleg ezzel függ össze, hogy az emberek  
a tavasz érkezése feletti örömüket a tojá-
sok kifestésével, díszítésével fejezték ki.

Mit jelentenek a húsvéti szimbólumok?

ÜNNEP

Nagyheti 
szertartások rendje 
a Kisboldogasszony- 
templomban
Virágvasárnap: a 10 órai szentmise 
kezdetekor barkaszentelés a Szent Imre 
téren, a templom előtti keresztnél
Nagycsütörtök: 18 órakor Utolsó va-
csora miséje, majd 21 óráig virrasztás  
a templomban
Nagypéntek: 8 órától Szersír-látogatás, 
gyónási lehetőség; 9 órakor szentírási 
részletek felolvasása (Aréna); 12 óra-
kor Keresztút a Tamariska dombnál; 15 
órakor közös Keresztút Jézus halálának 
órájában (templom); 18 óra: szertartások 
– hódolat a Szent Kereszt előtt

Nagyszombat: 8 órától Szersír-látoga-
tás, gyónási lehetőség; 9 órakor fájdal-
mas rózsafüzér; 18 óra: vigília szertartás, 
ünnepi szentmise, feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap, húsvéthétfő: ünnepi 
miserend – vasárnap húsvéti ételek meg-
áldása

• • •

Nagypéntek 
az Arénában 
Ünnepeljük együtt az első nagypén-
teki munkaszüneti napot! A Csepeli 
Lelkészi Kör szeretettel hívja Önöket 
a Megváltó szenvedése és feltámadása 
történetének közös hallgatására április 
14-én, 9 órára a Szent Imre téri Csepeli 
Szurkolói Arénába.
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Kiemelkedő munkát végző tanárokat 
és edzőket díjaztak a közelmúltban 
Mol Mester-M díjjal. Az országos pá-
lyázatra beérkező több mint hétszáz 
jelölésből tízen kaptak szakmai elis-
merést. A díjazott hét szaktanár és 
három utánpótlásedző között volt 
Csepelről Kegye Tibor úszó- és tri-
atlonedző és Takács Attila, a Jed-
lik Ányos Gimnázium matematika-
fizika-informatika szakos tanára. 

Kegye Tibor
A kerületben szinte nincs olyan iskolás, 
aki nem tőle tanult meg úszni. A Csepeli 
Tanuszodában úszóoktatóként több mint 
negyvenezer gyermekkel ismertette meg 
az úszás alapjait. „Ebben az uszodában 
még ma is otthon érzem magam. A legna-
gyobb siker az, amikor a dobogó tetején áll 
a versenyzőm” – nyilatkozta az alapítvány 
által készített kisfilmben. 

A sportszakembert szigorúnak és követke-
zetesnek tartják, de szerinte egy jó edző-
nek elszántan szeretni kell sportágát. Ezt 
méltón bizonyítják az elért eredmények. 
Tanítványai csapatban voltak ifjúsági  
Európa-bajnokok, és egyik sportolója 
egyéniben harmadik helyen végzett az 
Európa-bajnokságon. 2014-ben az év után-
pótlás nevelőedzőjévé választották.

Takács Attila
„Takacsa” tanár úr – ahogy diákjai becé-
zik – 35 éve tanítja a jedlikeseket matema-

tikára, fizikára és informatikára. Tanítvá-
nyai olyan pedagógusnak tartják, aki ért  
a diákok nyelvén, nagyon tud és szeret  
tanítani. Az általa vezetett szakkörök, 
előkészítők, versenyekre való felkészí-
tések több száz diáknak egyengették az 
útját. Az országos versenyeken általában 
dobogós helyezést érnek el, sokan felnőtt-
ként ma is visszajárnak hozzá. 

„A diákok motiválnak, mert egy óra után 
látom, hogy ők is úgy mennek ki a terem-
ből, hogy jó volt, érdekes volt. Szeretek 
tanítani és szeretem a gyerekeket, elége-
dett vagyok a sikerekkel, amelyeket tanít-
ványaim érnek el” – mondta el az alapít-
ványi filmben. 

Ciprusi, francia és spanyol 
középiskolás diákok és taná-
rok részvételével rendeztek 
divatbemutatót a BGSZC Vá-
sárhelyi Pál Kereskedelmi 
Szakgimnáziumban. A látvá-
nyos programon saját készíté-
sű farmerruhákat mutattak be, 
melyeket – szakemberek segít-
ségével – használt anyagokból 
állítottak össze. 

A külföldi látogatók és kísérő-
ik az Európai Unió támogatá-

sával megvalósuló Erasmus+ 
mobilitási programon vettek 
részt: a divatbemutató termé-
szetesen csak egy kis része  
volt a többnapos programnak. 
A diákok – többek között – 
jártak a Parlamentben, a bazi-
likában, megnézték a Halász-
bástyát, a Mátyás-templomot, 
a budai Várat, kirándultak a 
Balatonhoz. A vásárhelyisek 
– a program keretében – a kö-
zelmúltban jártak Cipruson és 
Spanyolországban. ● AZS

A tanítás mesterei
ISKOLA

A DIÁKOK JELÖLNEK

Az Új Európa Alapítvány 2006 óta 
támogatja a fiatal tehetségeket és a 
velük foglalkozó pedagógusokat, civil 
szervezeteket. Eddig 85 utánpótlás-
edző és tehetséggondozó tanár ré-
szesült már az elismerésben, amelyet 
azok a pedagógusok kapnak meg, 
akiket saját korábbi diákjaik és tanít-
ványaik jelölnek.

Divatbemutató a Vásárhelyiben

Az idei díjazottak. Balról az első Takács Attila, jobbról a második Kegye Tibor
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Idén 25 éves a Kvalitás Tehetséggondozó 
Alapítvány. 1989 derekán Czeizel End-
re professzor szakmai irányításával és a 
Magyar Tehetséggondozó Társaság támo-
gatásával elsőként Csepelen hoztak létre 
tehetséges diákokat támogató alapítványt.  

Utoljára 2012-ben osztották ki a Kvalitás-
díjat, amelyet Csepelen tanuló vagy a kerü-
letben élő diák és tanárja kaphat meg. Idén 
újra tervezik a díjak kiosztását. 

Csorba Éva, az alapítvány kuratóriumának 
elnöke elmondta: az alapítvány mai formá-
jában 1992-ben jött létre. Feladataként az 
intellektuálisan kiemelkedő teljesítményre 
képes csepeli diákok szakszerű kiválasztá-
sát, ösztönzését tűzte ki célul. Emellett az 
egyének és kiscsoportok folyamatos fej-
lesztését, a hátrányos helyzetű tehetséges 
gyermekek támogatását határozta meg. 
Tevékenységi körében korábban fejlesztő 
programokat szerveztek matematikából, 
idegen nyelvekből; a tanulók mellé men-
tort biztosítottak. Támogatást adtak ki-
emelkedő képességű diákok csoportos és 
egyéni külföldi nyelvgyakorlásához, nyá-
ri tehetséggondozó táborokat szerveztek. 
Létrehozták a Kvalitás-díjat, amellyel a 
különböző szintű szaktárgyi versenyeken 
legeredményesebben szereplő általános és 
középiskolás tanulókat jutalmazták. De a 
díjban részesülhettek a legjobb diákokat 
felkészítő pedagógusok is, akik számá-
ra erkölcsi és anyagi elismerést jelentett a 
Kvalitás-díj. A Kvalitás-különdíjat az ala-
pítványi célokat leginkább segítő támoga-
tóiknak osztották ki. 

Czeizel Endre a csepeliek kezdeményezése 
kapcsán korábban ezt mondta: „A tehetség 
reménységet jelent. Szinte minden fiatalban 
fellelhető valamely tehetség, noha ennek fel-
ismeréséhez jó pedagógusokra, barátokra 
és önmagunk minél mélyebb megismerésére 
van szükség.” ● Cs. A. 

Nemzetközi 
tubás siker 
A horvátországi Varasdon március végén 
tartották a fafúvós és rézfúvós nemzetkö-

zi versenyt. A tubások kezdték a versenyt, 
akik a tanulóknak kiírt egyfordulós Junior 
és a művészek számára meghirdetett két-
fordulós Grand Prix kategóriákban mérték 
össze tudásukat. A juniorok mezőnyében 
Gecse Máté, az Egressy Béni Református 
Művészeti Középiskola végzős tubása má-

sodik helyezett lett. A zsűri elismerően nyi-
latkozott játékáról. Joseph Steinböck zsűri-
tag, a Müncheni Zeneművészeti Egyetem 
tubaprofesszora meghívta kéthetes nyári 
akadémiájára a fiatal tehetséget. 

A művészeknek kiírt Grand Prix nyerte-
se Kovács Zalán László tubaművész, az 
Egressy tubatanára lett. A két tubás felké-
szülését Mocsári Emma tanárnő segítette.

A tubásokon kívül a gitárosok is nagy si-
kert arattak: ők a IV. Regionális és Buda-
pesti Gitárfesztiválon és az V. Budapesti 
Zeneiskolai Gitárfesztiválon léptek fel.  
A második korcsoportban Éles Anna, 
a harmadik korcsoportban Szklyárov 
Viktor ezüstfokozatot értek el. Továbbá 
a negyedik korcsoportban Miklós Luca 
dicséretben részesült. A felkészítő tanár 
Bernáth Ferenc gitárművész volt.

Kvalitás-díjak a legjobbaknak
ISKOLA

PÁLYÁZAT, KORÁBBI DÍJAZOTTAK

A Kvalitás-díjat a tanév végén újra 
kiosztanák Csepelen a legeredmé-
nyesebb diákoknak és mentoraiknak.  
A díjra pályázni lehet, és anyagi el-
ismeréssel jár. Az elnyert pénzt ki-ki 
saját belátása szerint költheti el. Az 
alapítvány kuratóriuma azt tervezi, 
hogy saját honlappal a világhálón is 
megjelenve minél élőbbé teszi kap-
csolatát az érdekeltekkel a kerület-
ben. Szeretnének egy dokumentum-
tárat is létrehozni, amelyben azok 
szerepelnek, akikre az elmúlt 25 év-
ben a leginkább büszke lehet Csepel. 

Várják azok jelentkezését, akik koráb-
ban a díjban részesültek. Újra alakítják 
a tanácsadói testületet is, amelyben  
a támogatók is helyet kapnak. Jelent-
kezni Csorba Éva e-mail címén lehet: 
csevamo@gmail.com. 

Kovács Zalán László Gecse Máté

Csorba Éva
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Tisztelt Szülők!

A Kormányhivatal közzétette a tankötelessé vált, 2017 szeptem-
berében iskolát kezdő gyermekek beíratásának időpontjait:
2017. április 20. (csütörtök), 8 és 19 óra között
2017. április 21. (péntek), 8 és 19 óra között.

 A fenti két napon kereshetik fel a szülők a lakóhely szerint 
illetékes körzeti iskolát, vagy a választott iskolát. (Amennyiben 
nem a körzeti iskolába íratják be gyermeküket, az intézményt 
akkor is tájékoztassák!) A választott iskola csak akkor veheti fel 
a körzetén kívüli gyermeket, ha a körzetében életvitelszerű-
en lakó gyermekek már beiratkoztak, és még van szabad hely.  
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet 24. §-ának vonatkozó része 
értelmében; amennyiben az intézmény körzetében lakó tankö-
teles gyermekek után még vannak üres helyek, akkor a hátrá-
nyos helyzetű – és sajátos nevelési igényűeket kell előnyben 
részesíteni. De figyelemmel kell lennünk a különleges helyze-
tűekre is (pl. akinek szülője, testvére tartósan beteg vagy fogya-
tékkal élő; vagy testvére az adott iskola tanulója stb.), ezután 
lehetséges a körzeten kívül élőket felvenni az üres helyekre.
 Az iskolai körzetekről az óvodákban, iskolákban is tájéko-
zódhatnak, illetve az önkormányzat és az iskolák honlapján is 
megtalálható a lista. 

 Beiratkozáskor a szülő személyazonosítására alkalmas iga-
zolványa, lakcímkártyája mellett a következő dokumentumokat 
vigyék magukkal:
1.) A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosítót (érvényes személyi igazolvány 
vagy érvényes útlevél, ezek hiányában anyakönyvi kivonat) 
és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya).

2.) A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolás (a gyermek iskolaérettségének igazolása). 
Ez lehet: 

 a) óvodai szakvélemény; 
 b) nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi 

szakértői vélemény; 
 c) sajátos nevelési igényű gyermek esetében a fővárosi 

Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

 Kerületünkben a Nagy Imre és a Karácsony Sándor Általános 
Iskolákban indítunk egy-egy logopédiai osztályt, oda azonban 
csak a fenti Szakértői Bizottság javaslata alapján lehet beiratkozni!

3) Nyilatkozniuk kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (kö-
zösen vagy valamelyik szülő egyedül gyakorolja a szülői 
felügyeleti jogot). A nyilatkozathoz igazoló dokumentumot 
kell csatolni (pl. bírói végzés).

4) Beíratáskor a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a gyermek ré-
szére melyik tantárgyat választja: etikát (iskola oktatja) vagy 
a hit- és erkölcstant (a választott egyház oktatja).

5) Felelősségi nyilatkozatot kell kitölteniük arról is, hogy a lak-
címkártyán szereplő ingatlanban életvitelszerűen élnek-e, 
illetve amennyiben lakcímkártyával nem rendelkeznek, an-
nak okát is szükséges megjelölni.

 A nyilatkozatok az óvodákban hozzáférhetőek, de termé-
szetesen a beiratkozáskor is rendelkezésre állnak.

6) Kérjük önöket, hogy amennyiben nem a körzetes iskolát vá-
lasztották – az előjegyzésről szóló vagy befogadó nyilatko-
zatot mutassák be a körzetes intézményben.

7) Amennyiben a szülő bejelentett lakcímet nem tud igazolni, 
akkor a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 
nem magyar állampolgár esetében a következő dokumen-
tumok szükségesek a gyermek beíratásához:

 a) regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy
 b) tartózkodási kártya (maximum öt évig érvényes); vagy 
 c) állandó tartózkodási kártya tíz évig érvényes, kivéve  az EGT-

állampolgárokat, akiknek határozatlan ideig érvényes).
 d) A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi kö-

vetelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy  
a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, ta-
gozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.

 A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi köve-
telményeknek megfelel– a nemzetiség nyelvén vagy a nemze-
tiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztály-
ba, csoportba fel kell venni.
 Ha a gyermek tankötelezettségét külföldön kívánja meg-
kezdeni, a szülőnek (felügyeleti joggal rendelkezőnek) a törvény 
értelmében a Budapest Főváros Kormányhivatal XXI. Kerüle-
ti Hivatalánál (Szent Imre tér 3.) ezt be kell jelentenie, és erről  
a körzetes iskolát is szükséges tájékoztatni. 

 Az iskola igazgatója a gyermek felvételéről szóló tájékoz-
tatót vagy az elutasításról szóló határozatot április 30-áig küldi 
meg a szülőnek. A felvétel elutasítása esetén a szülő 15 napon 
belül fellebbezést nyújthat be az iskola igazgatójánál, aki azt 8 
napon belül továbbítja a Tankerület igazgatójának. 

Sikeres iskolaválasztást kívánunk

Tóth János, 

tankerületi igazgató sk.

Ünnepi nyitva-
tartás a piacon

A Csepeli Piac nagypénteken 
is nyitva lesz.
Április 12-e, szerda: 7–18
Április 13-a, csütörtök: 7–18

Április 14-e, péntek: 6–14
Április 15-e, szombat: 6–14
Április 16-a, vasárnap: zárva
Április 17-e, hétfő: zárva

1212 Budapest, 
Bajcy-Zsilinszky u. 59/A
Tel.: +36-1/795-8211
delpest@kk.gov.hu
www.kk.gov.hu/delpest
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Előző cikkünk az antibiotikum-
mal, mint olyan gyógyszerrel 
foglalkoztunk, amely vagy 
gátolja a mikroorganiz-
musok (elsősorban bak-
tériumok) növekedését, 
vagy elpusztítja azokat. 
Rendkívül hatékony 
szerekről van tehát szó, 
ám ha helytelenül szed-
jük őket, antibiotikum-
rezisztencia alakulhat ki. 
Erről akkor beszélünk, ha a 
kórokozó elvesztette érzékeny-
ségét az antibiotikummal szem-
ben. Vagyis hiába szedjük, már 
nem hat.  (Az Egészségügyi Vi-
lágszervezet, a WHO 2000-ben 
hívta fel először világ figyelmét 
erre a lehetőségre.)

És ha nem hatásos egy gyógy-
szer, akkor jöhetett a másik an-
tibiotikum, mert az hat  – egy 
ideig. Ám hiába kongatták meg 
a vészharangot, a figyelmez-
tetés mit sem ér. Még mindig 
túl sok esetben írnak fel anti-
biotikumot az orvosok, ahogy 
az öngyógyítás, a „szomszéd 
azt mondta, neki használt” 
módszere is nagyon elterjedt. 
Pedig a rezisztens, vagyis az 
antibiotikumra már nem rea-
gáló baktériumtörzsek veszélyt 
jelentenek az egyénre és ki-
számíthatatlan  terhet rónak  
a gazdaságra. Ha nem találunk 
megoldást, nincs védelem a 
baktériumok ellen. 

Mit kell tennie 
a betegnek?
• Csak orvosi javaslatra szed-
jük! Vírusra nem hatnak, így 
influenza esetében csak akkor 
indokolt szedni, ha bakteriális 
szövődmény alakult ki: ezt or-
vosnak kell kimondania..
• Mindig a javasolt adagot 
vegyük be! Gyakori, hogy a 
beteg módosítja a dózist, sok-
nak találja azt. Ezzel ugyan-
csak rezisztencia kialakulását 
segítjük elő.

• Mindig időben vegyük be  
a gyógyszert! Az antibiotikum 
a szervezetben gyorsan lebom-
lik, ezért ahhoz, hogy a vérben 
terápiás gyógyszerszint folya-
matosan biztosítva legyen, a 
megadott időközönként ponto-
san be kell venni a gyógyszert. 
Ez a beteg feladata.

Mit kell tennie 
az orvosnak? 
• Csak és kizárólag azokban 
az esetekben adjon antibio-
tikumot, amikor baktérium 
okozta megbetegedés áll fent. 
Vagyis a beteg kifejezett ké-
résére sem szabad felírni, ha 
indokolatlan a szedése.  Ez az 
orvosok felelőssége.
• Az antibiotikum-paletta 
széles, számos csoportjuk van 
és csoporton belül is számos 

tagjuk. Sürgős esetben ta-
pasztalati tények alapján hoz 

döntést az orvos, ami azt je-
lenti, hogy az adott szervre 
korábbiakban már megál-
lapítottan leginkább ha-
tásosnak bizonyult szerek 
közül választ. 
• Ha mód van a kóroko-

zó kitenyésztését elvé-
geztetni és az eredményét 

megvárni, akkor célzott 
antibiotikus kezelést vé-
gezhetünk. Ekkor a siker ga-

rantált, hiszen azt az antibioti-
kumot kapja a páciens, ami a 
betegségét okozó kórokozóra 
hatásos. 

Szuperbaktériumok
Már ma is vannak olyan be-
tegségek, amelyek ellen nincs 
hatásos gyógyszer, mert az 
adott baktériumtörzs a ma is-
mert antibiotikummal szem-
ben ellenállóvá vált. Ezeket 
nevezzük multirezisztens vagy 
szuperbaktériumoknak. Na-
gyon fontos tehát, hogy csak 
indokolt esetben szedjük, csak 
orvos javaslatára és a kapott 
utasításnak megfelelően. És 
végül: sose mulasszunk el anti-
biotikum mellé probiotikumot 
szedni! Ellenkező esetben el-
húzódó hasmenés alakulhat ki. 
(folytatjuk)

TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Mikor nem hat az antibiotikum? 

TISZTELT CSEPELIEK!

A Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat folyamatosan tölti 
fel a közérdekű informáci-
óit honlapjára. Kérjük, kí-
sérjék figyelemmel ezeket 
a pontos és hiteles infor-
mációkat. 
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Várjuk a Csepel Művek egykori 
munkatársainak jelentkezését!
Várjuk azok jelentkezését, akik – 1985-tel bezárólag – hosz-
szabb ideig a Csepel Művekben dolgoztak, és szívesen részt 
vennének egy összejövetelen, hogy újra találkozzanak egy-
mással, a régi kollégákkal. Célunk, hogy összehozzuk a cse-
pelieket egy kis nosztalgiára, kötetlen beszélgetésre.

 A találkozó június 8-án, csütörtökön, 10 és 16 óra között 
lesz a Hollandi úti Sport-, Szabadidő- és Rendezvényköz-
pontban. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. 
A jelentkezés határideje: május 20-a. Regisztrálni lehet  
a Csepeli Helytörténeti Gyűjteményben, Bukucs Barbará-
nál a 278-2747-es telefonszámon.

A jelentkezéskor kérjük, adják meg – nevük, telefonszámuk 
mellett –, hogy a gyáron belül melyik üzemben, mettől med-
dig és milyen munkakörben dolgoztak, továbbá örömmel 
vesszük, ha a rendezvényre valamilyen emléket (fotót, hasz-
nálati vagy emléktárgyat) magukkal hoznak, melyek még in-
kább segítik a régi idők felelevenítését.
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Mint arról lapunk korábbi számaiban 
beszámoltunk, a következő tanévtől 
sportosztály indul a Gróf Széchenyi 
István Általános és Két Tannyelvű Ál-
talános Iskolában.

A sportosztály iránt egyre nagyobb az ér-
deklődés, az óvodák három hete magkap-
ták a jelentkezési lapokat. Az iskolában 
minden kedden délután nyílt napot, ún. 
Ovi-Sulit tartanak a leendő sporttagoza-
tos diákoknak. A múlt heti foglalkozáson 
mintegy huszonöt gyermek vett részt: gya-

korolták a célba dobást, játékos futásgya-
korlatokat végeztek, ismerkedtek egymás-
sal és a testnevelőkkel. 

Jenei János elmondta: az Ovi-Suli foglal-
kozásain a gyerekek nemcsak sportolnak, 
hanem mesélnek magukról, elmondják, 
milyen edzésre járnak, melyik sportág 
iránt érdeklődnek. „Tisztában vagyunk 
vele, hogy az elsős beiskolázás során a 
legfontosabb szempont a tanító személye. 
Iskolánk tanítói elhivatottak, többéves ta-
pasztalattal rendelkeznek, nyugodt szívvel 
tudom őket ajánlani a leendő iskolások-
nak” – mondta lapunknak Jenei János. 
Hozzátette, a végzősöket segíteni fogják, 
hogy a számukra legmegfelelőbb közép-
iskolát válasszák. Például a Jedlik Ányos 
Gimnázium élsportolói osztályába való 
jelentkezéskor a Széchenyi sporttagoza-
tos diákjai elsőbbséget fognak élvezni. 
A sportosztály nemcsak a labdarúgásra 
specializálódott. Várják a kézilabda, a 
kosárlabda, a röplabda és az atlétika iránt 
érdeklődőket is. A nyolc év alatt olyan 
alapokat lehet elsajátítani, amely jól ka-
matoztatható minden olyan sportágban, 
amihez ügyesség, gyorsaság és állóképes-
ség kell. Az első három év az alapozás je-
gyében telik, a választott sportághoz tar-

tozó célirányos képzés ötödik osztálytól 
kezdődik. A képzést elsősorban azoknak 
ajánlják, akik szeretnék a sportot maga-
sabb szinten űzni. (A szülői véleményekkel 
bővített cikk a www.csepel.hu oldalon ol-
vasható.) ● Lass Gábor

SPORT

Ismerkedés a sportosztállyal

PÁLYÁZAT 

2017. évi kerü-
leti sportcélú 
támogatások 
Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzata a kerületi sportegye-
sületek, sportcélú alapítványok 
működésének segítése és az után-
pótlás-nevelés támogatására pályá-
zatot ír ki.

Pályázati keretösszeg: 6 millió forint 
vissza nem térítendő, előre kifizeten-
dő pénzbeli támogatás. A pályázat 
részletes feltételeiről, az elbírálásról 
a dokumentumtar.csepel.hu oldalon,  
a Pályázatok menüpontban találnak 
információt. (Ugyanitt a pályázathoz 
szükséges adatlap is letölthető.) A pá-
lyázati űrlap átvehető: Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata címén, 
a Szent Imre tér 10. szám alatt, a pol-
gármesteri kabinetben (I. emelet C/3.) 
Pintér Bence kabinetasszisztensnél.  
A pályázatot lezárt borítékban, két pél-
dányban a polgármesteri kabinetnél 
kizárólag személyesen (1211 Budapest, 
Szent Imre tér 10. I. emelet C/3.) lehet 
benyújtani. A borítékon a „2017. évi ke-
rületi sportcélú támogatások” címet 
kell feltüntetni. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: 2017. május 10., 15 óra. 

A pályázattal kapcsolatban továb-
bi információ kérhető Pintér Bence 
kabinetasszisztenstől a 06-70/396-
2661-es telefonszámon, hétfőtől 
csütörtökig 8 és 16, pénteken 8 és 13 
óra között; 
e-mail: pinter.b@budapest21.hu

fotó: Tóth Beáta

90 éve született Puskás Ferenc
Tisztelői és barátai a Szent István Bazilikában koszorúzással emlékeztek minden 
idők legismertebb magyar emberére, a legendás futballistára, Puskás Ferencre. A 
Honvéd és a Real Madrid egykori világklasszisáról volt futballisták, köztük a képen 
látható Faragó Lajos, a Honvéd egykori kapusa idézte fel emlékeit.

fotó: magyaridok.hu/Teknős Miklós
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A Budapesti Diáksportszövetség immár 
második alkalommal bízta meg a Csepeli 
Testnevelő Munkaközösséget a Budapesti 
Mezei Futó Diákolimpia döntőjének meg-
rendezésével. A helyszín ezúttal is a Ki-
rálymajor Kis-Duna-part melletti szakasza, 
a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközép-
iskola és a kutyakiképző közötti füves terü-
let volt. Több mint hetven iskola csapata és 
versenyzője, 1300 általános és középiskolás 
állt rajthoz március 29-én. A résztvevők 
közel 15 százaléka csepeli diák volt. A do-
bogós helyezést elért versenyzők és csapa-
tok az országos döntőbe jutottak, amelyet 
Gödöllőn rendeznek április 11-én.

Pinnyey Richárd, a Budapesti Diáksport-
szövetség vezetője a verseny után gratulált 
a rendezéséért és felkérte a szervezőket, 
hogy jövőre ismét Csepel legyen a rendez-
vény házigazdája. 

SPORT

Mezei futás: csepeli sikerek

A Csepeli Box Klub új edző-
terme adott otthont március 11-
én a Budapesti Régiós Pofon-
partinak. Az egyesület tavaly 
költözött a Szent István útról  
a Rakéta utcába, ahol az évek 
óta üresen álló, egykori ABC 
épületét magas színvonalú 
edzőteremmé alakították át. 

A 360 négyzetméteres klubhe-
lyiség minden igényt kielégít, 
még szauna és sószoba is van. 

Énekes Róbert, a Csepeli Box 
Klub edzője elmondta: az új 
csepeli edzőteremben még egy 
olimpikon is fel tud készülni. 
A Magyar Ökölvívó Szövet-
ség, elismerve a klubvezetés 
erőfeszítéseit, a Csepeli Box 
Clubnak ítélte a Budapesti Ré-
giós Pofonparti megrendezé-
sét. Igazi ökölvívós szombatot 
tartottak a Rakéta utcában, 
ahol serdülő, ifi, junior, felnőtt 
és női kategóriákban több mint 

150 bunyós mérte össze az ere-
jét. A szurkolók még csepeli 
sikernek is örülhettek: Németh 
István egyhangú pontozással 
nyert ellenfele ellen. 

Az egyesület az utóbbi három 
évben 170 klub között az or-
szágos utánpótlás-ranglista 
negyedik helyén volt és a diák-
olimpiákon minden indulójuk 
érmet nyert. Jelenleg ötvenhár-
man bunyóznak a klubban, az 

utánpótláskorúak száma negy-
ven. Énekes Róbert a jövő leg-
fontosabb feladatának az ered-
ményességet tartja. „A költözés 
miatt több mint fél évet ki kel-
lett hagynunk, ezért nem tud-
tunk maximálisan a versenyek-
re koncentrálni. Jelenleg 4-5 
olyan versenyzőnk van, akik a 
magyar bajnokságban a legjob-
bak között végezhetnek. Április 
12-én kezdődik a diákolimpa, 
ahol három újonc versenyzőnk 
is jó esélyekkel léphet szorító-
ba” – mondta Énekes Róbert.  
● Lass Gábor

Boksz: új hely, új remények

CSEPELI DOBOGÓS HELYEZÉSEK

II. korcsoport: Lányok (1.5 km): Csapat - 
1. hely: Kazinczy iskola (Galsi Laura, Ko-
vács Evelin, Mohácsi Blanka, Nagy Niko-
lett, Mohácsi Réka) 3. hely: Szárcsa iskola 
(Sziráki Fanni, Dankó Inez, Rudolf Dorka, 
Szabó Napsugár, Dankó Patrícia). Fiúk (2 
km): Egyéni - 3. hely: Pintér Richárd (Ka-
zinczy); Csapat - 3. hely: Kazinczy iskola 
(Pintér Richárd, Csekity Martin, Stampfer 
Dominik, Racsek Tibor). II. korcsoport: 
Lányok (2 km): Egyéni - 2. hely: Babinyecz 

Anna (Kazinczy); Csapat - 1. hely: Kazin-
czy iskola (Babinyecz Anna, Botos Katalin, 
Molnár Viola, Lénárt Boglárka, Balázs La-
ura). Fiúk (2,5 km); Egyéni - 1. hely: Páczay 
Dávid (Vermes); Csapat - 1. hely: Széche-
nyi iskola (Benkő Ákos, Kardos Ádám, 
Fazekas Ádám, Stampfel Kevin, Csákány 
Levente Zsolt), 2. hely: Kazinczy iskola 
(Kiss Péter, Énekes Dominik, Nagy Zétény, 
Boros Olivér Benedek, Kothencz Már-
kó), 3. hely: Eötvös iskola (Holba Zalán, 
Veres-Nagy Soma, Kollek Bálint, Gombos 

Balázs) IV. korcsoport: Lányok (2.5 km): 
Egyéni - 1. hely: Horváth Karolina (Jed-
lik); Csapat - 3. hely: Jedlik gimnázium 
(Horváth Karolnia, Torda Csenge, Szilvási 
Kincső, Mezei Anna) IV. korcsoport: Fiúk 
(3 km): Egyéni - 3. hely: Pataki Gergely 
(Jedlik); Csapat - 2. hely: Karácsony is-
kola (Pully Zoltán, Horváth Róbert, Hor-
váth Zsolt, Mák Norbert, Czékmány Ádám 
Zsolt), 3. hely: Széchenyi iskola (Béres Do-
minik, Dobos Zsolt, Béres Roland, Skorka 
Kornél, Semsei Márk) 

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

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. A fog-
lalkozást vezeti: Novák Ági kineziológus. 
Új tagokat is szívesen látunk! Téma: Szere-
tetnyelvek – április 19.; Mindennapi tanu-
lások, tanítások – május 3. 

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
Előző évi, jó állapotban levő folyó-
iratok kedvezményes vására! (Burda, 
Interpress Magazin, National Geographic, 
Nők Lapja, Nők Lapja Évszakok, Otthon, 
Praktika, Rubicon, Story, Természet-
gyógyász magazin, Új Elixír.

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

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

Április 13-ig MimMóza patch-work – 
egyedi készítésű modern applikált textil 
termékek – Dömötör Krisztina 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. 
A következő tanfolyam április 3-án indul. 
Április 7-e, 16.30: gyermekfoglalkozás - 
Húsvéti patchwork Dömötör Krisztinával 
A résztvevők patchwork technikával ké-
szíthetnek húsvéti díszeket.

Április 12-e, 17 óra: Denke Ibolya spiritu-
ális pszichológiai tanácsadó, numerológus 
előadássorozata folytatódik.  A párom és 
én: emberi kapcsolatok a numerológia 
tükrében

Április 13-a: Lakótelepek térhódítása: 
Csepel településszerkezetének változásai. 
Előadó: ifj. Petz Nándor (Csepeli Helytörté-
neti és Városszépítő Egyesület) Helytörté-
neti esték c. előadássorozatunk következő 
programja

Április 26-a, 17 óra: Ez(o)kos: mesélő 
gyerekrajzok Király Szilvia pedagógus, 
pszichológus, numerológus előadásaA rajz 
a lélek szimbolikus nyelve, üzeneteket köz-
vetít a tudattalanból. Hatékony segítséget 
nyújt abban, hogy általuk jobban megért-
sük gyermekeink lelkének változásait.

Pódium! Közös színházlátogatás
Május 20-a, 19 óra: A Pesti Színházban 

nézzük meg Peter Morgan: Audencia című 
előadását. Jegyek 3190 forintért kaphatók 
a könyvtár nyitvatartási idejében. 

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 

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.

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.

A Sétáló utcai könyvtár és valameny-
nyi Szabó Ervin Könyvtár április 14-től 
április 17-ig ZÁRVA! 
Minden kedves olvasónknak kellemes 
húsvéti ünnepeket kívánunk!

* * *

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

A könyvtár április 10-12-e között leltár 
miatt, és április 14-én (nagypénteken) 
zárva tart. 

Programok

Horgoló-klub: minden csütörtök 10 órától 
Meridiántorna: április 20., 15 óra
Szemtorna: április 20., 15.30     
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
Április 19-e, 19.00 óra: A férfiak  fejükre 
estek (zenés vígjáték) a Turay Ida Színház 
előadása

Program 
Április 8-a, 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: április 5.: a Martonvásári Brunsz-
vik Kastély és parkjának megtekintése. 

Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
Április 25-e, 16.30: Magaságyás-készítés 

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Április 11-e, 17.00 óra: A Költészet Nap-
ja.  A klubtagok egy-egy legszebb verse.
Április 25-e, 17.00 óra: Balázs Sándor 
emlékest

Galéria 21 
Április 24-ig Román Márta képzőművész 
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 Fotó-
klub, Csepeli  Képzőművész Kör, Klasszikus 
Balett Iskola, Komplex Tánciskola, Alakfor-
máló Torna Klub, Zumbafitnesz, Hastánc-
klub, Hatha Yoga, Nyugdíjas Nosztalgia 
Klub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, 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

Kopek Rita festőművész kiállítása

PROGRAMPROGRAM

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KIÁLLÍTÁS 
2017. március 17-én nyílt Tóth Alíz grafi-
kus, tervezőművész alizmusok című ki-
állítása. Megtekinthető április 18-ig.
2017. április 21-én, 17.30-kor nyílik 
Zsoldos Írén festőművész kiállítása. 
Megtekinthető május 26-ig.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerdán 9.30-10.30. Azoknak, akik sze-
retnének 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: április 12.: 
Húsvéti kézműves-foglalkozás; április 19.: 
Játéktevékenység fejlődése, milyenek a jó 
játékok?; április 26.: Alvási szokások, prob-
lémák; május 3.: Dacos, dühös, verekedős 
gyermek jelenségének oka, kezelése; május 
10.: Egészséges táplálkozás, ételkóstolás

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
BLACK TOP hip-hop tánciskola
szerda 17.00-18.00
Vezeti: Fekete Zsolt 
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: 16.00-17.00, 17.00-18-00, 
18.00-19.00, 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: 
VÁLTOZÁS: Klubfoglalkozás minden 
hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 
óra között.
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 nyugdí-
jasoknak! Nyitvatartási időben, a haszná-
lat feltétele: könyvtári tagság. A gép hasz-
nálatához 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!

Egy hónapig 
zárva

A nyári átállás és felújítás miatt 
a Csepeli Strandfürdő április 3-án bezárt. 
A tervezett nyitás: 2017. április 30-a. 

Megértésüket köszönjük!

Minden kedves 
olvasónak 
kellemes 
húsvéti 

ünnepeket 
kíván 

a Csepeli 
Hírmondó 

szerkesztősége 
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. április 17. 

Sorsoltunk!  A március 23-ai skandináv rejtvény nyertese: Adler Antalné 1214 Budapest, Reggel u.  A gyerekrejtvény nyertese:  Németh László, 1211 
Budapest, Táncsics Mihály u. 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. április 20-án, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkkel egy csepeli rendezvényre hívjuk fel figyelmeteket. 
Mikor lesz megtartva?

Vízszintes: 1. A meghatározás első része 11. Ellátja a baját, vagy elszórja a 
pénzét 12. Maró folyadék 13. Láda egyneműi! 14. A meghatározás második 
része 16. Ittrium 17. Fafajta 18. Ón 19. Rohanni kezd! 21. Fejetlen békák! 
23. Háziállat lakhelye 25. Össze-vissza síel! 27. Kívánságát közölte 29. Verssorok 
végének összecsengése 31. Zaire kiejtve 32. „A” víziszárnyas 35. Kevert bak! 
36. Fél kapa! 37. Seregének 39. Ódon 40. A meghatározás harmadik része

Függőleges: 1. Tárgyakat eredeti helyükre tevő 2. Kevert lúd! 3. Közepén ásva! 
4. A savanyú káposzta városa 5. Egyházi rang 6. Fejdíszek 7. Római 5 8. Kerti 
munka 9. A meghatározás negyedik része 10. Visszafelé ivó! 15. Római 50 
20. Kicsi Olivér 22. A kar vége 24. Majdnem lerakat! 26. Fohász (ékezethibával) 
28. Tenné 30. Hamiskártyás teszi 33. Kevert céh! 34. Nyerő lap 38. Keresztül 
40. Római 500

Előző rejtvényünk megfejtése: Radnóti Miklós: Március

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 33 34 35

36 37 38

39 40
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A költészet napját 1964 óta ünnepeljük
április 11-én, József Attila születésnapján.

Az igazat mondd, ne csak a valódit
Összeállítás a XX. századi magyar költők Istent kereső műveiből

Eperjes Károly
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész előadása

A műsorral ünnepeljük a magyar költészet napját, melyre
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata szeretettel vár mindenkit.

Időpont: 2017. április 11., 18 óra 

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

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Háros városrészben lakó Csepeliek!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Csepel – Háros vá-
rosrészben elindult az új címképzési (KCR) szabályoknak 
megfelelő, valamennyi ingatlant érintő címképzési eljárás 
(házszámozás).

Mint az Önök előtt ismeretes, a 2003-2004 években Buda-
pest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának Képviselő Tes-
tület utcaneveket állapított meg azon közterületek esetében, 
melyek korábban sorszámozott dűlő utakként kaptak utca 
nevet.  Az utcák és így az egyes telkek házszámozása, azon-
ban a jogszabályi előírások miatt elmaradt.

Az Időközben hatályba lépett a központi címregiszterről és a 
címképzés szóló 345/2014. (XII.23.) Kormányrendelet alap-
ján már lehetővé vált a területrész házszámozása, melynek 
előkészületei elkezdődtek. Ennek megfelelően a házszá-
mozási eljárások is hamarosan megindításra kerülnek, de a 
terület nagysága miatt ez csak több ütemben megvalósulni.

A házszámozásról:
• Elsőként az ingatlan-nyilvántartásban is közterületként 

(utcaként) szereplő utcák házszámozása fog megtör-
ténni, mely során minden ingatlan, házszámot fog 
kapni, arra az utcára, mellyel határos. Ez alapján elő-
fordulhat, hogy
• egy adott ingatlan több házszámot is kaphat, ha 

több utcával határos,
• egyben a korábbi házszámok megszüntetésre ke-

rülnek.
•  A hivatalosan nem létező utcák (pl: Fradi, Lobo, Lajos…

stb.) – jogszabály szerint nem számozhatóak be!
• Miután az utcákban minden ingatlan (tehát a telek) 

házszámot kapott, az egyes épületekre ezután álla-
pítható meg különböző cím, mely a KCR – be is be-
jegyzésre kerül.

• A lakcímkártyák – a megállapított új címekkel – ezután 
válnak kiadhatóvá.

Itt hívnám fel a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy vala-
mennyi cím át fog esni a KCR-nek való megfeleltetésen, de 
ez a folyamat hosszabb időt vesz igénybe!

A lakosságnak semmi teendője nincs a leírtakkal kapcso-
latban. Lakcímkártyája mindenkinek érvényes, cseréje 
egyelőre nem szükséges. A címképzési eljárás lezárását 
után a lakcímkártya cseréről a Kormányablak külön érte-
síti a lakókat.

Budapest, 2017. március 29.

dr. Szeles Gábor sk.
        jegyző

KÖZPONTI CÍMREGISZTER HIRDETMÉNYEI
Módosult címek: 

hrsz cím címkezelési eljárás előtt cím címkezelési eljárást követően
209364/3/A/252 1215 Budapest, Árpád utca 10., 10. em. 251. 1215 Budapest, Árpád utca 10., B.lph. 10. em. 251.
209364/3/A/187 1215 Budapest, Árpád utca 10., 7. em. 186. 1215 Budapest, Árpád utca 10., C.lph. 7. em. 186.
209364/3/A/190 1215 Budapest, Árpád utca 10., A.lph. 7. em. 189. 1215 Budapest, Árpád utca 10., B.lph. 7. em. 189.
209364/3/A/263 1215 Budapest, Árpád utca 10., A.lph. 10. em. 262. 1215 Budapest, Árpád utca 10., B.lph. 10. em. 262.
209364/3/A/141 1215 Budapest, Árpád utca 10., 5. em. 140. 1215 Budapest, Árpád utca 10., B.lph. 5. em. 140.

Módosult címek: 
209364/3/A/1 1215 Budapest, Árpád utca 10.A.lph.fsz. 264. ajtó

Budapest, 2017. január 23.  
Dr. Szeles Gábor, jegyző



21csepeli hírmondó HIRDETÉS

Légy Te is a munkatársunk, 
és dolgozz velünk egy családias vállalatnál!

Irodánkban leadhatod önéletrajzodat, mely rövid idő alatt 
az Általad megjelölt üzletbe kerül. Tájékozódhatsz bármely 
budapesti álláshelyünkről. Kollegáink segítséget nyújtanak 
a központunkba, irodai és adminisztratív pozíciókba történő
jelent kezéshez is.

Amit kínálunk:
• Azonnali, bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.  • Átfo -
gó betanulási program.  • Képzési lehetőség.  • Verseny képes
alapbér, amelyet növelnek a törvény által előírt juttatások 
(délutáni-, esti-, hétvégi pótlék). Ezen felül számos további
béren kívüli juttatást biztosítunk pl.: 
dolgozói kedvezmény, iskolakezdési 
támogatás.

további információk:

allas@spar.hu

Budapest VI., Nyugati tér 1-2.
Nyitva tartás: hétfő: 9°°–19°°,
kedd-csütörtök: 9°°–17°°, péntek: 8°°–14°°

SKÁLA
METRÓ

ALULJÁRÓ SZINT

JÓ BORT KÖZVETLEN
A TERMELŐTŐL!

MEGNYITOTT A      CSEPELEN IS!

CHARDONNAY......................................  399 FT/L
O.MUSKOTÁLY X CSERSZEGI F. ........  449 FT/L
SZÜRKEBARÁT....................................  419 FT/L
KÉKFRANKOS ROZÉ...........................  449 FT/L
CABERNET SAUVIGNON ROZÉ..........  449 FT/L
KÉKFRANKOS......................................  399 FT/L
CABERNET SAUVIGNON.....................  499 FT/L
ZWEIGELT.............................................  419 FT/L
ÉDES VÖRÖS........................................  499 FT/L 
AZ ÁRAK HÚSVÉTIG ÉRVÉNYESEK!

CÍM: CSEPELI PIAC, DEÁK TÉR
WEBLAP: WWW.TAPIOVIN.HU

VÁSÁROLNA, ÉPÍTENE, FELÚJÍTANA, 
ELŐTÖRLESZTENE?

Nyisson lakástakarékot és használja ki 

30%-os, legfeljebb évi  

72 000 Forintos 

állami támogatás!
Lakástakarék személyre szabva: 

+36 30 657 9036
2017. április 30-ig számlanyitási kedvezménnyel! 
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INGATLAN ________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-
es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
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 ingatlan 
azonnal költözhető! Tel.: 06-30-455-4698, 06-
30-593-0865________________________________________ 
CSEPELEN Királyerdőben 600 m2-es (2 ház) 3200 
m2-es telken eladó. Művészi tervezés, hatalmas 
kerti tó, ősfák. i.ár: 110 mFt.  T.: 06-70-335-1674 
magánszemély. Befektetési lehetőségnek is kiváló.________________________________________ 
DÖMSÖDÖN eladó vízparthoz közeli nyaraló. Ked-
vezményes ár. T.: 06-30-466-0292 ________________________________________ 
CSEPEL és Szigetszentmiklós határában kis tető-
tér-beépítéses ház gondozott 160 nöl-es telekkel 
9,5 mFt-ért eladó. T.: 06-30-301-5895

KERES________________________________________ 
NAGYMÉRETŰ panellakást keresek 14,5 mFt-ig. 
T.: 06-30-590-2571________________________________________ 
ELADÓ ingatlant keresek Budapesten és vidéken. 
T.: 06-20-288-4831________________________________________ 
BÉRLEHETŐ zártkertet keresek. 
T.: 06-20-475-7537

TELEK________________________________________ 
ELADÓ Csepelen (Királyerdőben) 314 nm-es épí-
tési telek, tervrajzzal, építési engedéllyel. I.ár: 
9,5 mFt. T.: 06-20-420-6164

EGÉSZSÉG________________________________________ 
MOZGÁSTERÁPIA relaxációval szisztémás beteg-
ségekhez is, Moderntánc, Klasszikus balett, Ge-
rinctornák egyénileg és csoportosan, Magánórák, 
Fitt-dance, Nyújtások, Hatha Yoga, Pilates, Salsa! 
Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55. 
T.: 06/70-318 3077  e-mail: linda@laskaitreningek.hu
web:laskaitreningek.hu 

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

ÁLLÁS________________________________________ 
23. KERÜLETI cukrásztermelő üzembe kere-
sünk tészta posztra cukrász vagy pék kollegát. 
Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelent-
kezés: 0620-983-8923, rendeles@cukraszat.hu ________________________________________ 
23. kerüLETI cukrásztermelő üzembe keresünk ta-
karítót napközbeni, illetve műszak végi takarítás-
ra. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelent-
kezés: 0620-983-8923, rendeles@cukraszat.hu

SZIGETSZENTMIKLÓSI kertépítő cég munkatár-
sakat keres. Előny kertész, kőműves, vízszerelő 
szakma és gyakorlat, B, C, E kategóriás jogosítvány. 
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal: grassmaster.
kft@gmail.com-email címen. Tel: Hajdu Marianna 
+36-70/931-5957________________________________________ 
AZONNALI kezdéssel keresünk raktárost csepeli 
eszközraktárunkba. Változó munkarend, verseny-
képes fizetés. T.: 06-30-625-6097________________________________________ 
CSEPELI telephelyű klímás cég autó és épületklí-
ma szerelői munkakörbe, nem dohányzó kollégát 
keres. t.: 06-70-310-8574

TÁRSKERESŐ________________________________________ 
EZ nem internet, ez a valóság! Társközvetítő iroda, 
ahol személyesen, személyre szabottan foglalko-
zunk Önnel! Hívjon minket, hogy Önnek is legyen 
társa! T.: 06-30-445-8646

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 ________________________________________ 
FESTÉS-mázolás tapétázás kisebb munkák, kőmű-
ves javítások. Kovács Gergely: 06-30-568-6255________________________________________ 
VILLANYSZERELÉSI munkák A-Z-ig javítással. 
T.: 06-30-921-1417 Tarnóczy Vilmos________________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, moso-
gatógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási 
díj. Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzle-
tünkben: mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, 
kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. 
ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 
www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06-70-
701-7843, Javítás vagy csere esetén a kiszállás 
ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nél-
kül. Nincs borítékba pénz, nincs zsebbe pénz. 
Több mint 500 elégedett család. Személyi köl-
csön 9,99% kamattal lakáshitel 4% alatt. 
Hívjon 06-30-985-5000________________________________________ 
VILLANYSZERELŐ mester vállal mindennemű 
elektromos munkát garanciával. Munkavégzés 
esetén ingyenes kiszállás. Nyugdíjasoknak 10 % 
kedvezmény. T.: 06-20-944-6294________________________________________ 
KERTI munkát vállalok. T.: 06-20-475-7537________________________________________ 
KERT-Telekrendezés. Metszés, permetezés, 
favágás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építés 
egyéb kertészeti kőművesmunkák reális áron. 
T.: 06-20-259-6319, 06-781-4021; 
www.telekrendezes.hu ________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, 
kamerás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588 ________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. ________________________________________ 
CSŐFAGYASZTÁS. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
KLÍMASZERELÉS, karbantartás, javítás, ózonge-
nerátoros autóklíma tisztítás. T.: 06-20-440-0633 
www.sturmklima.hu 

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
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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

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!

TANFOLYAMOK 

HANGFÜRDŐ - A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Időpont: április 27. 18.30, április 29. 10.00. 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:
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: szerda 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)

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.

Tisztelt Látogatók!

A Királyerdei Művelődési Ház és a Csepeli 
Helytörténeti Gyűjtemény április 14-18-ig 
zárva tart! Megértésüket köszönjük!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

RADNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

2017. április 7., péntek 18:00
KALEIDOSZKÓP – színes ismeretterjesztő előadás-
sorozat a radnótiban!
MIÉRT HASZNÁLJ NATÚRKOZMETIKUMOT?
Előadó: Nagy Eszter, a MA'OMA'O egyik alapítója
A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

2017. április 8., 19:30-22:00
VÖRÖS ISTVÁN KONCERT – a Prognózis dalaival 
Előzenekar: Torma, a nukleáris masiniszta. 
Jegyek elővételben 2.800 Ft. 
www.vorosistvan.hu. 
A koncert napján a helyszínen: 3.200 Ft.

2017. április 11., 14-17 óra
A DALSZÖVEG IS VERS! – dalszöveg szavalóver-
seny a Magyar Költészet Napja alkalmából 
A belépés díjtalan! 

TANFOLYAMOK
Alakformáló torna  hétfő: 18.30-19.30
Bodyart  
hétfő: 19.00-20.00, csüt.: 18.00-19.00
Capoeira abolicao 
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
Fittánc nőknek  hétfő: 19.30-20.30
Gerinctorna nyugdíjasoknak 
kedd: 8.30-9.30
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
RTM – HASIZOM REGENERÁCIÓ
péntek: 19.00-20.00 
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 

2017. április 14-17 között 
Művelődési Házunk és a könyvtár zárva.
Minden kedves látogatónknak kellemes 
húsvéti ünnepeket kívánunk! 

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

„Nőjünk fel együtt!”
Montessori Mária Kétnyelvű Bölcsőde, 

Óvoda és Iskola

2017 szeptemberében
indul iskolánk

További információ: amiovink.hu 
montessoriiroda@gmail.com | 06-20-352-0575



24 csepeli hírmondóPROGRAM

FÖLD
NAPJA
FÖLD
NAPJA

Program: 9:00 Közös virágültetés a Művelődési Ház előtt 
(kedvező időjárás esetén) | 10:00 Katicák a Földért – a 
Katicabogárka együttes interaktív gyerekkoncer�e | 11:00 
Tudatos növényvédelem – a Csepeli Kertbarát Kör előadása 
| 11:30 Ökomosószer készítés | 12:00 Ásványok a történelmi 
Magyarország területén | 12:30 Színpadon a Csep Jazz 
Dance és az Island Rock Csepel tánccsoportok | 13:00 

Galambröptetés | 13:30 Farmer Fashion Show

Továbbá: HuMuSz Redesign Kiállítás | Herman Ottó Vándortan-
ösvény | kézműves-foglalkozások | öko-játszótér | használt elem 

gyűjtés | zöld pályázatok | kvíz | büfé

2017. ÁPRILIS 22., SZOMBAT2017. ÁPRILIS 22., SZOMBAT

Radnóti Miklós Művelődési Ház | 1214 Budapest, Vénusz u. 2.
Tel.: 278-2757 | www.csepelivaroskep.hu/radnoti

Együttműködő partnereink: 
Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft.,

Csepeli Kertbarát Kör, Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete
 

A rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
A programváltoztatás jogát fenntar�uk!

Május 1. hétfő
10:00 – 20:00
Május 1. hétfő
10:00 – 20:00

Csepeli
retro majális

Csepeli
retro majális

Színes programok
� egé� családnak!

 

Ré�letek a követk�ő lap�ámban,
illetve a www.csepel.hu
weblapon olvashatók.

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

1956-OS CSEPELI

BÜSZKESÉGPONT

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

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

A tárlat díjmentesen megtekinthetô
az alábbi napokon 10 órától 16 óráig:

április 8. (szombat), április 22. (szombat).
Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.

 

Bôvebb felvilágosítás: Királyerdei Mûvelôdési Ház,
1213 Budapest, Szent István út 230.

Tel.: 278-2747, e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

10:00 Vörös Valér és a tojások – a Kisvirág Bábszínház előadása
11:00 A tojáspatkolás titkai – 

Kiss Kálmán tojáspatkoló mester bemutatója
11:30 Tojáskereső és ügyességi verseny  

13:00 Nyuszi Buli – interaktív gyermekkoncert  

Radnóti Miklós Művelődési Ház | 1214 Budapest, Vénusz u. 2.
Tel.: 278-2757 | www.csepelivaroskep.hu/radnoti

CSALÁDI DÉLELŐTT A RADNÓTIBAN

2017. ÁPRILIS 8., 10 ÓRA

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

Eközben:
Állatbemutató, tojásírás, kézműves foglalkozás,

népi játszóház várja az érdeklődőket.


