
csepeli
hírmondó

A XXI. Kerületi Önkormányzat lapja
IX. évfolyam 17. szám | 2018. május 31.

SZUPERHŐSÖK A DARU-DOMBON

Levélváltás: miért murva, 
miért nem más?

6. OLDAL

Kick-box: a budapesti világkupa 
Csepelről szólt

15. OLDAL

Új szupermarket, modern posta 
épül Királyerdőben

3. OLDAL



2 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 3

A csepeli önkormányzat 
pályázatának eredménye-
ként, a felmerült lakossági 
igényeknek megfelelően 
élelmiszer áruház épül Ki-
rályerdőben, a Szent István 
út és a Toboz utca között 
lévő területen. Az épületen 
belül a régi, nagyon kedvelt 
„kispostát” kiváltó korsze-
rű, három munkaállomá-
sos posta is helyet kap.

A kerületi városvezetés még 
tavaly nyáron döntött a Szent 
István út és a Toboz utca kö-
zött lévő több mint hatezer 
négyzetméteres önkormány-
zati telek hasznosításáról 
Csepel-Királyerdőben. A cél 
az volt, hogy egy szupermar-
ket építésével javítsanak az 
ott élők életkörülményein, 
lehetővé téve a kényelmes, 
mindennapos bevásárlást a 
környéken élőknek. A kör-
nyékbeli lakosok korábban 
aláírásgyűjtéssel is nyoma-
tékot adtak igényüknek. A 
terület hasznosítására tavaly 
pályázatot írt ki az önkor-
mányzat, amelynek feltéte-
leként szabta, hogy ott egy 
korszerű kereskedelmi és 

szolgáltató funkcióval ren-
delkező, a lakosság igénye-
it messzemenőkig kielégítő 
épület jöjjön létre, ahol élel-
miszer-kiskereskedelmi és a 
postai szolgáltatási funkció 
is helyet kap. Ez utóbbi azért 
került a pályázatba, mert te-
rületen hosszú ideje egy pos-
ta is működik, amelyet most 
a munkálatok ideje alatt ide-
iglenesen átköltöztetnek a 
Királyerdei Művelődési Ház-
ba. A kiírás jelentős eleme 
volt az épület és parkolója 
lakókörnyezetbe illeszkedé-
se, valamint a szomszédos 
Királyerdei Művelődési Ház 
működéséhez szükséges par-
koló támogatása. A szuper-
marketet és a postát magába 
foglaló vadonatúj épület vár-
hatóan a jövő nyáron nyitja 
meg kapuit a csepeliek előtt.

AKTUÁLIS

A csepeli önkormányzat 2016 tavaszán 
95 100 000 forintért vásárolta vissza 
egy árverésen azt a Kis-Duna partján 
fekvő telket, mely korábban a kerületi 
napközis táborok helyszínéül szolgált. 
A Tér_Köz pályázat keretében a kerü-
let támogatást nyert el a terület fejlesz-
tésére. A városvezetés célja az, hogy a 
projekt keretében visszaállítsa a régi 
funkcióját, és újra birtokba vehessék a 
gyerekek a területet. 

A tervekben szerepel egy központi épü-
let, egy parkoló és több különálló pavi-
lon is. Hangsúlyos szerepe van a kert 
kialakításának is, ahol helyet kapnának 
többek között modern játszóeszközök, 
egy sportpálya és egy kilátótorony is.

A kiviteli tervek 2018 második felében 
készülnek el. A kivitelezésre várhatóan 
2019-ben kerül sor.

AKTUÁLIS

Látványterv: ilyen 
lesz a napközis tábor

Új szupermarket, 
modern posta 
Királyerdőben

A központi épület mellett  egy parkoló és több különálló pavilon is épül.  
A kertben sportpálya, modern játszóeszközök várják majd a gyerekeket

Az önkormányzati telek  
hasznosításáról tavaly döntöttek

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

alkalmából rendezett megemlékezésre.

 
Időpont:

2018. június 4. (hétfő) 10:00 óra

Helyszín:
Csepel, Béke téri Trianon emlékmű

Program:
Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, 

előadóművész emlékműsora
Közreműködik a Csepeli Auth Henrik 

Fesztivál Fúvószenekar

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Nemzeti_osszetartozas_hirdetes_102x270.indd   1 5/25/18   16:00

Jövő nyáron 
nyit az új 
szupermarket 
Királyerdőben
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Ha jó az idő, vandalizmusból is több 
van. Ezt tetézi, hogy rendszeresen 
lopkodják a közterületekre ültetett 
virágokat, cserjéket, fákat, sőt még 
az öntözőberendezések alkatrészeit 
is – derül ki rövid körképünkből. 

A legnagyobb közösségi oldalon tette 
közzé egy felháborodott olvasó azokat a 
képeket, amelyeken egy virágágyás lát-
ható – mindössze nyolc virággal és ren-
geteg lyukkal. A magyarázatból kiderül: 
negyven, az önkormányzat virágosítási 
programján ingyen kapott palántát ül-
tettek itt ki, melyek közül harmincket-
tőt szinte azonnal kiástak és elloptak. 
A közelmúltban felújított Béke téren 

az automata öntöző-
rendszer szórófejeit 
lopták el, de hason-
ló eset már több is 
történt más csepeli 
helyszíneken. Úgy 
tűnik, vannak, akik 
jobban szeretik ott-
honra ingyen besze-
rezni az ilyesmit. 

Az Akácfa utcai 
Kiserdő idén sem úszta meg a vandál 
támadásokat. A Tamariska-dombon 
a 2015-ben átadott kálvárián a két lator 
kezeit találták pünkösdhétfőn a földön, 
a Szent László utcai kis Tesco mel-

letti szökőkutat pedig szintén aznap 
reggelre rongálták meg. Ott a szökő-
kút szórófejét verték addig kőlapokkal, 
amíg teljesen el nem ferdült és hasz-
nálhatatlanná nem vált. Utóbbi esetben 

úgy tudjuk, hogy nyomon van a rend-
őrség. Ám ez kevés vigasz akkor, ami-
kor éves szinten több tíz millió forint 
kára van az önkormányzatnak hasonló 
esetek miatt. 

A nyári meleggel 
a vandálok is 
megérkeztek

AKTUÁLISAKTUÁLIS

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 !

B e t e L t !

Épüljenek-e társas-
házak Csepelen? 

Előző számunkban egy levelet adtunk 
közre, melyben arról ír az olvasó, hogy 
jó lenne, ha Csepelen is épülnének új 
társasházak, melyekre a csok néven 
bevezetett támogatás felvehető, s így 
a kevésbé tehetős családok is lakáshoz 
juthatnának. A kérdés valószínűleg so-
kakat érdekel és érint. Megkérdeztünk 
néhány csepelit, szeretnék-e, ha társas-
házak is épülnének a kerületben? 

Tuzáné Németh 
Aliz: Gyerekeink 
három-, tizenkettő 
és tizenöt évesek. 
Folyamatban 
van a csokigény-
lésünk. Noha itt 
születtem, nem 

szeretnénk Csepelen maradni, az árak 
már itt is megfizethetetlenek. A család-
dal vidékre költözünk, ahol már kertes 
házat kapunk húszmillió forintból. Vi-
szont tudom, hogy a baráti társaságból 
lenne igény az újépítésű társasházakra. 
Ha épülnének új lakások, és elérhető 
áron lennének, talán mi is megfontol-
nánk, hogy elköltözzünk.
 
Sárközy 
Imre: Itt 
dolgozom 
a csepeli 
mentő- 

állomá-
son.  
A hato-
dik kerületben élünk  
a családdal, három gyer-
mekünk van. Családom-
mal nem vettük igénybe a 
csokot, viszont gondolkodás 

nélkül idejönnénk, ha épülnének új 
lakások. Úgy látom, hogy nemcsak 
mi, hanem mások is egyre inkább 
szeretnének Csepelre költözni. Csepel 
nem olyan drága, az árak azonban itt 
is folyamatosan emelkednek.
 
Krisztián és Ildikó: Gyermekünk 
hatéves, ősztől megy iskolába. Nekünk 
nagy álmunk egy családi ház, kerttel, 
viszont van egy nagycsaládos isme-
rősöm, aki most épp a kisebb lakását 
cserélné nagyobbra. A legszívesebben 
vadonatúj lakásba mennének, itt a 

kerületben viszont 
alig akad ilyen. 
Pedig úgy gondo-
lom, ha a feltételek 
adottak lennének, 
sokan megfontol-
nák, hogy újépítésű 
ingatlanba költöz-
zenek ide Csepelre.

Új fejlemények 
a 148-as busz 
Hollandi úti 
végállomásáról
Borbély Lénárd 
polgármester 
Facebook bejegyzése

Eredeti elképzelésünk szerint, amit a 
BKK-val is egyeztettünk és elfogad-
tunk, megszűnne a 148-as busz Hol-
landi úti fordulója és végállomása. 
Helyette a Nádfedeles csárdánál ala-
kítanánk ki a végállomást, közben pe-
dig a Királyerdő út első szakaszának a 
leaszfaltozásával össze tudnánk kötni 
a 152-es és a 71-es járatokat körfogó 
járatban. A régi buszvégállomást így 
ingyenes parkolóvá építenénk át a Ka-

lózhajós játszótér mellett. Mindezt itt, 
a Facebook-on jelentettem be.

Rengeteg észrevétel érkezett. Na-
gyon sokan támogatták és egyetértet-
tek vele. Sokan viszont kifogásolták, 
hogy megszűnik a RÉV kapcsolat. A 
körforgalom utáni megálló megszűné-
sével többeknek kedvezőtlen változást 
okozhatna az átalakítás.

A Közlekedő Tömeg Egyesület is 
felvette velünk a kapcsolatot és egy 
nagyon komoly, 13 oldalas szakmai 
koncepciót készítettek és juttatták el 
az önkormányzathoz. Meghallgattuk 
őket és összegeztük a lakosság véle-
ményét.

Személyes egyeztetés után, figyelem-
be véve a civil véleményeket, úgy 
döntöttünk, hogy a jelenlegi 148-as 

végállomás a Hollandi úton nem szű-
nik meg, és nem kerül áthelyezésre. 
Mindaddig, amíg a Királyerdő út nem 
készül el, nem lesz változás.

A parkolók hiánya miatt egyetértet-
tünk abban, hogy a jelenlegi végállo-
máshelyet a szükséges és megfelelő 
mértékig szűkítjük, ezzel parkolókat 
is létesítünk. A Kalózhajós játszóteret 
ugyanis a kisgyermekeseknek egysze-
rűbb autóval megközelíteni. Így ezzel 
a megoldással a Kolonics sétányt tel-
jesen össze lehet kötni a végállomás 
mögött, az autóknak is több kulturált 
parkolóhelyük lesz, és a tömegközle-
kedés sem változik meg. A Királyerdő 
út leaszfaltozása után pedig folytatjuk 
a konzultációt arról, hogyan tovább.

Köszönöm mindenkinek a jobbító 
szándékú véleményét!

A Kis-Duna hídját vandálok verték 
szét 2017 decemberében, amit azóta 

az önkormányzat teljesen felújított

fotó: Tóth B
eáta
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Tisztelt Polgármester Úr!
Nagy szimpátiával figyelem a csepe-
li fejlesztéseket. Sok olyan közterület 
újult meg, amelyek vállalhatatlanul 
néztek ki. 2008 nyarán egyszer le-
mentünk a Kis-Duna-partra, ahol ürü-
lékszagú hajléktalantáborba és sze-
méthegyekbe botlottunk. Évekig nem 
is jártunk arra. De ez megváltozott. 
Csodás hely lett a part, ahol öröm sé-
tálni. Nekünk, idősebb korosztálynak 
hasznos tornaszerek is vannak, amit 
szintén jó dolognak tartok. A játszótér 
nagy vonzerő az unokáknak, és a szá-
munkra ingyenes strand szintén hasz-
nos, ha nálunk vannak. Azt gondolom, 
hogy a jó dolgokat ki kell mondani, 
mert a kritika akkor tisztességes. 

Legutóbb egy kisgyermekes családdal 
mentünk sétálni. Nem győztek cso-
dálkozni, hogy ez is Csepel. A baba 
boldogan tapsolt, amikor egy hattyú 
egészen közel jött hozzánk. És itt jön 
a DE. A sétányon többször megakadt a 
babakocsi kereke a vastag murvában. 
Láttuk, hogy a kocogók is bosszan-
kodtak. A kérdésem egyszerű: miért 
murvát tettek le a sétányra, és miért 
nem mást? 

Tisztelettel: K. Marika csepeli lakos

Kedves Marika!
Csepelen van Budapest leghosszabb és 
legszebb nem beépített Kis-Duna-ága. 
Ez nagy kincs. Mi az oda tervezett lakó-
park helyett szabadidős és sportcélokra 
fejlesztjük a területet. Ezt támogatja a 
legtöbb lakótársunk. A fejlesztés 2011 
tavaszán kezdődött, az említett szemét-
hegyek megszüntetésével. Azóta lépé-
senként haladtunk a Daru-domb, az 
ifjúsági tábor megújításával, a kalóz-
hajós játszótérrel. Megcsináltuk a part-
vonal kivilágítását, visszavásároltuk a 
régi napközis tábort. Ott az újjáépítés 
után ismét csepeli iskolások tölthetik 
szabadidejüket. 

A fejlesztési célterület meghaladja az 
öt kilométer hosszúságot. Ezért na-
gyon át kell gondolnunk, mit hogyan 
oldjunk meg. A murva sokkal rende-
zettebb kinézetű, mint a saras földút. 
Tömörödés után nem okoz komolyabb 
gondot a babakocsiknak sem. A beto-
nút ára a murvás út két-háromszorosa, 
kinézetre pedig csúnyább. A térköves 
sétány már nemcsak jobb, de szebb is. 
Ám ennek az ára már négy-ötszörö-
se a murvának. Sok más fejlesztést is 
végez az önkormányzat, ezért komp-
romisszumokat kellett hoznunk. Ahol 
a murva még nem tömörödött eléggé, 

ott a karbantartások során gépekkel is 
igyekszünk ezt elősegíteni. Hosszabb 
távon pedig folytatni tervezzük a tér-
köves sétány kiépítését, amit a Da-
ru-dombnál már megkezdünk.

Üdvözlettel: Borbély Lénárd,
Csepel polgármestere

Bangóné Borbély Ildikót választották 
a csepeli MSZP elnökévé a párt májusi 
tisztújításán – írja a Csepel.info inter-
netes hírblog. A szocialisták azt szeret-
nék, ha a Kabán lakó politikus asszony 
lenne az ellenzék közös csepeli polgár-
mesterjelöltje.

A hírbog úgy tudja, hogy Bangóné Cse-
pelre hozatalát és jelölését Szenteczky 
János, korábbi MSZP-elnök kezdemé-
nyezte, aki gazdasági büntetőügyei mi-
att a háttérből irányítja tovább a pártot. 
A leköszönő pártelnök megtartotta az 
MSZP-frakció csepeli vezetését, és egy 
önkormányzati győzelem esetén a ke-
rület pénzügyeit „venné kézbe”. 

A Csepel.info úgy tudja, hogy az or-
szággyűlési választások után nem 

sokkal Szenteczky János szövetséget 
ajánlott a helyi ellenzéki pártoknak, 
beleértve ebbe a Jobbikot is. 

A súlyos pénzhiányban szenvedő 
MSZP ugyanakkor a magasabb listás 
választási eredményére hivatkozva a 
polgármesteri és az összes gazdasági 
vezetői és döntési pozíciót magáénak 
akarja tudni. A szövetségesek így vagy 
beérik más jellegű pozíciókkal, és eltű-
rik az MSZP felsőbbrendűségét, vagy 
azzal szembesülnek, hogy a balliberá-
lis médiában Fidesz-bérencnek nevezik 
őket. A 2018-as budapesti időközi vá-
lasztásokra a Jobbik elfogadta a balli-
berális diktátumot. Csepelen azonban 
– egyelőre – a lap információi szerint 
még nem mondtak igent az MSZP szö-
vetségi ajánlatára. • TK

Levélváltás: miért murva, miért nem más? 

Néhány hete játékra invi-
táltuk önöket. Arra kértük 
olvasóinkat, adjunk közö-
sen nevet a Kis-Duna-öböl 
fahídjának. Pályázatunk-

ra szép számmal érkeztek 
ötletes elnevezések: pél-
dául Szitakötő, Csepi híd, 
Vízi kedély, Kormorán, 
Kék-Duna híd. A beküldők 

között páros strandbelépő-
ket sorsoltunk ki. A szeren-
csés nyertesek: Galgóczi 
Antal, Boda Piroska, Gút 
Zsolt.

A névjavaslatokra a Cse-
pel.hu. oldalon lehetett 
szavazni. A voksoláson 
résztvevők többsége – 23 
százaléka – az Öböl híd 
elnevezés mellett döntött. 
A győztes névjavaslatot 

ketten is beküldték: dr. 
Török Bálint és Bartus 
László. Ők a strandbelé-
pők mellett egy-egy Cse-
pellel kapcsolatos ajándék-
csomagot is nyertek.

A nyeremények átvehe-
tők a Csepeli Hírmondó 
szerkesztőségében – Csete 
Balázs utca 15. – június 
15-éig, hétfőtől csütörtö-
kig 8 és 16 óra között. 

Fahíd: melyik névre szavaztak a legtöbben?

MSZP: Bangóné lett az elnök, 
Szenteczky háttérből irányít

Bangóné Borbély 
Ildikó és Szenteczky 
János ételosztáson

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 termőföld, a talaj védelme (a Rioli-
tuffa támogatásával)

Nevezési kategóriák: 
Balkon: erkélyen 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 Fő-
építészi Iroda – Csurka Viktória (1211 
Budapest, Kossuth Lajos u. 65.)

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

Díjazás: 
kategóriánként az első három he-
lyezés és indokolt esetben különdí-
jak odaítélése a település szervezé-
sében.

Országos díjazás: 
a programhoz kapcsolódó Magyar-
ország legszebb konyhakertje díjra 
történő jelölésre minden kategória 
első helyezettje lesz jogosult a helyi 
zsűri ajánlása alapján.

Eredményhirdetés: 
2018. szeptember 22. 

fotó: GM

fotó: Tóth Beáta
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Áder János köztársasági elnök május 
22-én az Országház épületében kine-
vezte Orbán Viktor negyedik kormá-

nyának államtitká-
rait, akik egyúttal 
hivatali esküjüket 
is letették. Az új ka-
binetben nemcsak a 
miniszterek, hanem 
az államtitkárok 

között is sok az új arc. Az ünnepélyes 
kinevezéseken a kormányfő mellett a 
korábban esküt tett miniszterek is részt 

vettek. Az államfő Orbán Viktor mi-
niszterelnök javaslatára államtitkári, 
illetve közigazgatási államtitkári ki-
nevezési okiratokat adott át az Ország-
házban. 

Az Országgyűlés honvédelmi és ren-
dészeti bizottságának korábbi elnökét, 
Németh Szilárdot honvédelmi minisz-
terhelyettessé nevezték ki. 

A százéves múltra visszate-
kintő ünnepen azokra em-
lékezünk, akik életüket a 
hazáért és a családért áldoz-
ták hazánkban. Csepel ön-
kormányzata május 26-án, 
a Szent Imre téren – Németh
Szilárd honvédelmi mi-
niszterhelyettessel közösen 
– koszorúzással tisztelgett 
a háborúkban elhunyt hősi 
halottak emléke előtt. Cse-
pel főterén a hősök napja al-
kalmából a három emlékmű 
(első világháborús, második  
világháborús, ’56-os) meg-
koszorúzására került sor.

Az Országgyűlés által 2001. 
június 19-én elfogadott, a 
magyar hősök emlékének 
megörökítéséről és a magyar 
hősök emlékünnepéről szóló 

LXIII. számú törvény értel-
mében minden év májusá-
nak utolsó vasárnapján em-
lékezünk „az elmúlt ezredév 
magyar hőseire”.

Az ünnep eredete az első 
világháború alatt, éppen 
100 évvel ezelőtt elfogadott, 
1917. évi VIII. törvényre ve-
zethető vissza. Az 1917. évi 
törvény elfogadásától 1938 
végéig 1086 világháborús 
emlékművet emeltek Ma-
gyarországon. Nem mind-
egyik volt szobor, akadt tele-
pülés, ahol a hősök kertjében 
fejfákat állítottak az isme-
retlen vagy távoli helyeken 
eltemetett katonáknak, más-
hol fát ültettek, esetleg táblát 
helyeztek el a hazáért életü-
ket áldozók nevével.

Az Országgyűlés ismét miniszterelnökké vá-
lasztotta Orbán Viktort május 10-én. Orbán 
Viktor 2010 óta tölti be a kormányfői tiszt-
séget, ezúttal 134 igen szavazattal, 28 nem 
ellenében választották meg a képviselők. 
Ezzel a miniszterelnök újból hivatalba lépett. 
Orbán Viktor – akit 1998, 2010 és 2014 után 
negyedszer választottak kormányfővé – ezu-
tán esküt tett az Országgyűlésben.

MAGYARORSZÁGMAGYARORSZÁG

Negyedszer is 
miniszterelnök 
Orbán Viktor

Németh Szilárd 
államtitkárként 
dolgozik tovább

Emlékezés 
a hősökre

A honvédelmi költségvetés 2024-re 
megduplázódik, de már jövőre is je-
lentősen több forrás juthat erre a cél-
ra – mondta a Honvédelmi Miniszté-
rium parlamenti államtitkára az M1 
csatornán.

Németh Szilárd közölte, a növekedő 
forrásokat a hadsereg modernizáció-
jára fordítják. A Zrínyi 2026 Honvé-
delmi és Haderő-fejlesztési Program 
keretében modernizálják a műszaki 
eszközöket, a fegyverrendszereket, 
a katonák felszerelését, és beindítják 
a hazai fegyvergyártást. A program 
a katonákat helyezi a középpontba, 
hiszen a modern fegyverek nélkülük 
semmit sem érnek. Az ország védel-
mében számítanak az elkötelezett 

civilekre is, számukra lehetőség a 
területvédelmi elven szerveződő tar-
talékos rendszer.

Az államtitkár közölte, a hadsereg 
„feltöltöttsége” megfelelő, mert az 
utóbbi időben sokan fordultak a hon-
védség felé. Sok egyetemista és főis-
kolás választotta például a tartalékos 
rendszert. A haderő nagy részét a 
fiatalok adják, ami szerinte bizako-
dásra ad okot.

Németh Szilárd az erdélyi Lövétén 
folytatta a megemlékezést. Az ünne-
pi szentmise után felvonták a Mag-
lód által adományozott országzász-
lót. Németh Szilárd első államtitkári 
beszédében kiemelte: „a Kárpát-me-

dencei magyarságnak több mint ezer-
éves története során számtalanszor 
meg kellett küzdenie a szabadságá-
ért, fennmaradásáért. Ezek az értékek 
soha nem voltak maguktól értetődőek, 
minden generációnak újra és újra meg 

kell harcolnia értük”. Emlékeztetett: 
„köszönet jár azoknak a hétköznapi 
hősöknek is, akik a saját eszközeikkel, 
lehetőségeikkel nap mint nap tesznek 
azért, hogy a magyar nemzet határo-
kon átívelő egysége fennmaradjon”.

Megduplázódik 
a honvédelmi 
költségvetés

fo
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Családok százai látogattak ki május 
utolsó vasárnapján a Daru-dombra, 
ahol valódi élmények és izgalmas ka-
landok várták a gyerekeket. Az egész 
napos rendezvény – melyet a Csepeli 
Városkép szervezett – ezúttal a szu-
perhősökről szólt, megelevenedett a 

képregények világa, és a különleges 
játékok mellett a gyerekek kreativitá-
sukat is próbára tehették. 

Az izgalmas játékok során a kicsik szu-
perhős pontokat gyűjthettek, mellyel 
esélyessé váltak a program fődíjára. A 

leglelkesebb képregény-
rajongók létrehozhat-
ták saját történetüket, a 
csodálatos Katicabogár 
műhelyben pedig kü-
lönleges képeket alkot-
hattak. 

Hétköznapi hősök
A rendezvényen részt 
vettek a hétköznapok 
hősei is. A gyerekek 
betekintést nyerhettek 
a tűzoltók, rendőrök, 
mentősök munkájába, 
kipróbálhatták járműve-
iket. A gyerekek szíve-
sen néztek körül a men-

tőautóban, melynek teljes felszerelését 
igyekeztek bemutatni. Sokak számára 
izgalmas élmény volt a hordágyra fe-
küdni, vagy a fecskendőbe sóoldatot fel-
szívni, de az újraélesztő sátornál is szép 
számmal megfordultak a nap folyamán. 

Sport és játék minden 
mennyiségben
A kalandpark akadály-
pályái és a lovaglás is 
sokakat vonzott, de 
a legfáradhatatlan-
abbak a kilenc mé-
teres mászófalat, az 
öttusaparkot és az 
óriástrambulint is 
kipróbálhatták. Aki 
a nagy nyüzsgés után 
egy kis nyugalomra 

vágyott, az kézműveskedhetett, a Szabó 
Ervin Könyvtár sátrában olvasgatha-

tott, vagy a szu-
perhősök muffin- 

műhelyében tevé-
kenykedhetett.

Értékes nyeremények
A színpadon egész nap remek ze-
nés-táncos produkciók szórakoztatták 
a közönséget. Délután, a program zárá-
saként értékes nyereményeket sorsoltak 
ki, köztük a gyermeknap fődíját, egy 
családi hétvégét a bikali négycsilla-
gos Puchner Kastélyszállóba. A sze-
rencsés nyertes Kovács Viola lett. (Rö-
vid beszélgetés Facebook-oldalunkon.)

A Csepeli Városgazda Zrt. jóvoltá-
ból családi strandbelépőt nyertek: 
Horváth Benett, Kecsédi Petra, Bognár 

Anna, Farkas Milán, Olaru Patrik, Tö-
rök Áron. FKF Zrt.-ajándékcsomagot 
nyertek: Visky Szabina, Kirchmayer 
Hanna, Vass Rebeka, Bojtos Dalma, 
Sallai Zsombor, Leskó Viola, Faddi Fló-
ra, Habán Boglárka. • Potondi Eszter

Részletes beszámoló: csepel.hu  

Izgalmas kalandok, szuperhősök, 
rengeteg meglepetés a Daru-dombon

Több száz család 
a gyermeknapon

GYEREKNAPGYEREKNAP

Farkas Alexandra és párja, 
Juhász András öt gyermekkel ér-
keztek a rendezvényre. „Nagyon 
tetszenek a programok, a gyere-
kek is jól érzik magukat. Délelőtt 
érkeztünk, már kipróbáltuk a má-
szófalat, jártunk a könyvsátornál 
és a mentőautót is megnéztük, de 
a muffin- 
műhely-
be is 
szívesen 
menné-
nek a 
gyere-
kek.”

Décsi Gréta és Kende barátjuk-
kal, Scheier Zalánnal ünnepelték 
a gyermeknapot. Mindhárman 
lelkesen sorolták, milyen játéko-
kokat próbáltak ki már. „Voltunk 
az FKF Zrt. és a könyvtár sát-
ránál, lovagoltunk, vattacukrot 
ettünk, kipróbáltuk az újraélesz-
tést. A kézműves-foglalkozások 
nagyon 
tetszet-
tek, 
gyer-
meknapi 
zászlót 
készítet-
tünk” – 
mesélte 
Kende.

Doba Réka kisfiával, Medoxszal 
érkezett. „Tetszik a rendezvény, 
jól érezzük magunkat. Többször 
felültünk a kisvonatra, kipróbál-
tuk a lovaglást, fényképezkedtünk 
a pókem-
berrel, 
de meg-
néztük  
a rend-
őr-  
és a 
mentő-
autót is.”

Fő támogatók: Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata 
•  Puchner Kastélyszálló, Bikal • 
FKF Zrt. • Országos Mentőszolgá-
lat • Budapest XXI. kerület Csepel 
Rendőrkapitánysága • Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
• Csepeli Közterület-felügyelet
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Első alkalommal rendeztek pünkösdi 
királynéjárást Csepelen, a Szent Imre 
téri arénában, ahol a csepeli óvodá-
sok – a Kis-Csepel és a Csepp-Csepel 
Táncegyüttes tagjaival kiegészülve – 
mutattak be mezőföldi, szilágysági és 

somogyi táncokat az óvodape-
dagógusok és a néptáncok-
tatók segítségével. A kö-
zönséget Morovik Attila 
alpolgármester üdvözöl-
te, aki elmondta, hogy a 

mostani program szervezője, Kreiszné 
dr. Paál Sára kezdeményezésére há-

rom évvel ezelőtt elindult 
a csepeli óvodákban 

a néptáncoktatás. 
„Ma már huszon-
hét csoportban 
mintegy négy-
százan tanul-
nak néptán-
cokat a gye-
rekek” – tette 

hozzá.  

A pünkösdölők 
ügyességi játékokon 

is részt vettek, az ajándé-
kokat a Csepp-Csepel Táncegyüttes 
ajánlotta fel. A legügyesebb kisfiú, aki 
minden állomást végigjárt, Palágyi 
Bence János (képünkön) hatéves kisfiú 
volt, aki jelenleg a Csodakút óvoda 
nagycsoportosa, de ősztől már iskolába 
jár. Ő nyerte meg azt a drónt, melyet az 
egyik szülő ajánlott fel. 

Második alkalommal rendeztek nyílt gyereknapot a 
csepeli polgármesteri hivatalban. Borbély Lénárd pol-
gármester a kerület általános iskoláiból két-két 4. osztá-
lyos tanulónak mutatta be a hivatal működését kollégái 
segítségével. A diákok meglátogatták a jegyzői-, az al-
polgármesteri- és a polgármesteri irodát és a tárgyalót, 
ahol néhány pillanatra kipróbálhatták, milyen is a kerü-
let első emberének székében ülni.

A túra végén egy testületi 
ülést is eljátszottak a gyere-
kek, ahol olyan fontos kérdé-
sekben döntöttek, mint példá-
ul, hogy el legyen-e törölve 
a nyári szünet, illetve, hogy 
szerintük az ő évfolyamuknak 
is járna-e az ingyen úszás. 

Pünkösdi királynéjárás

Gyereknap a polgármesteri hivatalban

Március végén megnyitott – a kerüle-
ti önkormányzat támogatásával – az 
első csepeli könyves kocsi a Kará-
csony Sándor utcában, a könyvtár 
mellett. Így az évek óta nagy sikerű 
közhasznú könyvterjesztési program 
már a kerületben is elérhető. A nyitás 
utáni időszak tapasztalatiról Kovács 
Anitával, a Mozgó Könyvek Mozga-
lom munkatársával beszélgettünk.

„Nagy az érdeklődés a könyves kocsi 
iránt. Az első nap több mint négyszáz 
könyvet adtunk el, szinte megrohamoztak 
bennünket a vásárlók, egyszerre húsz-hu-
szonöten vették körbe a kocsit” – mondja 
Kovács Anita. Minden műfaj fellelhető 
itt, a szépirodalom, a filozófia, a vallás, 
a gasztronómia, a kötelező irodalom, 
és a szakkönyvek is. Változó, hogy hol 
milyen műveket preferálnak az olvasók. 
Van, ahol a szépirodalom, van, ahol az 
idegennyelvű könyvek népszerűbbek. 

Mindez azon is múlik, hogy a város 
mely pontján áll a kocsi – osztja 
meg tapasztalatait Kovács Anita.
„Csepelen eddig leginkább az 
egészségmegőrzéssel, a gyógyá-
szattal kapcsolatos könyveket ke-
resték, de mindenféle témájú kötet 
gazdára talál. Minden korosztály 
szívesen válogat, nézelődik, az isko-
lások, a gimnazisták is szép számmal 
megtalálhatók a vásárlók között.”

Értékes könyvek 
pár száz forintért
A mozgalom legfontosabb célja, hogy 
jutányos áron juthassanak az emberek 
minőségi olvasmányokhoz. A legtöbb 
kötet mindössze 300 forintba kerül. Egy 
kicsit drágábban, 600 forintért pedig va-
donatúj képeskönyvek, lexikonok közül 
is válogathatnak az érdeklődők. Ahogy 
Kovács Anita fogalmaz, jó ötlet, hogy 
a könyves szekér a könyvtár mellett 

kapott helyet, hisz aki erre jön, szereti 
az irodalmat, szívesen nézelődik. Iga-
zi kincsekre lehet bukkanni. Előfordul, 
hogy új, 5-6000 forintos kötetek 300 fo-
rintét találnak gazdára. 

„Itt vadászni érdemes”
Minden nap érkeznek új könyvek, de 
nincsenek katalogizálva. „Magunk sem 
tudjuk, milyen köteteket kapunk, teljesen 
esetleges, mikor mi bukkan fel, itt inkább 
vadászni érdemes” – mondja Kovács 
Anita. Majd hozzáteszi: az elmúlt évek-
ben jó néhány örömteli pillanatnak lehe-
tett tanúja, amikor az olvasók egy-egy 
rég vágyott könyvvel térhettek haza.

Könyves kocsi: minden 
korosztály vásárol

A könyves kocsi 
hétfőtől szombatig 
8 és 20 óra között várja 
az érdeklődőket

Tájékoztató
Pedagógusnapi rendezvény miatt jú-
nius 1-jén zárva tart a Csepeli Strand-
fürdő. Megértésüket köszönjük. 

KULTÚRAAKTUÁLIS

fotó: Tóth Beáta

fotó: GM

fotó: GM
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A tragikusan fiatalon elhunyt Gergely 
emlékére BMX-versenyt tartottak a da-
ru-dombi gördeszka- és BMX-pályán. 

Zimányi Gergely idén februárban vesz-
tette életét egy autóbalesetben. A 32 éves 
fiatalember a csepeli BMX-es közösség 
vezéralakja volt. Gergely Csepelen szü-
letett és itt is nőtt fel. Zimányi Géza, 
Gergely édesapja lapunknak elmond-

ta, fiának élete nagy álma volt, hogy a 
BMX-esek és a gördeszkások Csepelen 
rendezett, kulturált körülmények között 
tudjanak sportolni. Koncz Eszter, az 
egyesület titkára hozzátette, a 2013-ban 
átadott homokugratók kiépítésében Ger-
gely saját kezűleg segédkezett.

Lapunkban többször is beszámoltunk a 
daru-dombi fejlesztésekről. Ennek egyik 
eleme az a gördeszka- és BMX-pálya, 
amelyet a Zimányi Gergely Emlékver-
senyen mintegy 40 BMX-es népesített 

be, hogy egy látványos bemutatókkal 
tarkított, több száz érdeklődöt vonzó 
versenyen részt vegyen. Zimányi Gézá-
né Erzsébet elmondta, a család nagyon 
hálás az önkormányzat segítségéért. „A 
rendezvényhez nagy segítséget kaptunk 
az önkormányzattól: egészségügyi biz-
tosítás, ingyenes közterület-használat, 
hangtechnika. A fiam nagyon boldog  
volt, hogy ez a sportpálya megépült, gya-
korlatilag erről szólt az élete” – mondta 
Gergely édesanyja. Megjegyezte, a nem 
Csepelen élő BMX-esek körében is híre 
ment annak, hogy milyen színvonalas 
pálya épült a kerületben. 

Bartok Zsombor, az emlékverseny 
főszervezője elmondta, bejegyzés alatt 
van az egyesületük, amelynek fő célja, 
hogy a sportágat népszerűsítse a fiata-
lok körében. A freestyle BMX ugyanis 
2020-tól olimpiai sport lesz. „Az egye-
sületi forma segítséget nyújt abban, hogy 
nemzetközi versenyeken vegyünk részt, 
hogy szponzorokat szerezhessünk. Kö-
zülünk sokaknak nagy álma, hogy ott 
legyen a 2024-es olimpián.” Hozzátette, 
az emlékversenynek szeretnének hagyo-
mányt teremteni, és ha lehetőség van rá, 
évente megrendezni.

Eredmények: Amatőr: 1. Almássy Be-
nedek; 2. Hertelendy Csanád; 3. Fo-
dor Ákos. Profi: 1. Becsei Ádám; 
2. Molnár Tibor; 3. P. Nagy Tamás. 
Legjobb trükk: Vajda Márton. Külön-
díj: Varga András Zoltán • Lass Gábor

Május 18-a és 20-a között 
rendezték a budapesti BOK 
Sportcsarnokban a 24. Ma-
gyar Kick-box Világkupát, 
amelyen ismét csepeli si-
kereknek örülhettünk. 

A felnőtt korcsoportban 10 
aranyérmet szereztek a ha-
zánkat képviselő sportolók, 
ebből 7 aranyat a csepeli 
Halker-Kiraly Team Kick-
box Akadémia versenyzői 
nyertek. A világkupa leg-
eredményesebb sportolója 
a háromszor győztes Busa 
Andrea lett, aki pointfigh-
tingban duplázott és a kick-
light szabályrendszer 70 

kilogrammos súlycsoport-
jában is aranyérmes lett. A 
küzdelmek hat korosztályban 
(gyerek, kadet 1, kadet 2, ju-
nior, felnőtt, veterán) és hét 
versenyszámban zajlottak, 
a világkupán közel ötszáz 
aranyérmet osztottak ki.  A 
csepeliek összesen 30 arany-
érmet nyertek, ezzel a Hal-
ker-Kiraly Team Kick-box 
Akadémia a klubcsapatok 
versenyében a 315 klubcsapat 
közül az élen végzett. „Ez a 
világkupa egyértelműen Cse-
pelről szólt, mind a szervezést, 
mind a versenyzők eredmé-
nyességét illetően” – értékelt 
lapunknak Király István 

mesteredző, a csepeli Halker-
Kiraly Team Kick-box Aka-
démia vezetője. A 38 ország 
mintegy 2600 versenyzőjét 
felvonultató rendezvény za-
vartalan és sikeres lebonyo-
lításáért mintegy hetven, a 
kick-boxért élő-haló sportoló, 
szakember és lelkes csepeli 
önkéntes felelt. Galambos 
Péter, az MKBSZ elnöke 
a verseny végén elmondta, 
a szervezésről csak pozitív 
visszajelzést kapott a szö-
vetség. „Megtisztelve érez-
tünk magunkat, hogy Borbély 
Lénárd, Csepel polgármes-
tere is kilátogatott a rendez-
vényre és szurkolt a csepeli 

sikerekért. Ez a verseny be-
bizonyította, hogy a magyar 
kick-box a világ élén áll, egy-
ben hungarikum és igazi cse-
peli sportág is” – fogalmazott 
Király István. Az éremtáblá-
zaton Magyarország végzett 
az első helyen, megelőzve 
Ukrajnát és Olaszországot. A 
csepeli szervezőgárdára jö-
vőre újabb nagy feladat vár, 
ugyanis a 2019-es utánpótlás 
Európa-bajnokságot is ha-
zánkban rendezik. 

A felnőtt kategória aranyér-
mesei: Busa Andrea (3-szor), 
Veres Roland (pointfight-
ing), Nagy Henrietta (grand 
champion), Bálint Zoltán 
(kick-light), Weisz Roland 
(kick-light), Görbics Gá-
bor (full-contact), Schersing 
András (zenés formagya-
korlat), Halker-Király Team 
(light-contact) • Lass Gábor
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SPORT SPORT

Kick-box: a világ-
kupa Csepelről szólt

BMX-verseny 
Zimányi Gergely 
emlékére

BMX-verseny  
Zimányi Gergely 
emlékére

Busa Andrea 3 aranyérmet nyert

Király István és Borbély Lénárd Görbics Gábor

Az utánpótlás is kiemelkedően szerepelt
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Utolsó útjára kísérték Choli Daróczi 
Józsefet a Csepeli temetőben május 24-
én, akit fia, a 2010-ben elhunyt Daróczi 
Dávid egykori kormányszóvivő mellé 
temettek. Choli Daróczi József cigány 
költő, író, pedagógus, a magyarorszá-
gi cigány közélet egyik legismertebb 
alakja volt. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma saját halottjaként búcsúz-
tatták el. 

A szertartást a Kalyi Jag roma iskola 
együttesének zenéjével kezdték, majd 
a gyászmenetet a 100 Tagú Cigányze-

nekar szólistái kísérték a sírhelyig. A 
gyászszertartást Székely János katoli-
kus püspök tartotta.  

„Choli Daróczi József oktatói pályáján 
a közömbösség elleni küzdelemre, ön-
becsülésre, közös értékeink elfogadásá-
ra és megőrzésére tanított” – áll Áder 
János köztársasági elnök részvéttáv-
iratában.
 
Borbély Lénárd polgármester szintén 
gyásztáviratban fejezte ki részvétét. 
• Cs. A.

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg a snapszerbaj-
nokságot a Nyugdíjas Kö-
zösségi Házban május 17-én, 
amely népszerűsége okán 
immár hagyománnyá vált a 
csepeli idősek körében. Ta-
valy húsz, idén huszonkettő 
versenyező ült asztalhoz a 
bajnoki cím elnyeréséért. 
Egész nap tartottak a csaták, 
mire este kihirdethették a 

győztest. Első lett Vida Jó-
zsef, második Szabó Lajos, 
harmadik Varga János. 

A snapszer nagy népszerű-
ségnek örvend a nyugdíja-
sok körében. Minden nap 
legalább két asztalnál „verik 
a blattot”. Hetente két al-
kalommal Kállay Endréné 
játékvezető irányításával 
snapszernapot tartanak. 

A sakkversenyt negyedik 
alkalommal rendezték meg, 
amely egyben a hatvan éven 
felülieknek rendezett Orszá-
gos Szenior Sakkverseny 
kerületi elődöntője is volt. 
Tizennyolc versenyző ült 
le a sakktáblákhoz május 
23-án, hogy eldöntsék, ki a 
legjobb, és kik képviselhe-
tik Csepelt a Nagykanizsán 
megrendezésre kerülő or-
szágos bajnokságon. Fodré 
Sándor megőrizte tavalyi 
első helyezését, második 
lett Havasköri László, har-
madik pedig Vastag Fe-
renc. A helyezettek részt 

vehettek a Magyarországi 
Önkormányzatok Országos 
Tanácsa által szervezett V. 
Országos Szenior Rapid 
Sakkbajnokságon. 

Fodré Sándor Nagykani-
zsán, a tavaly szeptember-
ben megrendezett orszá-
gos döntőn harmadik lett 
62 résztvevő között, az 
ezt megelőző esztendőben 
pedig másodikként zárta 
a versenyt. A csepeli ver-
senyzők szállását, útikölt-
ségét és nevezési díját a cse-
peli önkormányzat fizette. 
• Cs. A.

Életének 78. évében elhunyt Fekete Ist-
ván, a Hollandi úton található népszerű 
cukrászda alapítója. A Magyar Cukrász 
Iparosok Országos Ipartestületének  el-
nökeként tevékenykedett másfél évti-
zedig, a kilencvenes években pedig egy 
cikluson át a csepeli képviselő-testület 
tagja volt.   

A romániai Maros megyében, Ger-
nyeszegen született 1940-ben, majd 
fiatalon Magyarországra költözött. 
Csepelre 1957-ben került, amikor meg-
nősült. Az akkori korszak szóhaszná-

lata szerint az első maszekok egyike 
volt, amikor 1970-ben megnyitotta sa-
ját cukrászdáját a Hollandi úton. A csa-
ládi vállalkozás hamar közkedvelt lett, 
különösen a saját recept szerint készülő 
házi főzésű fagylaltjait kedvelték. Na-
ponta 4-5 mázsa fagylaltot is eladtak, 
gyakran hosszú sorok kígyóztak az üz-
lete előtt. A cukrászda működtetését a 
családja folytatja tovább. 

Fekete Istvánt június 1-jén, délután ne-
gyed 1-kor kísérik utolsó útjára a Cse-
peli temetőben. • Cs. A.

Elbúcsúztatták 
Choli Daróczi Józsefet

Snapszer és sakk: versenyek 
a Nyugdíjas Közösségi Házban

EGYHÁZI ÉLET

Tisztánlátás
„Miért nézed pedig a szálkát, a mely 
a te atyádfia szemében van, a ge-
rendát pedig, amely a te szemedben 
van, nem veszed észre?” (Máté 7, 3.)

Divat lett a kritizálás. Hol a hiba? 
Mindenben ezt figyelik sokan. Régi 
magyar szokás ez. Az elégedet-
lenségből fakad. Nem rossz dolog 
az elégedetlenség, ha magunkkal 
vagyunk elégedetlenek. Az ilyen 
érzés nagyobb igyekezetre sarkall. 
Több tanulásra, jobb munkára. Jé-
zus szerint ott van a hiba, ha má-
sokkal vagyunk elégedetlenek. Ez 
csak bosszússá tesz és megmérgezi 
körülöttünk a levegőt. Aki nem tud-
ja észrevenni a jót, az örömtelen em-
berré lesz. Valamennyi jóban pedig 
mindenkinek van része. Istenem! 
Gyakran nyílik szám panaszra, pe-
dig tele van a világ és egész életem 
atyai jóságod jeleivel. Hazánkra is 
tekinthetünk kritikusan. Állapota, 
mindenkori vezetése mindig hagy 
kívánnivalót maga után. Keresztyén 
emberként azonban nem összpon-
tosíthatjuk figyelmünket a hibákra. 
Ami jó, azt köszönjük meg. Aki jóra 
igyekszik, azt bátorítsuk. A hibát – 
ha rajtunk áll – javítsuk, szó nélkül. 
Ha javíthatatlannak tűnik, kérjük 
Isten segítségét, hogy alkalmas em-
bereket találjon, akik képesek jóra 
fordítani a rosszat. Igazából ez volna 
a keresztyénség küldetése, missziója 
a világban: jóra fordítani a rosszat. 
Jézus is ezt tette. Áldozatából szü-
letett a legnagyobb jó, a megváltás. 
Megbocsátás, szabadulás megkötö-
zöttségekből, szenvedélyektől, meg-
újuló, értelmes élet. Áldozatkészség, 
türelem, szelídség – és végül az 
örökkévalóság távlata. Csak ne kri-
tizáljunk! Annak semmi értelme.

Zólyomi Mátyás evangélikus lelkész

Elhunyt Fekete István cukrász

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Szeretettel várjuk!

nyugdíjasoknaksóterápia

ingyenes sóterápiás BÉrLet a CsepeLi ÖnkorMányZattóL!

Most 5000 Ft ÉrtÉkű, 5 aLkaLMas 
sóterápiás BÉrLetet igÉnyeLhet

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

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

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

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

SzeretNé egéSzSégét megőrizNi? 
CSepel ÖNkormáNyzatáNak támogatáSával iNgyeNeS 

himalájai SóterápiáN vehetNek réSzt a kerületbeN élő időSek!

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

Rejtvényünk megfejtését a vastagabb 
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod! 

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Csíksomlyó

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. június 11.  

Sorsoltunk! A május 17-e skandináv rejtvény nyertese: Tyukodi Pálné 1213 Budapest, Aradi vértanúk útja. A gyerekrejtvény nyertese: Kuczman Tamara 
1213 Budapest, Orgonás 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, június 14-én, csütörtökön jelenik meg.

IM
P

R
E

S
S

ZU
M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Osztályterem bútora

2. 5-ös osztályzat a bizonyítványban

3. Elvégzendő tennivaló

4. Iskolai oktató

5. Segít, pártfogol valakit

6. Az iskolában 45 perces

7. A bölcsesség madara

8. A tudománnyal foglalkozó szakember

9. Rest, dologkerülő

10. Ezen az órán hangoskodhatsz

11. Átadja a tudást

12. Osztálykönyv

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 31.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (május 31.)

A könyvtár július 2-a és augusztus 3-a között 
zárva tart. Nyitás: augusztus 6-án, 13 órakor.

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, Nők Lapja, Otthon, 
Príma Konyha, Story,  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. Legközelebb: 06.06.  Téma: Min-
denki a tanítónk  

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. 

Könyvújdonságok: kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 70 év felett és 16 év alatt 
ingyenes beiratkozási lehetőség! Inter-
nethasználat.

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

Nyári nyitva tartás június 18-a és au-
gusztus 31-e között.  
Hétfő, szerda: 13-19 óra 
Kedd, csütörtök, péntek: 10-16 óra 
szombat: ZÁRVA 
Augusztus 6-és és 17-e között a könyv-
tár zárva lesz. 

Új szolgáltatás!
Könyvtári kölcsönzéseinek lejárata előtt 
1 nappal értesítést küldünk. Ehhez csak 
e-mail címre van szükségünk. 
Előadás

Június 6-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub -  Denke 
Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó, 
numerológus várja beszélgetésre a régi és 
új érdeklődőket a könyvtárban. Előadásso-
rozatának témája: Karma számok elemzése, 
számítás. 

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.

Színházjegyvásárlási lehetőség legkö-
zelebb szeptemberben lesz. A nyári idő-
szakban Novák Zoltánné Rózsa elérhetősége: 
novak.rozsa@gmail.com tel:.06/304141684

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 könyveket 100 Ft/db áron le-
het 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-es 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   

Program
Június 7-e, 18.30 óra: A Csepeli Mun-
kásotthon művészeti évadzáró gálaműsora
Fellépnek: Csepel Táncegyüttes, kísér a 
Gázsa zenekar, Klasszikus balett, Otthon 
Theatrum, RG bemutató, Szabóky Adolf 
Szakképző Iskola diákjai, Humán Szolgálta-
tások Igazgatósága Völgy utcai gondozási 
részlegének fogyatékkal élő csoportja.

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd 8–14 és 
csütörtök 13–19 óráig
Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
Minden hónap első keddjén, 11 órától

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Június 12-e 17.00 óra: Kreischer Nelly 
költő, és a 65 éves Kajtár Sándor irodalmi 
estje.

Galéria 21: 
Június 7-éig P. Fazekas László (Zen) kép-
zőművész kiállítása tekinthető meg.

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

Június 7-e, 17 óra: Kiállítás-megnyitó – a 
Gyulai Nyári Művésztelep húsz művészének 
csoportos tárlata. 

* * *

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

Június 7-e, 18 óra: Szántai Lajos művelő-
dés-kutató Mátyás király igazsága című 
előadása. A galériában egyidejűleg ÁRVAI 
ZSUZSA kiállítása tekinthető meg.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Csepel,  Szent Imre tér,  Szurkolói  Aréna

2018.  
JÚNIUS  7.1000 Ft /fő

Próbálj ki 
3 edzést 
 1 áráért

Szervező: Fitt Jövő Alapítvány 
Támogató: Csepeli Önkormányzat 
Email: info@fittjovoalapitvany.hu 
Telefon: +36 30 207 3359 

Nagy szeretettel várunk MINDENKIT!

Csepeli
Fitness Night

Kapunyitás: 18.45

Gymstick: 20.00

Zumba: 19.00

Stretching: 20.45

@fittjovoalapitvany

Illényi Katica Liszt Ferenc-díjas 
hegedűművész a Csepeli Szim-
fonikus Zenekarral adott nagy-
sikerű koncertet a Királyerdei 
Művelődési Házban. A telt há-

zas előadáson elhangzott zene-
darabokat Silló István karmes-
ter, a Győri Nemzeti Színház 
igazgatója vezényelte. A prog-
ram szervezője Szentkirályi 
Aladár, a Csepeli Fasang Árpád 
Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola intézményvezetője volt.

A művésznő egy egészen kü-
lönleges hangszert is meg-
szólaltatott, tereminen adott 
ízelítőt filmzenékből. A világ 
első térvezérlésű elektronikus 
hangszerét a nézők soraiból 
egy kisfiú is kipróbálta a szín-
padon. „A Leon Theremin orosz 
tudós által feltalált hangszeren a 
világon eddig öten játszanak” – 
mondta el a hegedűművész. 

Nagy sikerű koncert, 
különleges hangszer

fo
tó

: G
M
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Az osztrák Prinzhorn Csoporthoz tartozó Hamburger Recycling Group 
csepeli telephelyére a Duparec Kft.-hez egy fő 

KERESKEDELMI MUNKATÁRSAT keres.

YOU WILL. 
FŐ FELADATOK
• Szállítólevelek illetve mérlegjegyek ellenőrzés
• Adatrögzítés
• Visszaigazolások küldése a Partnereknek
• Számlák igazolása
• Kimutatások készítése
• Szállítások szervezése

ELVÁRÁSOK
• Jó kommunikációs készség, magabiztos fellépés
• Végzettség: minimum érettségi
• Felhasználói szintű informatikai ismeretek erős excel tudással
• Precíz, gyors munkavégzés
• Rendszerszintű gondolkodás

ELŐNY
• Közszolgáltatást végző vagy hulladékkezeléssel foglalkozó cégnél szerzett tapasztalat
• Papír- és műanyaghulladék-ismeret
• ISO 9001 és 14001 ismerete
• Nemzetközi cégnél szerzett tapasztalat
• Angol nyelvismeret

WE WILL.
AMIT NYÚJTUNK
• Béren kívüli juttatások
• Továbbképzési lehetőségek
• Fejlődő, piacvezető munkahely

JELENTKEZÉS
• Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, küldje el önéletrajzát elektroni-
kus úton, bruttó bérigénye megjelölésével a gabor.zrupko@duparec.hu e-mail címre.

HIRDETÉS HIRDETÉS

Megújult 
a csepeli 
Tesco.
Még frissebb és 
egészségesebb termékek.

TES Refit2018 Csepel Hirmondo0517 209x274.indd   1 14/05/18   17:43

Raktári álláslehetőség
a Boráros tértől 2 HÉV megállóra

 

A csepeli telephelyű Ghibli csapatába keressük 
CROSS DOCK TARGONCÁS kollégánkat. 

A pörgés és a jó társaság garantált!  

Jelentkezni a palyazat@ghibli.hu 
e-mail címen lehet.

Kedves Pályázó Fiatalok!
A BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollé-
giumában a 9. évfolyamon van még néhány üres hely a következő osztályokban:
Szakgimnázium: gépgyártástechnológiai technikus; 
elektronikai technikus; rendészeti ágazat. Szakkö-
zépiskola:  gépi forgácsoló; elektronikai műszerész
Minden új beiratkozót az iskola alapítványa 15 eFt 
tanévkezdési támogatásban részesít /kivéve a 
rendészeti ágazaton/.
Beiratkozni munkaidő alatt minden nap (pénteken 
12:00 óráig) lehet 8- 15 óráig személyesen, vagy 
telefonon egyeztetett időpontban. 
Telefon: 276-66-77/114 mellék
Mindenkit szeretettel várunk: 
Herczeg Mária, igazgató
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Királyerdei
Tájház

néprajzi bemutatóhely
A tárlat díjmentesen megtekinthető 

a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt 
(szerdán 8-14.30 óráig, pénteken 14-18 óráig, szombaton 9-13 óráig, 

júliusban és augusztusban előzetes bejelentkezéssel), 
vagy csoportok számára egyéb, előre egyeztetett időpontban

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!

KAMARAKIÁLLÍTÁSOK JÚNIUS 23-IG
• GYUFACÍMKÉKEN AZ EGYKORI CSEPELI GYÁR TERMÉKEI
• „AZÉRT A VÍZ AZ ÚR!”
A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK

Nordic Walking- sportgyaloglás oktatás
Szabadtéren ismerkedünk meg a bot sporteszköz használatával 
és 1,5 órát tempósan gyalogolunk. Időpont: június 12. 9.30. Érdeklődni 
lehet Menyhértné Terinél a 0630/3133991-es telefonszámon. 

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: hétfő 10.30-11.30, 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:  június 9. 10.00

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. június 9., 9-13 óra
GARÁZSVÁSÁR
Használt holmik adásvétele, cseréje. 
Asztalbérlés elővételben: 1.500 Ft.
2018. június 9., 11-13 óra
HIPERAKTIVITÁS
ADHD-s gyerekek szüleinek fóruma. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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 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  (június 8.)

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.
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

PROGRAM

2018. június 8., 16.00
HANGFÜRDŐ

- zengő hangtálakkal és gonggal -

A hangfürdő során a hangtálak és a gong által 
keltett hangrezgések hullámaiban végezzük 

a relaxációt. Csoportban, kényelmesen ruhában 
fekve történik a hangmasszázs!

Mindenkit szeretettel várunk! Regisztrációhoz 
kötött! Kérjük, hozzanak takarót.

Időtartama: 60 perc. Bejelentkezés: 420-78-74
szm.iroda@csepelivaroskep.hu 

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

Alkalmazotti 
státusz

Fix bér 
és bónusz

Rugalmas 
munkavégzés

4x

Feladatok:
• kiváló ügyfélszolgáltatás 
   nyújtása ügyfeleinknek
• pénzügyi termékek értékesítése
Amit elvárunk:
• magabiztos fellépés
• kitűnő kommunikációs képesség
• eredményorientált személyiség
Előnyt jelent:
•  államilag elismert OKJ  

biztosításszakmai szakképesítés
•  függő vagy független biztosításközvetítő  

és pénzügyi hatósági vizsga
• felsőfokú végzettség
Amit kínálunk:
• alapbér
• bónuszlehetőség
• mobiltelefon
• üzemanyagköltség-térítés
• karrierlehetőség
• rugalmas munkaidő
Munkavégzés helye: 
Budapest XXI. kerület

Kereskedelmi  
területi munkatársakat
keresünk

Jelentkezés:
karrier.provident.hu

INGATLAN________________________________________ 
SZIGETHALMON 3 szobás családi ház, szép, használati 
megosztással osztható saroktelekkel TULAJDONOStól el-
adó 16 millió Ft-ért. Tel.: +36-30/929-2622________________________________________ 
HÉTVÉGI telek faházzal eladó, pihenésre és kertészkedésre 
is alkalmas. Érdeklődni lehet: 06-30-955-8395________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma 
a Zsámbéki völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villany-
ház, garázs, mosdó, szerszámos ház, vizesblokk van, víz, 
villany bevezetve. Több mit 40 gyümölcsfa, már terem-
nek. I.ár: 20 mFt. T.: 06-70-375-9173________________________________________ 
SZIGETÚJFALUBAN hétvégi telek faházzal eladó, pihe-
nésre és kertészkedésre is alkalmas. Érdeklődni lehet: 
06-30-955-8395 

CSERE________________________________________ 
CSERÉLÜNK két családi házrészt Csepelen két lakóte-
lepire. Vidék is érdekel. T. 06-1-420-3153

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT Dél-Pesten, a Vitart Stúdió szakmai 
partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és manu-
álterápia, 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  

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
CSEPEL MŰVEK területén műanyagfröccs műhelybe 
gépkezelőt keresünk, a munka betanulható, nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni a 06209850754-es 
számon lehet.________________________________________ 
CSEPEL MŰVEK Területén lévő szitaműhelybe kol-
légát keresünk, a munka betanulható. Jelentkezni a 
06209850754-es számon lehet.

FODRÁSZ állás 350 eFt-ért főállásban. Csepeli szalonba 
várunk önállóan dolgozó fodrász kollegákat napi 8 óra 
munkaidő. Műkörmös-fodrászszék  kiadó vállalkozóival. 
T.: 06-70-771-7557________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre esztergályost, köszörűst felveszek. 
Bejelentett bér 250-300 eFt.  + juttatás 13.-14. havi bér, 
védőital, kávé. Nyugdíjas és részmunkaidős is jelentkez-
het. Érdeklődni lehet: 277-4224, 06-20-926-6883________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali belépéssel felveszünk 
acélszerkezeti lakatost, hegesztőt, acélszerkezet gyár-
tásban jártas műszaki előkészítőt. T.: 06-30-462-2518, 
06-30-932-6272

TÁRSKERESŐ________________________________________ 
COACH-OT keresek, kölcsönös segítségnyújtás, kerti 
munka, takarítás. Aktív szabadidős partnernőt is keres 
középkorú fiatalember, kor és alkati kikötés nélkül. Sza-
badidős klubot, társaságot is keresek. SMS bemutatkozás. 
T.: 06-20-546-8358 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók 
wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték sze-
relés. Munkáinkra garanciát llalunk. 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 rendszerek. 
T.: 06-20-241-5224 www.tande.hu________________________________________ 
KERTI munkát vállalok: Kerítés, építés, kertrendezés, 
fűnyírás, sövénynyírás, fakivágás, házkörüli munka, ki-
sebb kőműves munkák, javítások stb. T.: 06-20-475-7537, 
276-1925

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

Programok, előadások, 
vásár – csak nőknek
  

14.30-tól fellép: 

Dolhai Attila

Mi ke�
a nőnek?

2018.
június 16.
11-15 óra
 

Radnóti Miklós
Művelődési Ház

A belépés ingyenes!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Radnóti Miklós Művelődési Ház  •  1214 Budapest, Vénusz u. 2.,
Tel.: 278-2757  •  e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. ZÖLDTERÜLET 
FENNTARTÁSI OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET

KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ,
KERTÉSZETI SZAKMUNKÁS, ÉS PARKÉPÍTŐ

MUNKAKÖRÖKBE
 
Feladat:
Budapest XXI. kerület közigazgatási területén parkfenntartási, kertésze-
ti gépkezelői, öntözőrendszer telepítési és egyéb kertészeti szakmunkák 
végzése.
 
Általános elvárások:
• a kertészeti gépkezelői munkakörbe a munkához tartozó   

kisgépek kezelése,
• szakmai jártasság,
• felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, precizitás.
 
Felvételnél előnyt jelent:
• kertész szakmunkás végzettség,
• kertészeti kisgépkezelői oklevél,
• gépjármű vezetői jogosítvány (B, C kategória)
• több éves szakmai gyakorlat,
• parképítői munkakörben földmunkakezelésében szerzett képesítés és 

tapasztalat, öntözőrendszer telepítési és kezelési gyakorlat.
 
Amit kínálunk:
•    hosszú távú, stabil munkahely
•    bejelentett 8 órás munkaviszony
•    szakmai fejlődési lehetőség
•    jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria
 
Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok megküldésével 
a park@varosgazda.eu e-mail címre várjuk, valamint 
leadhatja személyesen ügyfélszolgálatunkon (1215 Buda-
pest, Katona József u. 62-64.) is, ahol a munkakörre vonat-
kozó egyéb kérdéseivel kapcsolatban tájékoztatást adunk.

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

Júniusi programok
Zenei-irodalmi  és egyéb programok

Június 8-án: Trükkös lopás, csalás módszerével elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos 
bűnmegelőzési előadás. Az előadás 12 órakor kezdődik. 

Előadó: Furka Szilvia rendőrhadnagy
Június 29-én: Varázslatos klasszikus zene Előadó: Dr. Szentkirályi Aladár a Fasang Árpád Zeneiskola  

igazgatója. A zenei előadás 16 órakor kezdődik

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

Úti beszámoló
Május 14-én Budapest és környéke a NIVÓDÍJAS épületekkel. Előadó: Mikó Imre okleveles 

építészmérnök, okleveles közgazdász
Június 21-én: Volt egyszer egy Jugoszlávia. 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

További programról érdeklődjön a nyugdíjas közösségi házban.
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



24 csepeli hírmondó

PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
17 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG: lepénysütés és tésztakészítés a tájháznál, népi játszótér, 
állatbemutató, utazás Csepel teherautóval, trambulin, ugrálóvár

17:00 Csepeli gyerekek zenés-táncos műsora                             
17:30 Ejtőernyőzés Moha bácsival, a bohóccal                              
18:00 II. világháborús vasbeton légvédelmi őrbódé átadása         
 Kincskeresés a tájházban                                                      
19:00-22:30 Zenél a Night Trio                            
 Máglyagyújtás, szalonnasütés (a hozzávalókat biztosítjuk) 

20:00  KOLTAI RÓBERT színművész zenés kabaréja                           
22:30 UV-fényes táncbemutató a Dream Dance Mazsorett és
  Show Tánc csoport előadásában                                                                                                          

MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK: KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ, CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE, 
AZ 1838-AS ÁRVÍZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA, GYUFACÍMKE KAMARATÁRLAT

TOVÁBBI HELYSZÍNEK:
 
1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT (Tamariska-domb, 1213 Bp., Fenyves úti bejárat) 
A BUNKER BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL, FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ 
17 ÉS 22 ÓRA KÖZÖTT, MINDEN EGÉSZ ÓRAKOR VEZETÉSSEL. 

CSEPELI VEZETÉSI PONT KIÁLLÍTÓHELY (1214 Bp., Tejút u. 12.)
AZ EGÉSZ ÓRAKOR INDULÓ LÁTOGATÁSOKRA ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELÉRHETŐSÉGEIN.
 
A csepeli programokon való részvétel ingyenes (a fővárosi Múzeumok Éjszakája 
belépőjegy-karszalagok aznap mindhárom helyszínen megvásárolhatóak)!

JÚNIUS 23., SZOMBAT, 17-23 ÓRA

Csepelen

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

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


