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Az elmúlt hónapokban többnyire Cse-
pel infrastrukturális fejlesztésein volt a 
hangsúly az önkormányzat testületi ülé-
sein. Az út és csatornaépítések, közterü-
let-fejlesztések, művelődési központok, 
óvodák-bölcsődék felújítása és az egész-
ségügy fejlesztései mellett most ismét 
döntöttek sportolási lehetőségek bővíté-
séről. Ezek jórészt nem önkormányzati 
forrásból valósulnak majd meg.

A Kis-Duna parton, a hamarosan is-
mét megépülő napközis tábor része lesz 
egy labdarúgó pálya. A pálya a csepeli 
önkormányzat és a Magyar Labdarúgó 
Szövetség együttműködésének lesz a 
gyümölcse, a költségek 90 százalékát 
az MLSZ állja. Mellette természetesen 
megfelelő világítást és öltözőket is ki-
alakítanak. 

Érdekesség, hogy amíg az ellenzék sta-
dionok ellen szokott kampányolni, most 
éppen az volt az MSZP problémája, 
hogy nem a Csepel SC fejlesztésére költ 
közpénzt az önkormányzat. A válaszban 
elhangzott: a Csepel SC-t magánkézbe 
adták a szocialisták, a tulajdonosok pe-
dig nem sportéletet, hanem lakóparkot 

álmodtak a helyére. A focipálya egyéb-
ként is jó helyen lesz a sport- és pihenőö-
vezetként használt Kis-Duna-parton, az 
újraépülő napközis tábor mellett. Ko-
rábban a napközis tábort is lakóparknak 
adták el a szocialisták, ám azt sikerült 
visszavásárolnia a kerületnek. 

A képviselők emellett döntöttek a Nagy 
Imre ÁMK kézilabdacsarnokkal való 
kibővítéséről, amely jórészt szintén 
pályázati forrásokból valósulna meg. 
A Daru-domb dr. Urmánczy Nándor 
szoborral egészül ki, és Csepel önkor-

mányzata támogatja a fiumei magyar 
napokat. Fiume, horvát nevén Rijeka 
városával még az MSZP-s önkormány-
zati vezetés kötötte meg a testvérvárosi 
kapcsolatot, és korábban azzal bírálták 
a fideszes kerületi vezetést, hogy elha-
nyagolják az általuk kezdeményezett 
barátságot. Ehhez képest Takács Mó-
nika MSZP-s politikus a Facebook-ol-
dalán kifejtette: csak akkor támogatná 
Csepel jelenlegi vezetésének külföldi 
utazását, ha nem jönnének vissza többet 
Magyarországra. A politikus kijelenté-
sétől nem határolódott el az MSZP.  • TK

Megújulnak 
a Petz Ferenc 
utcai sportpályák
Megkezdték a Petz Ferenc utcában ta-
lálható két sportpálya és környezetük 
teljes felújítását. A tervek szerint a pá-
lyák aszfaltburkolatát kijavítják, majd 
egy akrilgyanta alapú, lépésálló sport-
pálya-burkolattal látják el. A két pálya 
közé egy teqballasztalt helyeznek ki. 
A kapukat felújítják és kosárpalánko-

kat is telepítenek. „A pályák környékét 
szintén rendbe rakják, kerékpártárolókat 
és kukákat helyeznek ki. Megújul a zöld 
növényzet: több mint 180 cserjét telepíte-
nek, a dühöngő és az iskola közötti rész 
pedig térkő burkolatot kap” – mondta el 
lapunk érdeklődésére Ábel Attila alpol-
gármester, a körzet képviselője. A kép-
viselő kiemelte: a városrehabilitáció és a 
közterületek megújítása sokat javítottak 
Csepel belvárosának helyzetén. Ennek 
ellenére még sok tennivalót lát, főként 
a közterületek rendjével, használatával 
kapcsolatban. 

A forgalomszűkítések, elterelések felül-
vizsgálatát, a napi tájékoztatás javítását 
kéri az M0-s autóúthoz kapcsolódó út-
fejlesztésekkel kapcsolatban a csepeli 
önkormányzat. Csepel egyúttal elha-
laszt több olyan fejlesztést, amely útle-
zárással vagy útszűkítéssel járna Buda-
pest XXI. kerületében.

Az elmúlt napokban elviselhetetlen du-
gót okozott Csepelen három, az M0-s 
déli szektorában egyidejűleg indított 
útépítés és útfelújítás. Nézzük, milyen 
beruházásokról van szó!
• Az M0-s autóút felújítása a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruhá-
zásában 2020 tavaszáig. A tönkrement 
pályaszerkezeti elemeket felújítják, az 
elhasználódott aszfaltburkolatot jobb 
teherbírású betonra cserélik. 

• A Massányi út felújítása a szigetszent-
miklósi önkormányzat beruházásában 
2018. október közepéig

• A Magyar Közút beruházásában a 
Csepel-Szigethalom bekötőút felújítása 
zajlik: ez tartalmazza az M0-s autóúti 
kanyarodósávos csomópont fejleszté-
sét, itt egy körforgalmú csomópontot 
építenek. Ez lényegesen gyorsabbá te-
szi majd az M0-sra való fel- és lehajtást. 

A körforgalom kiépítését nyárra ter-
vezték, ám a munkálatok négy hetet 

csúsztak egy nagynyomású vezeték 
előre nem tervezett cseréje miatt. A 
három egyidejűleg elindított beruhá-
zás azonban Csepel közlekedését kü-
lönösen hátrányosan érintette. A II. 
Rákóczi Ferenc úton óriási torlódás 
alakult ki. Ahogy a Weiss Manfréd 
úton is, mivel a Csepelről Dél-Budára 
közlekedők az M0-s híd helyett ezen 
próbáltak átjutni Budára.

Nem egyeztettek 
a csepeli önkormányzattal
A hivataltól megtudtuk: Csepellel sem 
a beruházók, sem pedig a szigetszent-
miklósi önkormányzat nem egyeztett 
a megkezdett munkákról. Az önkor-
mányzat tájékoztatása szerint az út-
fejlesztések egyidejű elindítása, noha 
szükségesek, olyan elfogadhatatlan 
fennakadásokat okoznak, amivel meg-
bénították teljes Csepel és a Csepel-szi-
get közlekedését. 

A kerület vezetése több napon keresztül 
folytatott rendkívüli egyeztetéseket a 
munkálatokat végző Magyar Közút Zrt., 
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 
Szigetszentmiklós és Csepel-sziget ön-
kormányzatai, a kivitelező, valamint a 
rendőrség képviselőivel. Ezeken kérték 
a ráckevei HÉV haladéktalan járatsűrí-
tését, a közlekedés akadályoztatásának 

csökkentését, valamint a lakossági tájé-
koztatás javítását. Az önkormányzatok 
kérték továbbá a rendőrséget, hogy ve-
gyen részt az M0-s autópálya szigethal-
mi felhatójánál a forgalomterelésben. 

Elhalasztott felújítások, 
járatsűrítés
A megbeszélésen kiderült: a Csepeli 
úti körforgalomban négy-öt hét múlva 
ideiglenes megoldással lesz elérhető az 
M0-s autópálya Győr felé haladó oldala, 
a végleges átadás októberre várható. Az 
érintett önkormányzatok emellett kérték 
az illetékes közlekedési szerveket, hogy 
javasolják a teherforgalomban is az 
M0-s dél-pesti szakaszának elkerülését.

A csepeli önkormányzat a további köz-
lekedési dugók elkerülése érdekében 
Borbély Lénárd polgármester döntése 
alapján 2019-re halasztja a Popiełusz-
ko utca felújítását. Elhalasztja továbbá 
a Táncsics Mihály utcában tervezett 
szeptemberi gázvezeték-rekonstruk-
ciót is. A polgármester levelet írt a 
munkálatokat kezdeményező közüze-
mi cégnek, hogy a kialakult helyzet-
re való tekintettel nem járul hozzá az 
út felbontásához, és kezdeményezte a 
csepeli HÉV járatsűrítését a kritikus 
időszakban. Csepel önkormányzata a 
kötöttpályás közlekedés igénybevételét 
javasolja a lakosság részére. • TK

Sportfejlesztésekről is 
döntöttek a képviselők

AKTUÁLISÖNKORMÁNYZAT

Mindent meg kell tenni 
az embertelen dugó 
megszüntetéséért!

Van, aki a megoldást keresi
Csepel két országgyűlési képviselője nem egyformán reagált a kerületet 
érintő felfordulásra. Míg Németh Szilárd azonnali segítséget ajánlott fel 
Borbély Lénárdnak, dr. Szabó Szabolcstól csak bírálatra futotta a legnép-
szerűbb közösségi oldalon. Németh – aki saját maga naponta szembesül a 
kialakult áldatlan állapotokkal – már az első napon felvette a kapcsolatot az 
illetékesekkel, hogy a Csepelen élők és az átutazók számára mihamarabbi 
megoldás születhessen. Nyilvánvaló ugyanis, hogy útkarbantartásra és -fel-
újításra szükség van, de a mostaninál jóval szervezettebb módon.

Az ismét megépülő napközis tábor 
része lesz a labdarúgópálya is

fotó: GM
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Az internethasználat gyorsaságá-
nak növelése érdekében fejleszté-
sek lesznek Csepel-Rózsadomb 
városrészben. A munkálatokat a 
Magyar Telekom Nyrt. beruhá-
zásban, a Szupergyors Internet 
Program (SZIP) keretében a Mát-
ra-Phone Kft. végzi: a megadott 
területen optikai légkábelhálóza-
tot épít ki. A beruházást szeptem-
ber 3-án kezdték el, és várhatóan 
november 30-áig befejezik. 

A fejlesztés eredményeképpen 
297 háztartás fog hozzájutni szé-
lessávú, legalább 30 Mbps se-
bességű internethez. A bővítés 
Csepel-Rózsadomb városrészben 
az alábbi utcákat fogja érinte-
ni: Rózsa, Rév, Rezeda, Viola, 

Nefelejcs, Martinovics, Mikes 
Kelemen, Murányi, Madách, 
Kinizsi, Klapka, Tinódi és Tol-
dy Ferenc. A hálózat kiépítése 
burkolatbontással nem jár, így a 
kivitelezés során forgalmi korlá-
tozásra nem kell számítani.

AKTUÁLIS

Szupergyors internet 
Csepel-Rózsadombon

Fontosabb 2018-as 
fejlesztések    

 • Csillagtelep szociális célú városrehabilitáci-
ója – ősszel kezdődik
 • a Cseperedő Bölcsőde, Nagy Imre Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Mesevár Tagóvoda, Szivárvány Tagóvo-
da, Napsugár Tagóvoda, valamint a Nép-
művészeti-Kézműves és Német Nemzeti-
ségi Tagóvoda udvarának felújítása – a 
felújítások 2018 tavaszán kezdődtek meg, és 
a tervek szerint ősszel fejeződnek be
 • Petz Ferenc utcai sportpályák fejlesztése
 • Rákóczi Kert fejlesztése, tematikus játszótér 
kialakítása – nyáron kezdődött a játszótér 
építése, várható befejezés: 2018 ősze
 • Radnóti Miklós Művelődési Ház körüli park 
fejlesztése
 • orvosi rendelők felújítása, a központi rende-
lőintézet klimatizálása
 • sportparkok és futókörök létesítése
 • az eladott és lepusztított régi napközis tábor 
visszavásárlása után új napközis tábor építé-
se a régi helyén – várható kezdés ősszel
 • kerékpárosbarát fejlesztések több helyszínen
 • önkormányzati útépítések, a Királyerdő út 
aszfaltozása – részben állami támogatásból
 • Reggel/Völgy utcai parkoló kialakítása
 • a fahíd újjáépítése a Kis-Duna-öbölben
 • a Csepeli Strandfürdő felújítása: az új 
játszó- és műszaki eszközöket nyár elején 
adták át – további nagy fejlesztések ősszel 
kezdődnek
 • Iskola téri KRESZ-park felújítása – hama-
rosan befejeződnek a munkák
 • a kalózhajós játszótér bővítése
 • Duna utcai park felújításának II. üteme – 
2018 őszén tervezik a munkák megkezdését, 
amik várhatóan még idén befejeződnek
 • 4 játszótér felújítása (Katona József utcai, 
Jupiter utcai, Kokilla téri, Makád utcai ját-
szótér) – év végére fejeződnek be előrelátha-
tóan a munkálatok
 • RSD parti sétány felújításának III. üteme 
(Királymajor–Papírgyár közötti szakasz)
 • új gördeszkapálya (skate-park) kiépítése 
a Daru-dombon
 • az Arany János Általános Iskola udvará-
nak felújítása

Az elkészült munkákat kiemeltük.

Tájékoztató 
téli tüzelőanyag 
osztásról
A téli rezsicsökkentés részeként 
ingyenesen igényelhető tűzifa, 
szén és egyéb fűtőanyag. A kor-
mány szeretné támogatni azokat 
a háztartásokat is, akik eddig 
nem részesültek támogatásban,  
és a vezetékes gáz- vagy táv-
fűtéstől eltérő módon fűtenek. 
Ezek a háztartások évi egysze-
ri támogatásban részesülnek 
a helyi önkormányzattól, a fű-
tőanyag igénylését legkésőbb 
október 15-éig kell benyújtani. 
Az igényelhető fűtőanyagok a 
tűzifa, szén, propán-bután gáz, 
fűtőolaj és pellet/brikett.

Az évi egyszeri tüzelőanyag-
igénylésére azok a háztartások 
jogosultak, akik eddig nem ré-

szesültek a téli rezsicsökken-
tés valamilyen formájában, és 
a háztartás fűtését nem vezeté-
kes gáz- vagy távfűtéssel oldják 
meg. A pályázatok elbírálását a 
BM Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság végzi, a csepeli 
önkormányzat közbenjárásával.

Felhívjuk a lakosok figyelmét, 
háztartásonként csak egy 
igénylés nyújtható be. Ha az 
ellenőrzés során valószínűsít-
hető, hogy az igénybejelentés 
során rosszhiszeműen járt el az 
igénylő, az önkormányzat sza-
bálysértési, vagy büntetőeljá-
rást kezdeményezhet. 

Az igénybejelentő lapot az önkor-
mányzat portá-
ján igényelhetik, 
illetve letölthe-
tik a csepel.hu 
oldalon és itt:

Futótűzként terjedt az interneten az a 
videófelvétel, amelyet egy, a Repkény 
úton élő lakos töltött fel Csepel egyik 
legnagyobb közösségi oldalára. A vi-
deóban beszélő hölgy szerint az utca 
felújítása áldatlan állapotokat eredmé-
nyezett, ettől pedig élhetetlen az utca. 
De valóban így lenne? Miért nem tud-
juk elfogadni, hogy a felújítások bizony 
kellemetlenségekkel járnak?

A hölgy szerint az egész felújítási kon-
cepció rossz, a járdát feltörték, egy kerí-
tést megrongáltak, az ottani óvodába pe-
dig bejutni sem tudnak majd a gyerekek. 
Majd megjegyzi: így egy mentőautó, 
vagy éppen a tűzoltóság sem tudja meg-
közelíteni a terepet, ha esetleg baj van.

A felvétellel több gondunk is van. Elő-
ször is tekintsünk el attól a videó végén 
szereplő cinikus megnyilvánulástól, 
hogy „Hajrá Lénárd!”. Ezzel utalva 
Borbély Lénárd csepeli polgármester 
személyére, aki nyilván nem az építés 
vezetője, nem ő törte fel az aszfaltot, a 

járdát, ásott méteres gödröket és látha-
tósági mellényben sem rúgta be lábá-
val az ott lévő kerítést. Az ő feladata 
ugyanis odáig terjedt, hogy a képviselő-
testület elé vitte az ott élők régi igényét, 
hogy megépítsék az útburkolatot.

Aztán azzal a kritikai megjegyzéssel 
sem lehet nagyon mit kezdeni, hogy a 
mentők, tűzoltók nem tudnak behajta-
ni most a Repkény útra. Egy felújítás 
ugyanis a világon mindenhol így mű-
ködik. A legjobb tudásunk szerint sehol 
sem járnak a rend éber őrei, a betegszál-
lítók, de még a tűzoltók sem friss aszfal-
ton, mély árkok között, legyen az autó-
pálya, köztér, vagy éppen egy évtizedek 
óta fel nem újított utca. Ahogy persze 
egy tízemeletes panelból sem lifttel hoz-
zák le hordágyon a beteget. Ne legyenek 
kétségeink: a mentősök, a lánglovagok 
hasonló esetben tudják a dolgukat.

Hogy mi lehetett a videóval a hölgy 
célja, nem tudni, egy dolog azonban 
biztos. A felújítást megtervezték, a ter-

veket elfogadták, az utca aszfaltozása 
előtt pedig a szakemberek még egy la-
kossági fórumot is tartottak, tájékoztat-
va az itt élőket a felújítás részleteiről 
és az esetleges kellemetlenségekről. A 
fórumra természetesen meghívtak min-
dent érintettet, ahová – tudomásunk 
szerint – invitálták a felvételt készítőt 
is. Aki a jegyzőkönyvek szerint végül 
nem ment el.

Csepel viszont hosszú ideje új utakon 
halad. Amíg a kerület vagyonában tíz-
milliárdos hiányt okozó szocialisták 
nem nagyon foglalkoztak útépítésekkel,  
a csepeli önkormányzat mostani veze-
tése soha nem látott mértékű útfejlesz-
tésbe kezdett. A Kis-Duna-part, a Da-
ru-domb, a Kiserdő, számos bölcsőde- és 
óvodaudvar, valamint a csepeli strand 
megújítása mellett milliárdokat költenek 
utak, járdák rendbetételére, aszfaltozás-
ra. Néhány éve mindez elképzelhetetlen 
volt – ma már viszont egyre többen mer-
nek örülni Csepel sikereinek.

A kerítést pedig – mint ahogy ez ilyen 
esetekben mindig lenni szokott – ter-
mészetesen ingyen helyrehozzák. • TK

Vihar egy kanál vízben

Közelgő adófizetési határidő
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy a helyi adók (épít-
mények és reklámhordozók utáni építményadó, illetve tele-
kadó), valamint a gépjárműadó 2018. második félévére eső 
adófizetési kötelezettség késedelmipótlék-mentes teljesítési 
határideje 2018. szeptember 17-e. Magánszemély adózók az 
év elején kiküldött csekkeken, vagy az adószámlákra történő 
átutalással, pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók 

pedig kizárólag átutalással teljesíthetik befizetéseiket Buda-
pest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata alábbi adószámláira:
Gépjárműadó-számla: 11784009-15521000-08970000
Építményadó-számla: 11784009-15521000-02440000
Telekadó-számla: 11784009-15521000-02510000
Amennyiben a befizetésekkel kapcsolatban további tájékoz-
tatásra van szükségük, személyesen és telefonon is szívesen 
állunk rendelkezésükre a 06-1/427-6100-as számon.
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, Adóügyi Iroda

A Repkény út eső után
(egy lakó korábbi fotója)

Zajlik a Repkény 
út felújítása
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Véget ért a két és fél hónapos nyá-
ri vakáció, és szeptember 3-án 
megkezdődött  a tanítás az isko-
lákban. A 2018/2019-es  tanévben 
több mint egymillió diák veszi há-
tára az iskolatáskát. Csepelen 610 
gyermek indul óvodába, és 670 
első osztályos tanuló ül be az is-
kolapadba. 

A szeptemberi tanévkezdéshez 12,5 
millió tankönyv került ki az oktatási 
intézményekbe. A családok anyagi 
terheit a kormány és az önkormány-
zatok mellett számos munkáltató is 
segítik. A kormány 1–9. évfolyam-
ig ingyenes tankönyveket biztosít 
a gyerekeknek, valamint kedvez-
ményes vagy ingyenes étkezéssel 
hozzájárul a szünidő idején is. Az 
önkormányzat pedig iskolakezdési 
támogatást folyósíthat a rászorulók-
nak, sőt egyes esetekben a munkálta-
tók is adnak valamilyen támogatást.

A tanévkezdésre tekintettel idén is ko-
rábban megkapták az érintettek a szep-
temberi családtámogatási ellátásokat. 
A családi pótlék, a gyermekgondozást 
segítő ellátás és a gyermeknevelési tá-
mogatás augusztus 27-én érkezett a 
bankszámlákra. A juttatások több tíze-

Kulturális Örökség Napja Csepelen

MEGHÍVÓ
 

A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJA 
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BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA
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REGÉNYEM

SZÜLETÉSÉRŐL” 
CÍMŰ ÜNNEPI RENDEZVÉNYÉRE.

 

RIDEG SÁNDOR KOSSUTH-DÍJAS 
ÍRÓRA EMLÉKEZÜNK, 
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IDŐPONT, HELYSZÍN: 
 2018. szeptember 18., kedd,
Királyerdei Művelődési Ház

(1213 Budapest, Szent István út 230.)
 

18 óra Szoboravatás 
és a felújított park átadása

 
 Megtisztelő részvételére számítunk!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Megkezdődött 
az új tanév

Tanítási szünetek

Az őszi szünet előtti utolsó taní-
tási nap október 26-a, a szünet 
utáni első tanítási nap november 
5-e. 
A téli szünet előtti utolsó tanítási 
nap december 21-e, a szünet utá-
ni első tanítási nap 2019. január 
3-a lesz. 
A tavaszi szünet előtti utolsó taní-
tási nap április 17-e, a szünet utá-
ni első tanítási nap április 24-e 
lesz. 

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD

Csepel, 2018. június 5.

Gyermekük iskolakezdéséhez sok sikert kívánok!

TiszTelT Csepeli szülők!
Csepel polgármestereként személyes szívügyemnek tekintem a csepeli gyerme-
kek és családok boldogulását. Az Önkormányzattal közösen ezért indítottuk útjára 
2015-ben a  Csepeli Gyermeksziget Programot. Ennek keretében kedvezményes 
focisulit indítottunk, egészségmegőrző sóbarlangot és ingyenes játszóházat nyi-
tottunk a kicsik számára. A rászoruló családokban élő gyermekek részére díjmentes 
szünidei étkezést és balatoni táborozást is biztosítunk. Immár 37 csepeli játszóte-
ret és óvodaudvart újítottunk fel, továbbá minden kerületi óvodásnak és bölcsődés-
nek ingyen biztosítjuk a tisztasági csomagot is.

2017-től az iskolakezdéssel járó anyagi terhek enyhítésében is segíteni szeretnénk, 
ezért

biztosítunk az általános iskolai tanulmányait első osztályban idén megkezdő gyerme-
ket nevelő csepeli családok részére.

15.000 FT ÉRTÉkű      iSkOLakEzDÉSi uTaLvÁNYT

Az utalványok átvehetők: 2018. július 2–31. között, valamint 2018. augusztus 21.–szeptember 28. között 
ügyfélfogadási időben Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Családtámogatási 
Irodája Ügyfélszolgálatán (1211 Budapest, Petz Ferenc u. 1-3.) a helyben kitöltött „Kérelem” nyomtatvány 
leadása után, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett.

Biztonsági őrök 
a Sétáló utcában
Borbély Lénárd polgármester Face-
book-oldalán jelent meg a hír, hogy 
szeptember 1-jétől utcai biztonsági 
őrök gondoskodnak a Karácsony Sán-
dor utca nyugalmáról, biztonságáról. 
A szolgálat jelenleg háromfős csapata 

16 és 24 óra között látja el feladatait. A 
járőrök felszólíthatják a szemetelőket, 
rendbontókat, indokolt esetben pedig 
szólnak a rendőrségnek. „Csepel az el-
múlt években a főváros egyre biztonsá-
gosabb kerületévé vált. Az önkormány-
zat mostani célja, hogy egy még inkább 
élhetőbb és biztonságosabb környezetet 
tudjon teremteni az itt élők számára” – 
írja a polgármester.

zer forinttal járultak hozzá az ilyenkor 
szükséges eszközök – tanszerek, ruhák, 
könyvek – beszerzéséhez.

A Magyar Közlönyben megjelent 
2018/2019. tanév rendjéről szóló EM-
MI-rendelet szerint a tanítási év hosz-
szában, szerkezetében az előző évek 
gyakorlatához képest nincs változás. 
A tanév szeptember 3-án kezdődött, az 
utolsó tanítási nap pedig 2019. június 
14-én lesz. A tényleges tanítási napok 
száma 181. 

A csepeli iskolákban már hagyománnyá vált, 
hogy az elsősök láthatósági mellényt kapnak 
az önkormányzattól. Képeink a Lajtha László 

Általános Iskolában készültek

Morovik Attila alpolgármester 
köszöntötte az elsősöket

ISKOLAISKOLA

fotó: Tóth Beáta
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Nyár a Körös-parton
A Karácsony Sándor Általános Iskolából az idei nyáron is 
ötven gyerek nyaralt a Körös partján a már megszokott 
programokkal: sok-sok fürdéssel, szekerezéssel, evezéssel, 
banánhajózással, tábortűzőrzéssel, mozizással, csapatépítő 
játékokkal, sporttal, szalonnasütéssel, éjszakai akadályver-
sennyel. A tábor végére a gyerekek igazi kis csapattá, közös-
séggé váltak, segítették egymást. Köszönet a szervező peda-
gógusoknak: Keszy-Harmath Eszternek, Kalocsa Szilviának.

Felújítások, új facsemeték
Tankerületünk ezen a nyáron is jelentős felújítási munkákat 
végzett. Kifestették a leendő 1. és 5. osztályok tantermeit, 
udvari, játszótéri eszközöket telepítettek a szakemberek 
több iskolában. Néhány intézményben a sportpálya vagy a 
bejárat aszfaltozására került sor. Folytatni fogjuk az „El-
sősök fája” elnevezésű projektünket: így iskoláink jelentős 
része idén is ültet facsemetét.

Közös munka
A Katona József Általános Iskolában – igazi közösségi meg-
mozdulásként – augusztus utolsó hetében tanárok, diákok, 
szülők közös munkájának eredményeképpen megújult az 
iskola földszintje.

 Művészeti oktatás
A harmincötödik általános és a huszadik művészeti iskolai 
tanévét kezdte meg szeptemberben a Nagy Imre Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola. Csepelen továbbra is hét 
iskolában, Soroksáron pedig már három telephelyen hirdetünk 
csoportokat az alábbi művészeti ágakban: képző- és ipar-
művészet, táncművészet (néptánc és társastánc) és szín-
művészet. Az alapfokú művészeti iskola nagy előnye, hogy 
a gyerekek helyben, saját iskolájukban kapcsolódhatnak be a 
képzésbe és ismerkedhetnek meg a különböző művészetekkel.
Induló csoportjainkról, a jelentkezés módjáról, a nyílt órák-
ról, tanárainktól bővebb információt kaphatnak, ha felkeresik 
honlapunkat: nagyimreami.webnode.hu

Családi nap keretében 
ünnepelték meg a csepeli 
tűzoltók első laktanyájuk 
létrehozásának századik év-
fordulóját a Katona József 
utcában található tűzoltólak-
tanyában augusztus 25-én. 

Borbély Lénárd polgármes-
ter köszöntőjében gratulált 
a csepeli tűzoltóknak, majd 
elmondta, hogy korábban 
kilenc éven át maga is a ka-
tasztrófavédelemnél dolgo-
zott, és a nagyapja önkéntes 
tűzoltó volt. A gratuláció 
mellett a csepeli önkormány-
zat díszoklevelét nyújtotta át 
a csepeli tűzoltó-parancs-
nokságnak.
 
Laktanya 
a Petz Ferenc utcában
Galgócz Deák Antal tűz-
oltó alezredes a laktanya 
történelméről beszélt. Ő 28 
éve dolgozik a csepeli tűz-
oltóságon: annak idején ti-
zedesként kezdte, 2009 óta 
parancsnokként szolgál. 

Csepelen először 1891-ben 
alakult egy önkéntes tűzol-
tó mozgalom, majd 1904-től 
egyesületbe tömörülve dol-
goztak és fejlődtek tovább 
Feuer Ádám parancsnok-
ságával. Akkor tizennyol-
can teljesítettek szolgálatot, 
majd a feladatok bővülésé-
vel a létszám is emelkedett. 
1918 fordulópontnak szá-
mít, mert ekkor építették fel 
az első laktanyát a Király 
utcában, amelyet most Petz 
Ferenc utcának hívnak. Az 
önkormányzat épületének 
falán emléktábla őrzi az 
egykori laktanya helyét. 
Később új helyre, a Táncsics 
Mihály utcába költöztek, 
ahol egészen 1991-ig mű-
ködtek. Jelenleg ott közép-
iskolai oktatás zajlik. A Ka-
tona József utcai laktanyába 
1991 tavaszán költöztek. Az 
épület karbantartásához, 
fejlesztéséhez a csepeli ön-
kormányzat – noha a tűzol-
tóság nem önkormányzati 
fenntartású – évek óta rend-

szeresen jelentős támogatást 
nyújt. Az önkormányzat jó-
voltából újították fel a kony-
hát, a főbejárati lépcsőt, két 
teraszt, tették rendezetté a 
környezetet. A mostani ren-
dezvény költségeit is az ön-
kormányzat viselte, és min-

den évben jutalmakat ad a 
kerület tűzoltóinak. 

Különleges járművek, 
különleges mentések
Galgócz Deák Antal el-
mondta, hogy évente átlago-
san négyszázötven vonulá-
suk van, ezek túlnyomó része 
Csepelen történik. Szükség 
esetén más kerületekbe és 
a környező településekre is 
kivonulnak riasztáskor. Van-
nak olyan különleges szere-
lésű járműveik, amelyeket 
az egész országban bevethet-
nek. 
A korábbi esztendők egyik 
legsúlyosabb balesete a Mol 
bázistelepén történt 2010-
ben, ahol egy 5000 köbméte-
res benzintartály robbant fel. 
Komoly anyagi károk kelet-
keztek, de a tűzoltók gyors 
és szakszerű beavatkozásá-
nak köszönhetően sikerült 
megfékezni a tűz terjedését. 
Csepelen előfordulnak la-
kástüzek, amikor embereket 
kell kimenteni a házakból 
vagy panelépületek esetén a 
magasból. • Cs. A.

Nyertes Zsuzsa színművész korábban több évig Cse-
pelen élt. Nagymamáját Niederkirchner Ferencné-
nek hívták, aki 63 évig élt Csepelen. Zászlóanyaként 
tisztelik, mert 1925-ben ő adta át a tűzoltóság csapat-
zászlaját a csepeli laktanyának. A 93 éves történelmi 
csapatzászlót a mai napig nagy tiszteletben tartják. A 
zászlót a tűzoltómúzeumban őrzik, de a mostani ün-
nepségre kölcsönadták.

Száz éve alakult 
meg a csepeli 
tűzoltóság

Hírek a csepeli
iskolákból 

Galgócz Deák Antal tűzoltó 
alezredes és Nyertes Zsuzsa

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

ÉVFORDULÓOKTATÁS
fotó: Tóth B

eáta
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Ma Európában a legfontosabb kérdés a 
migráció – mondta Orbán Viktor mi-
niszterelnök Milánóban, miután Mat-
teo Salvini olasz belügyminiszterrel, a 
Liga kormánypárt vezetőjével folyta-
tott munkamegbeszélést.

Közös sajtótájékoztatójukon a kor-
mányfő hangsúlyozta: Magyarország 
bebizonyította, hogy lehetséges meg-
állítani a migrációt, bár korábban min-
denki azt mondta, hogy ez jogilag és 
fizikailag sem lehetséges. Úgy vélte, 
Matteo Salvini sikerén múlik Európa 
biztonsága, ezért az olasz politikus nem 
hátrálhat meg. Kifejtette: akik bejöttek 
Európába, azokat vissza kell vinni oda, 
ahonnan jöttek, haza kell őket szállíta-
ni. Brüsszel szerint ez nem lehetséges, 

de a határvédelemről is ezt mondták 
– emlékeztetett. Úgy vélte, ez igenis 

lehetséges, csak akarat és politikai el-
szántság kell hozzá. „Nem szétosztani, 
hanem hazavinni kell a migránsokat” - 
hangsúlyozta Orbán Viktor.    

Matteo Salvini jelezte: egy új politikai 
szövetségen dolgoznak a jövő évi Eu-
rópai Parlamenti választásokra, „egy 
új Európa, egy új Európai Bizottság” 
érdekében. Közös értékként az élethez, 

munkához, egészséghez, biztonsághoz 
való jogot nevezte meg.

rületén nyugvó katonák között, minden 
nemzet fiai egyaránt megérdemlik a 
végső nyugalmat” – hangsúlyozta az ál-
lamtitkár. „Magyarország kormányának 
kiemelt feladata a katonahősök emléké-
nek ápolása, megőrzése, és elkötelezettek 
vagyunk abban, hogy minél kevesebb el-
hunyt katona maradjon névtelen. Fontos, 
hogy leszármazottaik megismerhessék 
történetüket, és példaként szolgálhas-
sanak mindannyiunk számára” – fűzte 
hozzá. Németh Szilárd szólt arról is, 
hogy kilenc országgal van már megálla-
podás a hadisírok gondozásáról, és ahol 
szükséges és lehetséges, továbbiak meg-
kötését is szorgalmazzák.

Az ünnepségen jelen volt Afonina Alla, 
az Oroszországi Föderáció nagykövet-
ségének tanácsosa, aki úgy látja, a meg-
emlékezések azért is fontosak, mert arra 

figyelmeztetnek, hogy a jövőben ne is-
métlődhessenek meg a háború borzalmai.
Lezsák Sándor, az Országgyűlés alel-
nöke, a térség országgyűlési képviselője 
azt mondta: ez a nap a megbocsátás, a 
közös gyász, a közös megemlékezés és a 
közös imádság napja. Emlékeztetett, az 
elhunyt katonák nem ellenségek, ezért 
meg kell adni nekik azt a végtisztessé-
get. Á. Fúrús János, Csólyospálos pol-
gármestere elmondta: két éve vetődött 

fel a sírfelújítások gondolata. Hozzátet-
te: azt még kutatni kell, kik voltak azok 
a magyar és szovjet katonák, akik 1944 
őszén, a község környékén vívott har-
cokban haltak meg.

A megemlékezés végén katonai tisz-
teletadás mellett felszentelték és meg-
koszorúzták az ismeretlen magyar és 
szovjet katonák síremlékét a csólyos-
pálosi temetőben. • Forrás: MTI

A hazánkban elesett katonák emlékét 
mindenkor tiszteletben tartjuk, azokét 
is, akik egykor ellenünk harcoltak –
mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitkára 
a Bács-Kiskun megyei Csólyospáloson 
augusztus 26-án, ahol újraszentelték a 
második világháborúban ott életüket 
vesztett magyar és szovjet katonák fel-
újított síremlékét a helyi köztemetőben.

A miniszterhelyettes szerint fontos 
azoknak is megadni a végtisztességet, 
akik azt évtizedekig nem kaphatták 
meg, és jeltelen sírokban nyugodtak. 
„Nem teszünk különbséget a hazánk te-

MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

A migráció ma 
a legfontosabb 
kérdés Európában

Németh Szilárd: minden nemzet fiai 
megérdemlik a végső nyugalmat

Kilenc országgal van 
már megállapodás a 
hadisírok gondozásáról

Koszorúzás  
Tordán
Németh Szilárd, a Honvé-
delmi Minisztérium par-
lamenti államtitkára au-
gusztus 24-én az erdélyi 
Tordán járt, ahol – miután 
megemlékezett az elhunyt 
honvédekről – felajánlotta 
a minisztérium segítségét 
a sírkert felújításához.  

Tisztelgés a hősök előtt
Németh Szilárd és Török László, Csepel 
testvérvárosa, Nagyszalonta polgármes-
tere a világháborús hősök emléke előtt 
tiszteleg 2018. augusztus 25-én. 
Az államtitkár itt is felajánlotta 
a segítséget 
a felújításhoz.

Orbán Viktor miniszterelnök és Matteo Salvini olasz belügyminiszter

fotó: Rácz Tünde/honvédelem.hu
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Idén is nagy sikerrel zárult a jó tanu-
ló, jó sportoló tábor, mely rengeteg él-
ménnyel, tartalmas programokkal vár-
ta a kerület legeredményesebb diákjait.

A táborozók csakúgy, mit tavaly, ezút-
tal is a festői szépségű Tusnádfürdőn él-
vezhették a gondtalan kikapcsolódást.
„A kiránduláson főként hetedik-nyol-
cadik osztályos diákok vettek részt, a 
negyvenfős csoport különbusszal ér-
kezett Erdélybe. A gyerekeket a Szent 
Kristóf Panzió látta vendégül, ahol exk-
luzív környezetben napi négyszeri étke-
zést biztosítottak számukra. A program 

a csepeli önkormányzat támogatásának 
köszönhetően teljes egészében ingye-
nes volt” – mondta el lapunknak 
Jenei János táborvezető, a kerü-
let testnevelés munkaközössé-
gének vezetője, akit ezúttal két 
kollégája – Szeberényi Tamás, 
a Jedlik Ányos Gimnázium ve-
zető testnevelő tanára és Révész 
Ildikó, a Dél-pesti Tankerületi 
Központ munkatársa – kísért el a 
kirándulásra.

„Az egész napos színes programok 
egytől egyig a pihenésről, a kikapcso-

lódásról szóltak. Jutalom volt minda-
zoknak, akik egész évben kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak, sikeresen, ered-
ményesen képviselik kerületünket a diá-
kolimpiákon, a budapesti és az országos 
versenyeken” – hangsúlyozta a tábor-
vezető. Sokak számára felejthetetlen 
élmény volt a lovaskocsis kirándulás, 
vagy a patakparti szalonnasütés a he-
lyiekkel. A parajdi sóbányában tett láto-
gatás is izgalmas kalandnak bizonyult, 
de a tusnádfürdői wellnessközpontot is 
nagy örömmel próbálták ki a gyerekek. 
Az aktív kikapcsolódás mellett jutott 
idő a kulturális, történelmi emlékek 
megtekintésére is. A csoport Székely-
föld nevezetességeivel, a fából faragott, 
díszített emlékoszlopokkal, kopjafák-
kal is megismerkedhetett. „Az ötnapos 
kirándulás után mindenki feltöltődve, 
jókedvvel tért haza. A táborozás össze-
hozza a kerület legjobb sportolóit, így a 
program valódi csapatépítésnek is tekint-
hető” – tette hozzá Jenei János. • PE 

Különleges nap 
az állatkertben 
Idén már 27. alkalommal,  szeptember 
17-én, hétfőn rendezik meg a  Sérült 
gyermekek napját a Fővárosi Állat- és 
Növénykertben az ÉFOÉSZ és a buda-
pesti állatkert közös szervezésében.

E nap célja az, hogy feledhetetlen él-
ményt szerezzenek a fogyatékkal élő 
gyerekeknek és fiataloknak. A progra-
mok egy részét az állatkert dolgozói és 
lakói mutatják be: a lenyűgöző állatbe-
mutatók mindig nagy sikert aratnak. A 
színpadi programok közül a legmegha-
tóbb, amikor maguk a fogyatékkal élő 
gyerekek lépnek fel, hogy társaiknak 

bemutassák produkciójukat. A nagy 
érdeklődésre tekintettel a rendezvény 
előzetes regisztrációhoz kötött. Az idei 
rendezvényre szeptember 10-éig lehet 
regisztrálni.

További információk: ÉFOÉSZ Központi 
Irodája: 06-1/411-1356 és 06-1/411-1357; 
zsigmondbalazs1902@gmail.com

Felöltöztették a birkózókat! A hazai 
rendezésű világbajnokságra készülő 
válogatottból a női keret és a kötött-
fogású férficsapat átvette a vb-fel-
szerelést a Körcsarnokban.

Az eseményen közös csapatfotózást is 
tartottak, ahol jelen volt többek között 
Németh Szilárd, a Magyar Birkózó 
Szövetség elnöke. „Úgy gondolom, hogy 
a Bacsa Péter vezette szervezőbizottság 

kimagasló munkát végez, és a Nemzetkö-
zi Birkózó Szövetség elnöke által elvárt 
szintű világbajnokság elé nézünk. Nenad 
Lalovics ugyanis korábban abbéli kívá-
nalmának adott hangot, hogy rendezzük 
meg a sportág eddigi legjobb világbaj-
nokságát” – mondta sportvezető, aki 
kiemelte, a sportszakmai szervezésen 
túl nagyon komoly kulturális-turisztikai 
tervezés előzi meg a vébét.
 
Sastin Marianna, a legutóbbi, 2013-as 
budapesti vb aranyérmese elmondta: 
elegáns, kényelmes ruhákat vehettek 
át. „Mind a férfi-, mind a női kollekció 
gyönyörű. Az ilyen események érzékel-
tetik, hogy nem vagyunk már messze a 
világbajnokság kezdetétől, úgy gondo-
lom, hogy a felkészülési tervnek megfe-
lelő állapotban vagyok” – nyilatkozta a 
62 kilogrammos versenyző.

A mindhárom szakág legjobbjait 
felvonultató birkózó-világbajnok-
ságot október 20-a és 28-a között a 
Papp László Budapest Sportaréná-
ban rendezik meg.

2090X1285_CsepeliHirmondo.indd   1 30/08/18   20:04

A birkózók átvették 
a vb-felszerelést

Jutalomtábor: élmények 
és kikapcsolódás 
a kerület legjobbjainak

fotó: Róth Tamás MBSZ
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Egykori sporttársak, családtagok, ba-
rátok, tisztelők köszöntötték nyolcva-
nadik születésnapja alkalmából Csík 
Lászlót, a négyszeres magyar bajnok 
(1968, 1969, 1970, 1973) és a négysze-
res magyar kupagyőztes (1969, 1970, 
1971, 1972) csepeli röplabdalegendát. 

Csík László családja a második világ-
háború alatt Erdélyből menekült Ma-
gyarországra, és a Győr-Moson-Sopron 
megyei Bakonyszentlászlón telepedtek 
le. A röplabdához való tehetsége ko-
rán, már az általános iskolában meg-
mutatkozott. Középiskolai tanulmá-
nyait Várpalotán végezte, ahol a helyi 
csapat még nem igazolt játékosaként 
figyeltek fel rá. A Csepel SC röplab-
da szakosztályának vezetője levelet írt 
neki, hogy szeretné leigazolni a csepeli 
csapatba. Csík László boldogan mon-
dott igent. Csepelhez egész pályafutása 
alatt hű volt. Bár kapott ajánlatokat ha-
zai és külföldi egyesületektől is, sem 
Magyarországot, sem Csepelt soha 
nem tudta és nem is akarta elhagyni. 
„Ahogy leigazoltak Csepelre, három 
évvel később már bajnokságot nyer-
tünk. Külön büszkeséggel tölt el, hogy 
Buzek Lászlóval, a későbbi világklasz-
szis röplabdással egy csapatban játsz-

hattam. Mindketten 
1968-ban lettünk 
először magyar baj-
nokok. Hozzáteszem, 
nem azért nyertük soro-
zatban a bajnoki címeket, mert 
én is játszottam” – mondja szerényen. 

Csepel a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben valóságos röplabdalázban égett, 
a mérkőzések telt ház előtt zajlottak, 
több ezer ember buzdította a csapatot. 
A játékosok is nagy megbecsülésnek 
örvendtek, ünnepelt sztárok voltak. 
Csík László mindig kezdőember volt, 
így nem meglepő, hogy őt is körülra-
jongták a szurkolók. „Alig léptem ki 
az utcára, már a kapuban megállítot-
tak. Sokszor azért nem kísértem el a 
feleségemet a piacra, mert lépten-nyo-
mon odajöttek hozzám, és nem haladt 
a bevásárlás. Soha nem értettem, miért 
voltam ilyen népszerű” – mondja mo-
solyogva. 

Pályafutása elején elektrotechnikusként 
dolgozott a Csepel Műveknél. „Amikor 
még nem csak a röplabdából éltem, a 
Politikai Bizottság engedélyével munka-
időben járhattam az edzésekre. A gyár-
ban csak hátráltattam a munkát, mert a 

munkatársaimmal állandóan a meccsek-
ről beszéltünk. De hálás vagyok a Cse-
pel Műveknek, hiszen a feleségemet itt 
ismertem meg” – emlékszik vissza. A 
magyar válogatottban nem volt lehető-
sége játszani, pedig kétszer is kerettag 
volt. Miután a röplabdától visszavonult, 
elvégezte a Testnevelési Főiskolán az 
edzői szakot, és húsz éven át volt után-
pótlás-szakágvezető. 

„Sajnos az egykori csa-
patból ketten már nin-

csenek közöttünk. 
Fantasztikus életet 
köszönhetek a röp-
labdának, a sors 
a tenyerén hordo-
zott. Többször ki-
juthattam külföldre 

is, ahonnan csodás 
ajándékokat hozhattam 

a feleségemnek” – mond-
ja. Pályafutását soha nem gá-

tolták sérülések, Csík László ma is 
kitűnő egészségnek örvend. Bármikor 
felpattan a biciklijére, és ami hihetet-
len: 45 éve hetente egyszer a barátaival 
futballozik. Azt mondja, ilyenkor nem 
elfárad, hanem épp ellenkezőleg: ener-
giával töltődik fel.  

A sors két fiúval és öt unokával aján-
dékozta meg. Felesége öt évvel ez-
előtt halt meg, a legendás röplabdás 
a kisebbik fia családjával él együtt a 
csepeli családi házukban. Szerinte a 
hosszú élet egyik titka, hogy haragosa 
soha nem volt. Fontosnak tartja, hogy 
idősen is lefoglalja magát, ezért a ház-
ban kialakított magának egy szitanyo-
mó-műhelyt. Van egy bekeretezett idé-
zete Henry Fordtól, amelyet minden 
reggel elolvas: „Bárki, aki abbahagyja 
a tanulást, megvénül. Akár húszéves, 
akár nyolcvan. Bárki, aki folyamatosan 
tanul, fiatal maradhat. A legnagysze-
rűbb dolog az életben az, hogy fiatalon 
tartsd az elmédet.” •  LG

A tavalyi nagy sikerre való 
tekintettel idén második 
alkalommal vettek részt 
érdeklődő családok az ön-
kormányzat ingyenes dunai 
hajókirándulásán. A Borá-
ros téri kikötőből indult Zsó-
fia főhercegné rendezvény-
hajón színes programok, 
felejthetetlen panoráma és 
teljes körű vendéglátás fo-
gadta a résztvevőket. A gye-
rekek és szülők egyaránt jól 

érezték magukat a Csepeli 
Városkép szervezte rendez-
vényen. 

Borbély Lénárd polgármes-
ter is jelen volt programon, 
aki rövid köszöntőjében 
utalt rá, hogy idén hivatalo-
san a családok éve van. Mint 
mondta, ezért döntöttek úgy, 
hogy ebben az évben három 
hajókirándulást szerveznek 
a családoknak. 

A megkérdezett utasok szí-
vesen hajóznának újra, töb-

ben dicsérték a kiváló szer-
vezést. • Antal Zsuzsa

SPORT

Nyárzáró családi hajózás
CIVIL ÉLET

„Fantasztikus életet köszönhetek a röplabdának, a sors a tenyerén hordozott”

Csík László nyolcvanéves
Csömör család 
„Nagyszerű élmény 
volt együtt töltenünk 
ezt az időt, a Bubo-
rék együttes tetszett 
a legjobban, 
közösen táncoltunk 
a családdal. A kis-
lányom az arcfestést 
kedvelte, kedvesek az 
útitársak és közvetlen 
a személyzet. Jó kis nyár-
záró buli volt profi szervezők-
kel, szívesen jövünk újra” – mondta el Andrea. 

Szűcs család
„Nagyon jól éreztük 
magunkat, gyorsan 
eltelt az idő a remek 
programokkal. Viki 
örült a lufiknak, 
jól szórakozott az 
együttes koncertjén, 
táncolt is. Rendkí-
vül bőséges ellátást 
kaptunk, szuper volt 
a szervezés, jövőre is 
szívesen eljönnénk” – 
tette hozzá az anyuka.

Csík László, az ünnepelt, Buzek Lászlóval

Esti torna
Ismét sokan tornáztak együtt 
a Csepeli Fitness Nights ren-
dezvényen, aminek a szur-
kolói aréna adott otthont. A 
zumbát, a gymsticket és a 
gerinctréninget próbálhatták 
ki azok, akik augusztus 30-a 
estéjét a mozgásnak szentel-
ték. Az eseményt a kerületi 
önkormányzat támogatta.

fotó: GM

fotó: GM
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A Daru-dombon ünnepelték 
a csepeliek az államalapító 
Szent István napját. Kertész 
Péter plébános délben meg-
szentelte az új kenyeret, majd 
Borbély Lénárd polgármes-
terrel együtt megszegték azt, 
és több száz cipót osztottak 
ki a jelenlévőknek. Kertész 
Péter emlékeztetett rá, hogy 
a magyar kormány harminc 

évvel ezelőtt, 1988-ban já-
rult hozzá, 

h o g y 
ö t -

v e n 
esztendő 

elteltével újra körbevihessék 
a Szent Jobbot Budapesten. 
A Daru-dombra látogatókat 
egész napos programsoro-
zat várta, amelyet a Csepeli 
Városkép Kft. rendezett a 
csepeli önkormányzat támo-
gatá-sával.

Az ünnepi események és 
szórakoztató műsorok déle-
lőtt tíz órakor kezdődtek és 
késő estig tartottak. Az ér-
deklődőket színvonalas csa-
ládi programok, honfoglaló 
táborozók, íjászok, kardfor-
gatók, középkori mesterek, 
meseelőadások, népi játékok 
és mesterségek bemutatói, 
néptáncosok, koncertek vár-
ták. Szép számú közönség 
hallgatta a TNT koncertjét 

is. Végül nem maradhatott 
el az esti tűzijáték, amely az 
ünnepi program záróesemé-
nye volt.     

Koncz Balázs családjával 
együtt először ünnepelte au-
gusztus 20-át a Daru-dom-
bon. Vele volt felesége, An-
namária, valamint a kétéves 

Zoé és a húszéves Vivien 
lánya. „Nem akartunk a Bel-
városba menni, mert itt hely-
ben is nagyszerű programokat 
állítottak össze. Nagyon jól 
érezzük magunkat. Mindent 
megnézünk, és minden tetszik. 
Különösen a kis Zoénak akar-
tunk a kedvébe járni, mert 
neki minden újdonság.” •  CSA

Szent István napja 
a Daru-dombon

A Csepeli Auth Henrik
Fesztivál Fúvószenekar 

lemezbemutató koncertje
az 50-es és 60-as évek

magyar slágereiből

2018. szeptember 14., 18.30 óra
Csepeli Szurkolói Aréna

(1211 Budapest, Szent Imre tér)

Közreműködik: Bolba Éva ének
és Túri Lajos Lui ének

Vezényel: Péntek János Artisjus-díjas
és Csepel Örökség-díjas karmester

Csaffka

Jótékonysági koncert a Csepeli
Hétkrajcár Alapítvány részére!

A felajánlásokat  a Csepeli Hétkrajcár Alapítvány
( 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106-108 .,

bank  s zámlaszám: 11721036-20229821; adószám: 19702092-1-43)
számlaszámára kérjük átutalni.

Támogatóink:
Auth Henrik úr

A zenekar elnöke

A belépés ingyenes!

Az est fővédnöke:

Németh Szilárd
Honvédelmi Minisztérium államtitkára,

országgyűlési képviselő

Az est védnöke:

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

ÜNNEP ÜNNEP

Az új kenyér megszegése

A TNT nagysikerű koncertet adott

fotó: G
M
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. szeptember 17.

Sorsoltunk! Az augusztus 16-ai skandináv rejtvény nyertese: Józsa Ferencné 1214 Nyírfa u. A gyerekrejtvény nyertese: Kuczman Panni 1213 Orgonás u. 
Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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GYEREKSAROK
Rejtvényünk megfejtését a vastagabb 
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod! 

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Szent István

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Hordhatod kézben, vállon, vagy háton

2. Iskolai bútor

3. Pedagógus

4. Színes rajzeszköz

5. Olvasnivaló 

6. Suli

7. Íróeszköz

8. Régies neve: irka

9. Feleltetéskor ezt teszi a tanár

10. Táblára írhatsz vele

11. A tanítási órák közötti idő

A rendkívüli esemény július 9-én dél-
után nem sokkal két óra előtt történt a 
Kossuth Lajos utcában. Meleg nyári 
nap volt, közepes forgalommal. Egy 
tanulóvezető személygépkocsi haladt 
a Görgey tér felől a Szent Imre tér 
irányába. Amikor a McDonald’s üz-
let magasságába ért, az autó megállt a 

gyalogátkelőhely előtt, mert balról egy 
férfi és egy nő lépett az úttestre. Amint 
átértek, az 55-60 év körüli férfi várat-
lanul összeesett a járdán. Ami ezután 
következett, azt Stier Károly nyugdíjas 
autóbuszvezető, de még aktív gépjár-
művezető-oktató mondja el.

„Amikor láttam, mi történt, jobbra leka-
nyarodtam a járdára. Emlékszem, egy 
másik autó is megállt mögöttem. Néhá-
nyan odagyűltek, készségesen próbál-
tak tenni valamit. Odamentem a földön 
fekvő férfihoz, letérdeltem elé, gyorsan 
megnéztem, mi baja lehet, mutat-e élet-
jelenségeket. Stabil oldalfekvésbe he-
lyeztem, valaki segített is ebben. Néztem 
a pulzusát a karján, nyakán, de semmit 
nem érzékeltem. Figyeltem a mellkasát, 
hogy lélegzik-e, de nem lélegzett. Visz-
szafordítottam hanyattfekvő helyzetbe, 
és közben szóltam a nézelődő emberek-
nek, hogy értesítsék a mentőt. Elkezd-
tem az újraélesztést… Két kézzel üte-
mesen nyomkodtam a férfi mellkasát, 
ahogyan ezt az elsősegély-oktatáson 
megtanultam, és magam is tanítottam. 

Nem tudom, meddig csináltam, mert a 
mentők hamar megérkeztek. Két percre 
van a mentőállomás… Aztán ők foly-
tatták az újraélesztést, és megmentették 
a férfi életét. Nem gondolom magam 
hősnek, örülök, hogy segíthettem egy 
embertársamon. Tanácsolom másoknak 
is, ne essenek pánikba, ha úgy hozza a 
sors, hogy újraélesztést kell végezniük – 
hisz minden perc sokat számít. Utólag 
felhívott telefonon dr. Juhász György, 
a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 
főigazgatója, aki megköszönte a segít-
ségemet.”

Dr. Juhász György érdeklődésünkre 
elmondta, hogy a bajba került férfi 
gyermeksebész. Infarktust kapott, de 
már jobban van. Stier Károlyt a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálat tisztelet-
beli munkatársává fogadta, amiről egy 
díszoklevelet is kiállítottak augusztus 
15-én.

Úgy tudjuk, hogy a csepeli mentős, aki 
a gyermeksebész újraélesztését siker-
rel folytatta, Kiss Dezső volt.  • Cs. A.

Sikeres újraélesztés 
a Kossuth Lajos utcában

FELHÍVÁS

Őszi cserjeültetési prog-
ramban való részvételre
Az önkormányzat 2018-ban is meg-
hirdeti Őszi cserjeültetési programját, 
melynek keretében lakcímenként (tár-
sasházaknál lépcsőházanként) átlag 
10 db konténeres díszcserjét ajánl fel 
cserjefoltok, sövények kialakítására. 
Társasházak esetén az ültetésre a be 
nem kerített előkert, a bejáratok mel-
letti terület, vagy a járda melletti zöld-
sáv használható; kertes házak esetén 
az ingatlan előtti járda és az úttest kö-
zötti zöldsáv. A növények elültetéséről 
és későbbi ápolásáról a jelentkezőknek 
kell gondoskodniuk!

A jelentkezési lap a Csepeli Városgaz-
da Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es abla-
kánál kérhető, vagy letölthető a www.
csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu 
weboldalakról.

Kertes házak esetében az adott címre 
érvényes lakcímkártyával rendelkező 
lakos jelentkezését várjuk. Társasházak 
esetében a lakóközösség nevében eljáró 
közös képviselő, illetve közös képviselet 
(cégszerű aláírással) társasházanként 
vagy külön-külön lépcsőházanként kiál-
lított jelentkezési lappaltud pályázni az 
átvevő nevének megjelölésével.

A jelentkezési lapok benyújtásának 
határideje: 2018. szeptember 18-a.

A benyújtás módjai: postán (Csepeli 
Városgazda Zrt. 1215 Bp., Katona Jó-
zsef u. 62–64.), személyesen az ügyfél-
szolgálati irodán, vagy a cserje@varos-
gazda.eu e-mail címen. 
A növények átvételének időpontja és 
helyszíne: 2018. szeptember 29., szom-
bat 7 és 15 óra között. (Csepeli Város-
gazda Zrt., Katona József u. 62–64.). A 
növények átvételekor kérjük a személyi 
igazolványukat és lakcímkártyájukat, 
szükség esetén meghatalmazásukat is 
hozzák magukkal!

Bővebb információ és felvilágosítás: 
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asz-
szisztens, 277-7856, 06-30/698-5921,
erdeine.beata@varosgazda.eu
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Szendvics: 
30 dkg löncshús
20 dkg májkrém
5 dkg vaj
2 szál újhagyma 
apróra vágva
2-3 zúzott 
fokhagymagerezd
1 doboz paradicsomos 
bab
1 tojás
paprikakrém, mustár

só, őrölt bors
reszelt sajt
bagettek

Saláta: 
2 db zöldpaprika
6 db paradicsom
4 szál újhagyma
1 db kígyóuborka
12-15 szem 
olívabogyó
25 dkg görög joghurt
só, tej
 
A salátához valót 
daraboljuk, lesózzuk, 
így állni hagyjuk 
öt percig, majd a 
görög joghurttal 

összekeverjük, 
lehűtjük. A 
szendvicsfeltét 
összetevőit is 
jó alaposan 
összekeverjük, ízlés 
szerint sózzuk, 
fűszerezzük, 
rákenjük a félbevágott 
bagettekre, gazdagon 
megszórjuk a reszelt 
sajttal, 180 fokos 
sütőben pirosra, 
ropogósra sütjük.
Nyuszi mama 
örömére megesszük 
az egészet, jéghideg, 
zsíros házitejet 
iszunk hozzá.

Németh Szilárd: így főzök én

Melegszendvics 
Nyuszi mama-módra, 
sopszka salátával

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitvatartás: h-sz: 12–19; k-cs-p: 10–17; 
sz: 9–14

Új szolgáltatás január 2-tól. Könyvtári 
kölcsönzéseinek lejárata előtt 1 nappal 
értesítést küldünk. Ehhez csak, e-mail 
címre van szükségünk. Az adatot szemé-
lyesen, telefon és írásban is megadhatja a 
fszek2101@fszek.hu e-mail címen. 

Ismét lehet mesediafilmeket ingyenesen 
kölcsönözni könyvtárunkban. Több mint 200 
új mesefilmmel várjuk, a (nem csak) nosztal-
giázni vágyó szülőket. Fedezzék fel újra és 
újra a diafilmek hangulatát!

Szeptember 10-től személyes színház-
jegy-vásárlási lehetőség minden hétfőn 
16-18 óra között. Novák Zoltánné Rózsa 
elérhetősége: novak.rozsa@gmail.com; 
Tel.: 06/30-414-1684

Szeptember 12-e, 17 óra: EZ(O)KOS klub –
Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanács-
adó, numerológus várja beszélgetésre a régi 
és új érdeklődőket.

Szeptember 7-én, 10-től 10.45-ig: 
Kerekítő Mondókás Móka 0–3 évesek-

nek – játékos foglalkozás. Ölbeli játékok, 
mondókák hangszerjátékkal. Kerekítő 
könyvsorozat népi mondókái, ölbeli játé-
kai nyomán, dalokkal, hangszerjátékkal 
színesítve. A játékos foglalkozást Farkas 
Katalin óvodapedagógus vezeti. A foglal-
kozások ingyenesen látogathatók, feltétel 
regisztrált olvasójeggyel. 

Szeptember 29-én, 10-től 12 óráig   
Agytorna: Rejtvénykedvelők klubja (9–99 
éves korig). Szeretettel várunk minden 
játékos kedvű rejtvényfejtőt. Klubvezető: 
Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

20 órás (4 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére: Tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft) 70 
év felett tagság ingyenes, csak a tanfolyami 
díjat kell fizetni. A már feliratkozott olvasóin-
kat a tanfolyam indulása előtti héten vissza-
hívjuk! Jelentkezés folyamatos. A következő 
tanfolyam szeptember 24-én indul.

Minden kedden 10 órától Kanaszta-csata 
kártyaklub. Használt könyvek 100 Ft/
db áron lehet vásárolni.

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. tel.: 276-3512 
Juhász Gáborné

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! 70-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! Használt 
könyveket 100 Ft/db áron lehet vásárolni.

* * *

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

Csepel Színház
Szeptember 30-a, 10.30: Gyermekmati-
né: Süsü a sárkány kalandjai Zenés mesejá-
ték két részben.

Csepel Színházi Esték
Október 24-e, 19.00: Pasik a pácban – 
komédia két részben a Gergely Theáter 
előadásában. Szereplők: Csomor Csilla, R. 
Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, Heller Ta-
más, Szántó Szandra, Némedi-Varga Tímea

November 27-e,19.00: A miniszter félre-
lép – bohózat 2 részben a Bánfalvy Stúdió 
előadásában. 

Program 
Szeptember 8-a és 9-e, 9–17 óra: 
Ásvány- és ékszerkiállítás és -vásár. Ásvá-
nyok, féldrágakövek, értékes kőzetekből 
készített ékszerek, dísztárgyak, különleges-
ségek. Belépés díjtalan!
Október 27-28.: X. Országos Öregtáncos 
Találkozó közel húsz szenior táncegyüttes 
részvételével.

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd 8.00–14.00; 
csütörtök 13.00–19.00

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Szeptember 11-e, 17 óra: Koosán Ildikó 
költő, műfordító új kötetének bemutatója.
Szeptember 25-e, 17 óra: Baranyi Ferenc 
Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, mű-
fordító irodalmi estje.

Galéria 21
Szeptember 20-a, 18.00: Csendélet és 
tárgyfotó – a Stemmer Ferenc Fotóklub 
tárlatának megnyitója.

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: hétfő-
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

Erdélyi Sándor festőművész kiállítása szep-
tember 28-áig látható. 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

RECEPT

A Szent Imre téri templomba 
érkezik a NEK keresztje
2020-ban Budapesten tartják az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszust (NEK). A világkongresszus  
előkészítésében újabban nagy szerepe  
van egy-egy szimbolikus tárgy ország- 

járásának. Ilyen jelkép a 2007-es buda- 
pesti Városmisszió keresztje, amely a 
magyar szentek ereklyéit tartalmazza. 
A Kisboldogasszony-templomban 
szeptember 22-én, a 18 órai szentmi-
sén köszöntjük a NEK keresztjét, majd 
azt követően a Sekrestye Színpad „Át 

tudnám ölelni az egész világot!” című, 
Boldog Brenner Jánosról szóló, zenés 
színdarabját láthatják az érdeklődők. 
Szeptember 23-án az Esperes Kerü-
let hívei köszöntik az Eucharisztikus 
keresztet, melyet a 18 órai ünnepi szent-
mise zár.

HIRDETÉS

NézzeN be hozzáNk, megéri!Folyamatos 
akciók! %

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek 10–18-ig; Szombat 10–13-ig              Tel.: +36 1 415 1699

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek 9–17-ig;  Szombat 9–14-ig 

1039 Bp. Hadrianus utca 9. 
(Volt fitness terem helyén)

1214 Bp. ii. Rákóczi Ferenc út 277. (csepel)

Az egyedi bútorkészítési, -szerelési igényeket is teljesítjük.   Bútorrendelés és -szállítás rövid határidővel.

www.pegabutor.hu

B355 
szekrénysor 
lED világítással

Csak  

162.900.- 
Forint

Csak  

99.900.- 
Forint

Csak  

164.400.- 
Forint

ágyrácsos: 
64.200 Ft

Beduin ii heverő: 

G02 239 toló-
ajtós gardrób:

Csak  

73.900.- 
Forint

Csak  

67.400.- 
Forint

Favorit 
kanapé: 

astor 160 
francia ágy:

ágyrácsos: 
83.300 Ft

• Prevenció: megelőzés - ennek értelmében egyrészt 
a probléma megelőzése, és ezen optimális állapot 
fenntartása, másrészt a már kialakult probléma 
hatékony kezelése, egyúttal az életminőség emelése, 
és a további állapotromlás megelőzése 
• Korrekció: a már kialakult probléma minél 
hatékonyabb korrekciója 
• Ergonómia: a helyes testhasználat megtanítása, 
a gerinctréningekkel megerősített izmok aktív 
használatával
• Rehabilitáció: rehabilitációs csapatmunkán 
belül; a törzsizmok hatékony megerősítése
Egyéni foglalkozások a Stúdióban, vagy kérésére 
az állapotából adódóan az otthonában is. 
Csoportban kizárólag prevenciós tréningek 
azon típusai vannak, amikor még nincs probléma.



SPECIÁLIS GERINCTRÉNINGEK

VITART STÚDIÓ
1214 Budapest, Merkúr u. 10., 
földszint 3., 3-as csengő
• web: www.laskaitreningek.hu
• facebook: Vitart Stúdió
• e-mail: linda@laskaitreningek.hu

BEJELENTKEZÉS HÉTKÖZNAPOKON 
8.00 − 20.00-ig: 06 / 70 3183 077
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | Fax: 427-0341
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ –  NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
nyitvatartási ideje alatt, vagy csoportok számára, 
egyéb előre egyeztetett időpontban.

Október 6.,  9.00-13.00
Baba-mama és Tini börze
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron. 

Szeptember 29., 17 óra
Én táncolnék veled – Gálaműsor
Bővebb információ: a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház: 278-0128

TANFOLYAMOK

Jobb agyféltekés rajztanfolyam- Jelentkezőket várunk! 
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi tanfolyamvezetőnél a 30/ 9443-460-as 
telefonszámon vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címe

Új! Szenior örömtánc 
Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges). Első ingyenes 
alkalom: szeptember 19., 14 óra. Vezeti: Almási Judit 06 30 729 2152

Hangfürdő Időpont: szeptember 22., 10.00, szeptember 27., 18.30,
vezeti: Eisenmann Tünde

Önzetlen masszázs Szeptember 24-től hétfőnként 18-20 óráig.
Bejelentkezés szükséges: Bokor András 306231277

Nordic Walking – sportgyaloglás oktatás Időpont: szeptember 27. , 
csütörtök 9.30. Érdeklődni lehet Menyhértné Terinél 30/3133991

Kezdő Rock and Roll tánctanfolyam-jelentkezőket várunk!
Érdeklődni lehet: Szabó Csilla 309990702

Kettlebell - Jelentkezőket várunk!
Érdeklődni lehet: Papp Áron 30/209-3332

Nyugdíjas klub Időpont: szeptember 22. 15.00-18.00

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

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

Szeptember 29., 11-15 óra
Nők szombatja
Tanácsok hétköznapi nőknek a mindennapokhoz. 
Öltözz, sportolj, figyelj, szépülj, tarts velünk! Belépő: 1.500 Ft/fő

Szeptember 29., 18-22 óra
Görög táncház – 15 éve a Radnótiban
Élő zenés táncoktatás a Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében. 
A belépés díjtalan! 

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

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

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

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

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

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 tanfo-
lyam. Szerda: 18.00-20.00

Tanfolyamaink pontos kezdési időpontjáról érdeklődjön irodánkban!
Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

Megunt
kamaszholmik

vására
2018. szeptember 8., október 6.,

9-től 13 óráig
Asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft

Az asztalok bérlésével kapcsolatban érdeklődjenek a művelődési ház elérhetőségein!
(A dátumok változtatásának jogát fenntartjuk!)

BABAM
AM

ABÖRZE

BA
BA

MAMA

BÖ
RZE

Használt
gyerekruhák,

játékok
cseréje, vására

BABA•

MAMA
BÖRZE

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

Szerete�el várjuk az érdeklődőket

Zámbó Kornél
festőművész

Vendégségben Zámbóéknál
című kiállításának megnyitójára

2018. szeptember 14-én, 17 órára
 

A kiállítást megnyi�a Kenessei András művésze�örténész
Közreműködik Sallay Edit Margit énekművész

A kiállítást rendezte Farkas Enikő

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

Kedves Látogatóink! Felhívjuk figyelmüket, hogy a Szabó Mag-
da Közösségi Tér új telefonszámon érhető el: 06 1 355-4032

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: Indul: szeptember 4-én. Kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga: Indul: Szeptember 4-én. Kedd: 10.30-11.30
Íjászat Szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.
Kézimunka foglalkozás Indul szeptember 7-én, kéthetente pénteken 14.30-tól 
Örökifjak Táncklubja Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló 
memória gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30
Senior Társastánc Indul szeptember 6-án. Csütörtök: 9.00-10.00
Tartásjavító gerinctorna Indul szeptember 7-én. Nyak, váll, hát, derék 
fájdalom megelőzésére, péntek 14.45-15.45

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll: Indul szeptember 11-én, kedd: 16.45-18.00, 
csütörtök: 17.00-18.15
BLACK TOP hip-hop tánciskola: 
Beiratkozás: Szeptember 5-én. Szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Fashion dance (gyerek): Indul. szeptember 11-én, 
kedd, csütörtök: 16.00-17.00, 17.00-18-00, 18.00-19.00
Új! Fashion dance oktatói tanfolyam Kedd 18.00-19.00 
Ritmikus gimnasztika Indul: Szeptember 3-án
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok és  haladó ovi)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Wing-Tsun Kung-fu Indul szeptember 3-án
hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Zumba Indul szeptember 3-án. Hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00,
péntek 17.30-18.30
Íjászat Szombatonként  9.30-12.30 között

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

A LÉTESÍTMÉNY A HIDEGHÁBORÚ IDEJÉN, AZ 1960-AS ÉVEKBEN – HÁBORÚ VAGY KATASZTRÓFA ESETÉRE – 
 A MENTÉSI FELADATOK VEZETÉSI KÖZPONTJAKÉNT ÉPÜLT CSILLAGTELEPEN.

SAJÁT ÁRAMFEJLESZTŐVEL, LEVEGŐSZŰRŐVEL, VÍZNYERŐ-BERENDEZÉSSEL, IRÁNYÍTÓVAL,
LABORRAL ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEKKEL RENDELKEZIK, MELYEK EREDETI ÁLLAPOTUKBAN MARADTAK FENN.

CÍM: 1214 BUDAPEST, TEJÚT UTCA 12.

BEJELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ • 1214 BUDAPEST, VÉNUSZ U. 2.

TEL.: 278-2757 • E-MAIL: RADNOTIMUVHAZ@CSEPELIVAROSKEP.HU • WWW.CSEPELIVAROSKEP.HU

SÉTA A MÚLTBA
2018. SZEPTEMBER 29., OKTÓBER 20.,

NOVEMBER 17., DECEMBER 8., 10 ÓRÁTÓL
A PROGRAM INGYENES, DE ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

PROGRAM

A CSEPELI SZÉKHELYŰ ZRÍNYI NYOMDA ZRT.
MUNKATÁRSAKAT KERES 

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

•  
 
betanított munkás, 
nyomdai szakmunkás

•  elektromos karbantartó
•  targoncavezető
•   gépkocsivezető 

(7,5 tonnás tehergépjárműre)

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

hr@zrinyi.hu

Zrínyi Nyomda Zrt. - 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 177-179.

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

Szeptemberi programok
Zenei-irodalmi programok

Szeptember 14. Csepeli Fémmű nyugdíjas volt dolgozóinak találkozó estje 16 órától
Szeptember 21. Romantikus-szerelmes dalok.  

Előadók: Ferencz László és Rádl Ádám Az előadás 16 órakor kezdődik
Szeptember 24. Soltész Rezső estje a Radnóti Művelődési Házban 

17 órai kezdéssel  /1214 Bp. Vénusz u. 2/
Szeptember 25. Táncos délután. A zenét Somogyi Károly szolgáltatja. 

A táncos délután 16 órától 19 óráig.
Szeptember 26.  New-York-i koncert Andrea Bocelli 60 születésnapjának 

tiszteletére, felvételről.  Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész.
Az előadás 16 órakor kezdődik

Szeptember 27. Táncos délután. Énekel: Varga Gábor és Kunsági Andrea
Szeptember 28. Komolyzenei koncert Fasang Árpád zeneiskola 

művész tanárainak előadásával. Az előadás 16 órakor kezdődik
Szeptember 29. „Én táncolnék veled” Születésnapi ünnepi műsor a Csepeli 

Nyugdíjas Közösségi Ház megnyitásának 4. évfordulójára. A műsor 17 órakor 
kezdődik. Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház (Csepel, Szent István út 230.)

Úti beszámoló
Szeptember 20. Szíria, Jordánia. 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. 

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 csütörtökön 10-12 óráig. Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 12 órától 18 óráig. 

Oktatók: Szabó Jenőné és Várkonyi Ágnes                                                        

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

nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon 

vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen 
vagy személyesen munkanapokon 10-16 óráig a Nyugdíjas Közösségi Házban

Nyitvatartási idő: program szerint 8 órától 20 óráig

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, beke-
rítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmentes-
ség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabályos 
36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
Zsámbéki völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, 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. Kertész-
kedésre és pihenésre is alkalmas. T.: 06-70-202-7227

CSERE________________________________________ 
CSERÉLÜNK csepeli 2 szobás összkomfortos családi házat 
legalább 3 szobás lakótelepire. T.: 06-1-420-3153

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MARUTI  fehér - most vizsgáztatott - eredeti festés, nagyon 
szép állapotban, garázsból 83.000 km-rel eladó. Ár:c 220 eFt. 
T.: 06-70-321-9191________________________________________ 
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő – múzeumok számára 
is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttár-
gyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 30/898-5720________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 ________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, órákat, kitűntetéseket, hangszereket, bizsukat, 
könyveket, kerámiát, csillárokat, szőnyegeket, játékokat, 
teljes hagyatékot. T.: 06-30-433-5583

ÁLLÁS________________________________________ 
CSOMAGOLÓ munkatársakat keresünk a XXII. kerületi most 
nyíló élelmiszergyártó üzembe. Munkaidő: 08:00-16:30; 
Bér: Bruttó 1203 Ft/óra + cafetéria. Jelentkezni a 0620-441-
3386-on lehet. 

CSEPEL Művek területén műanyagfröccs műhelybe gépke-
zelőt keresünk, a munka betanulható, nyugdíjasok jelentke-
zését is várjuk. Jelentkezni a 06209850754-es számon lehet.________________________________________ 
CSEPEL Művek Területén lévő szitaműhelybe kollégát kere-
sünk, a munka betanulható. Jelentkezni a 06-20-985-0754-
es számon lehet.________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali belépéssel felveszünk 
acélszerkezeti lakatost, hegesztőt, acélszerkezet gyár-
tásban jártas műszaki előkészítőt. T.: 06-30-462-2518, 
06-30-932-6272________________________________________ 
SZOBAFESTŐT-kőművest, burkolót segédmunkást felve-
szünk. T.: 06-20-998-2369

EGÉSZSÉG________________________________________ 
ALAKFORMÁLÁS és dietetika Csepelen, a Vitart Stúdió 
szakmai partnerével: személyre szabott tréningek össze-
állítása és levezetése, táplálkozási szaktanácsadással, és 
kontrollokkal.  A Stúdió a szakmai partnereivel együtt tör-
ténő szolgáltatásaira 10% kedvezményt biztosít! A Stúdió 
teljes kínálata a honlapon, és a Facebook-oldalon található. 
Bejelentkezés hétköznapokon: 8.00 - 20.00 óráig: 06/70-
318-3077. Vitart Stúdió Csepel: 1214 Bp., Merkúr u. 10., 
földszint 3., 3-as csengő  email: linda@laskaitreningek.hu        
web: laskaitreningek.hu     Facebook: Vitart Stúdió

OKTATÁS________________________________________ 
FRANCIA nyelvoktatás, korrepetálás, nyelvvizsgára tör-
ténő egyéni és csoportos felkészítés bármely korosztály 
számára. Kapcsolatfelvétel: 30-635-9315________________________________________ 
ÚSZÓTANFOLYAM indul illetve folytatódik Csepelen kez-
dő és középhaladó kb 5-7 éves gyerekek részére heti 2 alka-
lommal a késő délutáni órákban. Helye: XXI. kerület Katona 
József Általános Iskola tanuszodája. Érdeklődni, jelentkezni 
Fekete Gyula úszóedzőnél. T.: 06-20-913-1633

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje ol-
csón, szakszerűen, garanciával! 06-70-701-7843, Javítás vagy 
csere esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
BEVEZETŐ árak! Kézi nyirokmasszázs + 30 perc hullám-
masszázs (gépi) 6600 Ft. Hullámmasszázs 30 perc 1000 Ft-
tól. www.exfitt-rehabilitacio.com, 06-70-241-8657  ________________________________________ 
FESTÉS- mázolás, tapétázás kisebb munkák, kőműves javí-
tások, gipszkartonozás. T.: Kovács Gergely 06-30-568-6255

APRÓHIRDETÉSEK   



24 csepeli hírmondó

VERSENYKIÍRÁS
GULYÁSFŐZŐ VERSENY 

A HUNGARIKUM 
FESZTIVÁLON

2018. SZEPTEMBER 30., VASÁRNAP 10.00

HELYSZÍN: NAGY IMRE ÁMK
(1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4-8.)  

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. szeptember 20. 

IDŐREND: 
9:30 csapatok érkezése – főzőhely elfoglalása

10:00 verseny-megnyitó
10:10 tűzgyújtás

10.10-13:00 marhagulyás elkészítése
14:00 Eredményhirdetés

RÉSZTVEVŐK: 
A versenyre baráti társaságok, családok, csapatok, 

egyesületek nevezését várjuk.

NEVEZÉSI DÍJ: 3000 Ft

SZERVEZŐK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ANYAGOK, ESZKÖZÖK: 
Főzőterület, vízvevőhely, 1 db sörpad garnitúra (1 asztal, 2 pad), tűzifa 

(igény szerint bogrács), szemeteszsák, 2 kg marhalábszár, 3 kg krumpli  

RÉSZTVEVŐK ÁLTAL BIZTOSÍTANDÓ ANYAGOK ESZKÖZÖK: 
Ételkészítéshez szükséges további alapanyagok és eszközök.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK:
A díjak odaítéléséről a zsűri dönt. A bírálat már az előkészítő műveletek közben 

megkezdődik.

AZ ÉRTÉKELÉS AZ ALÁBBI SZEMPONTOK ALAPJÁN ZAJLIK:
– Helyszín tisztasága, főzőhelyi rend, csapat megjelenése 1-10 pont 

– Étel megjelenése (szín, állag, illat, tálalás) 1-10 pont 
– Étel íze, zamata 1-10 pont 
– Összbenyomás 1-10 pont

DÍJAZÁS
Az első 3 helyezettnek (oklevél, ajándékcsomag), 

további csapatok részére emléklap.  

JELENTKEZÉS A VERSENYRE: 
E-mailben a csapat nevével, létszámával (max 3-5 fő), csapatkapitány nevével, 
elérhetőségével az info@csepelivaroskep.hu címen, a jelentkezési határidőig. 

Érvényessé csak a nevezési díj befizetésével válik a jelentkezés!  
(Csepeli Városkép Kft. 1215 Bp. Csete Balázs u. 15.)

Az elkészült ételeket pénzért árusítani tilos!

További információ: info@csepelivaroskep.hu 
Telefonszám: 06-70-439-7763  

HUNGARIKUMOK CSEPELEN
2018. SZEPTEMBER 30., VASÁRNAP

HELYSZÍN: NAGY IMRE ÁMK
(1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4-8.)

PROGRAM


