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Hamarosan elkezdődik a fővárosban 
meglévő földutak szilárd útburkolat-
tal történő ellátása – derült ki  Tarlós 
István február 22-ei sajtótájékozta-
tóján, amelyen részt vett Ughy Attila, 
a XVIII. kerület és Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere is. Az állami 

pályázati forrásból megvalósuló pro-
jekt során a legtöbb összeget a XXI. 
kerület nyerte. 

Tarlós István elmondta, a négyéves 
program első fázisában tizenhárom fő-
városi önkormányzat pályázott eredmé-

nyesen. A program keretében összesen 
181 földutat mintegy 42 kilométer hosz-
szúságban és 8,3 milliárd forint érték-
ben aszfaltoznak le. Budapesten közel 
225 kilométer földút van, ami a teljes 
fővárosi úthálózat öt százaléka. A mun-
kálatok során ezek 20 százaléka az első 
fázisban kap szilárd burkolatot. A két 
legnagyobb támogatást a XVIII. és a 
XXI. kerület kapta.

Borbély Lénárd polgármester a sajtó-
tájékoztatón elmondta, Csepel 2010-ig 
nemcsak a főváros, hanem az ország 
mostohagyermeke volt, ez az utak mi-
nősége mellett a kerület állapotában is 
megmutatkozott. „2010-ben mintegy 4 
milliárdos hiánnyal vettük át a kerület 
vezetését. A szocialista városvezetés 
alatt nem jutott pénz semmire sem. Fo-
lyószámlahitelből fizették a pedagógu-
sok, tanárok és az alkalmazottak bérét, 
emellett több mint 50 kilométeres földút-
hálózatot is ránk hagytak. Innen kellett 
indulnunk”. 

Azóta nagyot fejlődött Csepel: az el-
múlt években  utak, járdák, csapadék-
víz-elvezető csatornák épültek, s ezek a 
fejlesztések most tovább folytatódnak. 
A 8,3 milliárd forintos pályázati for-
rásból Csepelnek sikerült a legtöbbet 
nyernie, ez mintegy másfél milliárd 
forint. „Az önrésszel együtt, 2019-ben 
3,3 milliárd forint értékben fogunk szi-
lárd burkolatú utakat, járdákat és csa-
padékvíz-elvezető rendszereket építeni. 
A teljes beruházás pedig összesen 7,3 
kilométeren valósul meg” – tette hozzá 
Csepel polgármestere. • TK

Útépítés: újabb 
másfél milliárdos 
kormánytámogatás 
Csepelnek

AKTUÁLIS

Borbély Lénárd polgármester Face-
book-oldalán számolt be arról, hogy 
a Széchenyi iskola melletti a Brenner 
János tér felújítása elkezdődött. Lát-
ványterv: ilyen lesz a tér, ha elkészül.

Elkezdődött 
a tér felújítása
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Már javában tart a Csepeli Strand fel-
újításának második üteme. A régi be-
járatot és a háromszög alakú öltözőket 
lebontják. Utána kezdik az új öltözők 
és a fogadóépület megépítését. A 
munkálatokat várhatóan május végén 
fejezik be. A korábbi években április-
ban volt zárva a strand a nyári üzeme-
lésre való átállás miatt, most emiatt 
májusban lesz a leállás. Az új főépület 
átadásáig a büfénél lesz a bejárat.

Műszaki felújítás
„Nyáron megújult környezetben vár-
juk a fürdőzni vágyókat! A biztonsági 
embereink pedig készen állnak a rend 
további fenntartására” – írta Borbély 
Lénárd polgármester, amikor bejelen-
tette a Csepeli Strandfürdő fejlesztésé-
nek újabb ütemét. Csepelnek Németh 
Szilárd korábbi polgármester hivatali 
idejében lett ismét uszodája, télen sátras 
megoldással. Borbély Lénárd polgár-

mester kezdeményezésére tavaly újabb 
műszaki felújításokkal fejlesztették a 
strandot, és alaposan megerősítették 
a biztonsági szolgálatot. Ezen túl ját-
szóeszközöket, csúszdákat cseréltek 
ki újakra, új napágyakat vásároltak, a 
kisgyerekes édesanyáknak pelenkázó-
helyiséget alakítottak ki, a gyermek-
medence fölé pedig napvitorlát tettek.

Elkezdődött a második ütem
Idén február elején kezdték el bontani  
a régi, szocreál típusú öltözőépületeket: 
a főbejáratra is ez a sors vár. 

Lapunk információi szerint a bontási 
munkálatokat előreláthatólag márci-
us végén befejezik. Az új főbejáratnál 
mozgáskorlátozottaknak is építenek 
mosdót, és a pelenkázó is új helyiség-
ben kap helyet. A főbejárat mellett bel-
ső kamerával védett biciklitároló lesz. 
Az új öltözőben 360 szekrényt és 30 
öltözőkabint alakítanak ki, tíz férfi és 
tíz női zuhanyozóval. A mozgáskorlá-
tozottaknak is lesz öltözőjük és zuha-
nyozójuk. A strand téli üzemeléséhez 
szintén kiépítenek egy öltözőt, ahol 80 
szekrény és 30 öltözőkabin lesz.  

A Csepeli Strand téli üzemelése a ko-
rábbi március végi leálláshoz képest 
most április végéig tart az úszómeden-
cénél. A strand az egyhónapos leállást 
leszámítva egész évben fogadja a ven-
dégeket, a csepeli nyugdíjasok ráadá-
sul ingyen vehetik igénybe a fürdőt. 
• Csarnai Attila

Biciklisbarát lesz a strand: új 
főbejáratot és öltözőket is építenek

ÖNKORMÁNYZAT

A főbejárat mellett 
belső kamerával 
védett biciklitárolót 
is kialakítanak
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Idén tavasszal folytatódik a kerület-
ben az elöregedett nyárfák cseréje.  A 
Fővárosi Közgyűlés 2017 augusztusá-
ban – 19 igen, 2 tartózkodás mellett –
döntött arról, hogy a felügyelete alatt 
álló közterületeken 2025-ig kivágják 
az összes kanadai vattázó nyárfát. To-
kody Marcell jobbikos politikus elő-
terjesztésében arra hivatkozott, hogy 
évtizedekkel ezelőtt gyors növekedé-
sük miatt rengeteg kanadai nyárfát te-
lepítettek a városban, melyek manap-
ság sok bosszúságot okoznak. A sűrűn 
szálló nyárfavatta irritálja a nyálka-
hártyát, a szembe kerülhet, könnyű 
belélegezni, a talajon összegyűlve 
pedig erősen gyúlékony. A kivágott 
kanadai nyárfák helyére – a jogszabá-
lyi előírásoknak megfelelően – új fá-
kat telepítenek. A kezdeményezéshez 
2017 szeptemberében Csepel is csat-
lakozott, a javaslatot a Jobbik és az 
MSZP minden képviselője támogatta, 
a Fidesz-KDNP-ből is csak egy képvi-
selő tartózkodott. 

A 
cse-
peli 
fasorok-
ban és parkok-
ban található nyárfák jelentős részét kö-
zel egy időben ültették, így ezek cseréje 
a természetes öregedés miatt manapság 
vált időszerűvé. A nyárfa puhafának 
számít, gyorsan nő, de gyorsan is öreg-
szik, így ágai könnyen letörnek, a törzse 
elkorhadhat, balesetveszélyessé vál-
hat. Tavasszal induló virágzása pedig 

rengeteg panaszt okoz – tájékoztatta la-
punkat a Csepeli Városgazda Közhasz-
nú Nonprofit Zrt.

A tavaly megkezdett munkálatok 
idén folytatódnak, eddig ösz-

szesen 39 öreg fát távolítot-
tak el. A kivágott nyárfák 

környezetében az őszi 
és tavaszi faültetések 
alkalmával 700 db új 
facsemetét telepítet-
tek, ahol szükséges 
volt, a talajt is ki-
cserélték. A váro-
si körülményeket 
figyelembe véve 
jellemzően szil-, 

hárs-, kőris-, gömb-
akác-, gömbkőris-, 

gömbhárs-, galago-
nya-, díszalma- és dísz-

körtefákat telepítenek. A 
kivágott fákat pedig a meg-

szokott módon tüzelőként osztják 
szét a rászorulók között. A 2018 őszi és 

a 2019 tavaszi időszakban többek közt a 
Katona József, az Árpád, a Damjanich 
utcában, a Hollandi úton és a Kis-Du-
na-partján ültetnek fasorokat, emellett 
több utcában az üres fahelyeket is pó-
tolják. Március végéig pedig a Lámpás 
és az Erdősor utcai fásítási munkálato-
kat is elvégzik. • PE

AKTUÁLIS

Új facsemetékre 
cserélik az idős 
nyárfákat

TISZTELT CSEPELI HÖLGYEK,

NŐK, LÁNYOK, ASSZONYOK!

 Szeretettel köszöntjük Önöket
és sok boldogságot kívánunk a

NEMZETKÖZI NŐNAP
alkalmából!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő
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EGYHÁZI ÉLET
Don’t worry! 
Ne morgolódj!
Egyházi szolgálatom kezdetén, fiatal lel-
készként részt vettem egy értekezleten, 
ahol jórészt idősebb kollégák voltak. Egyi-
kük kritikus megjegyzést tett a világi és 
egyházi állapotokra. A nyolcvanas évek 
elején ez nem volt nehéz. Egyetértettem 
vele és kíváncsian vártam, hogy a többiek 
mit szólnak hozzá. Akkor egy öreg atyafi 
hangosan rázendített az énekre, amelyik 
így kezdődött: Jer, dicsérjük Istent! Ezzel 
a további beszélgetés lehetetlenné vált, 
mivel mindenki elkezdett énekelni. Ki-
csit meghökkentem és bosszankodtam, de 
utóbb megértettem, hogy így volt helyes.

Két évtizeddel később egy kis nógrá-
di faluban helyettesítettem néhány évig. 
Jórészt katolikusok lakták, az evangé-
likus gyülekezet kicsi volt. Jó volt a fe-
lekezetközi kapcsolat. A plébános áldott 
testvérnek, szolgatársnak bizonyult. A 
katolikus gyerekek látásból ismertek. Az 
utcán találkozva egyikükkel hangosan 
rám köszönt: Dicsértessék a Jézus Krisz-
tus! Fáradt voltam és rosszkedvű. Abban 
a pillanatban azonban mintha kisütött 
volna a nap, és egy sugara éppen rám ve-
tődött. Mosolyogva válaszoltam: Mind-
örökké! Tényleg, miért is ne? Bármi van, 
dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez igazán 
nem a körülményeimtől és a személyes 
állapotomtól függ. Pál apostol is mondja: 
Mindenkor örüljetek! Ő csak tudja. Ami-
kor megverték, börtönbe vetették szolga-
társával együtt, énekkel dicsőítette Istent! 
A börtön falai leomlottak, rabtartójuk 
pedig megtért. A panaszkodás elfordít 
Istentől, a dicséret azonban ráirányítja a 
figyelmet. A másokét és a magunkét. Ez 
az öröm titka. Nem a körülmények, nem 
is a testi vagy lelki állapotunk határoz 
meg minket, hanem az, hogy mutatunk-e 
hajlandóságot Isten dicséretére. Ha igen, 
akár csodáit is megláthatjuk. A bánat 
tovaszáll, az ember megkönnyebbül. Ha 
tehát nehéz, könnyebbülj! Csak rajtad áll!
Zólyomi Mátyás evangélikus lelkész

A Házas Hétvége mozgalom budapesti 
közösségének 27. bálját rendezték meg 
a Királyerdei Művelődési Házban feb-
ruár 23-án. A Mátyás királyhoz kap-
csolódó reneszánsz vigasságot Némethi 
Zsolt és Szatmári Ildikó, a HH csepeli 
csoportjának felelősei szervezték. A résztve-
vőket Borbély Lénárd polgármester köszöntötte.

Beszédében hangsúlyozta: házasságban élni jó, hiszen „így van értelme az 
emberi létnek, lehetőség szerint minél több gyermeket vállalva. Európa és 
a magyar nemzet jövője gyermekeinkben rejlik. Csepelen egy évben közel 
ötven házasságkötés történik a polgármesteri hivatalban” – tette hozzá

A Házas Hétvége lelkiségi mozgalom a katolikus egyházból indult, annak 
tanítását vallva segítséget kíván nyújtani a házaspároknak kapcsolatuk meg-
újításához, elmélyítéséhez. „A bálon való részvétel feltétele, hogy a pároknak 
előzőleg részt kell venniük egy ún. első hétvégés programon, amelynek célja, 
hogy a házastársak közelebb kerüljenek egymáshoz. Mi a kerületben a Csepel 
II. Jézus Szíve Plébániához tartozunk, havonta tartunk rendezvényeket. Je-
lenleg húsz aktív házaspárt számlálunk” – mondta el Némethi Zsolt. • A. Zs.  

Házas Hétvége
CIVIL ÉLET
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Művészeti találkozó a Széchenyiben
A tavalyi sikeres program hatására 2019. február 13-án ke-
rületi szintű Német Művészeti Találkozót szerveztünk is-
kolánkban, vers-, próza-, dal- és kisjelenet kategóriában. A 
rendezvény méltó folytatása volt a januári iskolai progra-
munknak (Wintertreffen). A kerületi, német nyelvet tanító 

iskolákból – Eötvös, Katona, Kazinczy, Széchenyi – szép 
számmal vettek részt diákok a rendezvényünkön, hangula-
tos délutánt varázsolva fellépésükkel. Varga Veronika

Mókás fizikakiállítás
Fantasztikus programon vettünk részt a Nagy Imre Általá-
nos Iskola és AMI tanulóival a Szabó Magda Közösségi Tér 
Mókás Fizika című kiállításán. A különböző játékok segít-
ségével a fizika törvényeit tapasztalhattuk meg. Láthatóvá 
vált a hang, repülhettünk boszorkányok módjára, tükrök se-
gítségével megsokszoroztuk magunkat. Minden gyerek ta-
lált az érdeklődésének megfelelő feladatot, legyen az akár 

ügyességi, akár valamilyen érzéki csalódás. Természetesen 
a szórakozás mellett tanulni is tudtunk, mert minden feladat, 
kiállítási tárgy mellett magyarázatot is találtunk.
Buzás Judit 4. a osztályos tanító néni

Iskolába hívogató
A Széchenyi István Általános és Két Tannyelvű Ál-
talános Iskola március 26-áig ovis játszóház foglal-
kozást hirdet, keddenként 16.30 és 17 óra között. A 
programot váltakozva a leendő elsős tanítók és a nyelv-
tanárok tartják. Március 19-én pedig a nagy tornate-
remben várják az érdeklődő gyerekeket sportfoglalko-
zásra.
A nyílt napon (március 5-e, 8-tól 10.45-ig) a szülők a 
leendő elsős tanítóknál és a jelenlegi 1-2. osztályokban 
látogathatnak órákat. A szülői tájékoztatón (március 
5-én, 17 órától) pedig megismerkedhetnek az iskolával, 
mely Csepelen, a Királymajorban található Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont. A tanulókat a logika, a matematika, 
a sport, az idegen nyelvek, a zene és a képzőművészet 
területén is fejlesztik. Az intézmény énekkart működtet, 
nagy hangsúlyt fektet a sport és a képzőművészet iránt 
érdeklődő tanulók szakköriképzésére.
A 2019/2020. tanévben induló első osztályok:

 • magyar-német két tannyelvű osztály (körzeten kívüliek 
is jelentkezhetnek)
 • általános tantervű osztály angol nyelvvel és emelt óra-
számú matematikával

1212 Budapest, Széchenyi u. 93.; tel.: 278-0942, 
30/832-2310; e-mail: misulink@szechenyi-csepel.hu;
www.szechenyi-csepel.hu
 

Hírek a csepeli
iskolákból 

1212 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A
Tel.: +36-1/795-8211
delpest@kk.gov.hu
www.kk.gov.hu/delpest

Álláshirdetés A Dél-pesti Tankerületi Központ működési területére takarító és karbantartó munkatársakat 
keres. Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Érdeklődni a 06-1/795-8210-es telefonszámon lehet.

OKTATÁS
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Fantasztikus eredményt ért 
el Dél-Afrikában a magyar 
horgászválogatott: igazi 
sporttörténeti sikerként a 
második helyezést érték el. 
Párosaink az egyéni értéke-
lésben a 4. és 5. helyezésekre 
futottak be. A Csepel Hor-
gász Egyesület két verseny-
zője Hipszki Róbert (balra) 
és Deák Ferenc végig ver-
senyben volt az egyéni do-
bogós helyért, a két forduló 
eredménye alapján a negye-
dik helyezést szerezték meg.

Mivel a másik magyar páros 
az ötödik helyet érte el, így 
csapatban a magyar válo-
gatott a vb második helyén 
végzett. A csepeli horgászok 
és a Csepel Horgász Egyesü-
let elnöksége szívből gratu-
lál ehhez az eredményhez. 
Egyesületünk ezután is le-
hetőségéhez mérten minden 
támogatást megad a verseny-
csapatnak és fiatal horgásza-
inknak.
• Csepel Horgász Egyesület 
elnöksége

Nagy csepeli horgászsiker

A hangversenyre helyeket csak korlátozott számban 
tudunk biztosítani, ezért kérjük, részvételi szándékát 
jelezze a kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 
vagy az 1/278-2747 elérhetőségeken 
legkésőbb 2019. március 11-ig.

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Budapest XXI. Kerület  

Csepel Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

A MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA
alkalmából tartandó

ÜNNEPI HANGVERSENYÉRE

Időpont:
2019. március 16. (szombat) 19 óra
 
Helyszín:
Királyerdei Művelődési Ház
(Csepel, Szent István út 230.)
 
Közreműködik:
a Csepeli Szimfonikus Zenekar
Szólista: Kerek Erzsébet 
Vezényel: Kesselyák Gergely

Műsoron: 
Beethoven: István király – Nyitány 
Liszt: Á-dúr zongoraverseny 
Beethoven: 4. szimfónia

Megtisztelő jelenlétére 
feltétlenül számítok!

• Arany János Általános Iskola: március 7., 16.30 
• Eötvös József Általános Iskola: március 13., 16.15 
• Herman Ottó Általános Iskola: március 11., 16.45
• Karácsony Sándor Általános Iskola: március 4., 16.30 
• Katona József Általános Iskola: március 12., 17.00 
• Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő  

Általános Iskola: március 11., 16.00 
• Kölcsey Ferenc Általános Iskola: március 4., 16.00 
• Lajtha László Általános Iskola: március 12., 16.30 
• Mátyás Király Általános Iskola: április 3., 17.00 
• Mészáros Jenő Speciális Ált. Isk.: március 12., 14.00 
• Móra Ferenc Általános Iskola: március 5., 16.15
•  Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: 

március 6., 16.30 
• Szárcsa Általános Iskola: március 4., 17.00 
•  Széchenyi István Általános és Két Tannyelvű Általános 

Iskola: március 6., 18.00 
•  Vermes Miklós Általános Iskola: március 7., 16.15 

A hit- és erkölcstan oktatás 
iskolai tájékoztató időpontjai

AKTUÁLIS
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A csepeli önkormányzat kiemelt fi-
gyelmet fordít a kerületben élő idő-
sekre. Változatos kulturális, szaba-
didős programokat biztosít számukra. 
Hasznos szolgáltatásokkal, kedvez-
ményekkel igyekszik könnyebbé, tar-
talmasabbá tenni a szépkorúak hét-
köznapjait.

Nyugdíjas Közösségi Ház, HSZI
2014. október elsején, az idősek világ-
napján nyitotta meg kapuit a Csepeli 
Nyugdíjas Közösségi Ház, mely az el-
múlt években fontos része lett a csepeli 
közművelődésnek. Évente 20-22 ezren 
látogatják, programjai a csepeli nyug-
díjasok számára ingyenesek, gyakran 
telt házzal működnek. „Sokan már a 
kezdetek óta klubtagok, örömmel vesz-
nek részt a foglalkozásokon, igazi kö-
zösség formálódott az évek során. A 
gazdag és színes programok között min-
denki megtalálhatja az érdeklődésének 
megfelelőt” – fogalmaz Babics Sarolta 
intézményvezető. Az angoltanfolyam 
igen népszerű a látogatók körében. Ám 
az egészségmegőrző programok, a kon-
dicionáló torna, a frissítő masszázs és 
a gyógytorna is kedvelt. Ugyanakkor 
nagyon sikeresek az ismeretterjesztő 
beszámolók, a komolyzenei előadások, 
a kvízjátékok, a zenés-táncos műsorok, 
a kártya és a sakk is. A szórakoztató 
programok mellett a Nyugdíjas Közös-
ségi Ház igyekszik hasznos segítséget 
nyújtani a szociális pályázatok megírá-
sában, de jogi tanácsadásra is várják az 
arra rászorulókat.

A Csepeli Önkormányzat a Humán 
Szolgáltatások Igazgatóságán (HSZI) 
keresztül is számos szolgáltatást biz-
tosít az időskorúaknak, tartós betegek-
nek, rászorulóknak. Ilyen például az 
idősek nappali ellátása és a szociális 
étkeztetés is. A házi segítségnyújtás a 
hetven év felettieknek rászorultság ese-
tén térítésmentesen vehető igénybe.

Túl a huszadik hajókiránduláson 
A kerület vezetése öt évvel ezelőtt az 
idősek világnapján szervezte az első 
sétahajózást, ami az elmúlt években 

közkedvelt programmá vált. Közel há-
romszáz nyugdíjas vesz részt egy-egy 
kiránduláson, mely a városnézés mel-
lett épp úgy szól az önfeledt kikapcso-
lódásról és a zenés-táncos mulatságról 
is. Idén négy hajókirándulást szervez-
nek a szépkorúaknak. Az idősek világ-
napján pedig az elmúlt évekhez hason-
lóan két hajó indul útnak.

Egészségmegőrzés: 
fürdő, sóterápia
Az egészségmegőrzés jegyében évek 
óta igen népszerű az ingyenes strand-
belépő és a sóterápiás bérlet is. A Cse-
peli Strandot az év minden szakában 
ingyenesen használhatják az idősek. 
(Az ingyenes időszak hétfőtől szomba-
tig 13 órától 16 óráig, vasárnap 8 és 12 
óra között vehető igénybe.) 2017 óta pe-
dig minden évben ötezer forint értékű, 
ötalkalmas sóterápia-bérletet biztosít 
az önkormányzat nyugdíjasok számá-
ra, melyet a nyugdíjasházban vehetnek 
át az igénylők. A szociális tűzifa-akci-
óval, az ingyenes alma- és burgonya-
osztással pedig a családok, a rászoru-
lók mellett az idősek hétköznapjait is 
próbálják könnyebbé tenni.

Csepelen fontosak az idősek: színes 
programok, bővülő szolgáltatások

Idősbarát
önkormányzat  
2017-ben Idősbarát-díjban része-
sült Csepel önkormányzata. Az 
Idősbarát Önkormányzat díjat 
az Idősügyi Tanács javaslatára a 
szociális miniszter és a belügy-
miniszter alapította 2004-ben. Az 
elismerést azok a helyhatóságok 
vehetik át, amelyek alapfeladata-
ikon túl példaértékű kezdeménye-
zéseket tesznek az ott élő idősek 
érdekében, aktív tevékenységük-
kel elősegíti az időskorúak élet-
minőségének javulását, helyi 
szervezeteik működését, illetve 
hozzájárulnak szabadidős prog-
ramjaik szervezéséhez, valamint 
a helyi közéletben, annak alakí-
tásába széleskörűen bevonják a 
nyugdíjasokat és szervezeteiket.

fo
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Születésnapok, aranylakodalom
Az önkormányzat szépkorúak iránti megbecsülést 
jelzik az idősköszöntések és az arany- és gyémánt-
lakodalmukat ünneplő párok köszöntése is. A hat-
van évnél idősebb csepelieket minden évben pol-
gármesteri levélben köszöntik születésnapjukon. A 
kilencvenedik életévüket betöltött, szép kort megélt 

lakókhoz pedig személyesen látogatnak el a kerület 
vezetői, és ajándékcsomaggal, miniszterelnöki okle-
véllel kedveskednek az ünnepelteknek. 2012 óta ha-
gyomány, hogy minden évben köszöntik az arany- és 
gyémántlakodalmukat ünneplő házaspárokat is. Ta-
valy tíz pár erősítette meg újra ötven, illetve hatvan 
évvel ezelőtt tett házassági fogadalmát.

IDŐSEK

Megkérdeztünk néhány kerületi nyugdíjast arról, mi a véleményük azokról  
a programokról, szolgáltatásokról, melyeket az önkormányzat nyújt az időseknek 

Kárpáti Magdi: „Nagyon jók az időseknek nyújtott kerületi programok. A kezdetek óta szíve-
sen járok a Nyugdíjas Közösségi Házba. Rendszeresen részt veszek a tornán, többek között 
nagyon szeretem a vetítéseket, a komolyzenei és a szakorvosi előadásokat, de a hajókirán-
dulásra is örömmel megyek. Aktívan élek, szeretek úszni, így az ingyenes strandbelépőt is 

remek kezdeményezésnek tartom. Úgy érzem, a kerület odafigyel a nyugdíjasokra.”
 

Horváth András: „Örülök, hogy ilyen vezetője van a kerületnek, aki 
ennyire fontosnak tartja az időseket. Az önkormányzat sokféle ingyenes 
programot biztosít számunkra.  Rendszeresen részt veszek a Nyugdíjas Közösségi Ház 
rendezvényein, a táncot, a komolyzenét, a cigányzenét is nagyon kedvelem. Sok program telt 
házas, lassan kinőjük az épületet. Elégedett vagyok a kerületi programokkal, de szeretném, 
ha lennének határon túli kirándulások, még ha önköltségen is szerveznék meg azokat. Sok 

idős ember még nem látta a Nagy-Magyarországot.”
 

Zöldág Katalin Borbála: „A lehető legjobbakat tudom elmondani, nincs még egy olyan 
kerület, ahol ennyire odafigyelnének az idősekre. A nyugdíjasházba tornára járok, de 

nagyon szeretem a klasszikus zenei programokat is. Kisnyugdíjasként odafigyelek arra, hol 
vannak ingyenes programok. Kedvelem a hajókirándulásokat, de sóterápiára és strandra 

is rendszeresen járok. Örülnék, ha szaunát is kedvezményesebben vehetnénk igénybe. Úgy 
gondolom, az önkormányzat mindenből kiveszi a részét. Itt az ingyenes alma- és burgonya-, 

valamint karácsonyfaosztást is megemlíteném.”
fotó: GM



10 csepeli hírmondó

A magyar parasport napja al-
kalmából öt csepeli tagóvoda 
vett részt a Szivárvány tagóvoda 
„Mozdulj” mozgásműhelyének 
programján február 22-én. Az 
eseményen a házigazdák mellett 
a Napsugár, Hétszínvirág, Kerek 
Világ és a Fenyves tagóvodák nö-
vendékei kapcsolódtak be a közös 
foglalkozásokba. A vendégeket 
Koska Attiláné, a Szivárvány ta-
góvoda vezetője köszöntötte azzal, 
hogy az óvodában az a céljuk: a 
gyerekekkel elfogadtassák a más-
ságot. Megjelent Morovik Attila 
alpolgármester, Metz Tímea, az 
önkormányzat ágazatvezetője és 
Sas Sándor paralimpikon.  

Játszva tanulni
Játékos feladatokon keresztül a 
gyerekek megtapasztalhatták, 
milyen érzés kerekesszékkel 
közlekedni, „vakon” (bekötött 
szemmel) labdázni, sétálni és 
futni. Megtanították őket arra is, hogy 
a látók hogyan segíthetik a nem látókat. 
A Szivárvány Tagóvoda a „Mozdulj” 
mozgásműhely mellett foglalkozásokat 

szervezett a gyermekeknek a vizuális, 
énekes és mese műhely keretei között 
is. Sas Sándor ajándékokkal kedveske-
dett a gyerekeknek, majd arról beszélt, 

hogyan lett mozgássérült, később 
nemzetközi hírű parasportoló. 
Tizenhárom éves korában került 
kerekes székbe, de közben spor-
tolt, focizott. Erőemelőként min-
dennap edz, készül a márciusban 
tartandó magyar bajnokságra. 
Fekvenyomásban ő tartja a ma-
gyar rekordot 220 kilogrammal. 
Kilencéves fia, Dániel szintén so-
kat mozog, de még nem döntötte 
el, melyik sportágat választja.    

Az Országgyűlés 2017. decem-
ber 12-ei ülésén szavazta meg 
a kezdeményezést, hogy hivata-
losan is országos napja legyen a 
magyar parasportnak. Ezt min-
den évben február 22-én ünnep-
lik. A dátum választása jelképes, 
mert 1970. február 22-én alakult 
meg a Mozgásgátoltak Halassy 
Olivér Sport Clubja a mozgás-
javító intézmény falai között. A 
klub a névválasztásával a legen-

dás vízilabdázó és úszó előtt tisztel-
gett, aki lábamputáltként az épek kö-
zött lett olimpiai bajnok 1932-ben és 
1936-ban. • Cs. A.

A búcsújárást bemutató színpadi mű-
sorral és hajnalig tartó táncházzal vár-
ták a vendégeket a huszonharmadik 
Csángó Bálon, melyet február 23-án 
rendeztek meg a budapesti Millenáris 
Parkban. A rendezvény több mint két 
évtizede azzal a céllal jött 
létre, hogy megismer-
tesse a főváros kö-
zönségét a csán-
gó archaikus 
kultúrával. Az 
egyre nagyobb 
népszerűség-
nek örvendő 
eseményen a 
moldvai és a gy-
imesi csángó ma-
gyarok gazdag nép-

művészetét és hagyományait 
mutatják be a közönségnek.  A 

programon Borbély Lénárd, Csepel 
polgármestere is részt vett. 

Középpontban a parasport 

Csángó bál  
a Millenárison

AKTUÁLIS

fotó: Tóth Beáta
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Táncház, bábjáték és sokféle kézműves-foglalkozás is várta a 
csepeli óvodásokat a Szabó Magda Közösségi Tér aulájában. 
A 22. alkalommal rendezett Csepeli Csodakút Egyesített Óvo-
da családi délutánján most nem csak a gyerekeknek volt nyitva 
az ajtó, a szülők is részt vehettek a színes programokon. 

A hagyományoknak megfelelően az idei évben is minden óvo-
dai csoport egy-egy családot tudott megjutalmazni a részvétel 
lehetőségével. „Kiemelten fontos számunkra, hogy a csalá-
dokkal közösen, együttműködve neveljük a gondjainkra bízott 
gyerekeket” – mondta Szűcsné Gál Etelka, a szervező Csoda-
kút Bázis Óvoda nevében. A családi délutánt a csepeli önkor-
mányzat támogatta. • A. Zs. 

Családi délután 
CIVIL ÉLET

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték, szere�ék, tisztelték, hogy

Hegyes Ferenc
81 éves korában

2019. február 4-én, hajnali 4 órakor,
türelemmel viselt szenvedés után,

szerető családja körében megtért Teremtőjéhez.

2019. március 1-jén, reggel 9 órakor
kísérjük végső nyughelyére a Csepeli Temetőben.

A gyászmise 2019. március 1-jén, 17 órakor lesz
a Szent István út 216. sz. ala�i templomban.

Soha el nem múló szerete�el őrizzük emlékét!

Kedves Barátok, Munkatársak, Ismerősök!
Mély fájdalommal tudatjuk mindenkivel, akik ismerte és szere�e, hogy

Berta János
életének 72. évében, 2019. február 10-én örökre elhagyo� bennünket.

Hamvasztás utáni búcsúztatója 2019. március 13-án 9 órakor 
a Pesterzsébeti temetőben lesz. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.

Gyászoló család, Csepel Oktatási és Szolgáltató K�. munkatársai

Mammográfiás 
szűrővizsgálat
2019. március 13-a és április 10-e között 
mammográfiás szűrővizsgálat lesz a kerületben. 

A XXI. kerületben lakó, 45–65 év közötti asszonyok, 
akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 
névre szóló meghívót kapnak a szűrővizsgálatra.

A vizsgálat helye és ideje:
MAMMA Eü.-i Zrt. Mobil Állomás, 
Görgey tér (a szakrendelő mellett). 
Tel.: +36-30/257-2836. 

A vizsgálat díjmentes. 
Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

A lehetőség adott, éljen vele. 

Tisztelt Csepeli Adózók!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata úgy döntött, hogy mentességben 
részesülnek a talajterhelési díj megfizetése alól azok a 
kibocsátók, akik 2019. december 31-ig rákötnek a ren-
delkezésre álló közcsatornára.

A döntés értelmében a 2018. évi vízfogyasztás alapján ki-
töltött adóbevallást 2019. március 31-ig kell bekülde-
ni a Hivatal Adóügyi irodája részére, az adóbevallásban 
– amennyiben élni kívánnak a mentesség lehetőségével 
– azt a IV. pontban meg kell jelölni. A bevallás benyújtásá-
hoz szükséges nyomtatvány minden érintett adózó részére 
március hónapban kiküldésre kerül, illetve a www.csepel.
hu oldalon, az Ügyféltájékoztatók/Nyomtatványok menü-
pont alatt elérhető. 

Budapest, 2019. február 25.

Borbély Lénárd polgármester

fotó: Tóth Beáta
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Bocsánatot kért Karácsony Gergely 
amiatt, hogy mentegette a Jobbik po-
litikusainak neonáci kijelentéseit. Ez 
után azonban egy interjúban ismét 
megerősítette, hogy „technikai koalí-
ciót” tervez velük. 

Tarlós István főpolgármesterről még az 
ellenzék is elismeri: határozott vezető, 
és vannak tervei Budapest fejlesztésé-
ről. Ellentmondani sem fél a kormány-
nak, ha egy-egy intézkedésről más a 
véleménye. Ám a diplomáciai érzéke is 
vitathatatlan, így mindig elkerülte a ko-
molyabb ellentéteket. A konfliktusokat 
megoldotta, javaslataival pedig segítette 
a budapesti fejlesztések állami támo-
gatását. Emiatt a közvélemény-kutatók 
szerint Tarlós Istvánnak az ellenzéki 
szavazók között is nagy a támogatott-
sága. Vagyis az önkormányzati válasz-
tásokon nem pont úgy szavaznának az 
emberek, ahogy az országgyűlé-
sin, sokan átszavaznának Tarlósra. 

A fővárosi ellenzék politikája 
ugyanakkor Orbán Viktorra épül. 
Ha mond valamit a kormányfő – 
bármi is legyen az –, akkor az 
ellenzék az ellenkezőjét mondja. 
Budapestet ennek megfelelően 
szeretnék ellenzéki „géppuska-
fészekké” alakítani. Kormányel-
lenes programjuk a fővárosi fej-
lesztések elutasítása. Ez viszont 
súlyosan érintené Csepelt, hiszen 
a Gubacsi hidak felújítása, a HÉV 
fejlesztése, az Észak-Csepelre ter-
vezett beruházások és az új Du-
na-hidak, a gerincút folytatása a 
közeljövő legfontosabb fővárosi 
tervei között vannak. 

A közvélemény-kutatók egyet-
értenek abban, hogy Karácsony 

Gergelynek akkor van esélye Tarlóssal 
szemben, ha összefog a teljes ellenzék. 
Ő fel is vállalta, hogy a szélsőjobbtól a 
szélsőbalig mindenkit képviselne egy 
technikai koalíció formájában. Csak-
hogy a technikai koalíciók is a valamit 
valamiért elven működnek. Ezért sokan 
utasítják el a baloldalon, valamint a zsi-
dó és roma szervezetekben. A Kibic Ma-
gazin zsidó kulturális portál szavazást is 
indított. Olvasóik négyötöde szerint el-
fogadhatatlanok Karácsony nácikat védő 
kijelentései. Közel kétharmaduk szerint 
a balliberális pártoknak nem szabad ösz-
szefogniuk a Jobbikkal. Arra a kérdésre, 
hogy Karácsony kijelentései csak sze-
rencsétlen elszólások voltak-e, a vok-
solók 59 százaléka mondott nemet. Az 
összefogás esélyét az is gyengíti, hogy 
az európai parlamenti választásra sem 
sikerült összehozni a többször bejelentett 
közös ellenzéki bevándorláspárti listát. 

Karácsony Gergely 
összefogna 
a szélsőségesekkel

AKTUÁLIS

Horváth: 
program kellene 
az ellenzéknek

Programot, 
eszmét, stra-
tégiát vár 
évek óta a 
d e m o k r á -
cia mellett 
elkötelezett 
baloldali vá-
lasztópolgár 
arra, hogy 
milyen el-
vek alapján 
szervezzük 
azt az új 

rendszert, amelyiktől elvárhatjuk, 
hogy hiteles alternatívát mutasson 
Orbánnal szemben – írta nem ke-
vés önkritikával Horváth Gyula, a 
csepeli Demokratikus Koalíció el-
nöke a közösségi oldalán. 

„Orbán rendszere bukásra van ítél-
ve” – halljuk manapság több szó-
noktól. Ez rendben is van, hiszen az 
Orbánnal szembenállóknál ebben 
teljes az egység. De tessék monda-
ni, Orbánék bukása után mi követ-
kezik, mi lesz, milyen rendszer jön? 
Megvárjuk, amíg saját súlya alatt 
összerogy az Orbán-rendszer, hogy 
utána ott folytassuk, ahol 2010-ben 
abbahagytuk? Talán éppen azért 
van a demokratikus baloldal nép-
szerűsége a mélyponton, mert nem 
érti meg, hogy Magyarország népe 
más válaszokat vár – fejtette ki a 
politikus. Kiemelte: Az „Orbán, 
takarodj!” skandálása ma már el-
fedi azt, hogy felelős baloldali poli-
tikusoknak fogalmunk sincs arról, 
hogy mit is akarnak tenni a kezük-
be kerülő hatalommal.

A politikus írása 
itt olvasható teljes 
terjedelemben:

fotó: M
T
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Az elmúlt évtizedekben számtalan alka-
lommal lett volna pályázati, kormány-
zati és önkormányzati pénz a fűtés és a 
nyílászárók felújítására, a Munkásott-
hon vezetése azonban soha nem élt a 
lehetőségekkel. A fűtésnek 
így eleve rossz a hatás-
foka. Ezt tetézi, hogy 
a vezetőség a fűté-
sen, és így az oda 
járó gyerekeken 
spórol. Az el-
múlt években 
ugyanis alapo-
san megcsap-
pant az intéz-
mény támogatása 
– írta a Csepel.info 
hírblog.

Az oldalt olyan szülők ke-
resték meg, akik különböző 
tanfolyamokra, programokra 
járnak oda gyermekeikkel. 
Hiába fizették be a bérleti dí-
jat, volt rá példa, hogy mind-
össze 17 fokot mért egyikük 
a teremben. „A gyerekre eleve 
vastag ruhát adok, de előfor-
dult, hogy a bemelegítés se 
ment, annyira hideg volt. El 
sem tudom képzelni, mit él-

nek át azok a fiatalok, akik nem táncolni, 
mozogni járnak ide” – panaszolta egy 
másik gyermek édesanyja. A csepel.
info úgy tudja, hogy a nyugdíjasoknak 
és felnőtteknek szóló programokon és a 

Hit Gyülekezetének istentiszteletein 
is állandó problémát jelent a 

fűtés hiánya.

A hírblog felidézte, hogy Takács Mó-
nika MSZP-s politikus, a Munkásott-
hon vezetője nem kért segítséget az 
önkormányzattól az elfogadhatatlan 
körülmények rendezése érdekében. 
Sőt elutasította a segítő kezet akkor is, 
amikor Borbély Lénárd polgármes-
ter ajánlott fel harmincmillió forint 
támogatást. Az elutasítás oka akkor a 
támogatás feltétele, a működtetés át-
láthatóvá tétele volt. Ez ugyanis az or-
szágban az egyetlen olyan intézmény, 

amelyet minden jel szerint 
egy ellenzéki párt frakciója 
irányít. Az MSZP-s veze-
tés 2010-ben döntött úgy, 
hogy nem fogadják el az 
önkormányzati választások 
eredményét, és ezzel azt, 
hogy a kerület delegálja az 
intézményt működtető ku-
ratóriumba a tagokat. Ta-
kács Mónika MSZP-s ön-
kormányzati politikusként 
személyesen is szavazott a 
„nem” gomb megnyomásá-
val arról, hogy intézménye 
ne kaphasson támogatást.

A politikus a Facebookon 
reagált a hírre. „Sosem ta-
gadtam, hogy egyes terme-
inkben hidegebb van, mint 
a többiben. Sajnos ez nem  
a közelmúltban keletkezett 
és a megoldást most még 
nem tudom garantálni, 
csak azt, hogy dolgozunk 
rajta.” • TK

Ifjú képzőművészeti  
tehetségek pályázata 
Idén 18. alkalommal hirdeti meg a Nagy 
Imre Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola a Csepel-sziget Ifjú Tehetsé-
gei Regionális Képző- és Iparművészeti 
Pályázatát Csepel és szomszédos ke-
rületei, valamint a Csepel-sziget telepü-
lései részére. A pályázatra két kategó-
riában lehet nevezni: játék témában és 

szabadon választott kategóriában várják 
a műveket 2019. március 8-áig az iskola 
címére technikai és méretbeli megkötés 
nélkül, 7-től 18 éves korig. Részletes ki-
írás és pályázati feltételek az iskola hon-
lapján és Facebook-oldalán érhetők el. 

A pályázat fővédnöke Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere. 

Eredményhirdetés és ünnepélyes kiál-
lításmegnyitó: 2019. május 2-a, 15 óra. 

Részlet a kiírásból: 
„Egyéni és társas, valós és képzeletbeli, 
virtuális és kézzel fogható, mai és régi 
játékok. Hagyományos játékok maivá, 
korszerűvé alakítva. Játékok városban, 
vidéken, falun, természetben, Magyaror-
szágon és távoli tájakon…”

További információk: 
nagyimreami@gmail.com; 
Tel.: 06-1/278-2782; 
www.nagyimreami.webnode.hu

Vacognak a gyerekek 
a Munkásotthonban

AKTUÁLIS

Nagyon ráférne a felújítás a Munkásotthonra

fotó: Tóth B
eáta
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Az európai parlamenti (EP) választás 
tétje a bevándorlás, Európa jövőjéről 
van szó, az embereknek pedig joguk 
van tudni, mire készül Brüsszel – 
mondta Orbán Viktor miniszterelnök 
február 22-én a Kossuth rádióban.

Kijelentette: a kormány mostani tájé-
koztatókampányából a magyarok is 
megérthetik, milyen migrációs eszközö-
ket akar bevetni Brüsszel. „A brüssze-
li bürokraták terveit egy ilyen kampány 
leleplezi” – fogalmazott. Szavai szerint 
a jelenlegi bevándorláspárti brüsszeli 
többség növelni akarja a bevándorlást, 
ami azt jelentené, hogy Európa nem ma-
rad az európaiaké.

A kormányfő azt is mondta, hogy Brüsz-
szel semmilyen valóságos segítséget 
nem ad a nemzetállamoknak a határvé-
delemhez, ellenben olyan programokat 
hirdet meg, amelyekkel a migránsokat 
immár törvényesen szabályozott kere-
tek között behozná az Európai Unióba. 
Az uniós vezetők, például Jean-Clau-
de Juncker európai bizottsági elnök is, 
folyamatosan arról beszélnek, hogy le-
hetővé kell tenni a legális migrációt Eu-
rópába – jegyezte meg. Kitért továbbá 
arra, hogy az EP is több migrációt elő-
segítő döntést hozott, sok-sok milliárd 
forintot akar adni például a bevándorlást 
támogató civil szervezeteknek.

A Frontex kibőví-
téséről szóló tervet 
Orbán Viktor jónak 
nevezte, de felhív-
ta a figyelmet arra, 
hogy a nagyságren-
dekkel érdemes tisz-
tában lenni: egész 
Európa határrend-
szerét akarják véde-
ni körülbelül tízezer 
emberrel, miközben 
csak Magyarország  

déli határának védelmére mintegy 
nyolcezer embernek kell – változó in-
tenzitással – fegyverben állnia.

A határvédelemmel kapcsolatban úgy 
foglalt állást: Európa nem képes felállí-
tani egy olyan határvédelmi erőt, amely 
teljes hosszában képes lenne megvédeni 
a kontinens határait, vagyis a határok 
védelmében továbbra is szükséges a tag-
állami felelősségvállalás. Ám Magyar-
ország hiába kérte, hogy az EU legalább 
a felét térítse meg a határvédelmi költ-
ségeinek, az unió – bár ígérte – egyszer 
sem adott egy fillért sem – tette hozzá.

A miniszterelnök beszélt a migránsok-
nak adott, név nélküli bankkártyákról is, 
feltéve a kérdést: „ha nem támogatjuk a 
migrációt, miért osztogatunk pénzzel fel-
töltött kártyákat a migránsoknak?” A 
kormányzati tájékoztatókampány mind 
a hét pontja tényekkel alátámasztott, a 
konkrétumokról nem is vitatkozik Brüsz-
szel – összegzett. Arra a felvetésre, hogy 
az Európai Néppárt rendkívüli frakcióü-
lést tart a plakátkampány miatt, Orbán 
Viktor úgy reagált: „remek, ez nagyon 
helyes, akkor legalább megbeszélhetjük, 
mi az a hét pont, amit mi valóságosnak 
gondolunk, ők pedig vitatnak. (…) Haj-
rá, készen állunk”. A kormányfő szerint 
egyébként az európai elit elszokott attól, 
hogy szabad őket bírálni. Pedig az euró-

pai intézmények vezetői viselik a felelős-
séget azért, hogy az Egyesült Királyság 
kilépett az EU-ból, és közben migránsok 
milliói jöttek be az unióba – mondta, 
hangsúlyozva: az EP-választáson olyan 
vezetőket kell választani, akik nem kö-
vetik el még egyszer az elmúlt öt év hi-
báit. „Nem lehet a hibákat szőnyeg alá 
söpörni, egyébként sincs akkora szőnyeg, 
ami alá beférne két olyan kapitális hiba, 
mint a britek kiengedése és a migránsok 
beengedése” – fogalmazott.

A családvédelmi akciótervvel kapcsolat-
ban a miniszterelnök arról beszélt: Eu-
rópa hatalmas többsége hagyományos 
módon éli az életét, a családot tartja a 
legfontosabbnak, ám vannak furcsa, kü-
lönös életmódot választó emberek, akik 
nem értenek egyet a mostani kormány-
zati javaslatokkal. „Bennünket, akik a 
hagyományos, családtisztelő világban 
szeretnénk élni, nem érdemes támadni. 
Tartsák meg a véleményüket maguknak” 
– üzente, hozzáfűzve: a negatív vélemé-
nyekkel ezért csak akkor hajlandó fog-
lalkozni, ha azok elérik a diplomáciai 
udvariasság határértékét.

Kiemelte, hogy a családok támogatásá-
nak ügyében nemzeti egység van Ma-
gyarországon. A falusi csokról szólva kö-
zölte: a kormány fontosnak tartja, hogy 
a falusi életforma ne szűnjön meg, ezért 
azokon a településeken – körülbelül két-
ezer helyen –, ahol a népességcsökkenés 
üteme meghaladja az országos átlagot, 
lehetővé teszik, hogy azok a gyermeket 
vállalók, akik otthont akarnak teremteni 
maguknak, az elérhető támogatási ösz-
szegeket használt lakás vásárlására, bő-
vítésére és felújítására is használhassák.

„Hiszek abban, hogy a falu nem a múlt-
hoz, hanem a jövőhöz tartozik, és abban 
is, hogy minőségi életet lehet élni falun” 
– fogalmazott. 

MAGYARORSZÁG

Orbán: az embereknek joguk 
van tudni, mire készül Brüsszel
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A nemzettudat formálásának biztos 
alapokra kell támaszkodnia – hang-
súlyozta Németh Szilárd, a honvé-
delmi tárca parlamenti államtitkára a 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
évértékelő és feladatszabó értekez-
letén február 21-én, Budapesten. „A 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
a hazai hadtörténelmi kutatás egyetlen 
komplex intézménye, nemzeti hadtör-

téneti kompetencia-központ, egyben a 
Magyar Honvédség egyfajta jó érte-
lemben vett kirakata. Egyesíti magában 
a közhivatalt, a kutatóhelyet, a nemzeti 
múlt értékeinek feltárását, feldolgo-
zását, közkinccsé tételét, oktatását, ha-
gyományainak őrzését. Egybefogja, így 
hatékonyabbá és célirányosabbá teszi a 
muzeológusok, múzeumpedagógusok, 
hadisírgondozók, levéltárosok, térképtá-

rosok, könyvtá-
rosok,  történé-
szek munkáját. 
Így a nemzettudat formálásának mással 
nem pótolható eszközrendszerét és érté-
két teremti meg” – mondta.

Beszéde végén felhívta a figyelmet  a 
Nemzeti Alaptantervre is, amelyben 
elgondolása szerint jelentősebb szere-
pet tölthetne be az intézmény kutató-
történész szakállománya.

Több mint 90 ezer bevándorló kap 
juttatást az úgynevezett migránskár-
tyákon az Európai Uniótól, összesen 
csaknem negyvenmilliárd forint ér-
tékben. Ezzel szemben a magyar kor-
mány a magyar családok pártján áll.

Jó hír a csepelieknek is: júliustól 
ugyanannyi kedvezményes hitelt 
kapnak a családok használtlakás-
vásárlásra, mint az újra. Júliustól 
ugyanolyan összegű kedvezményes ka-
mattámogatású hitelt igényelhetnek a 
gyermekes családok, ha használt lakást 
vásárolnak, mint ha újat vesznek – kö-
zölte Novák Katalin. Példaként említet-
te, hogy ha egy családban két gyermeket 
nevelnek, vagy vállalnak, akkor tízmil-
lió forint kamattámogatott hitelt tudnak 
felvenni, bármilyen lakást vesznek, ha 
pedig ennél több gyermeket nevelnek, 
illetve vállalnak, akkor 15 millió forin-
tos kamattámogatott hitelhez juthatnak 
a csok (családi otthonteremtési kedvez-
mény) mellé. Ez azt jelenti, hogy 25 éves 
futamidővel számolva 48 ezer, illetve 72 
ezer forint lesz a havi törlesztőrészlete a 
családnak. Előtörlesztésre is van lehető-
ség, és arra is, hogy ne a teljes összeget 
vegye fel a család. A kedvezményes hi-
teleket a bankfiókokban lehet majd kér-
ni, a csok igénylésekor – fűzte hozzá.

A július 1-jétől érvényes lehetőségek 
között említette, hogy akkortól eltörlik a 
használt ingatlanok csokos vásárlásánál 
a jelenlegi 35 millió forintos értékhatárt.

Novák Katalin kitért a hitelelengedés 
újabb lehetőségére is. Utalt arra, hogy 
tavaly januártól a harmadik és a további 
gyermek érkezésekor az ingatlanfedeze-
tű jelzáloghitelekből gyermekenként el-
engednek egy-egy millió forintot. Arra 
hívta fel a figyelmet, hogy júliustól már 
a kétgyermekes családoknak is megnyí-
lik a hitelelengedés lehetősége, és meg-
emelik a nagycsaládosok hitelelengedé-
sének az összegét. Ez azt jelenti, hogy a 
második gyermek születésekor egymil-
lió forintot engednek el, a harmadiknál 
négymillió forintot és minden további 
gyermeknél újabb egy-egy millió forin-
tot. Közölte, a hitelelengedés nem csak 
a csok-hitelekre vonatkozik, hanem akár 
a korábban fennálló devizahitelekre is. 
Arra is felhívta a figyelmet, hogy a 
csok bővítése, és a csokhoz kapcsolódó 
új lehetőségek az egyszülős családok 
számára is hozzáférhetőek lesznek. 
Novák Katalin a családtámogatás eddigi 
eredményeit ismertetve elmondta, rövi-
desen százezerre nő a csokon keresztül 
támogatott családok száma, ez mintegy 
400 ezer embernek jelentett eddig segít-

séget, és ezen belül 46 ezer gyermek szü-
letését döntötték el a fiatalok.

Az államtitkár példákon át mutatta be 
a júliustól érvényes támogatásokat. Így 
egy használt lakást vásárló, a második 
gyermekét váró család összesen 2,4 mil-
lió forint vissza nem térítendő, továbbá 
9 millió forint kedvezményes kamato-
zással visszafizetendő támogatást kap. 
Harmadik gyermeket váró család esetén 
ez 6,2 millió, illetve 11 millió forintot 
jelent – fűzte hozzá. Új lakás vásárlása 
esetén a támogatás második gyermeket 
váró családnál 3,6 millió és 9 millió fo-
rint, míg a harmadik gyermeküket váró 
családoknál 14 millió forint vissza nem 
térítendő támogatás mellé 11 millió fo-
rint kedvezményes hitel jár – mondta.

Az államtitkár hangsúlyozta: a kor-
mányzat célja az volt, hogy a támo-
gatások a lehető legszélesebb kör szá-
mára elérhetők legyenek.

40 milliárd forintot költ 
migránskártyákra az EU

Évértékelő a  Hadtörténeti Múzeumban

MAGYARORSZÁG

fotó: pixabay
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Idén új helyszínen, a Királyerdei Mű-
velődési Ház kertjében rendezték 
meg a hagyományos csepeli disz-
nótort. A kulináris élmények mellett 
színes színpadi programok, mese-
előadások, népi játszóház, Fekete 
László és fiai erőbemutatója, vala-
mint Völgyi Zsuzsi koncertje szóra-
koztatta a közönséget.  

A disznóvágás a vidéki élet fontos tra-
díciói közé tartozik, igazi közösségi 
élmény, mely manapság népszerű tu-
risztikai és hagyományőrző program-
má vált. Nem véletlen, hogy a csepeli 
disznótor is évről évre egyre több lá-
togatót vonz. A disznó feldolgozását, 
pörzsölését és bontását Török János 
mesterszakács végezte, aki a disznóvá-

gáshoz kapcsolódó hagyományokkal, 
népszokásokkal is megismertette az ér-
deklődőket. 

Dezső kalandos élete
A rendezvényen a legkisebbekre is gon-
doltak: népi játszóház, nagyméretű fajá-
tékok, tanyasi állatsimogató várta a gye-
rekeket. Népszerű volt a Dezső kalandos 
élete című kiállítás is, ahol a látogatók 
a disznó háziasításával, tartásával, va-
lamint a disznóölés hagyományaival is 
megismerkedhettek. A fesztivál szer-

Csepeli disznótor: 
nagy sikerrel zárult

Andrea és Gábor két 
gyermekükkel érkeztek a 
rendezvényre. „Örömmel 

jöttünk a programra, 
nosztalgikus hangulatban 

vagyok, hiszen 25 évig 
Csepelen éltem, szívesen 

járok vissza a kerületbe. A 
gyerekek is jól érzik magukat, 

nagyon tetszett nekik az állatsimogató és a népi játszóház 
is. A friss disznótorost is megkóstoljuk” – mondta Gábor. 

Ildikó két fiával, Roland-
dal és Domival jött a 
programra. „Nagyon jól 
érezzük magunkat, tet-
szettek az előadások. A 
legjobb Fekete László és 
fiai erőbemutatója volt, de a 
lepénysütés is nagyon izgal-
mas volt”– mondták a gyerekek. 
„Örülünk, hogy végre sikerült megnéznünk a tájházat is, 
már régóta készültünk rá” – tette hozzá Ildikó.

Családi programok

fotó: G
M

 és Tóth B
eáta
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vezői játékra invitálták a 
gyerekeket és a felnőt-
teket, a Dezső-kvíz ki-
töltésével a résztvevők 
ajándékcsomagot nyer-
hettek. A program ideje 
alatt a tájház és a Hely-
történeti Gyűjtemény is 
látogatható volt. A művelő-
dési ház aulájában pedig so-
kak örömére vicces villámport-
rék, karikatúrák készültek.

Tánc, zene, erőbemutató
A gasztronómiai élmények mellett a zene és a 
tánc sem hiányozhatott a programok sorából. 
Sokan voltak kíváncsiak Fekete László és fiai 
erőbemutatójára. A nap sztár fellépője pedig 
Völgyi Zsuzsi volt.

A sokszínű szórakoztató programoknak kö-
szönhetően a rendezvény jó hangulatban zárult, 

melyet idén is a Csepeli Városkép Kft. szervezett az 
önkormányzat támogatásával. • Potondi Eszter

SZABADIDŐ

A legerősebb család
A nyolcadik csepeli disznótor egyik leg-
sikeresebb produkciója Fekete László és 
fiai látványos erőbemutatója volt. Ma-
gyarország legerősebb embere, kilenc-
szeres világbajnok, örökös Toldi-bajnok 
lapunknak elmondta, országszerte sok 
rendezvényen lépnek fel. „Szeretettel fo-
gadnak bennünket, bármerre megyünk, 
tisztelik, amit csinálunk és azt, ahogy az erősporthoz állunk. A téli időszakban sem pihenünk, hisz folyamatosan tervezünk, 
felkészülünk. Bár a világbajnokságokon már csak a fiaim indulnak, azért kisebb versenyekre én is benevezek. Aki annyit 
sportolt, mint én, és ilyen genetikai adottságokkal, tűrőképességgel rendelkezik, nem hagyhatja abba az edzést. Hasonló 
súlyokat bírok, mint régen, de már nem akarom annyira felspannolni magamat. Két-három naponta edzek, nem is lehet ezt 
másként ekkora terhelésnél, a szervezetnek engedni kell, hogy pihenjen.” A családról szót ejtve a kilencszeres világbajnok 
elmondta: fiaival 2012-ben hatalmas elismerést kaptak, ők lettek a Világ Legerősebb Családja cím birtokosai. Legidősebb 
fia, László nyolcszoros, Miklós hatszoros, és a legkisebb fiú, Richárd egyszeres világbajnok a Natúr Erős Emberek között. 
Folyamatosan vannak kisebb-nagyobb versenyek, a legfőbb cél a világbajnoki győzelmek besöprése. Idén szeptemberben 
lesz a Natúr Erős Emberek csapat-világbajnoksága, melyet 24 ország részvételével Magyarországon rendeznek. Hazánkat 

ifj. Fekete László és Fekete Miklós képviseli majd. Idén is a címvédés a cél, de 
László a versenyen egy világrekordot is szeretne felállítani.
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A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik kéthetente 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, Kecskés 
Dóra, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor,  Mezey László , Nagy Zita, Potondi Eszter

Nyomtatja: Nyomtatás: Lapcom Zrt. Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Felelős vezető: a zrt. vezérigazgatója 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk március 14-én, csütörtökön jelenik meg.

IM
P

R
E

S
S

ZU
M

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. március 11.

Sorsoltunk! A február 14-ei skandináv rejtvény nyertese: Makai Zsuzsánna; 1214 Budapest, Nap utca. A gyerekrejtvény nyertese: Pintér Adrienn; 1212 Bu-
dapest, Petőfi Sándor utca. Nyereményük egy-egy 1000 forintos Libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra 
között (Csete Balázs u. 15.). Gratulálunk!
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1. Félhold alakú péksütemény

2. Főleg nótákat előadó zenekar jelzője

3. Nagyon színes

4. Több cica

5. Ruhát készítő, javító foglalkozás

6. „A” muzsikus

7. Fekete cukorka

8. „Házasodik a …, rátalált a piszkafára”

9. Kis harapásnyi étel

10. Vendéghajat visel

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a középső oszlopban 
olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Disznótor 

REJTVÉNY
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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.

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk 
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubve-
zető: Gubányi Gábor, a DélUtán Alapítvány 
munkatársa. Legközelebb: március 6-a.

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól. Klubvezető: Novák Ágnes, 
kineziológus. Legközelebb: március 6. 
Téma: Kudarctól a sikerig

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvodás 
és iskolás csoportokat. 
Könyvújdonságok: kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 
Ingyenes beiratkozási lehetőség: 70 
év felettieknek és 16 év alattiaknak.
 Internethasználat.

További hírek, információk: 
Honlap: http://www.fszek.hu/konyvtara-
ink/venusz_u_2_ 
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar

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-sz: 12–19; k-cs-p: 10–17; 
sz: 9–14

Gyerekeknek ajánljuk: 
Március 1., 10-10.45: Kerekítő Mondókás 
Móka 0–3 éveseknek: játékos foglalkozás. 
Ölbeli játékok, mondókák hangszerjáték-
kal. A foglalkozást Farkas Katalin óvodape-
dagógus vezeti. A foglalkozások ingyene-
sen látogathatók regisztrált olvasójeggyel.

Ingyenes diafilmkölcsönzés Több mint 
200 új mese diafilmmel várjuk a szülőket.

Felnőtteknek ajánljuk:
Március 6-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub – 
Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 
a régi és új érdeklődőket.
Március 8-a, 16.30: Volt egyszer egy Kocsis 
Zoltán: hosszú évtized egy géniusz közelében 
c. kötet bemutatása. Beszélgetés Koppány 
Zsolt íróval. Részt vesznek az Egressy Béni Ze-
neiskola zongora szakos diákjai. Kocsis Zoltán 
névnapját és a nemzetközi nőnapot is ünne-
peljük. Mindenkit szeretettel várunk, höl-
gyeknek apró ajándék március 8-a alkalmából. 

Március 27-e, 17 óra: Helytörténeti es-
ték – a csepeli kerékpárgyártás 90 éve. Az 
elmúlt 90 évet foglalja össze előadásában 
Nógrádi László, a híres csepeli Niederkirch-
ner família képviselője (CSHVE).
Március 29-e, 19 óra: Pódium! - közös 
színházlátogatás. A Turay Ida Színházban 
nézzük meg Rocknagyi - Tina Turner küzdel-
me a világhírig c. zenés darabot. Főbb szere-
pekben: Fehér Adrienn, Détár Enikő, Xantus 
Barbara. Jegyár: 3700 Ft/db, melyet a könyv-
tár nyitvatartási idejében lehet vásárolni.

20 órás (4 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére. Tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft) 70 
év felett a tagság ingyenes, csak a tanfolya-
mi díjat kell fizetni. Jelentkezés folyamatos. 
A következő tanfolyam február végén indul, 
a már feliratkozott jelentkezőket az előtte 
való héten visszahívjuk. 
A könyvtár minden rendezvénye ingyenes, 
várjuk szeretettel!   
Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub
Minden hétfőn 16-18 óra között személyes 
színházjegy-vásárlási lehetőség. Novák 
Zoltánné Rózsa: novak.rozsa@gmail.com; 
06-30/414-1684

Adatbázisok a könyvtárban: http://www.
fszek.hu/adatbazisok. Használt könyvek 
kiárusítása: minden könyv darabja 100 Ft. 
Kéthetente új könyvek!  70-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyvtár-
használati foglalkozásokra. Előzetes bejelent-
kezés: 276-3512 

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról 
érdeklődjön honlapunkon www.fszek.hu 
vagy személyesen, illetve a 2763-512-es te-
lefonszámon.

A könyvtár 2019. március 15-én, pén-
teken és március 16-án, szombaton 
ZÁRVA lesz.

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

Kéthetente új könyvek. Friss folyóiratok 
folyamatosan érkeznek. A könyvtár állo-

mányából kivont DVD-k 100 Ft/db áron 
megvásárolhatóak.

A könyvtár programjai:

Horgolóklub: minden csütörtök, 10 óra

Matematikakorrepetálás minden 
szerdán 15.30-tól.

Meridiántorna:  március 7., 21., 15 óra

Szemtorna: március 7., 21. 15.30 

Origami klub: március 11., 17 óra

Bővebb tájékoztatás a könyvtár 
honlapján: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon a 277-5278-as számon 
nyitvatartási időben.

* * *

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

Varga Patricia Minerva 
festőművész kiállítása

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Az eredeti Waldorf salátát New 
York egyik legelegánsabb és 
legdrágább szállodájának séfje 
ötlötte ki és készítette el. Ezt 
alapul véve készítettem el a cse-
pelies változatot, ami egyébként 
nemcsak finom és friss, de meg 
is fizethető. 

Hozzávalók: 
 • 4 zellerszár
 • 2 különböző, de ropogós alma
 • egy marék dióbél
 • fél marék aranymazsola
 • 1 tojás fehérjéje
 • ízlés szerint: só, méz, őrölt 
fűszerek: cayenne bors, római 
kömény, bors

 • 1 citrom/lime leve
 • friss majonéz 1 
tojássárgájából, 1 dl olajból

 • 4 dl görög joghurt
 • 1 teáskanál magvas dijoni 
mustár

 • 1 evőkanál dió- vagy 
mogyoróolaj

A dióbelet a tojásfehérjével, sóval, mézzel, cayenne borssal összeverem, 
majd sütőben megpirítom. A zellerszárakat és az almákat vékony ka-
rikákra, csíkokra szelem. A majonézből, joghurtból, mézből, mustárból, 
sóból, köményből, borsból, citromléből, dióolajból öntetet készítek.

Mindezeket elegyítem és hozzádobom a mazsolát is. Jól behűtve sa-
látalevélen tálalom. Nem is kell a Nagy Almába (Big Apple) átruc-
cannunk, hogy azt megízlelhessük. Jó étvágyat, kedves Csepeliek!

Németh Szilárd: így főzök én

Waldorf saláta 
másképp

RECEPT
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Rubint Réka 

III. Csepeli Fitnesz Nap
2019. április 13. 13.00 - 18.00

Csepel, ÁMK Sportcsarnok, 
1214 Simon Bolivár sétány 4-8.

Gymstick Elite Team
Balogh-Seres Vivi, Csapó Nóri, Mózer Andi, Pánczél Évi, Tarnay Zsuzsi  

GrandUp - Gyöngyösi Szilvi

POUND - Tarnay Zsuzsanna 

Zumba - Vágási Szilvi 

Cross Power Fitness - 
Hudákné Farkas Lívia 

Akrobatikus Rock & Roll táncbemutató 
- Gaál Krisztina vezetésével

További fellépők:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

209x134,5mm_hirdetes.pdf   1   2019. 02. 25.   17:22:20

A komposztálási mintaprogram keretében 600 literes műanyag komposztáló edényt lehet igényelni ingyenesen! 
Jelentkezhetnek a kerület kertes házas (kerítéssel közrezárt) ingatlantulajdonosai, valamint intézmények (óvodák, 
iskolák) is. 
Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen kipróbálnák a háztartási komposztálást, és a korábbi években nem vettek 
részt önkormányzati komposztálási pályázaton. Az elbírálás a beérkező igénybejelentések sorrendjében történik. 
A jelentkezési lap beszerezhető: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablaká-
nál, vagy letölthető a www.csepel.hu és a www.varosgazda.eu weboldalakról. 
A kitöltött jelentkezési lap benyújtható: postán a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Budapest, Katona 
József u. 62-64.) címére, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy a komposztalas@varosgazda.eu e-mail címen. 
Jelentkezési határidő: 2019. március 20. 
Bővebb felvilágosítás: Erdeiné Schuch Beáta 
Telefon: 1/277-7856 vagy 30/698-5921 
E-mail: erdeine.beata@varosgazda.eu

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI
INGYENES KOMPOSZTLÁDÁÉRT?

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

CSEPELI LAKOSOK ÉS INTÉZMÉNYEK RÉSZÉREKOMPOSZTLÁDA AKCIÓINGYENES

A 2018-ban indult Csepeli Zöld Sziget Program keretében közterületeinken 2000 új fa telepítését kezdtük meg. Ezen felül több száz  
növendék gyümölcsfát, több ezer kerti cserjét, több tízezer virágpalántát osztottunk szét ingyenesen a csepeli családok között. Idén is 
elindítjuk ingyenes komposztláda programunkat a ház körüli zöldhulladékok természetes újrahasznosítása érdekében.  
Igényeljen Ön is ingyenes komposztládát az Önkormányzattól és vegyen részt lakókörnyezetének szebbé, jobbá tételében.
 
Tegyünk közösen Csepelért!

TISZTELT CSEPELIEK!

C SEPEL

Komposzt CSH 209x133 UJ.indd   1 2/8/19   15:32
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*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszer-
ződésekre, Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes.  
Az ajánlat és az akciós finanszírozás részleteiről az Auto-Fort Ford  
márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen látható autó  
illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszerelt-
séggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül  
ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209  
g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

A hirdetés 
felmutatójának 

új jármű rendelése 
esetén egyedi 
kedvezményt 

adunk!

Ford Kuga 
5 999 000 Ft-tól
Business 1,5l EcoBoost motorral

Ford Credit finanszírozással*

NYUGDÍJASOKNAK
MUNKA!

Telefonosokat keresünk, 
Blaha Lujza téri irodánkba.

Nyugdíjasok, diákok jelentkezését is várjuk.
Rugalmas munkaidő, akár heti pár napra is 

van lehetőség.

Tel.: 06-30/898-2013

MediaTeleshop_KER-020_szerzodes_2019-02-15_XXI_102x65  15/02/2019  13:02  Pag  

- pék/finompék
- árufeltöltő
- élelmiszer eladó 

 

Jelentkezni az alábbi munkakörökbe lehet:

Telefon: 24/888-710
e-mail:  (kérjük megjelölni: csepel) allas@auchan.hu
web: www.auchan.hu/allas
vagy személyesen áruházunk vevőszolgálatán.

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, beke-
rítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmentes-
ség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabályos 
36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 20 mFt. T.: 06 70 375 91 73. ________________________________________ 
CSILLAGTELEPEN, másfél szobás, erkélyes, étkezős-kony-
hás lakás eladó. Minden fogyasztás egyedileg mért. A 
közös költség 9610 Ft. Irányár: 21,5 M Ft Érdeklődni lehet: 
+36 70 394 34 87.

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
ALPIN technikával favágást, gallyazást vállalok – akár szál-
lítással is Pósa György: 0670 296 32 31________________________________________ 
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tar-
tályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáink-
ra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06 1 402 4330, 
06 20 491 5089 ________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS A-Z-IG. Lakások, nyaralók, üzletek 
teljes körű villanyszerelési munkáit vállaljuk. Energia bőví-
téssel. T.:06 30 92 11 417________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás kisebb munkák, kőműves javí-
tások, gipszkartonozás. T.: 06 30 5686 255 Kovács Gergely________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620 264 7752________________________________________ 
ÁPRILISBAN induló vállalkozásom keretein belül Kft.-k, 
Bt.-k könyvelését, bérszámfejtését vállalom. Minden fon-
tos információ megtalálható a honlapon: http://varsanyi-
konyveles.com

ÁLLÁS:________________________________________ 
CSEPELI cég munkatársakat keres acélszerkezetek helyszíni 
szerelésére, versenyképes fizetéssel. A munkavégzés helye 
országszerte változó, ez távolságtól függően több napos 
kiszállást is jelenthet. Jogosítvány, szakmai gyakorlat előny! 
Jelentkezés: T.: +36 70 394 7171 (hétköznap munkaidőben), 
email: info@aaugyfel.eu (önéletrajz csatolásával).________________________________________ 
CSEPELI konyhánkba mosogatót keresünk. Elérhetőség: 
Gaál László 06 30 914 52 11________________________________________ 
SZOBAFESTŐ-kőművest, burkolót, segédmunkást felve-
szünk T.: 06 20 998 23 69________________________________________ 
PRÉSGÉPKEZELŐ MUNKATÁRSNŐT, vagy munkatársat 
keres a Csepel Művek területén működő lézervágással és 
komplex lemezmegmunkálással foglalkozó cég. Kezdés 
azonnal, fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal arvaie@intertechnika.eu e-mail címen vagy a 
06 1 425 26 73 telefonszámon lehetséges.

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt, a Vitart Stúdió szakmai partnereivel, a követ-
kező szolgáltatásokkal: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna 
és manuálterápia, speciális gerinctréningek, pszichodi-
agnosztikai feltárás, orvosi gyógymasszázs. Bejelentkezés 
hétköznapokon 8.00 - 12.00 óráig: 06/70-318-3077. A 
Stúdió egyéb professzionális szolgáltatásokat is nyújt, a 
teljes kínálat a honlapon, és a Facebook-oldalon találha-
tó. Vitart Stúdió Csepel: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3.   
email:  linda@laskaitreningek.hu web:  laskaitreningek.hu 
Facebook: Vitart Stúdió 

ADÁS-VÉTEL:________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322

APRÓHIRDETÉSEK   

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

MÁRCIUS 24. (VASÁRNAP), 11 ÓRA

INTERAKTÍV 
GYEREKKONCERT

A BUBORÉK EGYÜTTESSEL

    BELÉPŐ:
1500 FT

TÁNCVERSENY
NYUGDÍJASOKNAK

Csepelen a  nyugdíjas korosztály táncversenye  ötödik alkalommal  kerül megrendezésre  
2019. április 27-én, 16 órától, melyre azoknak a pároknak és szóló táncosok jelentkezését várjuk, 

akik szívesen részt vennének az eseményen. A fellépők  egyénileg mutatják be a tudásukat 
az általuk választott zenére. A közönség szavazza meg a táncverseny győztesét és helyezetteit! 

A műsorban neves előadóművészek is fellépnek.

 HELYSZÍN
Királyerdei Művelődési Ház (Csepel, Budapest, Szent István út 230.)

JELENTKEZNI
Személyesen: Csepel, Kossuth Lajos utca 115. (Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház)

Telefonon: 278-0128 vagy e-mailen: nyugdíjashaz@csepelivaroskep.hu

Jelentkezési határidő: 2019. április 15.

Retro
Disco 
DJ DAVE-vel 
(Boross 
László)
a hatvanas
hetvenes, 
nyolcvanas 
évek 
zenéivel
a Szabó Magda 
Közösségi Térben
2019. március 8.,
péntek 18-21 óra
 

A programra a belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.
 

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, 
Simon Bolivár sétány 4-8.
355-4032
szm.iroda@csepelivaroskep.hu

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128

Márciusi programok
Zenei-irodalmi programok

03.08.  Strauss dinasztia: Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész. Az előadás 15 órakor kezdődik 
03.20. Időskorúak sérelmére elkövetett trükkös lopások, csalások megelőzése

Az előadás 16 órakor kezdődik. Előadó: Furka Szilvia r.hadnagy
03.22. Tavaszi zsongás a Csepeli Mosolygó Dalkör előadásában. Az előadás 16 órakor kezdődik

03.29.  Varázslatos klasszikus zene. Előadók: Tánczos Katalin és Ramocs Lili művésztanárok hárfán.

Úti beszámoló
03.21. USA nagykörút /első rész / Előadó:Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász

03.28. Sokarcú Spanyolország. Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök.  
A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órakor kezdődnek. 

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben 

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged!                                                                                                     
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások minden páros hét hétfőjén 15 órától  Előadó: 

dr. Oláh Ilona belgyógyász. Frissítő masszázs minden hétfőn 10-15 óráig. Masszőr: dr. Solymosi Mária. 
Kímélő torna minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig. Meridián torna: hétfőnként 10-11 óráig. 

Táncos szombatok  
Zene: Somogyi Károly előadóművész. A zenés táncos délutánok 16-19 óráig tartanak.          

Ének A muzsika téged köszönt jó barát. Minden csütörtökön 10-12 óráig. Énektanár: Józsa Éva  

Angol Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 12–18 óráig. Oktatók: Szabó Jenőné és Várkonyi Ágnes                                                        

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

A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen, vagy 

személyesen munkanapokon 10-16 óráig a Nyugdíjas Közösségi Házban
Nyitvatartási idő: program szerint 8 órától 20 óráig
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2019. március 8., 16.00
HANGFÜRDŐ

- zengő hangtáblákkal és gonggal -
A hangfürdő során a hangtálak és a gong által keltett 

hangrezgések hullámaiban végezzük a relaxációt. A Tibeti 
hangtálak 12 fémből kézzel vannak kimunkálva. A hangok 
és rezgések a szervezet eredeti harmóniáját helyreállítják 

és ily módon alkalmat kínálnak a gyógyuláshoz.

Csoportban, kényelmes ruhában, fekve történik a 
hangmasszázs. Mindenkit szeretettel várunk!

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött! Kérjük, hozzanak takarót! Időtartama: 60 perc

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 355-4032

szm.iroda@csepelivaroskep.hu

PROGRAM

Megunt
kamaszholmik

vására
2019. március 2., április 6., május 4.,

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!)

BABAM
AM

ABÖRZE

BA
BA

MAMA

BÖ
RZE

Használt
gyerekruhák,

játékok
cseréje, vására

BABA•

MAMA
BÖRZE

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

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

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ –  NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 
9.00-13.00, vagy csoportok számára, egyéb előre egyeztetett időpontban.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT (TAMARISKA-DOMB) 
– állandó kiállítás
Időpont: február 23., szombat 10.00-16.00
A tárlat díjmentes megtekinthető.

Március 2.,  9.00-13.00
BABA-MAMA ÉS TINI BÖRZE
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron.

Műsorelőzetes!
BUBORÉK PARTY – Interaktív gyermekkoncert a Buborék együttessel
Időpont: március 24. vasárnap 11.00
Jegyek elővételben már kaphatók 1500.-Ft-os áron

TANFOLYAMOK
Kerekítő mondókás móka. 0-3 éveseknek ölbeli játékok, népi 
mondókák és népdalok hangszerjátékkal színesítve. Időpont: hétfő 
10.00-10.30. Vezeti: Papp Judit 06 20 486 6443 (www.kerekito.hu)
Hong Lung Ch’ uan Tao kung fu. Időpont: hétfő, csütörtök 18.00-19.30.
Vezeti: Mózes Gábor Si-fu (2-toan) 06 30 549 0994
Ovisuli. Célja, hogy 5-8 éves gyerekeknek és szüleiknek megkönnyítse 
az iskolakezdést. Időpont: szombat 9.00-12.00. Érdeklődni lehet: 
Szalai Dóra 209287275
Hangfürdő. Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Időpont: február 28-án 18.30
Hobbi szintű virágkötő tanfolyam- jelentkezőket várunk!
Jelentkezni lehet: Steer Éva 06304652840
Nyugdíjas klub. Időpont: március 2.  15.00-19.00

Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon, 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

2019. március 2., 15:30 óra
KISVAKOND BÁBELŐADÁS
Jegyek rendelhetők a vakondjegy@yahoo.com címen

2019. március 9., 9-13 óra
GARÁZSVÁSÁR
Használt holmik adásvétele, cseréje. Asztalbérlés elővételben: 1.500 Ft.

2019. március 2., 17 óra
KISVAKOND BÁBELŐADÁS
Jegyek rendelhetők: vakondjegy@yahoo.com címen. 

TANFOLYAMOK     

ÚJ TANFOLYAM: JUNIOR HASTÁNC szerda: 18.00-19.00
INGYENES PRÓBAÓRA MÁRCIUS 6-ÁN! 

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 19.00-20.00

BODYART hétfő: 19.00-20.00, csütörtök: 20.00-21.00 

CAPOEIRA ABOLICAO kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.00-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

LADY DANCE KEZDŐ hétfő: 18.30-19.30

LADY DANCE HALADÓ hétfő, csütörtök:19.30-20.30

RINGATÓ szerda: 9.30-10.00; 10.15-10.45, 11.00-11.30

ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. Kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA! Ingyenes számítógép- és internethasználói 
tanfolyam. Szerda: 18.00-20.00

Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 355-4032
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga – megváltozott időpontban: kedd: 10.00-11.00
Íjászat: szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött
Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól
Örökifjak Táncklubja: Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló 
memória gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30
Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00
Tartásjavító gerinctorna: nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére, 
péntek 14.45-15.45. Hétfőn is 9.30-10.30!
Meridián torna – időpontváltozás!: csütörtök: 18.30-19.15

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll: kedd 16.45-18.00, csütörtök 17.00-18.15
Sokszínű táncoktatás- középiskolásoknak: kedd-18.00-19.00 
BLACK TOP hip-hop tánciskola:  szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Hatha jóga: kedd: 18.00-19.30 
Fashion dance (gyerek): kedd, csütörtök: 16.00-17.00 és 17.00-18-00
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes: hétfő 17.00-19.00
Kis-Csepel Néptáncegyüttes: szerda 17.30-19.30
Ritmikus gimnasztika: hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozat)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok és  haladó ovi)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Tehetséggondozó ovis csoport – népijáték-néptánc hétfő: 17-17.45
Wing-Tsun Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Sokszínű táncoktatás – középiskolásoknak: kedd 18.00-19.00 
Zumba: hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30
Íjászat: szombatonként  9.30-12.30 között

KLUBOK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.
AA Klub: szerda, 18.00-19.00

Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

2019. március 1., péntek 18 óra

Hátizsákkal
a világ körül

Előadó:

Female Yeti,
világutazó

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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8:30  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petőfi szobornál.
Kitüntető díjak átadása. Közreműködik a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar

10:00  Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar ünnepi fellépése
10:30  Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tüzérségi bemutatója
11:00  János Vitéz 7 próba – interaktív mesés ügyességi vetélkedő
11:40  „Forgatom fegyverem vitézek módjára” – a huszárok élete

12:00  Csepeli Mosolygó Dalkör fellépése
12:30  János vitéz mesekoncert – Veronaki zenekar előadásában

13:30  Csepeli Öregtáncos Együttes műsora
14:00  Gábor Áron rézágyúja dörren és huszártábor bemutató 

14:30  „Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok!” – Csepp-Csepel és a Kis-Csepel Táncegyüttesek műsora
15:00  A költő, ha visszatér – Black Rose Project ünnepi műsora

15:30  Huszár hagyományőrző bemutató – Mátyásföldi Lovas Egylet

16:30  Ismerős Arcok koncert                  

További programok
1848/49-es katonai hagyományőrzők • „170 éves a Magyar Honvédség” – a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

vándorkiállítása • népi játszótér • arcfestés • kézműves foglalkozások • puskagolyóöntés • mesterségbemutató
vándorfotográfus • utazás Csepel fakarusszal az 1956-os csepeli Büszkeségpont megtekintésére • szekerezés

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

Március 15.
Helyszín: Görgey tér

Szeretettel várjuk önöket!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

A programváltoztatás
jogát fenntartjuk!


