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A testület szocialista elnöke, Molnár 
Zsolt a menekültek magyarországi „tit-
kos” befogadásáról, honosítási eljárás-
ról akart vitázni, ám ezt a kormánypárti 
képviselők nem szavazták meg. A tes-
tület végül – kormánypárti többséggel – 
a Németh Szilárd alelnök által javasolt 
napirend elfogadásáról döntött.

Ellenzéki pártok teljesen átértelme-
zik a menedékkérelemre vonatkozó 
szabályokat. Akkor is menekültekről 
beszélnek, amikor a határokon átö-
zönlő illegális bevándorlókról és azok 
letelepítéséről van szó. Magyarország 
egyetlen ilyen bevándorlót sem foga-
dott be az elmúlt években, és teljesen 
elutasítja az ország népességének be-
vándorlással történő mesterséges át-
alakítását.

Németh Szilárd az ülésen történt közjá-
tékokra reagálva kiemelte: április 8-án 

arról szavaznak az emberek, hogy Ma-
gyarország megmarad-e magyarnak, 
vagy bevándorlóország lesz-e.

Álproblémákról 
indítottak vitát 
a Nemzetbiztonsági 
bizottságban

Közzétették a 
Fidesz-KDNP 
országos 
listáját 
A Fidesz országos választmánya 
döntött: a listát Orbán Viktor 
pártelnök-miniszterelnök vezeti, 
őt követi Semjén Zsolt KDNP-el-
nök, miniszterelnök-helyettes, 
Kövér László házelnök, Novák 
Katalin Fidesz-alelnök, család- 
és ifjúságügyi államtitkár. Ezu-
tán Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter, Gulyás Gergely, 
a Fidesz alelnöke, frakcióveze-
tője, Kubatov Gábor és Németh 
Szilárd (8. hely) Fidesz-alelnö-
kök, Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere és Harrach
Péter, a KDNP frakcióvezetője 
következnek.

Orbán Viktor miniszterel-
nök a Kossuth Rádió 180 perc 
című műsorában közölte, ed-
dig meghaladta a politikai 
fantáziát, hogy például a Job-

bik és a DK összefogjon, de 
eljött az ideje, hogy „szem-
benézzünk ezzel a realitás-
sal”. Azt is mondta: „látom 
Soros György pénzét a hát-

térben, látom a mesterkedé-
seket”, amelyekkel szemben 
az egyetlen orvosság a nyílt, 
egyenes, őszinte beszéd. 
Orbán Viktor úgy véli, ha a 
szuverenitást elveszik, akkor 
ősi kulturális jogok, lehető-
ségek és a munkával kivívott 
életminőség kerül veszélybe. 
„Egyszer lehet elrontani (…), 
és ha elhibázzuk, bevándorló-
ország leszünk” – emlékezte-

tett. Hiába van jó családpoli-
tika, ha közben az országot 
elárasztják a migránsok, ak-
kor ugyanis „a pénz arra fog 
menni” – tette hozzá. „Ha 
meg akarjuk Magyarországot 
védeni, és nem akarunk mi is 
bevándorlóországgá válni, 
akkor össze kell fognunk, és 
együtt kell ezt a küzdelmet 
megharcolnunk” – mondta a 
miniszterelnök.

A kormány és a Fidesz-KDNP a tisz-
tességes, becsületes, jogkövető és tör-
vénytisztelő emberek pártján áll, nem a 
bűnözőkén, fogvatartottakén, elítéltekén 
– szögezte le az Országgyűlés honvédel-
mi és rendészeti bizottságának elnöke a 
Váci Fegyház és Börtön kultúrtermében 
tartott sajtótájékoztatón. 

Németh Szilárd elmondta, a magyar 
börtönök telítettsége 129 százalékos, és 
a zsúfoltság alapja az, hogy a három csa-

pás törvény miatt kétezerrel több embert 
zártak be. (A magyar büntetés-végrehaj-
tás intézményeiben jelenleg több mint 
17 ezer ember van elzárva.) A politikus 
hangsúlyozta: mindenképpen szeretnék 
felszámolni a túltelítettséget, de a csa-
ládok támogatása megelőzi a börtönépí-
tést. Németh Szilárd szerint a migráció 
„Európára szabadította a terrorcselek-
ményeket” is. Embercsempészet ügyében 
190 magyar és 220 külföldi állampolgár 
van őrizet alatt, a migrációs törvény ki-

játszása miatt pedig 445 külföldi. „Ez 
a szám csak azért ilyen kicsi, mert meg-
épült a kerítés” – tette hozzá.

Németh Szilárd megköszönte a fog-
vatartottaknak, hogy hozzájárultak 
az ország megvédéséhez, utalva ezzel 
arra, hogy a második határkerítést ők 
építették ki. 

Magyarország 
nincs egyedül

A fogvatartottak is 
hozzájárultak az ország 
megvédéséhez 

Németh Szilárd: 
a migráció Európára 
szabadította a terror-
cselekményeket is

A második határkerítést 
fogvatartottak építették

A tavaszi ülésszak utolsó bizottsági ülését tartották

V4-házelnöki találkozó Budapesten

MAGYARORSZÁGMAGYARORSZÁG

fotó: Földházi Árpád fotó: MTI
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„A március 5-ei honvédelmi és rendé-
szeti bizottsági ülés is egyértelműen bi-
zonyította, hogy kikre nem számíthatunk 
az ország megvédésében. A migránspárti 
ellenzék most sem szavazta meg a magya-
rok biztonságának szavatolását biztosító 
„tömeges bevándorlás okozta válsághely-
zet” szeptemberig tartó meghosszabbí-
tását. A Jobbik részt sem vett az ülésen. 
Ők a piszkos munkát az MSZP-sekkel, 
DK-sokkal és az LMP-sekkel végeztetik 
el. Persze Harangozó Tamásnak, Va-
dai Ágnesnek és Demeter Mártának ez 
nem esik nehezére” – mondta az ülés után 
Németh Szilárd, a bizottság elnöke.

Az ellenzék egy része nyíltan, mások 
pironkodva vállalják fel, hogy lebon-
tanák a határt védő kerítést, és Ma-
gyarországon is bevezetnék az illegá-
lis bevándorlók kötelező betelepítését. 
Mindezt úgy, hogy a nyugat-európai 
országok gyaníthatóan a beilleszkedni 
és dolgozni nem kívánó migránsaikat 
passzolnák le Közép-Európának. Utol-
jára Bereczki Miklós, a Jobbik csepe-
li-soroksári jelöltje csatlakozott a kerí-
tés lebontását követelő Gulyás Márton 
választási mozgalmához.

Szigetvári Viktor és Szabó Szabolcs 
pártja, az Együtt szükségtelennek tart-
ja a határkerítést. Megszüntetnék a 
tranzitzónát és bevezetnék a betelepí-
tési kvótát. Szigetvári sajtótájékozta-
tón erősítette meg március 5-én, hogy 
hűek maradtak korábbi terveikhez. Az 
MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó új-
ságírói kérdésre azt mondta: csak ápri-
lis 9-én, a választás után mondja meg, 
hogy lebontanák-e a kerítést.

A határkerítés ellen tiltakozó menetet 
vezető Gulyás Márton Közös Ország 
néven indított mozgalmat a kormány 
megbuktatására. Céljuk, hogy partnere-
ket találjanak az ellenzéki egyéni jelöl-

tek visszaléptetéseire, és egy kormány-
váltással a határkerítés lebontására. A 
mozgalom által meghirdetett vitához 
március 5-én Bereczki Miklós, a Job-
bik csepeli-soroksári jelöltje is csatla-
kozott. A szintén kerítésbontást hirdető 
Demokratikus Koalíció szerint ugyan-
akkor kevés megbuktatni a kormányt. 
Szerintük ez után egy új választást kell 
kiírni, ahol eldöntenék, hogy az ellen-
zéken belül ki kapja meg a hatalmat.

AKTUÁLIS

Megdöbbenést váltott ki Németor-
szágban az írástudatlan menedék-
kérő Ahmad A. esete. A muszlim 
férfi feleségei még gyerekek voltak, 
amikor elvette őket, és eszében sincs 
betartani a német törvényeket. En-
nek ellenére kétemeletes házat ka-
pott szociális lakásként, családjában 
pedig senki nem dolgozik, mindenki 
segélyből él. Bár a németeknek már 
nem jut szociális lakás, ő nagyobb 
házat szeretne, hogy harmadik fele-
ségét is odaköltöztethesse. 

A poligámiát tiltják a német törvények, 
de ahogy más esetekben, úgy hat gye-
reke miatt a 32 éves Ahmad A.-nál is 
elnézték a hatóságok. A férfi egyik fele-
sége, Lina 13 éves korában ment hozzá, 

a másik feleség, 
Betoolis 14 éves 
volt a házasságkö-
tés idején. Törté-
netüket a Spiegel 
Tv mutatta be, ami 
attól keltett óriási 
feltűnést, ahogy 
Ahmad elmondta: 
van egy harma-
dik felesége is. De 

„ahhoz a háznak (ami most csak kéteme-
letes) nagyobbnak kellene lennie, hogy ő 
is jöjjön. Egyébként pedig a jövőben négy 
feleséget és tíz gyermeket szeretnék.”

Ahmad és családjának története olyan 
környezetben vált ismertté, hogy a mig-
ránsok miatt a született németeknek nem 
nagyon jut már szociális lakás. Sőt a né-
met családok jelentős része munkavég-
zés mellett is csak közel annyi jövede-

lemhez juthat, mint 
a munkát sem ke-
reső bevándorló. A 
társadalmi feszült-
séget tovább növe-
li Angela Merkel 
beismerése, hogy 
Németországban is 
vannak no go zó-
nák. Vagyis olyan 
területek, ahová né-
metek jobb, ha nem 
teszik be a lábukat, 
az állam ugyanis 
nem tudja garantál-
ni a biztonságukat.

Migránsok kapják a szociális
lakásokat Németországban

Szabó Szabolcs, és pártja, 
az Együtt a kötelező kvótán 

felül még 15 ezer illegális 
bevándorlót fogadna be

Elhoznák az illegális 
migránsokat Csepelre is 
A baloldali ellenzék győzelme esetében a pártok azon-
nal megkezdenék a határt védő kerítés lebontását és az 
illegális bevándorlók beengedését. Bár korábban ta-
gadták, hogy Brüsszel kötelező kvótát akar Magyaror-
szágra erőltetni, most támogatják azt. Szabó Szabolcs 
és pártja, az Együtt a kötelező kvótán felül még 15 ezer 
illegális bevándorlót fogadna be. Bangóné Borbély Il-
dikó, az MSZP jelöltje szemérmesebb. 
Ő előbb a csepeli-soroksári választók 
bizalmát kéri. Újságírói kérdésre azt 
mondta, hogy erről a témáról csak áp-
rilis 9-e után hajlandó válaszolni. 

A Jobbik látszólag kilóg a sorból. Az il-
legális bevándorlás és a kvóta kérdése-
iben elméletileg a kormány álláspont-
ját osztják. A gyakorlatban azonban a 
kötelező betelepítéseket elutasító al-
kotmánymódosítást ők ugyanúgy nem 
szavazták meg, a népszavazást pedig 
ugyanúgy bojkottálták, mint a ballibe-
rális pártok. 

Az ellenzékre nem számíthatunk
az ország megvédésében

Lebontanák a déli 
határt védő kerítést

AKTUÁLIS

dr. Szabó Szabolcs és az ellenzéki 
pártok 15.000 illegális bevándorlót 

akarnak ideköltöztetni!

Ne hagyjuk, 

Otthonunk és lakásunk a tét!
Ne engedjük, hogy elvegyék!

hogy megtegyék!

SZSZ 29x41 OK.indd   1 2/20/18   9:37

A Fidesz elítéli a kerítésbontást
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szélnek Csepelről és Soroksárról. Nem 
halljuk például, hogy miért ellenezte 
Szabó Csepel központjának városreha-
bilitációját. Nem halljuk azt sem, miért 
ellenezték a csepeli óvodai fejlesztése-
ket. Szabó és Bangóné vállvetve tün-
tettek ugyanis, amikor az önkormány-
zat döntött az óvodai felújításokról és 
arról, hogy ugyanolyan szervezeti rend 
legyen Csepelen, amilyen az MSZP-s 
XIII. kerületben. 

De a legelszomorítóbb: azt sem halljuk, 
hogy mit terveznek Csepelen és So-
roksáron. Bangóné Borbély Ildikó azt 
mondja, hogy Csepel legyen újra vörös, 
és a korrupció ellen harcol. De pont az 
a Szenteczky János a kampányfőnöke, 
aki tele van korrupciós ügyekkel. 

Szabó Szabolcs pedig csak abból a 
Weiss Manfréd Tervből idéz nagyrit-
kán, amelyet Németh Szilárd és a cse-
peli önkormányzat vezetése dolgoztak 
ki közösen. • TK

AKTUÁLIS

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Idén három csaLádI hajóIránduLást szervezünk:

HAJÓKIRÁNDULÁS 
DÁTUMA

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ

2018. június 2. 2018. május 25.

2018. augusztus 26. 2018. augusztus 16.

2018. szeptember 15. 2018. szeptember 7.

jelentkezés és információ:
csaladihajokirandulas@csepelivaroskep.hu  

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

(szülők, illetve szülő és nagyszülő)

tisztelt Csepeli Családok!
 szeretettel meghívjuk Önöket a Csepeli Önkormányzat 

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

és sok vidám meglepetés várja!

hajózzanak 

veLünk!

csePeLIeknek
a tavaLyI nagy sIkerre vaLó 

tekIntetteL 

a Program  2018-Ban Is 

foLytatódIk!

Ingyenes

hajókIránduLások

csaLádI

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

A CSEPELI SZÉPKORÚAKNAKNYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK

INGYENES
Tisztelt Csepeli Nyugdíjasok!

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

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

borbély Lénárd
Csepel polgármestere

vÁRJUK ÖNT IS SZERETETTEL!

IDÉN NÉGY IDőPONTRA LEHET JELENTKEZNI:

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. ÁPRILIS 4.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁRCIUS 23.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 6.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 29.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. mÁJUS 10.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. mÁJUS 2.

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUmA

2018. JÚNIUS 13.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDő

2018. JÚNIUS 5.

Jelentkezés:

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

Hajokirandulas nyugdijas OK.indd   1 1/30/18   15:23

Kikampányoltuk magunkat, 
megyünk haza szavazni

Április 8-án Szabó Szabolcs 
valamelyik gyulai jelöltre 
fog szavazni. Bangóné Bor-
bély Ildikó kabai jelöltre 
voksol. Mégis azon vitatkoz-
nak, hogy ki a csepelibb ket-
tejük közül, és melyiküknek 
kell visszalépnie. Egyetlen 
egy dolog hiányzik a kam-
pányukból. Az, hogy mit 
tennének akkor Csepelért 
és Soroksárért, ha őket vá-
lasztanák képviselőnek.
 
2014-ben Szabó Szabolcs se-
gítségére volt, hogy ez a vá-
lasztókerület a legerősebb 
baloldali körzetek egyike. Az 
is kellett, hogy az MSZP és a 
DK támogatásával indult – te-
szik hozzá a „szövetségesei”. 
Az Együtt politikusa azonban 
hivatalosan négy év képvi-
selőség után is gyulai lakos 
maradt. Ez szép lenne – ha 
nem csepeli képviselő lenne. 

Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó is 
ezt kifogásolta, amikor felemlegették: 
Szabó őt a kabai lakhelyével bírálja. 
Nehéz igazságot tenni kettejük között. 
Kaba ugyanis Gyulánál közelebb van 
Csepelhez, ám Szabónak itt fizettek al-
bérletet, hiába maradt gyulai. 

Megdöbbentő ugyanakkor, hogy a lak-
címvita mellett mennyire keveset be-

Marakodó összefogók: Csepelről  
és Soroksárról nem beszélnek

AKTUÁLIS

Soros György 
egy jelöltet akar 
A civil szervezetekkel politikai 
hatalmat építő tőzsdecápa a da-
vosi Világgazdasági Fórumon 
nyilatkozott magyarországi ter-
veiről. Állítása szerint „Orbán 
megvásárolta az MSZP vezető-
it, és a feltörekvő kispártokban 
is megvannak a kémei. Így pedig 
borzasztóan nehéz összefogniuk, 
és elérni a megválasztáshoz szük-
séges szavazatszámot.”

Ezzel bírálta, hogy több helyen 
– nálunk is – több ellenzéki párt 
indul a Fidesz ellen. Soros egyik 
„civil” szervezője, a Gulyás Már-
ton által létrehozott Közös Ország 
Mozgalom ezért azt tűzte ki célul, 
hogy minden nyerhető körzetben 
csak egyetlen jelölt legyen a Fi-
desszel szemben. A határvédelem 
megszüntetéséhez és az illegális 
migránsok betelepítéséhez ugyan-
is többségre van szükségük.

Bangóné azt mondja, 
hogy Csepel legyen újra vörös, 

és a korrupció ellen harcol

A képviselő magányossága. 
Szabó Szabolcs továbbra is 
gyulai lakos, így valamelyik 
gyulai jelöltre fog szavazni
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Március 3-án, szombaton folytatódott 
az aláírásgyűjtés a csepeli piacnál. A 
2-ai, péntek esti helyzet szerint már 
kilenc pártnak volt meg az érvényes 
ötszáz aláírása, de sok párt még ki-
használta az ívek leadása előtti utolsó 

hétvégét, hogy minél több emberrel 
találkozzon. A Görgey térnél többek 
között a Munkáspárt, a Momentum, 
az MSZP, a Fidesz-KDNP és a Magyar 
Kétfarkú Kutyapárt standja is megta-
lálható volt. 

Az aláírásgyűjtés 
utolsó hétvégéje

Az elmaradhatatlan performansz a szocialisták standjánál

Humor és szarkazmus: 
Magyar Kétfarkú Kutyapárt

Személyesen kampányolt 
Thürmer Gyula,  

a Munkáspárt elnöke

VÁLASZTÁSVÁLASZTÁS

Március 5-én délután óriási hajrával ért véget az országgyű-
lési jelöltséghez szükséges ajánlások gyűjtése. Az érvényes 
ajánlóíveket végül 23 párt és jelölt adta le a csepeli-soroksári 
választókörzetben – de ez még nem a végleges, jogerős lista. 

Országos szinten nagy meglepetések születtek. Szabó Sza-
bolcs pártja, az Együtt gyakorlatilag megbukott. Kiderült, 
hogy a szervezet vidéken életképtelen. Arra sem voltak képe-
sek, hogy a választókörzetek felében jelöltet állítsanak. Sőt, a 
pártnak négy megyében egyáltalán nem lesz képviselőjelöltje. 

Még a teljesen új szervezetként, az olimpia elleni aláírásgyűj-
téssel közéletbe robbanó Momentum jelöltjei is 97 helyen ad-
tak le ajánlásokat, ami csaknem duplája az Együtt teljesítmé-
nyének.

Azt, hogy melyik jelölt hányadik helyen lesz a szavazólapon, 
a törvénynek megfelelően sorsolással döntötték el. A 2018. áp-
rilis 8-i jelöltek, a jelölő szervezeteik és a szavazólapon kapott 
sorszámuk a sorsolás alapján Csepel-Soroksár országgyűlési 
választókörzetben a következők: 

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

Csepelen és Soroksáron 23 jelölt van

fo
tó

: V
er

m
es
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or
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Csepelen összesen 7 felnőtt- és 3 gyermek-háziorvosi 
rendelőt, továbbá a védőnői szolgálat 3 épületét újít-
juk fel a  Kormány támogatásával, a Weiss Manfréd Terv-
nek köszönhetően. A felújítást követően a csepeli betegek 
kényelmesebb, kedvezőbb körülmények között gyógyul- 
hatnak majd.

Csepel Önkormányzata felújította és 2017-ben átadta 
a csepelieknek a régi-új tüdőgondozót. A Weiss Manf-
réd Terv keretében a létesítményt tovább fejlesztjük, 
gyermek-tüdőgondozóval bővítjük, hogy újra elérhető 
legyen ez az ellátás is Csepelen. Így méltó környezet-
ben, a kor igényeinek megfelelően működhet tovább 
Csepelen a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Szakor-
vosi Rendelőintézet felnőtt és gyermek-tüdőgondozója.

A Weiss Manfréd Terv részeként a Csepeli Strandfürdőt 
tovább fejlesztjük. Korszerűsítjük a medencéket, fedett 
tanuszodát, élménymedencét, téliesített gyógymedencét 
építünk. Felújítjuk és bővítjük az öltözőket, a zuhanyzókat, 
a vendéglátóhelyeket és a parkolót is. A Csepeli Strand-
fürdő gyermekektől a nyugdíjasokig minden korosztály 
számára gazdag élményeket kínál majd télen-nyáron. 

VÍZI ÉLMÉNYPARKKÁ BŐVÍTJÜK 
A CSEPELI STRANDFÜRDŐT

A csepeliek számára kiemelten fontos Jahn Ferenc Kórház 
és Rendelőintézet sürgősségi osztályának felújítása nemrég 
zárult, de a Weiss Manfréd Terv lehetőséget teremt további 
nagyszabású egészségügyi fejlesztésekre is. A meglévő kór-
házi épületek megújulnak, új műtéti és diagnosztikai tömb 
épül, fejlettebb vizsgáló berendezések, hatékonyabb orvosi 
gépek és műszerek állnak majd a betegellátás rendelkezésére. 

UGRÁSSZERŰ FEJLŐDÉS JÖN 

A CSEPELI EGÉSZSÉGÜGYBEN

13 HÁZIORVOSI ÉS VÉDŐNŐI 
RENDELŐT ÚJÍTUNK FEL

TOVÁBB FEJLESZTJÜK A CSEPELI 
TÜDŐGONDOZóT

„Az itt élők nevében köszönjük németh szilárd 
képviselő úrnAk A Weiss mAnfréd tervért, Csepelért

és A Csepeliekért végzett pArlAmenti munkáját. 
hAthAtós támogAtásárA A jövőben is számítunk!”

A Weiss Manfréd Terv bemutatását

FOLYTATJUK!
WMT 2old OK.indd   3 3/6/18   15:46

WEISS MANFRÉD TERV

WEISS MANFRÉD 
TERV CSEPEL ÚJJÁSZÜLETIK

21. SZÁZADI TUDÁSKÖZPONTTÁ 
TESSZÜK A JEDLIK GIMNÁZIUMOT

MEGÚJUL AZ 
EGRESSY BÉNI ZENE-
ISKOLA ÉPÜLETE

A Weiss Manfréd Terv keretében Magyarország Kor-
mánya 5 milliárd forinttal támogatja a csepeli Jedlik 
Ányos Gimnázium fejlesztését. Kívül-belül megújul az 
iskola épülete, sőt még egy tanuszoda építése is a tervek 
között szerepel. Teljes körűen modernizáljuk az oktatás 
és a tanulás feltételeit, hogy a csepeli diákok nemzetkö-
zi színvonalú, értékes tudást kapjanak. Csepel neves 
gimnáziumának jövőképét egy helyi társadalmi tanács-
adó testület alakíthatja ki, melynek elnöke Németh Szi-
lárd országgyűlési képviselő, jedlikes „öregdiák” lett. 

KEZDŐDHET A NAPKÖZIS TÁBOR 
ÚJJÁÉPÍTÉSE
Csepel Önkormányzata 2016-ban visszaszerezte 
a Hollandi úti volt napközis tábort, a Weiss Manf-
réd Terv jóvoltából pedig hamarosan felépül-
het az ide tervezett új gyermek-szabadidőpark. 
Természetközeli tanulási, sportolási és szórakozási 
lehetőségek, táborok, rendezvények, színes progra-
mok várják majd egész évben a csepeli iskolásokat.

W

EISS MANFRÉD

C
SEPEL ÚJJÁSZÜLETIK

GENERÁCIóKON ÁT
4. rész

A Weiss Manfréd Terv kereté-
ben kiemelt figyelmet fordítunk 

a csepeli Egressy Béni Reformá-
tus Művészeti Középiskola és Ze-

neiskolára, mely nehéz sorsa ellené-
re a reformáció és a zene kulturális örökségét 

alázattal és tisztelettel ápolja. Az épületet átfogóan 
felújítjuk és kibővítjük, színvonalas körülményeket 
teremtve ezzel az iskola hazai és határon túli növendé-
kei számára egyaránt.

A csepeli BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnázium és 
Szakközépiskola kollégiumát felújítjuk. Korszerűsítjük 
az épületet, a kollégiumi szolgáltatásokat modernizál-
juk és kibővítjük a diákok számára.  

KORSZERŰSÍTETT KOLLÉGIUMOT KAP 
A WEISS MANFRÉD KÖZÉPISKOLA

WMT 2old OK.indd   2 3/6/18   15:46
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Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

TiSzTeLT CSepeLi HöLgyek,

Nők, LáNyok, ASSzoNyok!

 Szeretettel köszöntjük Önöket
és sok boldogságot kívánunk a

NemzetkÖzi NŐNap
alkalmából!

NONAPI_hirdetés_209x90_OK.indd   1 2/27/18   9:52

AKTUÁLIS

A költő születé-
sének 201. évfor-
dulóján lezárták 
a bicentenáriumi 
emlékévet Cse-

pel testvérvárosában, amelynek fővédnöke Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő volt. A hétvégi esemény református 
igehirdetéssel vette kezdetét Nagyszalontán, majd ünnepi mű-
sor és Németh Szilárd ünnepi beszéde következett. Az esemé-
nyen részt vett Borbély Lénárd, Csepel polgármestere is.

„Nagyszalonta igazán méltóképpen tett eleget kötelezettségé-
nek, mindvégig képviselve azt az értékrendet, amelyet az Arany 
János-i kiváltság je-
lent. Ez a város to-
vábbra is hű ahhoz 
az erkölcsi iránytű-
höz, amelyet Arany 
János állított elé-
jük. A közösség 201 
esztendő után is 
helytáll, összefog, a 
nehézségek ellené-
re is képes a jövő-
re koncentrálni, és 

megvalósítani terveit” – fo-
galmazott a fővédnök. Az 
ünnepség zárásaként a 
jelenlévők koszorút he-
lyeztek el a költő szob-
ránál.

„Élni fog a nemzet, 
Amely összetart: 
Kit önvétke meg nem 
hódit, Nem hódítja 
kard.” 

Arany 200: a költő 
szülővárosában zárták 
le az emlékévet

Arany szülőháza Nagyszalontán

A csepeli önkormányzat képviselő-tes-
tülete tavaly ősszel döntött arról, hogy 
parlamenti látogatásokat szervez a ke-
rületi középiskolásoknak. Február 20-
án a BGSZC Csete Balázs Szakgimná-
zium 9. és 11. osztályos tanulói vettek 
részt parlamenti különórán. 

A közel háromórás program ele-
jén idegenvezető mutatta be az 
Országház épületét és nevezetes-
ségeit, majd a csoport a plenáris 
ülésterem karzatáról egy törvény-
javaslat vitájába is betekinthetett. 

Ezután Németh Szilárd országy-
gyűlési képviselő és Borbély 
Lénárd polgármester köszöntöt-
te a diákokat. Németh Szilárd 
elmondta, nemrég egy amerikai 
turisztikai magazin a világ 15 
legértékesebb, legszebb épüle-
te közé sorolta az Országházat. 
A politikus érdekességként ki-
emelte: a Parlamentet 1885-ben 
kezdték építeni, akkoriban a 
Nagy-Magyarország egész terü-
letéről: Erdélyből, Felvidékről, 
Kárpátaljáról, a Délvidékről is 
hoztak ide építőanyagot. „Az 
egész ország összefogott, hogy 
legyen az országnak egy háza.”

Parlamenti különóra 
csepeli diákoknak

Montessori Mária 
Kétnyelvű	Iskola	Csepelen

Nőjünk	fel	
együtt!

Várunk iskolánkban 
a 2018-as tanévre!

• Kis létszámú osztály 
a több odafigyelésért

• Montessori módszer:  
megtanulunk tanulni

• Angol/magyar nyelvi 
oktatás	már	első	osztálytól

• Szeretetteljes légkör, 
stresszmentes környezet
• Egész napos kéttanáros 

modell
• Stabil kompetenciák, 
kiegyensúlyozottság, 

boldog kisiskolás évek

Nyílt napok márciusban 
minden héten 

kedden és pénteken, 
8.30 és 10 óra között 

előzetes	egyeztetés	alapján.	

További információs: 
www.amiovink.hu/iskola; 

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

Először az Országházban 
Farkas Boglárka, Szabó Szabina Cintia 
és Kovács Vanda a Csete Balázs Szakgim-
názium 9. osztályos tanulói először láto-
gattak el a Parlamentbe. Elmondták, sok 
újdonságot, hasznos információt hallottak. 
Bár a látogatást megelőzően foglalkoztak 
az iskolában az Országház történetével és 
nevezetességeivel, de izgalmas élmény volt 
mindezt személyesen is megtapasztalni. 
„Lenyűgöző volt az arany lépcsőház, ami 
a kupolacsarnokba vezet, és érdekes volt 
kipróbálni a fából készült korabeli liftet is” 
– mondták. Míg Boglárkának és Cintiá-
nak elsősorban  a Szent Korona és a koro-
názási jelvények tetszettek leginkább, addig 
Vanda a kupolacsarnok csillagboltozatát, a 
különleges csillárokat és a királyszobrokat 
emelte ki. Ám a plenáris ülésteremben el-
töltött fél óra is nagy élmény volt.

OKTATÁS

fotó: Vermes Tibor
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Bár a tavasz téli hideggel, hóval kö-
szöntött be, nem kell már sokat várni 
a jó időre. Csepelen egyre több azok-
nak a megújult területeknek a száma, 
ahová szívesen látogatnak el a kerület 
lakói. Tavasszal folytatódnak, illet-
ve ismét elkezdődnek a felújítások: 
2018-ban is tovább szépül a kerület. 

Gördeszkapálya
A megújult Daru-dombon egy országos 
szinten is egyedülálló, a sportág elvárá-
sainak maximálisan megfelelő, bizton-
ságos és minőségi sportolási lehetőséget 
biztosító gördeszkapályát alakítottak ki, 
melyet a tavaszi jó időben már haszná-
latba is vehetnek a sportolásra vágyók.

Rákóczi Kert
348 millió forintból születik újjá a Rá-
kóczi Kert. Ebben az összegben 
egyrészt a A Tér_Köz fővárosi 
pályázaton elnyert összeg 
és az önkormányzat ön-
része szerepel. A ki-
vitelezés előkészíté-

se után, ebben az évben elkezdődnek a 
munkák. A családbarát közösségi park-
ban – többek között – felújított sportpá-
lya, korszerű és nagyobb játszótér, vado-
natúj futókör, még több zöld várja majd 
a látogatókat. 

Napközis tábor 
A kis-Duna-parti terület megújításnak 
tervei között szerepel egy központi 
épület, egy parkoló, valamint szabadté-
ri foglalkoztatóhelyiségek kialakítása. 
Ezenkívül a kert is megszépül, a zöld-
felületek mellett sportpálya, modern 
játszóeszközök és egy kilátótorony is a 
gyerekek rendelkezésére fog állni.

AKTUÁLIS

Tavasszal 
folytatódnak 
a felújítások

Óvoda- és bölcsődeudvarok
A csepeli önkormányzat 2014-ben dön-
tött a bölcsődék, óvodák, játszóterek 
felújításáról. A Csepeli Gyermeksziget 

P r o g r a m 
k e r e t é b e n 
2019-ig az ösz-
szes bölcsődét, 

óvodát és játszóteret felújítják. Idén 
négyszázmillió forintot költenek négy 
óvoda és két bölcsőde rendbetételére. 

A Füstifecskék, Mesevár és Szivárvány 
Tagóvoda, valamint a Tipegő Bölcső-
de és a Nagy Imre Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola udvarának a 
felújítása kezdődik el. 

Kalózhajós játszótér 
Májusban ismét birtokba ve-

hetik a családok a megújult 
és kibővített játszóteret. 
A kalózhajó parti szik-
lák között lesz zátonyra 
futtatva, mellette fan-
táziadús kalózkunyhók 
is épülnek. Úgy tudjuk, 
hogy egy új mászóháló 

és polip homokozó építé-
se is szerepel a tervekben. 

Mivel nagyon sokan láto-
gatják a játszóteret, a parkolót 

is kibővíti az önkormányzat. 

AKTUÁLIS

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Idén három csaLádI hajóIránduLást szervezünk:

HAJÓKIRÁNDULÁS 
DÁTUMA

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ

2018. június 2. 2018. május 25.

2018. augusztus 26. 2018. augusztus 16.

2018. szeptember 15. 2018. szeptember 7.

jelentkezés és információ:
csaladihajokirandulas@csepelivaroskep.hu  

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

(szülők, illetve szülő és nagyszülő)

tisztelt Csepeli Családok!
 szeretettel meghívjuk Önöket a Csepeli Önkormányzat 

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

és sok vidám meglepetés várja!

hajózzanak 

veLünk!

csePeLIeknek
a tavaLyI nagy sIkerre vaLó 

tekIntetteL 

a Program  2018-Ban Is 

foLytatódIk!

Ingyenes

hajókIránduLások

csaLádI

Hajokirandulas_CSALADI_OK.indd   1 1/30/18   15:27
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Nőmozgalom indult Németországban a beván-
dorlók által megerőszakolt, bántalmazott nők 
emlékére és támogatására. A kezdeményezés 
fő célja, hogy a migrációhoz köthető erőszakos 
bűncselekmények nyilvánosságra kerüljenek, 
napvilágot lássanak. A fiatal, öntudatos nők ál-
tal létrehozott 120 decibel nevű mozgalom an-
nak a közismert, táskában hordható riasztónak a 
hangerejére utal, amely az erőszakoskodó táma-
dók elijesztésére szolgál. 

Az aktivisták a kampányindító kisfilmjükben 
felróják a politikai vezetőknek, hogy nem védik 
meg a határokat, nem ellenőrzik, kit engednek 
be az országba. Ugyanakkor hangsúlyozzák, ele-
gük van a napi szinten uralkodó erőszakból, nem 
akarnak tovább rettegni az illegális migráció ho-
zadékának tekintett késelésektől és szexuális erő-
szaktól. Tiltakoznak a kormány tétlensége ellen. 
A néhány perces bemutatkozó filmben megrázó 
mondatok hangzanak el a hétköznapokban jelen-
lévő erőszakról, amelyeket a német sajtó igyek-
szik elbagatellizálni, eltussolni. Végül arra kérik 
a többi nőt, csatlakozzanak a mozgalomhoz, és 
beszéljenek hangosan az őket ért sérelmekről.

Női önvédelmi 
mozgalom 
a migránserőszak 
ellen 
Németországban

120  
decibel

A kisfilm itt 
megtekinthető:  

Ezer sóterápiás bérletet 
ad ismét a nyugdíjasoknak 
a csepeli önkormányzat. 
Az ötezer forint értékű, 
ötalkalmas bérleteket a 
Csepeli Nyugdíjas Házban 
vehetik át az igénylők.  A 
pályázati program az ön-
kormányzat és a Sóterápi-
um sóbarlang közös ösz-
szefogásával valósul meg.

Borbély Lénárd polgármes-
ter javaslatára az elmúlt év-
ben kaptak először bérletet 
az idősek a Sóterápiumba. A 
nagy sikerre való tekintettel 
idén is javaslatot tett a pol-
gármester a bérletek meg-
vásárlására: ezt a testület 
is jóváhagyta. A napokban 

Borbély Lénárd átadta az 
idei első jelentkezők bérle-
tét a Csepeli Nyugdíjas Kö-
zösségi Házban. Az átadón 
elmondta, a városvezetés 
kiemelt figyelmet fordít 
az idősekre, többek között 
ezért vezették be számukra 
a Csepeli Strandfürdőben 

igénybe vehető 
ingyenes strand-
belépőt, hetven év 
felett a házi segít-
ségnyújtást, a du-
nai hajókirándu-
lásokat, a sokféle 
tematikus progra-
mokat a nyugdíjas- 
házban, a sóterápi-

ás bérletek felajánlását. Ed-
dig tizenöt hajókirándulá-
son vehették rész a kerület 
nyugdíjasai: az elsőt 2014. 
október 1-jén, az idősek 
világnapján szervezte az 
önkormányzat. Idén négy 
hajókirándulásra invitálják 
a nyugdíjasokat, melyekre 
várják a jelentkezőket.

Sóterápia, 
hajókirándulás, 
strandbelépő

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Szeretettel várjuk!

nyugdíjasoknaksóterápia

ingyenes sóterápiás BÉrLet a CsepeLi ÖnkorMányZattóL!

Most 5000 Ft ÉrtÉkű, 5 aLkaLMas 
sóterápiás BÉrLetet igÉnyeLhet

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

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

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

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

SzeretNé egéSzSégét megőrizNi? 
CSepel ÖNkormáNyzatáNak támogatáSával iNgyeNeS 

himalájai SóterápiáN vehetNek réSzt a kerületbeN élő időSek!

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

Négy hajókirándulást rendez 2018-ban az 
önkormányzat a kerület nyugdíjasainak

AKTUÁLIS
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Előszeretettel használom otthon a Pataki-/
római tálat, ugyanis az abban készült éte-
lek nemcsak megőrzik vitamintartalmukat, 
de rendkívül ízletesek is, ahogy összeérnek 
benne az ízek.

Németh Szilárd: így főzök én

Vitamindús egytálétel 
hagyományosan

A combokat megmosom, a fűszerkeverékkel bedörzsölöm. 
A Pataki-tálat egy félórára beáztatom, majd kikenem a 
vaj negyedével. A tál aljára fektetem a combokat, ezután 
szépen sorban vagy vegyesen összekeverve 
jöhetnek a zöldségek. A vajat a tetejére 
csipkedem, lefedem, és beteszem a 
sütőbe: 200 fokon 2 órán át ké-
szül. Majd a húsokat kiszedem, 
és 15-20 perc alatt ropogósra 
sütöm. Ez az étel a feleségem 
kedvence, nagyon egyszerűen 
és olcsón elkészíthető, de annál 
ízletesebb, és mutatósan tálalható 
étel. Jó étvágyat!

Hozzávalók:  
10-12 csirkecomb
50 dkg zöldborsó
50 dkg kelbimbó
50 dkg kukorica
50 dkg brokkoli
50 dkg laskagomba
2 szál szeletelt 
petrezselyem

2 szál szeletelt 
halványító zeller
3 szál szeletelt sárgarépa
3 gerezd apróra vágott 
fokhagyma 
20 dkg vaj
szárnyas fűszerkeverék, 
só

Zöldséges-gombás csirke  
Pataki-tálban

RECEPT

Iskolába hívogató
A Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola zöldövezetben fekszik, 
zárt területen, biztonságos, szép 
környezetben tanulhatnak a gye-
rekek. Jó feltételek mellett, ki-
válóan képzett pedagógusokkal 
dolgozunk, idén már hatvan éve.  
Eredményeinket humánus, gyer-
mekközpontú neveléssel, a szü-
lőkkel való jó együttműködéssel 
érjük el. Iskolánk fő profilja az 
angolnyelv-oktatás. Kiemelt a 
matematika, az informatika, 
a	 környezeti,	 művészeti	 és	 az	
erkölcsi nevelés. CHEF szemé-
lyiségprogramot alkalmazunk. 
Több szakkör,	 sportkör,	művé-
szeti és zeneiskolai foglalkozás 
színesíti a délutánokat. A DÖK, 
SZMK és az alapítvány jól szer-
vezetten segíti a munkánkat. Idén 
két osztályt indítunk.

Nyílt nap: 
2018. március 21. (szerda)
1. óra: Benda Mihályné, Kati 
néni (matematika)
2. óra: Joó Erika (magyar)
3. óra: Kovácsné Tokodi Ágnes 
(magyar)
4. óra: Joó Endre (matematika)

17 órakor a szülőknek tájékozta-
tót tartunk az iskola ebédlőjében.

Sok szeretettel várunk minden 
érdeklődő szülőt!
Kölcsey Ferenc Általános Iskola 
1214 Bp. Iskola tér 45., 
Tel.: 278-2150
További információ: 
www.kolcsey.eu
Málek István 
intézményvezető

EGYHÁZI ÉLET

Talpra, magyar! 
A téli olimpiai arany után sokan újult 
erővel látnak neki céljaik megvaló-
sításához. Bátorít, lelkesít, erőt ad! 
Mi életünk célja? A végső célunk? A 
nyolcadikosok hittankönyvének mi-
napi rejtvényében: a mennyország!

Olyan természetes a sportolók lemon-
dása – a győzelemért. Olyan termé-
szetes étrendjük, étrendünk szabá-
lyozása – egy célért, akár egy nagy 
célért! Akkor mit csodálkozunk a 
böjtön? Miért böjtölünk? Hogy se-
gítse figyelmünket! Ebéd után, mit 
tagadjuk, álmosak leszünk. Sokan 
vasárnap bizony szundítanak is.

No de verseny idején?! S a keresz-
tény egész élete: verseny, s nem keve-
sebbért – az örök életért.

Na ezért a böjt; vége a szundításnak: 
„Talpra, magyar!”  Talpra, keresztény! 
A „relativizmus diktatúrája” (XVI. 
Benedek pápa), a szellemi zűrzavar, a 
szólamok idején keresd a biztos utat.

Segítsen minket egy hasonlóan za-
varos, tiszta hitet és értéket elnyomó 
időben élt egyházatya szava:

„Sokféle utat kell megvizsgálnunk, és 
sok erőfeszítésbe kerül, amíg megtalál-
juk azt az egyet, amely egyedül helyes. 
Sokak bölcs tanítása segít ugyan ab-
ban, hogy megtaláljuk az örök életre 
vezető egyetlen utat.  Utakat tár elénk 
az ószövetségi törvény, utakat mutat-
nak a próféták, utakat tárnak elénk az 
evangéliumok, utakat az apostolok, és 
utakat mutatnak a parancsokban elő-
írt különböző cselekedetek. Boldogok 
mindazok, akik Isten félelmében járják 
ezeket az utakat.” (Szent Hiláriusz)

Hát ezért esküszünk, hogy langy ke-
resztények nem leszünk!
Kispál György plébános

A közeljövőben Csepel is csatlakozik 
a „Mozgó Könyvek” mozgalomhoz, 
így a nagysikerű közhasznú könyvter-
jesztő program a kerületben is elérhe-
tő lesz. A különleges könyves kocsik 
jelenleg a főváros nyolc forgalmasabb 
pontján várják az olvasókat. A kez-
deményezésnek köszönhetően az ér-
deklődők kötetenként mindössze 300 
forintért válogathatnak a különböző 
témájú és műfajú könyvek közül. A 
mozgalom célja, hogy növelje a digi-

tális korszakban felnövő Z generáció 
olvasási kedvét, könyvek iránti lelke-
sedést, ugyanakkor a szegényebb ré-
tegek számára is biztosítsa az olvasás 
örömét.

A köteteket elsősorban pedagógusok és 
egyetemisták árusítják, akik hasznos 
segítséget nyújtanak a választásban. A 
standokon a magyar és a világiroda-
lom ismert művei mellett mese-, úti-, 
művészeti és tudományos könyvek is 
megtalálhatók. A mozgalom nyomán 
kerületenként, évente 30-50 ezer hasz-
nált könyv talál új gazdára. 

A kocsi Csepelen, a Sétáló utcában, a 
könyvtárnál lesz megtalálható. A te-
rületet az önkormányzat ingyenesen 
bocsátja az üzemeltető rendelkezésére.

Mozgó
könyvek 
Csepelen 

Tavaszköszöntő A tél legzordabb napjával indult márciust Tavaszköszöntő 
rendezvénnyel üdvözölték a Csepeli Olajág Otthonokban. A lakók jó hangu-
latú szórakoztatásáról a Bihari János Táncegyüttes tagjai gondoskodtak. A 
városvezetés támogatásával márciustól interaktív előadásokat szerveznek 
az otthonban, igény szerint érintve az egészség, a társas kapcsolatok vagy a 
gasztronómia témakörét – ezt Ábel Attila alpolgármester jelentette be.

CIVIL ÉLET
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GYEREKSAROK

Ismét egy csepeli programra hívjuk fel figyelmeteket. 
Mikor lesz? 

Vízszintes:	1.	A	meghatározás	eleje	(zárt	betűk:	E;	A;	E)	9. Felázott földdel 
szennyezett 10. Mohamedán fejedelem 11. „A” tolvajlás 13. Keverve ken! 
14. Ravaszdik 16. Kiütéses győzelem 17. Zsiráf fele! 18. Sok idővel ezelőtt 
20. Légnemű anyag 21. Személyes névmás 22. Ábrázat 23. Csillag lehet ilyen 
25. Névelő 26. Roskad 27. Össze-vissza írtok! 29. Égne közepén! 30. Ijeszt  

Függőleges:	1. Üt 2. Nyakmelegítő 3. A Brit-szigetek egyik állama 4. Vadászkutyái 
vagy nyomozói 5. Tárolóeszköz vászonból 6. Tiltószó 7. Kevert nem! 8. Tétlenül 
kiteker!  12. Becézett Sára 15. Kékülni kezd! 17. A hajózást akadályozó víz alatti 
homokdomb 19. Gyomos, dudvás 20. A meghatározás vége (E; T) 21. Visszaút! 
24. Agyrém belső része! 25. Amelyik személyen 27. Lám 28. Némán tűzöm! 
31. Véredény

Előző rejtvényünk megfejtése: március 4-én, vasárnap

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31

32

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. március 12. 

Sorsoltunk! A március 1-ei skandináv rejtvény nyertese: Bilacsics Márk 1214 Budapest, Csikó sétány. A gyerekrejtvény nyertese: Kiss Ramóna 1213 
Budapest, Rakéta u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!

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

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás 
Andrea, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Potondi Eszter, Zubor 
Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2018. március 16-án, pénteken jelenik meg.
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MUNKALEHETŐSÉG STABIL HÁTTERŰ
 NAGYVÁLLALATNÁL

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

- betanított munkás
- nyomdai szakmunkás

- mechanikai karbantartó
- targoncavezető

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

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

rozsa.tamas@zrinyi.hu

CSATLAKOZZ CSAPATUNKHOZ!

Tankerületi közlemények 
A Dél-Pesti Tankerületi Központ közérdekű információi
Székhely: 1212 Bajcsy Zsilinszky u.59/a. 
(Bejárat a József Attila u. felől)
email: delpest@kk.gov.hu

Hit- és erkölcstan 
iskolai oktatása
Tisztelt Szülők!

A hit-és erkölcstan, illetve az erkölcstan iskolai oktatásával 
kapcsolatban a következőkről tájékoztatom Önöket:

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

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a szülő a következő tanévtől 
módosítsa az erkölcstan vagy a hit-és erkölcstan tantárgyra 
vonatkozó választását. Szándékát minden tanév május 20-áig 

írásban kell közölnie az iskola igazgatójával és a választott egyház 
hitoktatójával (képviselőjével).

Az elmúlt évhez hasonlóan a hit-és erkölcstan oktatásával 
kapcsolatos ismeretekről az Országgyűlés által elismert 27 
magyarországi egyház, vallásfelekezet és vallási közösség idén 
is ismertetőt tarthat a szülőknek. Ezúttal három iskolában lesz 
lehetőségük az egyházak képviselőinek tájékoztatást adni a hit-
és erkölcstan oktatással kapcsolatos elképzeléseikről. Az alább 
megadott helyszínekből azt választhatják a szülők, amelyik 
számukra a legmegfelelőbb. Mindegyiken ugyanazt a tájékoztatást 
kapják. Kezdési időpontok és helyszínek a hit-és erkölcstan 
oktatással kapcsolatos egyházi tájékoztatásokról:
• Március 5-e, hétfő, 17 óra: Herman Ottó Általános Iskola  

(XXI. Dr. Koncz János tér 1. tel.: 420-5269)
• Március 12-e, hétfő, 17 óra: Eötvös József Általános Iskola  

(XXI. Szent István u. 232. tel: 278-2148)
• Március 19-e, hétfő, 17 óra: Karácsony Sándor Ált. Iskola  

(XXI. Rákóczi F.u. 106-108. tel: 276-6167)
 
A helyszínek és időpontok felkerülnek az iskolák honlapjára is.
Ha kérdéseik merülnek fel, Tankerületünk fent található 
elérhetőségein kereshetnek bennünket 

Tóth János, tankerületi igazgató

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-
es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
CSEPELEN és Halásztelken 1000nm föld eladó 3 
mFt-ért. T.: 06-20-971-1611

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festmé-
nyeket, dísztárgyakat, órákat, csillárokat, bizsu-
kat, réz, bronz tárgyakat, hangszereket, könyve-
ket, ruhaneműt. Teljes hagyatékot. 
T.: 06-30-943-5583

CSERE________________________________________ 
XI. KERÜLETI 40 m2-es önkormányzati lakáso-
mat cserélném csepeli önkormányzati panel gar-
zonra. M4-es metró végállomásánál található. 
Közös ktg. nincs, rezsi nagyon alacsony, fűtés és 
a villany napkollektorral. A lakás teljesen felújí-
tott és kert is tartozik hozzá. T.: 06-70-670-6309 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS! Lakások , nyaralók stb, régi 
vezetékhálózat cseréje, felújítása, lakáselosztók 
cseéje, bővítése garanciával. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
FESTÉS-MÁZOLÁS tapétázás. Kisebb munkák, 
kőműves javítások, gipszkartonozás. T.: 06-30-
568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtésszere-
lés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Mindenne-
mű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06-1-402-4330, 
06-20-491-5089

APRÓHIRDETÉSEK   

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
Nokta Zoltán

életének 68. évében, 2018. február 15-én elhunyt.
Folyó év március 13-án, kedden 9.00 órakor a 

Csepeli Temető ravatalozó nagy terméből helyeztetjük örök nyugalomra.
Távirat cím: 1213 Budapest, Damjanich J. u. 197/B.

REJTVÉNY

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!  

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

1215 Budapest, Csete Balázs u. 15., 
info@csepelihirmondo.hu
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RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. | Tel.: 278-2757 | Fax: 277-5232

E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

FELHÍVÁS
„A DALSZÖVEG
IS VERS”

CÍMMEL SZAVALÓVERSENYT HIRDETÜNK 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK, KÖZÉPISKOLÁSOK 
ÉS FIATAL FELNŐTTEK SZÁMÁRA A MAGYAR 
KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL.
A VERSENYEN A KÖNNYŰZENEI DALSZÖVEGEKET 
VERSKÉNT SZAVALVA KÉRJÜK ELŐADNI.
 

IDŐPONT: 2018. április 11., szerda 14 óra
HELYSZÍN: Radnóti Miklós Művelődési Ház 
    (1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

A nevezési lap honlapunkról letölthető: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
 

Nevezési határidő: 2018. március 29.
 

Minden résztvevő emléklapot kap, kategóriánként 
az első három helyezettet díjazzuk!
 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
irodalomkedvelőt a rendezvényünkre!

NEVEZÉSI KATEGÓRIÁK:
» alsó tagozatos általános iskolás
» középiskolás 
» felső tagozatos általános iskolás
» felnőtt (18 év feletti) 

1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

Időpont:
2018. március 23.,
péntek 18 óra

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

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

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

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | Fax: 427-0341

E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

1956-OS CSEPELI

BÜSZKESÉGPONT

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

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

Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.
 

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

e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

Használt
gyerekruhák,

játékok
cseréje, vására

BABA•

MAMA
BÖRZE

Megunt
kamaszholmik

vására

BABAM
AM

ABÖRZE

BA
BA

MAMA

BÖ
RZE

2018. április 14., május 12.,
9-től 13 óráig

asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft
Az asztalok bérlésével kapcsolatban érdeklődjenek a művelődési ház elérhetőségein!

(A dátumok változtatásának jogát fenntartjuk!)

A művelődési házban
1977 óta működő

 

Kézimunka és
Szőnyegszövő

Szakkör
kiállítása

2018. március 8-14.

Megnyitó:
2018. március 8., 16 óra

 
A belépés díjmentes!

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

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

A Szabó Magda Közösségi Tér Galériája

sztele�el meghívja Önt

Sára Ernő
Ferenczy Noémi-díjas gra kusművész, akadémikus

Vannak köz- és ünnepnapok
című kiállításának megnyitójára

2018. március 13-án, 18 órára
 

A kiállítást megnyi�a dr. Feledy Balázs, művésze
 író

Közreműködik Fabók Ágnes, pedagógus
és Tarczali Krisz�án, színművész

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. ZÖLDTERÜLET 
FENNTARTÁSI OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET

 

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ, 
KERTÉSZETI SZAKMUNKÁS

MUNKAKÖRÖKBE

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 
parkfenntartási, kertészeti gépkezelői és egyéb kertészeti 
szakmunkák végzése.

Általános elvárások: a munkához tartozó kisgépek kezelése 
• szakmai jártasság • felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 
megbízhatóság, precizitás • minőségi munkavégzés

Felvételnél előnyt jelent: kertész szakmunkás végzettség 
• gépjármű vezetői jogosítvány (B, C kategória) • kertészeti 
kisgépkezelői oklevél • több éves szakmai gyakorlat, tapasztalat

Amit kínálunk: hosszú távú, stabil munkahely • bejelentett 
8 órás munkaviszony • jó munkahelyi légkör, változatos 
feladatok • szakmai fejlődési lehetőség • jövedelem kiegészítő 
juttatás Cafeteria • munkavégzés a kerületen belül

Napi munkaidő: Hétfőtől csütörtökig: 7:00 – 16:00 • 
Péntek: 7:00 – 12:20

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



24 csepeli hírmondóPROGRAM

Március 15-ei
megemlékezés

Magyar zászló
és címer napja

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

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

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

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

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

 és a Kis-Csepel Táncegyüttes műsora
 Kísér a Naszály Zenekar

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

15.40 Gólyalábon is huszárkodunk – 
 a Langaléta Garabonciások utcaszínháza                  

17.00 Csík Zenekar koncertje

További programok
1848/49-es katonai hagyományőrzők;

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

puskagolyó-öntés, mesterség-bemutatók
és ismeretterjesztő foglalkozások;

népi játék-kavalkád, Kádár Ferkó Fotószínháza

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

14.00 Magyarból jeles – dalok a jelennek 
 és a jövőnek a Kiss Kata Zenekartól
19:00 Csepeli Szimfonikus Zenekar 
 ünnepi hangversenye
 Királyerdei Művelődési Ház (Csepel, Szent István út 230.)
 A hangversenyre jegyek korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért kérjük, 
 részvételi szándékát jelezze a protokoll@csepel.hu vagy a 06 70 777 1866 
 elérhetőségeken legkésőbb 2018. március 12-ig.

További programok
 A Vermes Miklós Általános Iskola

magyar címer- és zászló kiállítása;
zászló- és címerfestés; huszártábor,

lovagoltatás, állatsimogató,
körhinta, kisvasút,

vándorjátszótér

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

Időpont: 2018. március 15.
Helyszín: Görgey tér

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

Szeretettel várjuk önöket!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere


