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A csepeli önkormányzat az elmúlt 
évben számos komoly beruházást 
valósított meg. A fejlesztések kere-
tében utakat tettek rendbe, bölcső-
de- és óvodaudvarokat újítottak fel, 
megújult a Daru-domb környezete 
is. Az idei évtől folytatódnak a beru-
házások: újraindul többek között a 
csatornaépítés, futópályákkal 
bővülnek a sportolási le-
hetőségek, megszépül 
a Rákóczi Kert, a nap-
közis tábor. Képes 
összefoglalónk az 
induló munkákról.  

Újjávarázsolják 
az Iskola téri 
KRESZ-pályát 
A csepeli önkor-
mányzat 2017-ben 
döntött a KRESZ-park 
rendbetétele mellett. Elő-
ször a park és annak közvetlen 
környezete szépül meg, figyelembe 
véve a parkban meglévő épített eleme-
ket és a növényállományt. Úgy tudjuk, a 
pálya megtartja eredeti méreteit. A Bu-

dapest Közút 
Zrt. forga-
lomtechnikai 
szakemberei-
vel és a kerületi 

rendőrkapitány-
ság munkatársa-

ival konzultálva új 
csomópontok alakulnak 

ki a pályán, amelyek lemo-
dellezik a Csepelen megtalálható for-
galmi helyzeteket. A munkálatok még 
a nyár előtt befejeződhetnek.

Megújulnak a Petz Ferenc 
utcai sportpályák
A városrehabilitációs munkánknak 
köszönhetően a környék panelháza-
inak jelentős része és a játszótér már 
megújult. Most jön a folytatás. „A Ka-
rácsony Sándor utcai általános iskola 
előtti aszfaltos pályákat és környezetü-
ket teljes egészében felújítjuk. Új bur-
kolatot kapnak a pályák, és megszépül 
a környezetük is. Ezzel a belvárosi vá-
rosrehabilitáció is tovább folytatódik” 
– írja Borbély Lénárd polgármester 
Facebook-oldalán.

Utak, csapadékvíz-elvezetés 
Idén is folytatódik az aszfaltos utak épí-
tése és a csapadékvízelvezető-csator-
nák kiépítése. Nemsokára elkezdődik 
a Repkény utca egy jelentős szakaszá-
nak, a Sügér utcának és a Csónak utcá-
nak az építése a csapadékvíz-elvezető 
csatornával együtt. A több száz milliós 
beruházás saját költségvetéséből finan-
szírozza az önkormányzat. 

„Szintén idén kezdjük a Királyerdő út 
első szakaszának a megépítését. A tel-

AKTUÁLIS

Fejlesztések Csepelen: 
utak, sportpályák, játszótér

Változni fog a 148-as busz Hollandi úti fordulója. 
A buszforduló megszűnik, helyette sok férőhelyes parkoló 
épül a pihenni és kikapcsolódni vágyóknak. A buszforduló 

átépítése várhatóan május 28-án kezdődik
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jes szakaszra összesen 800 millió fo-
rintot kaptunk a kormánytól, Németh 
Szilárd képviselő úr segítségével. Már 
tervezés alatt van az utca következő 
szakasza, jövőre az is megépül” – írja 
a polgármester a közösségi oldalon. 

Megszépül és bővül 
a kalózhajós játszótér
Gyereknapra elkészül és a gyerekek 
újra használatba vehetik Csepel legsi-
keresebb játszóterét a Kis-Duna part-
ján. A hajó zátonyra fog futni, ezzel 

kiemelkedik a homoktengerből, va-
lamint új elemként megjelenik egy 
kalóztanya. A játszótér összesen 15 
méterrel lesz szélesebb. A munkála-
tok keretében a játszóparkon belül egy 
vécé is épül. 

Megújult 
a Kis-Duna-
öböl fahídja
Ünnepélyes keretek között adták át a 
Kis-Duna-öböl felújított fahídját ápri-
lis 26-án. A gyalogoshidat 2006-ban 
építették meg. Az évek során azonban 

néhányszor megrongálódott, néhány 
éve pedig kocsival hajtottak át rajta, így 
tartószerkezete, járófelülete többször 
felújításra szorult. 

A kerület vezetése az elmúlt nyolc év-
ben kiemelt figyelmet szentel a Kis-
Duna-part rendbetételére. Megújult a 
Daru-domb, a Duna-parti sétány, ki-
épült a teljes közvilágítás, fitneszpar-
kok, BMX- és focipályák, valamint új 
parkolók létesültek, jelentősen nőtt a 

parkosított területek nagysága. A mun-
kálatok legújabb állomásaként valósult 
meg a Kis-Duna-öböl feletti fahíd új-
jáépítése. A gyalogoshíd avatásán részt 
vettek a Széchenyi István általános 
iskola tanulói is, akik játékos isme-
retterjesztő vetélkedőn mérhették ösz-
sze tudásukat. A megújult, megszépül 
hidat Borbély Lénárd polgármester 
a diákokkal közösen adta át, majd az 
avatóünnepség zárásaként hordót gurí-
tottak át az új hídon. • P.E.

Tervezett idei
fejlesztések
• Csillagtelep szociális célú 

városrehabilitációja
• a Rákóczi Kert megújítása 

hamarosan elkezdődik 
• sportparkok és futókörök 

létesítése 
• orvosi rendelők felújítása
• napközis tábor építése
• kerékpárosbarát fejlesztés
• 4,5 milliárdos útépítési  

fejlesztési program az út, 
járda és csapadékvíz- 
csatorna építésének ötéves 
kerületi fejlesztésére

Adjunk nevet 
a fahídnak! 
Játékra invitáljuk olvasóinkat! Ad-
junk közösen nevet a Kis-Duna-
öböl felújított fahídjának. Javaslata-
ikat az info@csepelivaroskep.hu
címre várjuk. Beküldési hatá-
ridő: május 13-a. A legötletesebb 
neveket beküldők között strandbe-
lépőt sorsolunk ki.

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Dániel
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Szabó Szabolcs eladó, in-
dulhat a licit – írta szalag-
címben az MSZP-hez közel 
álló Sztárklikk internetes 
lap a választások után. 
Nem kellett sokat várni. 
Borka-Szász Tamás, a cse-
peli DK politikusa jelentet-
te be: „már elkelt”. Vagyis 
alig pár nappal az után, 
hogy az összes balliberális 
párt visszalépett Szabó ja-
vára, őt már az LMP frakci-
ója tudhatta magáénak. Az 
még nem derült ki, hogy a 
politikus ezért cserében 
milyen pozíciót kap.

2014-ben sokan várták, hogy 
egységes ellenzék álljon a 
Fidesszel szemben. Elvégre 
kormányozni is együtt akar-
tak. Ebből azonban nem lett 
semmi. Dr. Szabó Szabolcs 
is az Együtt képviselőjeként 
ülte végig az elmúlt négy 
évet. Pártja pedig négy évig 
osztódott tovább, miközben 

harsány és liberális politikát 
folytattak. 

2018-ban az Együtt kijelen-
tette, hogy Csepel-Sorok-
sáron kizárólag dr. Szabó 
Szabolcs lehet a közös je-
lölt. Hiába mutatta minden 
közvélemény-kutatás, hogy 
a balliberális szavazók nem 
őt szeretnék. Az Együtt 
addig gyakorolt nyomást a 
többiekre, amíg mindenki 
visszalépett Szabó javára. 

Ilyen előzmények után lépett 
át az Együtt politikusa az 
LMP-frakcióba az első adan-
dó alkalommal. „Az volt az 
egyszerűbb döntés, hogy kép-
viselőcsoporthoz kell csat-
lakoznom annak érdekében, 
hogy még eredményesebben 
képviseljem szavazóimat, és 
rendszerváltó alternatívát” 
– írta döntéséről, amit azzal 
magyarázott, hogy az LMP 
áll hozzá a legközelebb. 

Kollaboráns lettél! –
kiakadtak a szavazók 
a pártváltáson
Elsőként a csepeli MSZP és 
DK politikusai háborodtak 
fel dr. Szabó Szabolcs dön-
tésén. Ők már 2014 után hiá-

nyolták, hogy a politikusnak 
csak addig volt rájuk szüksé-
ge, amíg pénzzel, munkával 
és szavazókkal támogatták. 
Szabó négy évig kerülte őket, 
megválasztásáról pedig úgy 

beszélt, mintha az egyéni ér-
deme és munkája lett volna. 
Szavazói sem tettek lakatot a 
szájukra, bíráló vélemények-
ből nem volt kevés: sokan és 
keményen szidták őt a Face-
book-oldalán. • TK

Szabó Szabolcs 
az LMP-ben folytatja

Dr. Szabó Szabolcs 
eskütétele

Szabó Szabolcs bejelen-
tését és a választói véle-

ményét itt olvashatják:

AKTUÁLIS

Csepeliek véleménye 
Szabó Szabolcs 
döntéséről 

B. Sándor 
„Ennél a kutyapiszokba lépés is jobb 
lett volna. (…) Részemről egy támoga-
tóval kevesebb.”
 
M. Gergely 
„Most ebben az esetben az lenne a 
korrekt ha lemondanál és egy idő-
közin újraindulnál az LMP színeiben 
és nem mint egy szarházi köpönyeg-
forgató viselkedsz!”

H. Irén 
„Nekem ez nagy csalódás, sok em-
ber azért szavazott Önre, mert történt 
egy összefogás , amire az LMP nemet 
mondott. Elárult mindenkit! Az én vé-
leményem, hogy Ön becsapta a sza-
vazóit, s akik hátán bejutott – elárulta 
őket!  Amennyiben még egy szavazás 
lenne, ön soha többé nem kapná meg 
a szavazatomat.”

B. Katalin
„Pont az LMP? Már sajnálom, hogy 
Önre szavaztam. Most úgy érzem ma-
gam mint április 8-an éjjel. Elárultak, 
meggyaláztak, szembeköptek.”

Borka-Szász Tamás
„Másodszor másztál be a csepeli bal-
oldali szavazok hátán a parlamentbe, 
es másodszor árultad el őket... immár 
valóban profi politikus lettel, a szó 
legrosszabb értelmében! Te mindig 
szivesen állítottad be magad az elvek 
emberének es nyilatkoztál erkölcsi 
magaslatokról, de mint kiderült, ez 
mindig is csak duma volt. (…)
(...) szerinted az LMP baloldali (!) part 
ezért választod őket.””
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NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!

TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK, HOGY ÁPRILIS 8-ÁN ILYEN SOKAN ÉLTEK DEMOKRATIKUS 
JOGUKKAL, S ÖNÖK IS HOZZÁJÁRULTAK AHHOZ, HOGY AZ ÚJ ORSZÁGGYŰLÉSNEK ENNYIRE 

ERŐS FELHATALMAZÁSA LEHESSEN KÖZÖS DOLGAINK INTÉZÉSÉBEN! 
KÉTHARMADOS TÖBBSÉGÜNKKEL AZ EGÉSZ ORSZÁG, HAZÁNK VALAMENNYI 

POLGÁRÁNAK, A VILÁG MINDEN MAGYARJÁNAK ÉRDEKEIT KÍVÁNJUK KÉPVISELNI!

KÜLÖN TISZTELETTEL KÖSZÖNJÜK AZOKNAK, AKIK A FIDESZ-KDNP JELÖLTJÉRE ÉS 
LISTÁJÁRA ADTÁK VOKSUKAT! HŰSÉGÜKET, BIZALMUKAT MEG FOGJUK SZOLGÁLNI!

MEGBECSÜLÉSSEL, TISZTELETTEL ÉS KÖSZÖNETTEL TARTOZUNK SEGÍTŐINKNEK, 
MUNKATÁRSAINKNAK, ÖNKÉNTESEINKNEK, TÁMOGATÓINKNAK AZ ÁLDOZATOS 

MUNKÁÉRT ÉS AZ ÉRTÉKES FELAJÁNLÁSOKÉRT!

HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET A SORSDÖNTŐ HARCBAN, AMELLYEL MEGVÉDTÜK ÉS 
TÖRTÉNELMI GYŐZELEMRE SEGÍTETTÜK MAGYARORSZÁGOT! HAZÁNK ELINDULT A SAJÁT 

ÚTJÁN. EZEN AZ ÚTON TOVÁBBRA IS SZÁMÍTUNK CSEPELRE, A CSEPELIEKRE!

KEDVES CSEPELI VÁLASZTÓPOLGÁROK!  

KÖSZÖNJÜK

KIH A RCOLT UK
A GYŐZELMET!

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

Orbán Viktor
Magyarország miniszterelnöke

CSH_209x266.indd   1 4/30/18   1:50 PM

HIRDETÉS

Fizetett politikai hirdetés
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Csepelen az elmúlt időszakban ti-
zennyolc buszmegállóban bontottak 
el utasvárókat. A várók nem az ön-
kormányzat tulajdonában voltak. Az 
a cég, amelyik kezelte ezeket, nem 

várta meg, hogy az önkormányzat 
újakat telepítsen, hanem azonnal 
elbontotta a beállókat. Végül sike-
rült olyan megoldást találni, hogy a 
várók telepítése és üzemeltetése a 
kerületnek egy fillérjébe sem 
kerül. Úgy tudjuk, új 
buszvárók is épülnek 
Csepelen.

Nem kell már 
sokáig vár-
ni, hogy újra 
használhassák 
az elbontott 
bu s z v á r ók a t 
a csepeliek. 
Mint ahogy la-
punkban koráb-

ban beszámoltunk róla, tavaly nyáron 
a csepeli önkormányzat feltérképezte  
a kerületben található buszvárók álla-
potát. Némelyikük borzalmas állapot-
ban volt: elemeik megsérültek, helyen-

ként graffitikkel 
csúfítva, ráadásul 
illegális hirdeté-
sekkel rakták tele.

Lejárt 
szerződések

A területen lévő várók 
akkoriban két nagy, hirdető-

felületeket bérbeadó cég tulajdonában 
voltak. A szerződést az önkormányzat 
néhány hónapja mindkét társasággal 
felmondta. Erre a fentieken kívül azért 
volt szükség, mert a szerződések lejár-
tak, ráadásul a kihelyezett buszvárók 

nem voltak összhangban a megállapo-
dásban megjelölt helyszínekkel. 

127 milliót spórolt 
a városvezetés
Nemrég azonban kiderült: miközben 
az egyik cég az önkormányzat kéré-
se ellenére elbontotta a tulajdonában 
lévő 18 darab buszvárót, addig a másik 
érintett vállalkozás nemcsak hogy nem 
szerelte le a sajátjait, hanem felajánlot-
ta az önkormányzatnak, hogy az üres 
várók helyére ideiglenesen elhelyezi a 
saját, használt felépítményeit. A csepe-
li városvezetés eredetileg saját erőből 
kívánta megvalósítani a buszvárók te-
lepítését és az üzemeltetést, azonban a 

vállalkozás és az önkormányzat között 
született megállapodásnak köszönhető-
en a buszvárók telepítése, fenntartása 
és üzemeltetése az adott vállalkozás 
feladata lett, cserébe az érintett cég-
nek nem kell közterület-használati dí-
jat fizetnie. Így a csepeli városvezetés 
összesen 127 millió forintot spórolt a 
kerületnek. 

Lapunk közben megtudta, eddig 13 
buszvárót sikerült visszaállítani, rövid 
időn belül sorra kerül a többi is. Infor-
mációink szerint pedig hamarosan még 
több buszváró lesz Csepelen. • TK

Eddig tizenhárom 
buszvárót állítottak 
vissza, rövid időn belül 
sorra kerül a többi is 

Megoldódik a buszvárók kérdése
AKTUÁLIS

Jó néhány helyen ismét van buszváró, 
hamarosan még több helyre telepítenek

fotó: Tóth Beáta
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A Csepeli Strandfürdő több mint 220 millió fo-
rintból újult meg az év első felé-
ben. A felújítások első ütemé-
vel elkészültek, a második 
szakasz ősszel kezdődik. 

A beruházás során há-
rom új csúszdát kapott 
a fürdő, ráadásként 
egy különleges spray-
parkot és egy homo-
kos röplabdapályát is 
építettek. A strand eze-
ken kívül új kültéri fit-
neszparkkal gazdagodott, 
a lábteniszpálya is új gumi-
burkolatot kapott. A központi 

gépházat már most modernizálták, ősszel pedig az 
öltözők és egy modern, vadonatúj fogadótér kiala-
kítása lesz a fókuszban.

A főbb átépítések mellett gondoltak a felmerült igé-
nyek kielégítésére is. A gyermekmedence négy új 

vízköpőt kapott, ami fölé hamarosan egy napvitorlát 
is felszerelnek. A lábmosókat ugyanakkor közelebb he-

lyezték a medencékhez. A tervek szerint napozóágyak is 
szolgálják majd a strandolók kényelmét.

Csepeli Strand: 
új csúszdák, 
röplabdapálya

SZABADIDŐ

FOCIZZ VELÜNK TE IS!A MANCHESTER UNITED SZTÁRJA IS 

MINKET VÁLASZTOTT!
CSEPEL UTÁNPÓTLÁS SPORTEgyESÜLET

CSEPELU
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Y
E

S
Ü

LE
T

CSEPELU
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T Louis saha

MANCHESTER UNITED

www.CSEPELUTANPOTLAS.HU

JELENTKEZÉS: 
06 20 501 0124

CSH SAHA 209x133.indd   1 4/26/18   11:02

fotó: Tóth Beáta
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Május első vasárnapja anyák napja. 
E kedves ünnep gyökerei egészen az 
ókori görögökig nyúlnak vissza. Bár 
az anyák napját világszerte megün-
neplik, egyes országokban – például 
Angliában – több száz éves hagyo-
mányai vannak. Nálunk az első anyák 
napi köszöntést – a Magyar Ifjúsági 
Vöröskereszt kezdeményezésére – 
1925-ben, a MÁV gépgyár foglalkoz-
tatójában tartották. 1928-tól pedig 
már itthon is a hivatalos iskolai ün-
nepségek közé sorolták.

Készülődés az óvodában
Hogy bepillantást nyerhessünk az anyák 
napi készülődésbe, az Aprajafalva Óvo-
dába látogattunk, ahol a gyerekek kéz-
műves-foglalkozáson hangolódtak az 
ünnepre. Faluba Györgyi óvodapedagó-
gus elmondta, intézményük nagy hang-
súlyt fektet a tehetséggondozásra. Az 
óvoda sajátos nevelési igényű gyerme-
kekkel is foglalkozik, így a tehetséggon-
dozás, az integráció és a fejlesztés az ő 
esetükben gyakran összefonódik. „Nagy 
segítség számukra, hogy részt vehetnek a 
tehetségműhely foglalkozásain. Például 
a megkésett beszédfejlődésű gyerekeknél 
éppen a szabad alkotás öröme segíthet az 
érzéseiket felszínre hozni, megfogalmazni, 
szavakba önteni” – emeli ki a szakem-
ber. A hagyományoknak, az ünnepeknek 
is fontos szerepük van az óvodai prog-

ramokban, de itt is figyelembe veszik 
a csoportok sajátosságait. „Van, ahol a 
gyerekek együtt készülnek az anyák napi 
műsorra és van, ahol egyéni köszöntés 
van, ami sokkal bensőségesebb” – teszi 
hozzá Faluba Györgyi. • Potondi Eszter

Anya, anyu, mama, édesanya

„Nekem van a legjobb 
anyukám, mert minden-
ben segít nekem és 
mindent megtesz értem”

Az én anyukám
A kézműves tehetségműhelyben ezúttal egy szív alakú ajándék készült, 
amit gyöngyökkel és kiszúrt papírformákkal díszítettek fel a gyerekek. 
Néhányukat az anyukájukról kérdeztük.

Békés Zsombor: „Az anyukám nagyon kedves és 
megértő. Anyák napján mindig készítek neki vala-
milyen meglepetést. Sokat segítek neki, sütünk-fő-

zünk együtt, de kertészkedni is nagyon szeretek 
vele. Ebbe általában a kutyánk is besegít.”

Vincze Patrik: „Anyák napján egy szép rajzot és 
tulipánt adok az anyukámnak, az óvodában éne-
kelek is neki. Sok programot csinálunk együtt, ha 
beteg, segítek neki takarítani, húsvétkor együtt 
festettük a tojásokat. Anyukám nagyon finomakat 
főz, kedvencem a paradicsom- és a meggyleves.”

Máthé Gyöngyvér: „Anyukám esténként mesét 
olvas nekem, és ő tanított meg szívecskét is rajzol-
ni. Szeretek vele együtt sütni. Egyszer lekváros és 
kakaós pitét csináltunk, de már mézeskalácsot is 

készítettünk. Anyák napján lerajzolom őt és virágot 
adok neki. Szeretem anyát, mert nagyon szép  

és kedves.”

Turi Viktória Sára: „Az anyukámat és nagy- 
mamámat is köszönteni szoktam anyák napján,  
de az oviban is készítek meglepetést. Nekem van  
a legjobb anyukám, mert mindenben segít nekem  
és mindent megtesz értem. Mindig csinál valamit, 
amit szeretek.”

fotó: Tóth B
eáta
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A Nemzeti Tehetség Program keretein 
belül elindult a Bimbó-bontogató te-
hetségműhely a Csodakút óvodában. 
A foglalkozás célja egy olyan műhely-
munka létrehozása, ahol a népi gyer-
mekjátékok, néptánc és a népi kismes-
terségek, kézműves-tevékenységek 
egyaránt sokoldalúan, komplex módon 
fejlesztik a gyerekek személyiségét.

A foglalkozások alatt a gyerekek meg-
ismerik – többek között – az agyagozás, 
kosárfonás, gyertyamártás, üvegfes-
tés, gyöngyfűzés, famunkák, nemeze-
lés, papírmerítés eszközeit, anyagait, 
technikáját, munkafogásait. A kézmű-
ves-foglalkozások mellett nagy hang-
súlyt fektetnek a népi gyermekjátékok, 
gyermektánc oktatására is. Az óvoda 

tehetségkibontakoztató műhelyében a 
kicsik mindennapjaiba építik be a ma-

gyar hagyományok, népszokások, jeles 
napok játékait, mondókáit. 

A program kéthetes projektekben, heti 
egyszer 45 perces foglalkozásokkal 
valósul meg, hetenként váltva a népi 
gyermekjátékok, néptánc és a kézmű-
ves-foglalkozások között.

Tehetségműhely 
a Csodakút óvodában 

szeretettel köszöntünk minden kedves

édesanyát, nagymamát és dédnagymamát!anyák napja alkalmából

borbély lénárd
Csepel polgármestere

németh szilárd
országgyűlési képviselő

Gyöngyfűzés az óvodában
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A csepeli önkormányzat jelentős fa-
ültetési programot indított el annak 
érdekében, hogy még több zöldfe-
lület legyen a kerületben. A Csepel 
Zöld Sziget program a zöldterületi 
munkákra hívja fel a figyelmet és a 
lakók környezettudatosságát segíti.

A Csepeli Városgazda Zrt. munkatársai 
2020-ig kétezer fát ültetnek el. A fákhoz 
támrudakat helyeznek, szükség esetén 
kicserélik a talajt. Városképileg meg-
határozó egységes fasorokat alakítanak 
ki. A városi körülményeket figyelem-
be véve jellemzően szil-, hárs-, kőris-, 
gömbakác-, gömbkőris-, gömbhárs-, 
galagonya-, díszalma- és díszkörtefákat  
telepítenek. Eddig több mint hétszáz 
facsemetét ültetettek, melyeket „Csepel 
természetesen, 2000 új fát ültetünk” fel-
iratú szalagokkal láttak el. Az új fákkal 
a kerületben mindenhol lehet találkoz-

ni, de elsősorban a főútvonalak mentén, 
például a Hollandi út, a Csepeli út és a 
Görgey tér környékén.

Virágok, cserjék, gyümölcsfák
A lakossági programok részeként a kör-
nyezettudatos gondolkodást is népsze-
rűsítik. A Virágos Csepelért program 
során lakcímenként 40-50 egynyári 
növényt ajánlanak fel közterületi virá-
gágyások kialakításához. Az igények 
kielégítésére idén 45 ezer tő egynyári 
virágot vásárolnak. A szakszerű ülte-
tésről és ápolásról a növények átadása-
kor tájékoztatják a jelentkezőket.

Az őszi cserjeültetési prog-
ram keretében lakcímenként 
(társasházaknál lépcsőhá-
zanként) tíz darab konténe-
res díszcserjét ajánlanak fel 
cserjefoltok, sövények ki-
alakítására. Társasházak 
esetén az ültetésre a be nem 
kerített előkert, a bejáratok 
melletti terület, vagy a járda 
melletti zöldsáv használha-
tó; kertes házaknál pedig az 
ingatlan előtti járda és az út-
test közötti zöldsáv.

A komposztálási program keretében 
évente száz darab hatszáz literes mű-
anyag komposztládát adnak át a kertes 
ingatlannal rendelkezőknek. 

November elején gyümölcsfa-telepí-
tési programot indítanak a családi 
házakban, illetve a kerítéssel körbezárt 
társasházakban lakók részére. A házi 
kertekben könnyen termeszthető gyü-
mölcsfák terjedését támogatják. Főként 
a kajszi-, cseresznye-, meggy-, dió- és a 
szilvafák ültetését szorgalmazzák. 
• Csarnai

Játékos  
környezet-
védelem
A Repkény tagóvodában idén már nyol-
cadik alkalommal rendezték meg a 
Duna-parti találkozót, ahol a gyerekek 
a környezet- és természetvédelemmel 
ismerkedhettek játékos feladatokon ke-
resztül. Borbély Lénárd polgármester 

az önkormányzat ajándékát adta át 
az ovisoknak: a színes ugrálólab-
dáknak és a többi játéknak nagyon 
örültek a gyerekek, akik az aján-
dékosztást követően 14 állomáshe-

lyet jártak be az udvaron. Volt, ahol 
bogarakat vadásztak, kis hajót úsz-
tattak a vízen, a természet kincseit 
keresték a képeken. 

KÖRNYEZET

Kétezer új fát 
telepítenek 
a kerületben

A többi óvodához 
hasonlóan a Repkény 
tagóvoda udvara is 
megújul majd

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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A környezet, a természeti 
szépségek, a fák és virá-
gok szeretetéről szólt 
a Föld napja Csepelen, 
amelyet a Szabó Magda 
Közösségi Térben és az 
előtte felállított színpa-
don rendeztek meg áp-
rilis 22-én. Az eseményt 
a csepeli önkormányzat 
támogatásával a Csepeli 
Városkép Kft. szervezte.  

A Föld napján világszerte kü-
lönféle programokkal hívják fel 
a figyelmet a természeti környezet 
megóvására. „A rendezvény idei szer-
vezőiként két dologra fókuszáltunk. Az 
újrahasznosításra, amellyel tehermen-
tesíthetjük a környezetünket, valamint a 
természet- és madárvédelemre. Használt 
farmereket gyűjtöttünk, melyből egyedi, 
kézzel készített szőnyegek, lábtörlők, 
táskák készültek. A Csepeli Kertbarátok 
Köre totóval, virágültetéssel, növény-
felismerő játékkal várta a látogatókat. 

Kókay Sza-
bolcs temészet-

festő-illusztrátor az év madaráról, a 
vándorsólyomról tartott különleges 
előadást. A nap végén pedig Glavano-
vits Tamás solymász volt a vendégünk: 
a sólyomröptetés egy különleges látvá-
nyosság volt itt a lakótelepi házak tövé-
ben” – mondta Farkas Enikő, a Szabó 
Magda Közösségi Tér művelődésszer-
vezője az esemény kapcsán.

Királyi virágoskert
A Dél-pesti Tankerületi Központ szer-
vezésében hirdették meg a csepeli és 
soroksári általános iskolák számá-
ra azt a pályázatot, amelyen az volt a 
feladat, hogy a Mátyás király évéhez 
kapcsolódóan Mátyás királyhoz köthe-
tő virágoskerteket készítsenek. A ver-
senyre tizenhat iskola nevezett. Első 
lett a Szárcsa utcai általános Iskola, 
második a Mészáros Jenő Speciális 
Általános Iskola, harmadik a sorok-
sári Török Flóris Általános Iskola. 

Lőrincz Ferencné, a Szárcsa iskola 
tanítója elmondta, hogy a tankerületi 
központtól másfél köbméter virágföl-
det és negyvenezer forint értékben 
virágokat kaptak. Azt találta ki, hogy 
Mátyás király címerét formázzák meg 
növényekkel, emellett bemutassák a 
korabeli Magyarországot. Első helye-
zettként ötvenezer forint pénzjutalmat 
kaptak, az összeget játékok és sport-
szerek vásárlására költhetik. • Cs. A.

Sólyomröptetés a 
panelházak között

KÖRNYEZET
fotó: G

M
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A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Dél-budai Katasztrófavé-
delmi Kirendeltsége április 6-án 
tartotta a Katasztrófavédelmi Ifjú-
sági Verseny összevont helyi szin-
tű fordulóját. A XI., a XXI. és a XXII. 
kerületekből érkezett huszonhárom 
általános- és középiskolás csapat: 
közel száz diáknak tíz pontszerző és 
két statikus versenyállomást kellett 
teljesíteni. 

A csapatok többek között katasztrófavé-
delmi elméleti és gyakorlati feladatokat 
oldottak meg, bizonyították az árvízi 
védekezéshez szükséges ismereteiket, 
emellett több elméleti és ügyességi fel-
adatban is összemérhették tudásukat. A 
csapatok ismét alaposan felkészültek a 
versenyre, csupán néhány pont döntött 
a helyezettek között. A középiskolai 
korcsoportban a XXI. kerületiek kö-
zül a Jedlik Ányos Gimnázium, míg 

az általános iskolai korcsoportban az 
Eötvös József Általános Iskola csapata 
szerezte meg az első helyet.

További eredmények 
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
versenyen a Jedlik Ányos Gimnázium 
csapata az I., az Eötvös József Általá-
nos Iskola csapata pedig a X. helyezést 
érte el. Az április 21-én megtartott 
Országos Katasztrófavédelmi Ifjúsági 
Versenyen a Jedlik Ányos Gimnázium 
csapata a VIII. lett. 

Felkészítő tanárok mondták
Lehota Krisztina (Jedlik Ányos Gimnázium): „A kez-
detektől részt veszünk a versenyeken, eddig minden év-
ben eredményesen teljesítettünk. A gimnazista mezőny 
elég erős, általában két fiút és két lányt választok, akik 
csapatban együtt tudnak működni. A verseny előtt inten-
zíven gyakoroltunk a csepeli tűzoltóságon.”

Kovácsné Hegyes Ildikó (Eötvös József Általános Is-
kola): „Komplex csapatmunkát igényel a versenyre való 
felkészülés. Komoly helytállást követel az elsősegélynyúj-
tás, a tűzoltósági ismeretek, iparbiztonság és a nyúlgát-
építés is. A felkészülésben a helyi védőnők, mentősök és a 
tűzoltók aktívan segítettek.”

ISKOLA

Alapos felkészülés, 
komoly csapatmunka
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A múlt század harmincas éveit idéző 
tájházat adtak át a Királyerdei Műve-
lődési Ház kertjében május elsején.  
Az építkezés korabeli technológiák-
kal, eljárásokkal folyt. A tájház mel-
lett egy sufni, egy ól, egy árnyékszék, 
valamint egy kútimitáció is helyet 
kapott a szabadtéri bemutatóhelyen. 
A különleges kiállításról – még az át-
adás előtt – Molnár Krisztiánnal, az 
intézmény vezetőjével beszélgettünk.

„A tájházról sokaknak egy 1800-as 
évekbeli nádfedeles, tornácos paraszt-
ház jut eszébe, azonban nem a kor, az 
építés technikája a meghatározó, ha-
nem az adott település néprajzi múltjá-
nak megelevenítése – mondja Molnár 
Krisztián, a művelődési 
ház vezetője. – A tájház el-
sődleges kritériuma, hogy 
helyi építészeti jelentőség-
gel bírjon, enteriőrszerű-
en berendezett szobáiban 
helyben gyűjtött tárgyakat 
mutasson be, azok alkossák 
a kiállítás gerincét.”

Mintaház
A tájház eredetije a Szent-
miklósi úton állt. Lakói 
valószínűleg az 1930-as 
években az Alföldről köl-
töztek ide, legalábbis a ház 

és az ól szerkezete erről árul-
kodik. Ebben az időszakban 
kezdődött Királyerdő parcel-
lázása, a Weiss Manfréd gyár 
termelése az évtized második 
felében csúcsra járt, így sokan 
a munka reményében érkez-
tek Csepelre, és telepedtek le 
itt. A Szentmiklósi úti háro-
mosztatú alföldi vályogház 
is ebből a korszakból szár-

mazik. Bár az épületet évekkel ezelőtt 
lebontották, a készülő tájház számára 
az értékes anyagokat megőrizték. Így a 
nyílászárók, a vályog- és agyagtéglák, 
a tetőszerkezet faanyaga és a cserepek 
is a régi házból valók. „Támogatóként a 

Kisép-Generál Kft. ingyen és bérment-
ve biztosította a művelődési ház számá-
ra az elbontott építőanyagot. A tájház 
a csepeli önkormányzat támogatásával 
valósul meg, de a költségekhez a Hun-
garocontrol Magyar Légiforgalmi Zrt. 
is jelentősen hozzájárult, ugyanakkor a 
Csepeli Városgazda Zrt. is tevékenyen 
részt vett a munkálatokban” – fűzte 
hozzá az intézményvezető. 

Néprajzi tárgyak,
képek, illusztrációk
A tájház mellett – ami egy konyhából, 
kamrából és két szobából áll – egy suf-
ni, egy ól, egy árnyékszék, valamint 
egy kútimitáció is helyet kapott. A táj-
ház egyik szobája, valamint a konyha-   
és kamrarész Csepelen gyűjtött korhű 
berendezést kap, a másik szobában 

pedig egy klasszikus érte-
lemben vett néprajzi kiál-
lítás valósul meg. „Tabló-
kat, képet, illusztrációkat, 
két-három vitrinben pedig 
értékesebb néprajzi tár-
gyakat mutatunk be, meg-
idézve így a régebbi koro-
kat” – tette hozzá Molnár 
Krisztián. 

Lapzártánk után tudtuk 
meg, hogy Molnár Krisz-
tián Csepel Örökség díjat 
kapott a kerületért végzett 
munkájáért. • P.E.

TÖRTÉNELEM

Múltidéző: tájház Királyerdőben

A tájház eredetije a Szentmiklósi úton állt

fotó: Tóth B
eáta
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EGYHÁZI ÉLET
Isten! Áldd meg a magyart!
Őszinte szívvel kértük húsvét szent ün-
nepén nemzeti imánkkal az Úr oltalmazó 
áldását. Ez évben különösen nagy biza-
lommal. Hiszen nemcsak húsvét ünne-
pének új, kegyelmi életére gondoltunk, 
hanem nemzetünk, népünk, országunk 
jövőbeli életére.

A húsvét utáni vasárnap az isteni irgal-
masság vasárnapja is volt. Nekünk, ke-
resztényeknek fontos az új élet, és ebben 
mindenkor Isten irgalma. Ezt éljük mi 
meg a bűnbánatban, mely minden keresz-
tény egyház és felekezet életében valamely 
formában megvalósul. Tudjuk, hogy mint 
emberek, magunkban hordjuk az emberi 
természet gyengeségeit, és ezért van szük-
ségünk a lelkiismeret-vizsgálatra. Majd 
ezt követően a bűnbánatra, vagy ha sike-
rült valamiben lelkileg, életvitelben előbb-
re lépnünk, a hálaadásra, köszönetre Isten 
felé. A húsvét ünnepkörében megéltük, 
hogy Jézus Krisztus, aki mint második 
isteni személy jött el közénk, a Mennyei 
Atyától elnyerte a megdicsőítést azt köve-
tően, hogy szenvedésében és kereszthalá-
lában átélte, hogy az emberek megvetették 
őt, de Jézus Krisztus a Mennyei Atya üd-
vözítő akaratát kereste és fogadta el.

Megvalósult: „Az én utaim nem a ti utai-
tok!” Jézus nyomában ezt kell nekünk is 
sokszor átélni! S ha követjük őt, megta-
pasztaljuk azt is, hogy „senki sem próféta 
a saját hazájában!”

De a próféta nem az emberek tetszését ke-
resi, hanem annak akaratát akarja teljesí-
teni, aki őt meghívta és küldte – s hallgat 
lelkiismerete szavára és nem az emberek 
tetszését keresi.

Így imádkoztam és imádkoztunk sokan 
szeretett magyar hazánkért Isten áldásá-
ért és a Boldogasszony oltalmáért, akinek 
országalapító Szent István királyunk oda-
ajánlott egykor minket is, késő unokáit.
Kertész Péter, kanonok, plébános
Csepel-Belváros

A Csepeli Művészeti Szemlén si-
keresen szerepelt legtehetségesebb 
tanulók vették át megérdemelt jutal-
mukat a Fasang Árpád Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskolában április 
24-én. A hangszeres zenében, vers- 
és prózamondásban, mozgásművé-
szetben, képzőművészetben, szóló- 
és csoportos éneklésben, valamint 
báb- és színjátszásban nyújtott leg-
színvonalasabb teljesítményükért 
könyvjutalmat és pólót is kaptak. 

„Idén a magyar kultúra értékeit 
helyezte középpontba a művészeti 
szemle” – mondta el a díjátadón dr. 
Szentkirályi Aladár intézményve-
zető, a szemle szakmai vezetője, 
aki az egyik zsűritag önkormány-
zathoz címzett leveléből idézett. 

„Szakmai szempontból a legigé-
nyesebb mércének is megfeleltek 
annak ellenére, hogy csak heti egy 
énekórájuk van. Tisztán, stílusosan, 
egészséges hangképzéssel, jó mű-
sorválasztással léptek fel személyi-
ségüknek és életkoruknak megfelelő 
műsorral.” 

Borbély Lénárd polgármester el-
ismerő szavakkal méltatta a mint-
egy nyolcszáz diák részvételét, 
majd jó hírrel szolgált számukra: 
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti 
Színház igazgatója felajánlotta, 
hogy a díjazottak betekinthetnek a 
színház kulisszái mögé.  

Teljes cikk és a győztesek névso-
ra: csepel.hu

Jótékonysági est 
A csepeli német nemzetiségi ön-
kormányzat jótékonysági estet 
rendezett a Királyerdei Művelődé-
si Házban. Lászlóné Balázsovits
Magdolna, a csepeli német nemze-
tiségi önkormányzat elnöke meg-
köszönte azt a segítséget, amelyet 
a csepeli önkormányzat, különféle 
intézmények és jó néhány magán-
személy nyújtott azok után, hogy 

tavaly július 10-én leégett az a 
busz, amelyen a tánccsoportjuk 
utazott Olaszországba egy nemzet-
közi fesztiválra. Személyi sérülés 
nem történt, de az anyagi kár ti-
zenhárommillió forint volt. A tán-
cosok teljes ruhatára, a hangszerek 
és egyéb értékek odavesztek. „Kö-
szönjük szépen, jól vagyunk. A csa-
patunk egyben maradt, készülünk 
az újabb fellépésekre” – mondta az 
elnök. • Cs. A.  

Igényes előadások, 
tehetséges gyerekek

fotó: GM
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Játékos környezeti vetélkedőt ren-
deztek – a Tavaszi Környezet és Ter-

mészetvédő hét keretében – a Festő 
tagóvodában. Több csapat is indult 

a játékos tudáspróbán. Vendégként 
meghívták az Arany János Általános 
Iskola diákjait, tőlük két csapat érke-
zett. Hadházy Ildikó tagóvodavezető 
lapunknak elmondta: tapasztalataik 
szerint a közös készülődés, az együttes 
munka öröme, a leleményesség, a lel-
kesedés az, ami évről évre életre kelti 
a vetélkedőt. „A héten koncentráltan 
foglalkoztunk a környezettel, kirándul-
tunk, kísérleteztünk és szépítettük az 
óvodánk udvarát virágültetéssel, vala-
mint fűszerkert kialakításával. A szülők 
lelkesen részt vettek a gyűjtőmunkában, 
aktívan bekapcsolódtak a munkálatok-
ba. A szakmailag értékes, színvonalas, 
– óvodásaink számára élményt adó, és 
hasznos ismereteket nyújtó környezet-
védelmi projektet és vetélkedőt jövőre is 
megszervezzük” – foglalta össze a hét 
eseményeit a tagóvodavezető.

A teljes cikk – az eseményen készült 
képekkel – a csepel.hu oldalon ol-
vasható.

ÓVODA

Virágültetés, fűszerkert

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 9. 2018. augusztus 31.

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

B e t e L t !

A gyerekek egy egész héten át 
hangsúlyosan foglalkoztak a környezet-

 és természetvédelemmel 

fotó: G
M
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A fenti címmel bűnmegelőzési komédiát 
mutattak be április 19-én a Királyerdei 
Művelődési Házban. A Kiskunfélegy-
házi Rendőrkapitányság kezdeménye-
zésére létrejött darabot országszerte 
nagy sikerrel játsszák. A darab külön-
legességét a nyugdíjasokból álló 
amatőr színjátszó csoport 
adja, akik rövid jelen-
tekben mutatják be 
az idősek sérel-
mére elkövetett 
leggyakoribb 
bűncselekmé-
nyeket és a 
me ge lő z é s 
módszereit. 

Az előadá-
son részt vett 
Borbély Lénárd 
polgármester, dr. 
Hatala József ny. 
rendőr altábornagy, a 
Nemzeti Bűnmegelőzési Ta-
nács elnöke, és Szilágyi Sándor 
csepeli rendőrkapitány is. 

Jóhiszemű idősek
A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
nagy hangsúlyt fektet az idősek vé-
delmére, a felvilágosító és tudatfor-
máló programokra. Ennek érdekében 
indítottak útjára egy pályázatot, mely-
nek eredménye ez az előadás is. „Bár 
a darab a legdivatosabb csalási mód-

szerekkel ismerteti meg a nézőket, ám 
mindemellett figyelemfelkeltő, közösség-
formáló szerepe is van. Az időskorúak 
jóhiszeműségük, segítőkészségük, hiszé-
kenységük miatt gyakran válnak áldo-
zattá. Az előadás legfőbb célja, hogy az 

idősek szórakoztató formában ismer-
kedhessenek meg ezekkel a 

szituációkkal” – mondta 
dr. Horváth-Rekedt 

Gréta rendőrfőhad-
nagy, az előadás 
rendezője. A da-
rab sikerét az is 
jelzi, hogy ta-
valy év végén 
a rendező és a 
szereplők bel-

ügyminiszteri 
elismerést vehet-

tek át. • p 

Nyugdíjas akták – 
bűnmegelőzési előadásCsepel önkormányzata 

várja azok jelentkezését, 
akik 2018-ban  ünneplik 

házasságkötésük 50., 
illetve 60. évfordulóját, 

s szeretnék azt – a polgári 
házasságkötés szertartása 

szerint – Borbély Lénárddal, 
Csepel polgármesterével 

megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok 
megküldésével lehet:

• Férj neve, feleség neve 
(leánykori név) • Lakcím

• Telefonszám

Kérjük, hogy a jelentkezés mellé 
csatolják a házassági anyakönyvi 
kivonat másolatát, valamint az 
együtt töltött évtizedek rövid, 

egyoldalas történetét.

Cím: 1211 Budapest, 
Szent Imre tér 10., Anyakönyvi Iroda
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

Jelentkezési határidő: 
2018. október 1.

A program tervezett időpontja: 
2018. november utolsó heteiben

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen

IDŐSEK

fotó: Tóth Beáta
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Németh Szilárd: így főzök én

Málnaleves 
pirított 
mandulával

Hozzávalók: 
1 kg málna
1 db lime
15 dkg porcukor
1 csomag vaníliás pudingpor
5 dl habtejszín
1 l zsíros tej
őrölt fahéj, őrölt szegfűszeg

A málnát felteszem főni a 
lime lereszelt héjával, kifacsart 
levével és a fűszerekkel. 
Rottyanás után néhány perccel 
leszűröm, majd belekerül a tej 

nagy része és tejszín, ismét 
felforralom. A pudingport 
elkeverem egy kis tejjel, 
hozzáadom a főzethez, újabb 
befőzés, közben cukrozom. 
És már készen is van, jól 
behűtve tálalom a tetejére szórt, 
pirított mandulaforgáccsal. 

Kedvenc 
magyar 
filmjeink
A magyar drámához és a magyar köl-
tészethez hasonlóan a magyar filmnek 
is van már napja: a Nemzeti Filmalap 
kezdeményezésére 2018-tól a magyar 

film nagy korszakai és alkotói előtt 
tisztelgünk minden április 30-án. S 
bár néhányan talán úgy vélhetik, fe-
lesleges listázni a legjobbnak ítélt, vélt, 
gondolt filmeket, azért sokan mégis 
elkészítenek egy ilyen listát. Németh 
Szilárd Facebook-oldalán megnéz-
hetik, melyik az a 15 magyar film, 
amit húszéves koráig többször is meg-
nézett, amelyek a legnagyobb hatást 
gyakorolták rá. Az első három helyen 
a következő filmek állnak: Megáll 
az idő, Indul a bakterház, Tüskevár.

Önnek milyen filmek kerülnének fel 
a saját listájára? Ha megosztaná ve-
lünk, kérjük, küldje el erre a címre:  
csepelihirmondo1@gmail.com 

1 százalék
A Budapest-Csepel Központi Refor-
mátus Egyházközség mellett mű-
ködő Pathmosz Alapítvány célja a 
csepeli fiatalok lelki épülésének elő-
segítése, táborok, kulturális rendez-
vények, kirándulások szervezése, 
rászoruló családok segítése. 

Ennek megvalósításához kérjük tá-
mogatását a személyi jövedelem-
adója 1 százalékának felajánlásával. 
Annyit kell tennie, hogy adószámunk 
feltüntetésével ellátott rendelkező 
nyilatkozatát – akár az adóbevallá-
sa részeként, akár külön – elküldi 
a Nemzeti Adó- és Vámhatóságnak 

elektronikusan (az ügyfélkapuján 
keresztül) vagy postai úton az adó-
bevallási határidő végéig.
Pathmosz Alapítvány a csepeliekért
Adószámunk: 18266511-1-43; 
OTP számlaszámunk: 
11721002-20014933
www.pathmosz.hu
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A tavalyi nagy érdeklődésre való 
tekintettel Csepel önkormányzata 

idén is megrendezi 
a Csepel Művek egykori 

munkatársainak találkozóját.
 

Várjuk azok jelentkezését, akik – 
1985-tel bezárólag – hosszabb ideig 

a gyárban dolgoztak, és szívesen 
részt vennének egy összejövetelen, 

hogy újra találkozzanak egymással, 
a régi kollégákkal. Célunk, hogy 
összehozzuk a csepelieket egy kis 

nosztalgiára, kötetlen beszélgetésre.
 

A találkozó – időpontváltozás! – 
június 2-án, szombaton, 11 és 17 óra 
között lesz a Királyerdei Művelődési 

Házban. A részvételhez előzetes 
bejelentkezés szükséges. 

 

A jelentkezés határideje: május 25-e. 
 

Regisztrálni lehet személyesen a 
Királyerdei Művelődési Házban, 

vagy telefonon hétfőtől péntekig, 9 és 
16 óra között a 278-2747-es számon.

 

A jelentkezéskor kérjük, adják meg 
– nevük, telefonszámuk mellett –, 

hogy a gyáron belül melyik 
üzemben, melyik időszakban és 
milyen munkakörben dolgoztak. 

Örömmel vesszük, ha a 
rendezvényre valamilyen emléket – 
fotót, használati vagy emléktárgyat 

– magukkal hoznak, melyek még 
inkább segítik a régi idők 

felelevenítését.

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

www.csepelivaroskep.hu

Pályázat:
A legszebb 
konyhakertek
Csepel önkormányzata –  csatla-
kozva  Kovács Szilvia ötletgazda, 
Karcag város alpolgármestere ál-
tal létrehozott A legszebb konyha-
kertek – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos program-
hoz – meghirdeti a helyi versenyt.

Várjuk minden konyhakerttel ren-
delkező egyéni kertművelő és kö-
zösség jelentkezését. 

Az év kiemelt témája: A termő-
föld, a talaj védelme (a Riolituffa 
támogatásával)

Nevezési kategóriák: Balkon: er-
kélyen kialakított; Mini: 50 m2 alatt;  
Normál: 50 m2 felett; Zártkert 1.: 

zöldség;  Zártkert 2.: gyümölcsös; 
Zártkert 3.: vegyes (zöldség és 
gyümölcs); Közösségi: csoportok, 
óvodák, iskolák, szervezetek által 
megművelt kertek.

Jelentkezési határidő: 
2018. június 15. 

Jelentkezés módja: a jelentkezési 
lap kitöltése és leadása.  

Lap kérhető és leadható: Csepeli 
Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Iroda – Csurka Viktória (1211 Buda-
pest, Kossuth Lajos u. 65.)

A kertek megtekintésére két al-
kalommal kerül sor előzetes idő-
pont-egyeztetés után. 

Díjazás: kategóriánként az első há-
rom helyezés és indokolt esetben 
különdíjak odaítélése a település 
szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz 
kapcsolódó Magyarország leg-
szebb konyhakertje díjra történő 
jelölésre minden kategória első 
helyezettje lesz jogosult a helyi 
zsűri ajánlása alapján.

Eredményhirdetés: 
2018. szeptember 22. 

Kedves Szülők! 

A Csepel Utánpótlás Sportegyesü-
let jogosulttá vált az idén a szemé-
lyi jövedelemadó 1 százalékára.  

A nyilatkozathoz 
szükséges adatok:
Csepel Utánpótlás Sportegyesület
Adószám: 19652980-1-43

A nyilatkozatot elektronikusan, 
Ügyfélkapun, vagy postai úton, 
vagy személyesen a NAV ügyfél-

szolgálatain keresztül lehet meg-
tenni. Szeretnénk minden kedves 
szülőt arra buzdítani, hogy az egye-
sületünk javára rendelkezzenek az 
1 százalékkal. Az ily módon be-
folyt támogatást teljes mértékben 
a gyermekek folyamatosan javuló 
sportolási lehetőségeinek biztosí-
tására és a szociálisan rászoruló 
gyermekek esélyegyenlőségének 
fenntartására, megteremtésére 
fordítjuk.

Csepel Utánpótlás Sportegyesület
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GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a vastagabb 
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod! 

Előző rejtvényünk megfejtése: 
A Föld Napja – ápr. 22.

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. május 14.  

Sorsoltunk! Az április 19-ei skandináv rejtvény nyertese: Fábiánffy Jenő 1212 Budapest, Petőfi u. A gyerekrejtvény nyertese: Horváth Csenge 1214 
Budapest, Zrínyi u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

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, 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 két hét múlva, május 17-én, csütörtökön jelenik meg.
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 1. Álomba ringat

 2. Örökké

 3. Az egyik szülő édesanyja

 4. Színes, illatos növény 

 5. Számodra, részedre

 6. Ahol a család él

 7. Cirógat

 8. Az éjszaka ellentéte

 9. Pirkadat

10. Az egyik nemesfém
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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. 
Programok:
Hétfőnként 15.30-tól matematikakorre-
petálás általános iskolásoknak
Horgolóklub: csütörtökönként 10 órától 
Meridiántorna: minden páros csütörtö-
kön (május 3., 17.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (május 3., 17.)
Origami-klub: május 9-e, 17 óra
Gyógyító hangok:  április 18-a, 18 óra

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

* * *

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.

Jó állapotú használt folyóiratok ked-
vezményes vására! Burda, Családi lap, 
Interpress Magazin, Kertbarát, Nők Lapja, 
Nők Lapja Évszakok, Otthon, (Príma Kony-
ha, Story, Természetgyógyász, Praktika 

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól tartjuk összejövetelün-
ket, ahol családias hangulatban beszélget-
het mindennapi életvezetési kérdésekről. 
A foglalkozást vezeti: Novák Ágnes kine-
ziológus. Téma: Szimbólumok életünkben 
(2018.05.16.)  

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, a DélUtán Aalapítvány 

szervezésében Gubányi Gábor és játékos-
társai várják a játékos kedvűeket, korhatár 
nélkül! Legközelebb: 2018.06.06.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás- és 
iskoláscsoportokat. A programok ingye-
nesek, szeretettel várjuk a régi tagokat és 
az új érdeklődőket is! Könyvújdonságok: 
kéthetente várják a kedves olvasókat! 70 év 
felett és 16 év alatt ingyenes beiratkozá-
si lehetőség! Internethasználat.

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

* * *

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

Új szolgáltatás!
Könyvtári kölcsönzéseinek lejárata előtt 
1 nappal értesítést küldünk. Ehhez csak 
e-mail címre van szükségünk. Az ada-
tot személyesen, telefonon és írásban 
is megadhatja a fszek2101@fszek.hu 
e-mail címen. Ne késlekedjen, és nincs 
több késés!

Előadások, foglalkozások: 

Május 6-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub -  Denke 
Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó , 
numerológus várja beszélgetésre a régi és új 
érdeklődőket. Téma: Karma számok elemzé-
se, számítás

Május 23-a, 7 óra: Helytörténeti esték
A fordulatok évei: 1918 és 1948 eseményei 
címmel interaktív előadás,  az első világhá-
ború utolsó évéről és az őszirózsás forrada-
lomról, valamint a politikai fordulat évéről és 
az államosításról.

Május 26-a, 10-12 óráig: Agytorna: 
Rejtvénykedvelők klubja (9-99 éves korig). 
Szeretettel várunk minden játékos kedvű 
rejtvényfejtőt. Klubvezető: Fenyvesi Judit 
rejtvényfejtő 

Kiállítás
Időutazás tűzoltó járműmodellekkel a világ 
körül címmel Ivánkovics Zoltán gyűjtő kiál-
lítása megtekinthető a könyvtár nyitvatar-
tási idejében.

Pódium!  
Május 6-a, 15 óra: Alfonso Paso: Hazudj 
inkább, kedvesem című bűnügyi komédiáját 
a Játékszínben nézzük meg. Jegyek vásárol-
hatóak a könyvtár nyitvatartási idejében: 
4900 Ft/db

Egy kis kikapcsolódásra, egy kellemes dél-
utánra vágyik? Csatlakozzon hozzánk!

Az előadásokra, foglalkozásokra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Új szolgáltatás! Ismét lehet mesediafilme-
ket ingyenesen kölcsönözni könyvtárunk-
ban. Több mint 130 új diafilmmel várjuk az 
érdeklődőket.

Minden hétfőn 16-tól 18 óráig színház-
jegyvásárlás. Novák Zoltánné Rózsa várja  
a színházrajongókat. novak.rozsa@gmail.com
tel.: 06-30/414-1684

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub. 
Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyvtár-
használati foglalkozásokra. Előzetes bejelent-
kezés szükséges: 2763-512 (Juhász Gáborné)
Használt könyvek, tavalyi folyóiratok 
50-100 Ft / db áron lehet vásárolni.
Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év felett  
a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról érdek-
lődjön honlapunkon (www.fszek.hu) vagy sze-
mélyesen, illetve a 276-3512 telefonszámon.

Kéthetente új könyvek! 60-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

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

Csepel Színház
Május 9-e 19.00 óra: Szereted-e még...? 
– Szécsi Pál dalai – Gergely Róbert önálló 
estje. Közreműködik a Szécsi Pál emlék-
zenekar.

Program

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd 8.00–14.00 
és csütörtök 13.00–19.00
Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
Minden hónap első keddjén, 11 órától

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Május 8-a, 17 óra: Halász Imre Csepel 
Nívódíjas költő (80 éves) születésnapi 
irodalmi estje.
Május 22-e, 17 óra: Dedik János, Krúdy 
Gyula-díjas „Életem története ecetes hu-
morban” című irodalmi estje.

Galéria 21: 
P. Fazekas László (Zen) képzőművész kiál-
lítása

Oktatás: 
OKJ-s dajka, gyógypedagógiai segítő, peda-
gógiai és családsegítő szakképzések. ANGOL, 
NÉMET  nyelvtanfolyamok. (A meglévő 
csoportokhoz csatlakozási lehetőség van!)

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együtte-
se (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepe-
li Képzőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Tornaklub, 
Zumba-fitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, 
Nyugdíjas Nosztalgiaklub, Nyugdíjas Szenior 
Táncklub, Bánóczi Cardio-Box, Otthon Theat-
rum Társulat

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 

– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hét-
fő-csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztá-
ra: hétfő–péntek: 16–18, és az előadások 
előtt egy órával.

* * *

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

A Pál család kiállítása

* * *

ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29., 
tel.: 234-2947; 06-70-209-9617 
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com

Május 5-e, 17 óra: Árvai Zsuzsa fes-
tőművész kiállításának megnyitója. A 
tárlat május végéig látogatható

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Pályázat
Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzata a kerületi sportegye-
sületek, sportcélú alapítványok 
működésének segítése és az után-
pótlás-nevelés támogatására pá-
lyázatot ír ki.
 
Pályázati keretösszeg: 7 millió 
vissza nem térítendő, előre kifize-
tendő pénzbeli támogatás. A pályá-
zat részletes feltételeiről, az elbírá-
lásról a dokumentumtar.csepel.hu 
oldalon a Pályázatok menüpontban 
találnak információt. (Ugyanitt a pá-
lyázathoz szükséges adatlap letölt-
hető.) 

A pályázati űrlap átvehető: Bu-
dapest XXI. Kerület Csepel Önkor-

mányzata címen, Szent Imre tér 10. 
szám alatt a polgármesteri kabinet-
ben (I. emelet C/3.) Remete Dóra ka-
binetasszisztensnél. 

A pályázatot lezárt borítékban, két 
példányban a polgármesteri kabi-
netnél kizárólag személyesen (1211 
Budapest, Szent Imre tér 10. I. eme-
let C/3.) lehet benyújtani. A boríté-
kon a „2018. évi kerületi sportcélú 
támogatások” címet kell feltüntetni. 
A pályázat benyújtásának határide-
je: 2018. június 11-e, 16 óra.

A pályázattal kapcsolatban további 
információ kérhető Remete Dórától 
a 06-70/516-8750-es telefonszá-
mon, hétfőtől csütörtökig 8 és 16, 
pénteken 8 és 13 óra között; email: 
remete.d@budapest21.hu
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2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY FELHŐTLENÜL TELJEN A CSALÁDI IDŐ.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.

ADÓBEVALLÁS

Ajánlja fel

adója 1+1%
-át!

NAV_209x134.5_adobev_bringa.indd   1 23/04/18   16:22
A megbízható nyugati gyártmányú sütőipari berendezések értékesítésével, 
karbantartásával és szervizelésével foglalkozó Kogép Kereskedelmi Kft.

MÉRNÖKÖT
keres csepeli telephelyére.

FELADATOK:
• A forgalmazott sütőipari gépek, berendezések telepítése, karbantartása, javítása 

országosan
• Karbantartási ütemterv kidolgozása egyedi igények szerint
• Karbantartási feladatok ellátásának operatív irányítása, minőségellenőrzés
• Műszaki fejlesztési projektek szakmai támogatása
• Kapcsolattartás az ügyfelekkel, ügyfelek teljes körű, gyors kiszolgálása
• Műszaki vezető munkájának segítése

ELVÁRÁSOK:
• Felsőfokú műszaki végzettség (villamosmérnök vagy üzemmérnök)
• Termelőgépek vezérléstechnikai szakértelme
• Gyakorlatias hozzáállás
• Ügyfélközpontú gondolkodásmód
• Csapatmunkában való együttműködés
• Kommunikációs szintű angol nyelvtudás
• B kategóriás jogosítvány, vezetési tapasztalattal

ELŐNYT JELENT:
• Sütőipari gépek telepítésében, üzemeltetésében, karbantartásában szerzett gyakorlat

AMIT KÍNÁLUNK:
• Versenyképes fizetési és juttatási rendszer
• Továbbképzési, fejlődési lehetőség külföldi tanulmányutakon
• Előlépési lehetőség
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
• Stabil háttér, piacvezető cég
• Saját szervizautó a próbaidő után
• Változatos, belföldi utazással tarkított munkavégzés

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Rugalmas munkavégzési hely, 
Budapest, XXI. kerület és országosan

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Fényképes önéletrajzzal 
és bruttó bérigény megjelölésével 
a kogepallas@gmail.com címen.

INGATLAN________________________________________ 
DÖMSÖDÖN telek faházzal kedvezményes áron eladó. 
T.: 06-30-466-0292________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
Zsámbéki völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, mosdó, szerszámos ház, vizesblokk van, víz, villany 
bevezetve. Több mit 40 gyümölcsfa, már teremnek. I.ár: 20 
mFt. T.: 06-70-375-9173 ________________________________________ 
SZIGETÚJFALUBAN hétvégi telek faházzal eladó, pihe-
nésre és kertészkedésre is alkalmas. 
Érdeklődni: 06-30-955-8395

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT Dél-Pesten, a Vitart Stúdió szak-
mai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és ma-
nuálterápia, speciális gerinctréningek, pszichodiagnosz-
tikai feltárás, orvosi gyógymasszázs. A Stúdió minden 
szolgáltatásra 10% kedvezményt biztosít! Bejelentkezés 
hétköznapokon 8.00 - 12.00 óráig: 06/70-318-3077. A 
Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook-oldalon 
található. Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55.  
email: linda@laskaitreningek.hu web: laskaitreningek.hu  
Facebook: Vitart Stúdió________________________________________ 
DIETETIKA, és alakformálás Csepelen, a Vitart Stúdió 
szakmai partnerével: személyre szabott táplálkozási 
szaktanácsadás kontrollokkal, és személyre szabott 
tréningek összeállítása és levezetése. A Stúdió minden 
szolgáltatásra 10% kedvezményt biztosít! Bejelentkezés 
hétköznapokon 8.00 - 12.00 óráig: 06/70-318-3077. A 
Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook-oldalon 
található. Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55.  
email: linda@laskaitreningek.hu
web: laskaitreningek.hu  Facebook: Vitart Stúdió

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat csillárokat, kitüntetéseket, pénzérméket, 
órákat, bizsukat, könyveket, réz, bronz tárgyakat, ruha-
neműt. Teljes hagyatékot. T.: 06-30-943-5583

CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 ________________________________________ 
GÁBOR Eszmeralda műgyűjtőnő - múzeumok számára 
is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelá-
nokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
JELENTKEZZEN összeszerelő operátornak a X. kerületben. 
Kiemelkedő bérezés, bónusz és egyéb juttatások. Munka-
rend: 2 nap munka, 2 nap szabad. T.: 06-70-704-4303________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali belépéssel felveszünk 
acélszerkezeti lakatost, hegesztőt, acélszerkezet gyár-
tásban jártas műszaki előkészítőt. T.: 06-30-462-2518, 
06-30-932-6272

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje 
olcsón, szakszerűen, garanciával! 06-70-701-7843, Javí-
tás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
AUTOMATA öntözőrendszer! Több éves tapasztalattal 
tervezés, kivitelezés, garanciával. Kérje ingyenes helyszí-
ni felmérésünket, és kötelezettségmentes árajánlatun-
kat! T.: 06-30-335-2570, 06-70-610-4785________________________________________ 
MISI CIPŐJAVÍTÓ Kossuth L. u. 154-158. Kibővült szol-
gáltatásokkal várjuk régi és új vendégeinket cipő és cip-
zárjavítás, ruhatisztítás, kés, olló élezés! Nyitva: H:14.00-
18.00; k-cs: 8.00-12.00  és 14.00-18.00; p: 8.00-12.00 és 
14.00-17.00 óráig ________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-
ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. 
Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
T.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089________________________________________ 
AKCIÓ! Alumínium és műanyag redőnyök, szúnyoghálók, 
napellenzők, roletták, zsaluziák, garázskapuk, műanyag 
nyílászárok készítése és javítása. Okos otthon rendsze-
rek. T.: 06-20-241-5224 www.tande.hu

APRÓHIRDETÉSEK   
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n Élet-, baleset- és egészségbiztosítások
n Nyugdíjbiztosítások 
n Lakás- és vagyonbiztosítások
n Gépjármû-biztosítások 
n Utasbiztosítások

UNIQA Pont, Csepel · 1212 Budapest, Deák tér 1.
Telefon: +36 70 329-2992 · E-mail: csaba.lipcsei@uniqa-net.hu

Biztosításközvetítő

kollégát keresünk!

Megnyitottuk új irodánkat 
a csepeli piac galériáján!
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Munkatársakat keresünk Csepelre 
azonnali kezdéssel
A papír- és műanyaghulladék újrahasznosítással foglalkozó 
Duparec Kft. Csepelen található papírhulladék feldolgozó- 
és válogató üzemébe kollégákat keres az alábbi pozícióba: 

Gépkezelő: Targonca- és nehézgépkezelői jogosítvánnyal, 
valamint nehézgép-emelőgépkezelői jogosítvánnyal, 
több műszakos munkarendbe.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal, bérigény megjelölésével 
a tamas.szabo@duparec.hu e-mail címen lehet. 

Amit nyújtunk:  Fix fizetés + bónuszjuttatások;  
Cafeteria;  Színvonalas munkahelyi környezet; 
Biztos, nemzetközi háttér

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

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8 és 20 óra között,
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Májusi programok
Zenei-irodalmi programok

Május 18-a: Csepeli népek zenéje
Május 25-e: Varázslatos  klasszikus zene

A zenei előadások 16 órától kezdődnek.

Filmvetítések szerdánként 15 órától 
A vetítésre kerülő filmek címei a Nyugdíjas Közösségi Házban megtekinthetők.

Úti beszámoló
Május 10-e:  Alföld  bemutatása a NIVÓDÍJAS épületekkel

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász
Május 24-e: „Keleten kél a nap” Oroszország, Örményország, Észak-Korea

Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök 
A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órától kezdődnek 

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

Májusi programok
Zenei-irodalmi programok

Május 18-a: Csepeli népek zenéje
Május 25-e: Varázslatos  klasszikus zene

A zenei előadások 16 órától kezdődnek.

Filmvetítések szerdánként 15 órától 
A vetítésre kerülő filmek címei a Nyugdíjas Közösségi Házban megtekinthetők.

Úti beszámoló
Május 10-e:  Alföld  bemutatása a NIVÓDÍJAS épületekkel

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász
Május 24-e: „Keleten kél a nap” Oroszország, Örményország, Észak-Korea

Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök 
A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órától 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.
Gyógy-masszás: minden hétfőn 10-15 óráig: Masszőr: dr. Solymosi Mária 

Kímélő torna: Minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig.
Meridián torna: hétfőnként 10-11 óráig. 

Hastánc: szerdánként 9-10 óráig. Tánctanár: Takács Tünde oktató

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. A táncesték 16-19 óráig tartanak.          

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 

minden páros csütörtökön 10-12 óráig. Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 14 órától 18 óráig. Oktató: Szabó Jenőné                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig vetélkedővel egybe kötött 
társas játékok. A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 

nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.
Kvíz játék április 19-én 12 órától. Téma: Budapest-Budapest te csodás!

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

Sakkverseny csepeli nyugdíjasok részére
2018. május 23-án a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házban 

(1214 Budapest Kossuth Lajos utca 115) 
12 órától megrendezésre kerül 

az Országos Senior  Sakkverseny elődöntője,  
amelyre szeretettel várunk minden kedves versenyzőt. 

Jelentkezési határidő: 2018. május 15.

A versenyszabály megtekinthető a Csepeli Nyugdíjas Klubban.

Jelentkezni lehet: telefonon: 1-278-0128;
email-ben: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu; 

személyesen: 1214 Budapest Kossuth Lajos utca 115

HIRDETÉS/PROGRAM
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Színpadi programok,
táborok bemutatkozása 

Továbbá: óriás csúszda, lufibohóc,
arcfestés, játszóház

Vár a nyár!
Szünidei táborválasztó
Csepeli Szurkolói Aréna
2018. május 12., 10-14 óra

A belépés díjtalan! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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!

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT
Állandó történeti kiállítás a Tamariska- domb alatti óvóhelyen
A tárlat díjmentesen megtekinthető május 26-án 10 órától 16 óráig.
Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.

Május 12., 9.00-13.00
BABA-MAMA ÉS TINI BÖRZE
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron.

TANFOLYAMOK
Gyerekeknek:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Milieu Dance Jazz Balett: kedd, csütörtök 16.30-18.00
Jóga gyerekekkel: kedd 17.00-18.00
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Goju-Ryu karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Kerekítő-mondókás móka: hétfő 10.00 -10.30
Kerekítő-bábos torna: hétfő 10.35-11.15
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00
Színitanoda: szombat 10.00-13.00

Felnőtteknek:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csütörtök 8.30-9.30
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, szerda 18.30-19.30
Maminbaba: szerda 10.00-11.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Kettlebell: kedd, csütörtök 18.00-19.00
Kézimunka Szakkör: csütörtök 14.00-16.00
Dinamikus gerinctréning: hétfő, péntek 19.00-20.00
Önzetlen masszázs: csütörtök 9.00-12.00, péntek 17.00-19.00
Hangfürdő: április 5., 13., 19., 18.30

Bővebb információ: 278-2747,  kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

2018. április 7., 11-13 óra
HIPERAKTIVITÁS
ADHD-s gyerekek szüleinek fóruma. A részvétel ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
2018. május 5., 9-13 óra
GARÁZSVÁSÁR
Használt holmik adásvétele, cseréje. Asztalbérlés elővételben: 1.500 Ft.
2018. május 12., 10 óra
MAZSOLA ÉS TÁDÉ BÁBELŐADÁS
Belépő elővételben: 1.400 Ft/fő

TANFOLYAMOK     

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

BODYART hétfő: 19.00-20.00 

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

FITTÁNC NŐKNEK  hétfő 19.30-20.30

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

SZENIOR ÖRÖMTÁNC Társasági tánckoreográfia szépkorúaknak. 
Tánctudás és partner nem szükséges. Szerda: 11.00-12.00

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

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

OVIS KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30 

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-18.00

OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30 

RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

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.: 420-78-74
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30

Hatha Jóga: kedd: 10.30-11.30

Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól (április 6.)

Íjász klub: szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.

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.
Kezdés:  február 2., péntek 14.45-15.45

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16.45-18.00

BLACK TOP hip-hop tánciskola: szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00

Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.

ÉletTánc és Kondícionáló Mozgás 45+-nak
Páros héten: ÉletTánc: Felfedező Út a mozdulatok, szabad tánc, érzelmek 
világába. Életkortól, előképzettségtől független módszer, mely felszaba-
dítja képességeidet, kreativitásodat. Páratlan héten: Kondícionáló Moz-
gás 45+-nak: Könnyen elvégezhető gyakorlatok, melyekkel növelheted 
erőnléted  és formába hozhatod magad. Szerda: 18.00-19.300

Fashion dance:  kedd, csütörtök 16.00-17.00, 17.00-18-00, 
18.00-19.00, péntek: 17.00-18.00

Hastánc: kedd 17.00-18.00

Íjász klub: szombatonként 9.30-10.30, 10.30-11.30, 11.30-12.30

Ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 16.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)

Wing-Tsun Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00

Zumba: hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.00-18.00

XXIII. KIRÁLYERDEI
ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS

ÉS BÖRZE
2018. MÁJUS 13., VASÁRNAP

10:00-18:00
Belépő: 500 Ft,

10 éves kor alatti
gyerekeknek ingyenes

a belépés

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 szeretettel várja
a New York-i Hungarian TV és az ’56 Lángja Alapítvány 

által kiírt fotópályázat alkotásaiból rendezett

MAGYAR TRIKOLÓR 
című vándorkiállításra.

A kiállítás megtekinthető: 2018. május 4 - 25-ig
Helyszín: Szabó Magda Közösségi Tér

(1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.)

Fővédnök:
Németh Szilárd,
országgyűlési képviselő

Védnök:
Borbély Lénárd,
Csepel polgármestere

PROGRAM
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TESTÜNK
A CSODA

INTERAKTÍV
KIÁLLÍTÁS

GYEREKEKNEK

RENGETEG
ÉRDEKESSÉG!

SZABÓ MAGDA
KÖZÖSSÉGI TÉR

1214 BUDAPEST,
SIMON BOLIVÁR SÉTÁNY 4-8.

2018. MÁJUS 6-12.
NYITVA TARTÁS:

HÉTVÉGÉN:
9.00-18.00

  HÉTKÖZNAPOKON:
8.00-18.00

GYEREK, DIÁK, NYUGDÍJAS BELÉPŐ: 500.-FT ● FELNŐTT BELÉPŐ: 700.-FT
CSALÁDI JEGY (2 FELNŐTT+2 GYEREK): 1.600.-FT ● CSOPORTOS BELÉPŐ: 400.-FT/FŐ (MINIMUM 8 FŐTŐL) 

CSOPORTOKAT CSAK ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN TUDUNK FOGADNI!

INFORMÁCIÓ, BEJELENTKEZÉS: 420-7874 ● WWW.JATEKOSTUDOMANY.HU

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

Telefon: 420-7874


