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Telt házat vonzott a Tékozló fiú
iSmét egy remek előadáSSal örvendeztette meg a közönSé-
get a cSepel-BelvároSi római katolikuS egyházközSég Sek-
reStye Színpada. a kolping otthon (Szent imre-ház) zSúfo-
láSig telt márciuS 12-én. 

A Sztancsikné Losonci Tímea által vezetett társulat ezúttal a Tékozló fiú 
című zenés színdarabot adta elő, nagy sikerrel. A címszerepet játszó Har-
mati Krisztián minden nehézség nélkül, nagy átéléssel játszotta el sze-
repét, és a többi szereplőt is dicséret illeti. Az egyházközség égisze alatt 
működő társulat nem titkolt célja, hogy azt az üzenetet, melyet a szín-
játszás eszközeivel át kívánnak adni, színvonalas, látványos, élvezhető 
formában közvetítsék. Repertoárjukban a szentek életét bemutató szín-
darabok, mesejátékok és bábelőadások, valamint színpadra alkalmazott 
novellák egyaránt szerepelnek. Színpadra vitték már – a többi között – a 
Csavargók éjszakája, az Árpád-házi Szent Erzsébet legendája és a Padlás 
című musical kétfelvonásos változatát is. Az ingyenes rendezvény végén 
Ifkovits Józsefné, Marika néni köszönte meg a hallgatóság részvételét, s 
elmondta, hogy a társulat tagjai együtt készítették az előadás kellékeit is. 
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Bordás óvoda a döntőben

A csepeli sportcsarnokban március 8-án megrendezett kerületi ovis 
ügyességi váltóversenyt a Játéksziget Óvoda Bordás utcai tagozata nyer-
te a Hétszínvirág előtt. Mindkét csapat bejutott a budapesti döntőbe, ami 
március 20-án, a Sportmax rendezvénycsarnokban volt. Bár a Bordás 
óvoda lurkói a selejtezőkör minden versenyszámát megnyerték, ám a hi-
bapontok levonása miatt csak a második helyen jutottak tovább, így az 
ötödik helyért küzdhettek: ezt fölényesen meg is nyerték. Csapattagok: 
Bolyós Petra, Éliás Krisztián, Erdélyi Sándor, Debrődi Zoltán, Kiss Ta-
más, Kollek Bálint, Soltész Félix, Ozibiusz Anissza.

Az LMP fóruma

Fórumot tart a Lehet Más a Politika (LMP) Schiffer András frakcióvezetővel 
a párt alkotmánykoncepciójáról.  Április 14-én, 18 órára várják az érdeklődőket.

Helyszín:  Csepeli Munkásotthon, Üvegterem Bp. XXI., Árpád u. 1. 

Évforduló a tagóvodákban

A Csillagtelepi Óvodák –  Vénusz tagóvodája 2011. április 20-án, szerdán, 9.30 óra-
kor  tartja fennállásának 50. évfordulóját. Várjuk szeretettel volt dolgozóinkat és egy-
kori óvodásainkat.

A Csillagtelepi Óvodák – Füstifecskék tagóvodája (Iskola tér 46.) szintén fennállásának 50. 
évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból szeretettel meghívjuk volt óvodásainkat és csa-
ládtagjaikat a 2011. április 20-án, 15 órakor tartandó ünnepi rendezvényünkre. Kérjük, aki-
nek módjában áll, ajándékozza meg jelenlegi ovisainkat, és vegyen részt a Mi leszel, ha 
nagy leszel? című műsorban valamilyen produkcióval.

A jelentkezéseket április 10-éig várjuk. Telefon: 276-7025

Fontos tudnivalók az iskolai beíratásról

A 2010/11. tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget elérte, és 2011. év május 31-éig a hatodik életévét betölti. A szülő kérelmére a gyer-
mek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 
31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda vélemé-
nye alapján, illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába – vagy az óvoda kezdeményezi – a 
nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanu-
lási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján 
az igazgató dönt.

A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a 
gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében la-
kik. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi ké-
relmet is tud teljesíteni, de az összes felvételi kérelem teljesítésére nincs lehetősége; a fel-
vételről sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. 
Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, 
továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkor-
mányzat rendeletben állapítja meg. Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kíván-
ja átíratni, azt a körzeti iskolába be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott  befogadó 
nyilatkozatot le kell adni, továbbá a körzeti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles 
tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét 
igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A beiratkozás időpontja: 2011. április 14. (csütörtök) és április 15. (péntek)

Azoknak a szülőknek, akik nem a helyi önkormányzatok által fenntartott általános iskolá-
ba kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk.

További információkat és az önkormányzati fenntartású csepeli iskolák listáját 
a csepel.hu-n olvashatják. 
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Játék- és ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt XXI. ker. szervezete egynapos játékvásárt szervez ruhakiárusítással 
egybekötve. Az akció időpontja: 2011. március 29-e, kedd, 9-től 16 óráig.                              
Használt és új, jó minőségű játékot kínálnak igen kedvező áron. Minden ruha 100, minden 
kabát 200 forint/darab áron vásárolható meg.  
Szintén ruhavásár lesz 2011. április 12-én, kedden, 9-től 16 óráig. 
Helyszín: Budapest XXI., Ady Endre út 61. 
Megközelíthető: 148, 151, 36-os autóbusszal (Papírgyári megálló)


