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a lelkek ápolása, az isteni szeretet mel-
lett kötelezték el magukat.” 

Brenner József nagyprépost, a vértanú 
testvére felidézte Brenner Jánoshoz 
fűződő emlékeit, halálának körülmé-
nyeit, és megosztotta naplójának egy 
részletét is. „Jánosnak az volt a jel-
mondata, hogy az Istent szeretőknek 
minden a javukra válik. Igaza volt, mert 
nagyon megalázták, meggyalázták, de 
tavaly boldoggá avatták, és az egyház 
fölmagasztalta” – mondta Brenner Jó-
zsef. Az ünnepi beszédek után lelep-
lezték Brenner János szobrát, melyet 
Lelkes Márk szobrászművész készí-
tett. Az alkotást és a parkot Brenner 
József atya szentelte meg, a résztve-
vők pedig a megemlékezés virágaival, 
mécseseivel róhatták le tiszteletüket a 
vértanú pap előtt. 

A fejlesztés a fővárosi önkormányzat 
és Csepel önkormányzata közös finan-
szírozásával valósult meg.

Ünnepélyes keretek között felavat-
ták a Brenner János parkot és a vér-
tanú papnak emléket állító szobrot. 
Az eseményen részt vett Borbély 
Lénárd polgármester, Wittner Mária 
Csepel díszpolgára, Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármesterek és 
dr. Szeles Gábor jegyző is.

Borbély Lénárd polgármester kiemelt 
tisztelettel köszöntötte az ünnepségen 
Mádl Dalma asszonyt és Brenner Jó-
zsef atyát, a vértanú testvérét is „Fon-
tos cél, hogy Csepel megújuljon, olyan 
hellyé váljon, amelyre valamennyien 
büszkék lehetünk. A nemrég megnyílt 
Rákóczi Kert önmagáért beszél, most 
pedig a kerület egy újabb ékköve, a 
Brenner János park kerül átadásra” – 
hangsúlyozta a polgármester. 

Wittner Mária Csepel díszpolgára ün-
nepi beszédében kiemelte: különösen 

szép gesztus, hogy Brenner János 
tiszteletére szobrot állítanak és parkot 
neveznek el róla a kerületben. „Bren-
ner János vértanúnak nem volt bűne, 
csakúgy, mint a többi atyának sem, akik 

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Új parkot avattak 
a Széchenyi 
iskola mellett

A boldoggá 
avatott pap
Brenner  János (1931–1957) cisz-
terci szerzetest, rábakethelyi káp-
lánt tavaly májusban avatták bol-
doggá. Szívén viselte hittanosai 
sorsát, lelkipásztori feladatait hű-
ségesen látta el. Tevékenységét az 
akkori államhatalom rossz szem-
mel nézte, így 1957. december 
15-ére virradó éjszaka brutális 
kegyetlenséggel meggyilkolták. 
A bűncselekményre és az aznap 
történtekre csak mozaikdarabok-
ból – a gyanúsítottak, elítéltek 
vallomásából, valamint néhány 
szemtanú visszaemlékezéséből – 
lehet következtetni. Vértanúhalá-
láról hosszú évtizedekig nem volt 
szabad beszélni. Boldoggá avatási 
eljárása 1999-ben kezdődött meg. 
A boldoggá avatásra 2018. május 
1-jén Szombathelyen, az Emlék-
mű-dombon került sor.
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Szuhai Erika, a körzet önkor-
mányzati képviselője a park át-
adása kapcsán elmondta: „A 
beruházás már régóta váratott 
magára. Hosszú ideje a tervek kö-
zött szerepelt a terület rendezése, 
felújítása, mely a Fővárosi Ön-
kormányzat segítségével valósult 
meg. Nagyon fontos, hogy a kör-
nyezetünket folyamatosan ápoljuk, 
szépítsük. Ha erre a gyönyörűen 
felújított parkra vigyázunk, akkor 
sokáig szép marad, valódi ékköve 
lehet a kerüle-
tünknek.”

A zöldfelületek 
környezetében 
új padok várják 

a látogatókat. 
A gyerekeknek 
gumiburkolatú 

játszótér 
készült, az 

iskola mellett 
fásított parkoló 

is létesült
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Az utca felújításával kapcsolatos mun-
kákat legkésőbb augusztus 28-áig sze-
retnék befejezni – mondta Süle László, 
a Csepeli Városfejlesztési Kft. ügyve-
zető igazgatója azon a lakossági fóru-
mon, amelyet a családsegítő közössé-
gi házban rendeztek meg. A kerületi 
utak felújítása annak a programnak a 
része, amely 2010 után indult Csepel 
új utakon címmel. A városvezetés cél-
ja, hogy minél több utat rendbe tegye-
nek, leaszfaltozzanak, a lakókat pedig 
első kézből tájékoztassák a fejlemé-
nyekről. A fórumon részt vett Czibu-

lyáné Szonday Szilvia, a körzet egyéni 
képviselője. A csepeli utak felújítását a 
kormány is támogatja, miközben a cse-
peli önkormányzat biztosítja a beruhá-
záshoz szükséges önrészt. 

A Popieluszko utca nagy forgalmat bo-
nyolít le. A beruházást azért kezdték 
el az iskolai időszak befejezése után, 
mert nyáron némileg kevesebb autó 
közlekedik rajta. A Vágóhíd és az Ár-
pád utca közötti szakaszon összesen 
660 méteren építik újjá a Popieluszko 
utcát, 550 méteren lesz részleges járda-

felújítás és készítenek csapadékvíz-el-
vezető rendszert is. 

Kérés a lakókhoz
A munkálatok megkezdése előtt ka-
merás állapotfelvételt végeztek, hogy 
a kivitelezés után ne legyenek vitás 
helyzetek. Ennek során lefényképezik 
a házak utcafronti oldalát, a keríté-
seket, a járdát és az ingatlanok előtti 
zöldfelületet. A beruházás ideje alatt 

a hulladékszállítás zavartalan mű-
ködése érdekében azt kérik, hogy az 
érintettek tüntessék fel a kukájukon a 
házszámukat. Így a kivitelező mindig 
a jelzett ingatlanok elé tudja visszahe-
lyezni a hulladéktárolókat.  

Félpályás lezárás
A munkálatok ideje alatt félpályás út-
lezárás lesz. Egyirányú forgalmat ve-
zetnek be a Vágóhíd utca felől az Ár-
pád utca irányába. Behajtási tilalom 
lesz a Deák Ferenc és a Károli Gáspár 
utcába. • CS.A

Fontos telefonszámok A munkavégzés alatt folyamatosan kapcsolatot tartanak a lakókkal, hogy az építkezés 
során felmerülő problémákat gyorsan és kulturáltan rendezzék. A kivitelező Gerulus Kft. részéről Vígh Antal Rókus ke-
reshető a 06-30-883/8528-as telefonszámon, valamint a vigh.antal@gerulus.hu e-mail címen. Tóth Árpád műszaki el-
lenőr száma: 06-30/951-6963, e-mail címe: titkarsag@technoplus.hu. Czibulyáné Szonday Szilvia képviselő száma: 
06-70/777-1870, e-mail címe: czibulya.sz.szilvia@gmail.com. Kereshetik a Csepeli Városfejlesztési Kft. lakossági kap-
csolattartóját, Török Emíliát is, akinek a telefonszáma: 06-70/656-6899, e-mail címe: torok.emilia@varosfejlesztes21.eu.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Elkezdődött 
a Popieluszko 
utca felújítása

Lapzártánk idején helyezték ki a behajtani tilos 
táblákat. Az útfelújítás idején félpályás lezárás lesz

Kilenc év: ennyit lógtak 2014 óta ösz-
szesen a „csúcstartó” csepeli MSZP 
és a Demokratikus Koalíció politiku-
sai az önkormányzat üléseiről. Több-
nyire „munkahelyi elfoglaltság” volt 
az indokuk. Érdekes, hogy a fideszes 
és a jobbikos képviselők valahogy 
meg tudták oldali, hogy keveset hi-
ányozzanak: ők voltak a legszorgal-
masabbak – jelent meg lapzártánkkor 
a Csepel.info hírblogon.

A híroldal közérdekű adatkéré-
se alapján a Fidesz–KDNP-frakció 
tagjai a testületi ülések átlag 3 szá-
zalékán maradtak távol. Az MSZP 
politikusai az ülések 22 százalékán, 
a Demokratikus Koalíció tagjai pe-
dig a 44 százalékán hiányoztak. A 
kisebb ellenzéki pártok közepesen 
teljesítettek: az LMP-s Tenk And-
rás az ülések 19, a jobbikos Pákozdi 
József pedig 7 százalékáról hiány-

zott. Papíron mindig 
betegség vagy mun-
kahelyi elfoglaltság 
volt a távol maradás 
oka, de túlságosan is 
látványos a frakciók 
közötti különbség. Csak egy esetben 
nem volt soha hiányzás: amikor fel 
lehetett venni a pénzt. Az mindenki-
nek maradéktalanul sikerült – írja a 
Csepel.info.

A Demokratikus Koalíció hi-
vatalos állásfoglalást adott 
ki arról, hogy Karácsony 
Gergely hazug és szósze-
gő volt a párttal és Gyur-
csány Ferenc pártelnökkel 
szemben. Mint kiderült, 
Karácsony az MSZP felé 
sem bontotta ki mindig az 
igazság minden részletét, 
ám a szocialisták ennek el-
lenére kitartanak mellette. 
A baloldal kedvence Kál-
mán Olga lett, aki beval-
lottan nem ért semmit a 
városvezetéshez, ám állí-
tása szerint mégis jobban 
csinálná, mint akik értenek 
hozzá. Ha mégsem, legfel-
jebb 1,7 millió budapesti 
jár majd pórul Gyurcsá-
nyék kísérletezésében. 

Az ellenzéki jelöltek mind 
egyetértenek abban, hogy 
élen járnának a melegfelvo-
nulásokon. Karácsony Ger-
gely még egy homoszexuá-
lisoknak otthont adó bárt is 
nyitna a főpolgármesteri hi-
vatalban. Ez szerinte odava-
ló, és a harmadik legfonto-
sabb teendő ma Budapesten. 
Kálmán Olga azt is kifejtet-
te: örül, hogy nem volt még 
polgármester, mert így lega-
lább nem kell magyarázkod-

nia, hogy kik milyen hátté-
ralkukat kötöttek körülötte. 
Ezzel újfent Karácsony Ger-
gelyre utalt. A zuglói pol-
gármester ugyanis rendsze-
resen próbál azzal kibújni a 

kényelmetlen kérdések elől, 
hogy ő csak az MSZP és a 
Fidesz bábjaként viselkedett 
– például a zuglói parkolási 
botrány ügyében. 

Egy fontos „prog-
rampont” van, ami-
vel az összes ellen-
zéki jelölt egyetért: 
a kormány fővárosi 
fejlesztéseinek meg-
akadályozása. Bár 
ezek közül legin-
kább a Városliget 
felújításának meg-
akadályozását em-
legetik, nem szabad 
megfeledkezni arról, 
hogy számos Cse-
pelt és a csepelie-
ket érintő fejlesztés 
meghiúsítása is az 
ellenzéki tervek kö-
zött van. 

Lehet, hogy nem ért 
ahhoz, amit csinál-
ni szeretne, de Kál-
mán Olgát erősíti 
a legjobban, hogy 
egy felmérés szerint 

őt választanák a legtöbben 
az ellenzéki jelöltek közül. 
Az Idea intézet szerint Kál-
mán Olgának 44 százalékos, 
Karácsony Gergelynek 26 
százalékos, Kerpel-Fronius 
Gábornak 18 százalékos tá-
mogatottsága van, ha Tarlós 
István nem szerepel a listán. 
Tarlósra ugyanis – ahogy 
2014-ben történt – sok el-
lenzéki is szívesen voksolna. 
Még az ellenzéki szavazók 
közül is sokan elismerik azo-
kat a pozitív változásokat, 
amelyek 2010 óta történtek. 
Azzal sem ért egyet minden 
ellenzéki, hogy a fejleszté-
sek meggátlása és a kormány 
aláásása, valamint a meleg-
bárok támogatása legyen a 
leendő budapesti főpol gár-
mester legfontosabb feladata. 

A kerületi megállapodások 
újratárgyalása körül ugyan-
akkor nagy lett a csend. 
Ez azt sejteti, hogy ide he-
lyeződik át a csetepaté, ha 
végre döntés születik a kö-
zös ellenzéki főpolgármes-
ter-jelöltről. 

Hazugozás, átverés: súlyos 
állítások az ellenzéki belharcban

Munkába nem jártak, a pénzt felvették
Teljes cikk 

és grafikon: 

Gyurcsány a baloldal vezére, 
és ő nőt szeretne jelöltnek

fotó: Tóth Beáta
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Miután Csepel távol esik a turisták ál-
tal kedvelt helyszínektől, a strandunkat 
mostohagyerekként kezelték a működ-
tetők. 2010 óta viszont sok száz milli-
ós nagyságrendű fejlesztéseket végzett 
többéves ütemben a csepeli önkormány-
zat, amely átvette a működtetést. Ez 
anyagilag is megtérül, mivel a fejlesztés 
összegét levonják a bérleti díjból. 

Az idei fejlesztések viszont balul sültek 
el. A kivitelező vállalkozó súlyos el-
maradásba került, majd munkavégzés 
helyett pénzt kezdett követelni. Az ön-
kormányzat szerződést bontott a vállal-
kozóval, aki nyílt levéllel és az ellenzéki 
pártok segítségével, a kerület vezetését 
hibáztatva próbál most visszavágni. 

Szenteczky János, az MSZP frakcióve-
zetője ennek megfelelően kezdeménye-
zett rendkívüli önkormányzati ülést, 
ahol eseti vizsgálóbizottság felállítását 
javasolta. Azonban felkészületlenül ér-

kezett. Senkit nem kérdezett meg a szer-
ződésekről, a kivitelezés állásáról. Arról 
sem gondoskodott, hogy az ülésre egyál-
talán elhívja az érintett szakembereket. 

Szerencsére Borbély Lénárd polgár-
mester ezt megtette helyette. Így min-
denki betekintést kapott arról, milyen 
mértékben és módon került csúszásba a 
vállalkozó, miért kellett vele felbonta-

ni a szerződést. A polgármester egyben 
ígéretet tett arra is, hogy a strandot – a 
munkaterület elkerítésével – lehetőleg a 
hónap végéig, csökkentett árú belépője-
gyekkel megnyitják. Szenteczky János 
indítványát végül az LMP-s és jobbikos 
ellenzéki társai sem szavazták meg. 

A korábbi sikerekre tekintettel foly-
tatják a csepeli konzultációt – erről is 
döntött a csepeli önkormányzat képvi-
selő-testülte. A kerület életét leginkább 
befolyásoló kérdésekben a konzultáció 
kezdeményezője a Közösen Csepelért 
Lokálpatrióta Egyesület volt. A most 
kezdődő konzultáció célja is az, hogy 
az itt élők maguk döntsenek a követke-
ző évek fejlesztési irányairól, a közte-
rületek sorsáról. • cs.

Az önkormányzat korábban 
döntött a strand felújításáról és 
megújításáról, amit több éven át, 
több ütemben tervez megvalósí-
tani. 2019-re a régi öltözők el-
bontását és újak építését tervez-
te, valamint a gyerekmedencénél 
további élményeszközök beszer-
zését. Ezeket meg is vásárolta és 
rendben is vannak. Az öltözők 
és vizesblokkok kivitelezésére 
közbeszerzés történt.

Ahogy arról előző számunkban 
részletesen is írtunk, a közbe-
szerzésen nyertes cégnek június 
15-re kellett volna befejeznie a 
munkát. A megbízási díja – szer-
ződés szerint – nettó 388 millió 
forint volt. Az ellenőrzéseken 
látni lehetett, hogy alig dolgo-
zik néhány ember a strandon, 
de a vállalkozó állandóan hite-
gette az önkormányzatot, hogy 
ha nem is készül el teljesen, de 
határidőre megnyitható állapot-
ban lesz a strand. Aztán június 
első hétvégéjén fel sem vették 
a munkát. A szerződés szerinti 
késedelmi díj összege – közel 
– napi nettó 4 millió forint volt, 
így egyértelmű, hogy olyan ké-
sedelemmel készülhetett volna 
el a vállalkozó, ami nem hogy 
profittal, hanem több tíz milliós 
veszteséggel zárta volna le szá-
mára ezt az üzletet. Éppen ezért 

a jelenleg ismert állapotában szerette 
volna felvenni a megállapodás szerinti 
első 40 százalékot, azaz nettó 155 mil-
lió forintot. Ezzel szemben a műszaki 
ellenőrök és a szakértők szerint az épít-
kezés eddigi készültségi foka alapján 
körülbelül 50 millió forint értékű be-
építés történt csak.

Az építkezést a Csepeli Városgazda 
Zrt. fogja befejezni, de külsős segítség 
bevonásával, mert a kapacitásuk más 

munkákkal van lekötve, valamint több 
szakipari munkát csak így tudnak meg-
oldani. Az építkezés hamarosan folya-
matosan zajlik majd: a strand június vé-
gén zavartalan körülmények között és 
a csepelieknek jelentős kedvezménnyel 
megnyílik. A díjkedvezményre – a ki-
alakult helyzet miatt – a polgármester 
tett javaslatot.

A történtekért a csepeli önkormányzat 
mindenkitől elnézést kér. • TK

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

A strandról és Csepel 
jövőjéről vitáztak 
a képviselők

Mi történt a csepeli strandon?

A DK a csepeli 
strandot is bezárná
A csepeli strand működtetése kimeríti a hűtlen kezelés 
fogalmát – állította a strandról szóló előterjesztés tárgya-
lásakor Horváth Gyula, a Demokratikus Koalíció kerü-
leti elnöke. A politikus évek óta bírálja a csepeli strand 
fenntartását és fejlesztését. Állítása szerint ez ugyanis 
veszteséges – ahogy egyébként az iskolák, óvodák, rende-
lőintézetek, az útépítések és az utak, parkok, illemhelyek 
fenntartása vagy a faültetés is. A testületi ülésen ugyan-
akkor Horváth finomította a Rákóczi Kert bezárására tett 
ígéretét arra az esetre, ha az ellenzék nyer ősszel Csepe-
len. Magyarázata szerint azzal, hogy nem adna pénzt a 
működtetésére, és a bezárt és lepusztult akasztói stadion 
sorsára juttatná, hogy az enyészetté váljon, nem azt akar-

ta érteni, hogy bezárná. A 
Demokratikus Koalíció 
elnöke a KRESZ-parkot, 
a kalózhajós játszóteret 
és a Rákóczi Kertet tart-
ja „luxusjátszótereknek”. 
„A főváros egyik legsze-
gényebb kerületének kép-
viselője – ahol a lakosság 
jelentős része komfort nél-
küli hajlékban él (nem ke-
vés putriban) – csoda, ha 
ezzel a mértéktelen játszó-
térépítéssel szemben ellen-
szenvvel él?” – fejtette ki 
erről az egyik bejegyzé-
sében.

A strand június 
végén zavartalan 
körülmények között 
és a csepeliek 
számára jelentős 
kedvezménnyel 
megnyílik

A vállalkozónak napi nettó közel 4 millió forint késedelmi 
díjat kellett volna fizetnie a határidőn túli teljesítés miatt, 

így veszteséges lett volna neki az üzlet

A szerződés felbontása után akart a cég 
bemenni a strand területére

fotó: GM

fotó: GM
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Befejeződött a 2018/19-es tanév, kez-
detét vette a 11 hetes nyári szünet. A 
legtöbb általános iskolában június 14-
én, az utolsó tanítási napon zajlottak 
a ballagások. Így volt ez a Széchenyi 
István Általános Iskolában is (képeink 
itt készültek), ahol a hagyományoknak 
megfelelően a legtöbben virággal kö-
szöntötték a ballagókat, de a csokrok 
mellett a színes lufik is népszerűek 

voltak. „Az iskolásoknak el-
sősorban a hosszúkás virág-
csokrokat ajánlottuk. A fiúknál 
főként a kék, a zöld, a fehér, 
a narancs és a bordó színek 
domináltak, a markánsabb vi-
rágfajták, például a strelícia, a 
flamingóvirág is kedvelt volt, 
de az életörömöt és a sikert 
szimbolizáló bambuszt is so-
kan választották” – mondta el 
lapunknak Tamásné L. Rita 
virágkötőmester, a Százszor-
szép virágüzlet vezetője. Azt 
is hozzátette: a lányoknál idén 
is inkább a rózsaszínes-lilás, 
púderszínű virágok, a roman-

tikusabb árnyalatok voltak jellemzőb-
bek. „A nagy melegre tekintettel keve-
sebb rózsa került a csokrokba, ellenben 
népszerű volt a minigerbera, és a külön-
legesebb virágok is, mint például a lizi-
antusz vagy az asztromélia.” 

Az elmúlt hetekben az óvodákban is el-
ballagtak a gyerekek. A legkisebbeknél 
idén a virággal, csokival, plüssjátékok-
kal díszített, karra akasztható kosárkák 
voltak a legnépszerűbbek.

A ballagás és az évzáró után a gyere-
kekre most hosszabb pihenés vár. A 
vakációt követő első tanítási nap szep-
tember 2-án, hétfőn lesz.

AKTUÁLIS ISKOLA

Véget ért a tanév, elballagtak a diákok

A legjobb kézműves söröző
Borbély Lénárd polgármester is megosztotta közösségi ol-
dalán a jó hírt, hogy a híres csepeli sörfőzde ismét elisme-
rést kapott. Június 12-én volt a Budapest Nightlife Awards 
2019 díjátadója, melyen a Rizmajer sörházak is átvehettek 
egy díjat – és nem is akármilyet! A közönség szavazatai 
alapján a Rizmajer Kézműves Sörház és a Rizmajer Sör-
ház – Blaha lett Budapest legjobb kézműves sörözője.

A Határtalanul program előkészületei

A Határtalanul program előkészítő óráit idén már az új, di-
gitális eszközök segítették a Katona József Általános Iskolá-
ban. A földrajz, etika-, történelem- és magyarórákon a peda-
gógusok az aktív tanulás módszereit tudatosan alkalmazták. 
A tankerülettől ebben a tanévben kapott tableteken és digi-
tális táblán szakmai cikkeket, videókat néztek a Felvidékről, 
webes alkalmazásokkal ellenőrizték az elsajátított ismerete-
ket. • H. Várhalmi Erzsébet
 
Komáromi jutalomkirándulás
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola 7. a osztálya animátor-
ként részt vett a kerületi hon- és rendvédelmi ifjúsági na-
pon. A programon az első helyezett csapatok komáromi juta-
lomkirándulást nyertek. A kölcseysek május 22-én indultak 
útnak, elsőként a monostori erődbe látogattak, ahol megis-
merkedhettek az erőd történetével, az építés körülményeivel. 
Bár az idő nem volt kegyes a kirándulókhoz, ez nem szegte 
kedvüket abban, hogy felfedezzék a környéket, megnézzék a 
Kenyérmúzeumot és a katonai gépparkot. A gyerekek a sok 
élmény mellett a győztes csapatok tagjaival is találkoztak.

Csepeli diákok az országos 
gyermekszínjátszó fesztiválon
Június 7-én és 8-án rendezték meg a XXVIII. Weöres Sándor 
Országos Gyermekszínjátszó Fesztivált. A program záróese-
ménye egy találkozósorozatnak, ahol a gyermekszínjátszók 

egymás produk-
cióit tekinthetik 
meg. A legjobbak 
arany minősítést 
kapnak és meghí-
vást a regionális 
találkozóra. In-
nen lehet eljutni 
az országos fesz-
tiválra, melynek 
idén Szeged adott 

otthont. A Nagy Imre Általános Iskola és AMI-ban mű-
ködik a felsős drámacsoport, melynek két éve saját neve is 
van: „GBCS”, azaz Gábor bácsi csoportja. Harmadik éve 
dolgozunk együtt ebben a felállásban, azóta veszünk részt 
az országos versenyen is. Idén irodalmi anyaggal, egyper-
ces novellákkal foglalkoztunk, hiszen a Kerületi Művészeti 
Szemlén a színjáték-bábjáték kategóriában az egyik ajánlott 
író Örkény István volt. Az Örkényeskedünk című előadás 
egyik motívuma az újságpapír, melyből nem csak a jelenetek 
szövegét olvasták ki, hanem a szükséges kellékeket is meg-
formálták. A regionális találkozóról a csoport elsőként ka-
pott meghívást az országos fesztiválra. Szegeden nem csak 
előadták darabjukat, de részt vettek közösségi játékokban, az 
Agóra által felkínált tudományos előadáson. Ez a záróese-
mény már nem verseny volt, hanem ünnep, így fellépésük 
után Diploma feliratú oklevelet kaptunk ajándékba, ezenkí-
vül a Nemzeti Színház igazgatójának, Vidnyánszky Attilá-
nak az aláírásával ellátott meghívólevelet. • Körömi Gábor

Hírek a csepeli
iskolákból 

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

Rizmajer József 

fotó: GM

fotó: Tóth Beáta
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Ismét Csíkszereda ad otthont a Szé-
kely – Magyar Utánpótlás Labdarúgó 
Tornának, ahol nyolc székelyföldi és 
négy anyaországi csapatból több mint 
háromszáz gyerek vesz részt.

Borbély Lénárd polgármester megnyi-
tó beszédében elmondta: a szervezés 
során úgy alakították ki meccsek idő-
rendjét, hogy a gyerekeknek a mérkő-

zések után legyen ide-
jük közös programokat 
szervezni, ismerkedni 
Székelyfölddel. Csepel-
ről 92-en érkeztek, ebből 
is látszik, hogy a torna 
nagy népszerűségnek 
örvend a gyerekek és a 
szülők körében is. Ányos 
Zoltán, a Csepel Után-

pótlás Sportegyesület szakosztályve-
zetője a következőket mondta: „Három 
korosztályban, több mint 30 gyermekkel 
érkeztünk Székelyföldre. Az esemény 
sportértékén túl, az is kiemelten fontos 
számunkra, hogy az anyaországi és a 
székelyföldi játékosok, szülők közti kap-
csolatot erősítsük. Úgy érezzük az ed-
digi visszajelzések alapján, hogy már 
most, a torna elején mindenki rengeteg 
élménnyel gazdagodott.” A focitorna 
június 21-én zárul. 

Szervezők: Csepel és Pestszentlőrinc
-Pestszentimre önkormányzata és Csík-
szereda főkonzulátusa.

SPORTSPORT

Csepel egyik leghíresebb 
sportolójának, a most 73 
éves Buzek László röplab-
dázónak meseszerűen in-
dult a pályafutása: 17 éves 
korában már a felnőtt csa-
patban játszott, hamarosan 
válogatott lett, sokak szerint 
pedig a valaha élt legjobb 
magyar röplabdázó. 1962 és 
1982 között játszott a Cse-
pelben, amellyel tízszer lett 
bajnok, tizenegyszer pedig 
a Magyar Kupát is elnyer-
te. A Kupagyőztesek Euró-
pa-kupájában második hely 
1973-ban, a válogatottal az 
Európa-bajnokság negyedik 
helyezettje lett 1977-ben. 
Gyerekkora óta Csepelen, a 
Béke téren lakik. A közép-
korúak és idősebbek felis-
merik az utcán. A hatalmas 
termetű játékos jókedvű, de 
kicsit lomha a járása.

 Hogy van az egészsége?
 Csípőprotézist kaptam 
2015-ben, térdprotézist pe-
dig 2016-ban. Ez a verseny-
szerű röplabdázás átka… 
Más korombeli röplabdás 
is így járt. A műtétem előtt 
nem tudtam kerékpárra 
szállni, és a séta is nehe-
zemre esett. Egy jó orvos 
vett kezelésbe, s már egé-
szen rendben vagyok. Pár 
évvel ezelőtt négyszer is át-
úsztam a Balatont a hagyo-
mányos versenyen, utoljára 
2015-ben. A Csepeli strand-
ra is jártam úszni. Mosta-
nában rendszeresen kerék-
pározok: naponta Budára 
kerekezek egy barátomhoz, 
akinek besegítek a munká-

ban: különféle szórólapokat 
fénymásolunk. Aztán a tö-
köli parkerdőbe járok hét-
végenként, ami oda-vissza 
35-40 kilométer. A sport az 
életem része maradt. 

 A tévében is követi az 
eseményeket?
 Hogyne! Minden sport-
közvetítést megnézek. Leg-
utóbb a női és férfi kézi-
labdások Bajnokok Ligája 
döntőjét figyeltem, de kár, 
hogy a hazai csapatokban 
kevés a magyar játékos. A 
férfi röplabdások gyengél-
kednek, a nők jobbak. Sze-
rencsére sok az utánpótlás-
korú, ők még többre vihetik.  

 Hogyan sikerült sokszoros 
magyar bajnoknak lenni?
 A csepeli sportpályán 
nőttem fel, ismertem min-
denkit. Gyerekként labda-
szedő voltam a focimecs-
cseken Kóczián Antalék 

idejében. Eleinte magam is 
fociztam – kapus voltam  –, 
aztán a röplabdánál kötöt-
tem ki, mert ahhoz volt na-
gyobb tehetségem. Hetente 
kilenc edzésem volt, ebbe 
a válogatottal való készülés 
is beleszámít. Kemény csa-
tákat vívtunk a Dózsával, 
Honvéddel. De a Csepel volt 
a legjobb csapat! Igazi baráti 
táraságot alkottunk: segítet-
tünk egymásnak, és semmi 
féltékenységet nem éreztünk 
másokkal szemben. Ha baj-
ban voltunk, a társak általá-
ban nekem adták fel a labdát, 
mert én voltam az első ütő, 
és tudták, hogy keményeket 
ütök. • Cs. A.

Teljes 
cikk:  
  

Buzek László, a csepeli 
röplabdás sportlegenda

Székely-magyar 
focitorna negyedszer

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 2019. április 15-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!

SZERETNÉ EGÉSZSÉGÉT MEGŐRIZNI? 
CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL INGYENES 

HIMALÁJAI SÓTERÁPIÁN VEHETNEK RÉSZT A KERÜLETBEN ÉLŐ IDŐSEK!

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

Soterapium_HIRD_102x135 OK.indd   1 4/3/19   09:39

Városnapok Tusnádfürdőn

Nemcsak fociban, hanem főzőtudásban is megmérkőzött 
Csepel. Az évente megrendezésre kerülő városnapok 
immáron hagyománnyá vált főzőversenyén a csepeli 
csapat füstölt csülkös tejfölös bablevest készített

A tusnádfürdői Millenniumi Emlékparkban leplezték 
le azt a Barátság-emlékművet, amelyet a csepeli 
önkormányzat adományozott a városnak. Az emlékmű 
a két település összetartozását jelképezi

fotó: G
M
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Június harmadik vasárnapja apák nap-
ja. Az ünnep az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból ered. 1972-ben Nixon elnök 
kezdeményezésére iktatták törvénybe, 
de a múlt század húszas éveitől egyre 
szélesebb körben ünnepelték. Erede-
tileg a szülő-gyermek kapcsolat el-
mélyítésére, az apai szerep társadalmi 
fontosságának hangsúlyozására hívták 
életre. Az ünnep elsősorban a közös él-
ményekről, az együtt töltött időről szól. 
Itthon azonban nincsenek mély gyö-
kerei, bár az óvodákban, iskolákban 

egyre gyakrabban köszöntik az édes-
apákat, kifejezve ezzel, milyen fontos 
és nélkülözhetetlen szerepet töltenek 
be a családban. Gergő néhány éve hal-
lott először az apák napjáról. „A kislá-
nyom óvodájában 
kicsit előrehozva, de 
minden év áprilisá-
ban tartanak apák 
napi foglalkozást. 
Ilyenkor az apukák 
együtt rajzolgat-
nak, színeznek a 
gyerekekkel, közös 
játékokba vesznek 
részt. Van, amikor 
a kicsik az anyák 
napjához hasonlóan 
műsorral készülnek, 
idén egy szép port-

rét festett minden gyerek az apukájáról. 
Jó dolognak tartom ezt a hagyományt, 
mindaddig, míg nem az ajándékozásról 
szól. Örülök, ha tartalmas időt tölthetek 
együtt a gyerekemmel.”

Eldőlt, hogy Magyarországot Krehely 
István, a Weiss Manfréd iskola diák-
ja képviseli a szakmák világbajnoksá-
gán a villanyszerelők között, miután 
Székesfehérváron az utolsó válogató 
versenyt is megnyerte. A világbajnok-
ságot az oroszországi Kazanyban ren-
dezik meg augusztus végén. A Buda-
pesti Komplex Szakképzési Centrum 
(BKSZC) Weiss Manfréd Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kol-
légiuma hírnevét tovább növeli, hogy 

idén a hazai Szakma Sztár versenyen 
is két villanyszerelő diákjuk győzött: 
a 22 éves Hekli Dániel aranyérmes, 
a 17 esztendős Lakatos Róbert pedig 
ezüstérmes lett. Nem véletlenül terjed 
a hír országszerte: aki villanyszerelő 
akar lenni, a Weiss Manfréd iskolába 
jelentkezik. A diákok felkészítő tanára 
Takács János volt. 

Hekli Dániel érettségi után ment a 
Weiss Manfréd iskolába: „Érdekelt 

az informatika és a villanyszerelés, vé-
gül az interneten találtam rá a Weiss 
Manfréd iskolára, amely ezen a téren 
a legjobb. Most jelentkeztem az Óbu-
dai Egyetem villamosmérnöki karára.” 
Lakatos Róbertet gyerekkora óta ér-
dekelik a villamossággal kapcsola-
tos ismeretek. „Nem gondoltam vol-
na, hogy esélyem lesz a Szakma Sztár 
versenyen, de a döntőben aztán csak 
Hekli Dániel előzött meg. Tervezem, 
hogy megszerzem az érettségit, aztán 
szívesen részt vennék a villanyszerelők 
világbajnokságán.” 

Herczeg Mária, a Weiss Manfréd isko-
la igazgatója a sikeres szereplések hát-
teréről elmondta: pénz, idő, jó tervek, 
elhivatott tanárok kellenek. „Fontos a 
diákjaink motiválása, biztatása, aztán 
pedig a teljesítményük elismerése. Nem 
véletlen, hogy iskolánkba egyre többen 
jelentkeznek villanyszerelőnek és más 
szakmákra is.” 

A BKSZC felaján-
lásaként a kiválóan 
szereplő diákok ta-
nárukkal június 18-a 
és 22-e között nápo-
lyi jutalomutazáson 
vesznek részt. • Cs. A.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Teljes cikk:

Szent Iván-éj közeledtével Csepelen is 
megünnepelték a nyári napfordulót, is-
mét sor került a hagyományos Szent 
Imre téri tűzugrásra. A rendezvényen 
felléptek a csepeli néptáncosok (Nagy 
Imre Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, a Csepel Táncegyüttes, 
a Csepeli Kistáncos Alapítvány Csepp-
Csepel és Kis-Csepel csoportja, a Cse-
peli Öreg Táncegyüttes tagjai), a zenéről 
pedig a Botosánka együttes gondosko-
dott. Köszöntőt mondott Morovik Attila 
alpolgármester.

„Ezekben a napokban a Kárpát-meden-
ce sok-sok településén lobban fel a tűz a 
nyári napfordulót és Szent Iván napját 
köszöntve, hogy egy ősi hagyománnyal 
tisztelegjenek elődeinknek és kortársa-
inknak” – hangsúlyozta.

A világosság ünnepe
A Szent Iván-napi tűzugrás gyökerei 
a kora kereszténység idejéig nyúlnak 
vissza, de egyes elemei a magyarság 
ázsiai tartózkodásáig visszavezethe-
tők. A tűz mitikus, megtisztító ereje, a 
világosság ünnepe az egész keresztény 
Európa szokásvilágába beépült. A kö-

zépkori Európában, a nyári napfordu-
ló éjszakáján mindenhol felgyulladtak 
a sötétséget elűző tüzek, megszólalt a 
szentiváni ének. Szerelmi varázsló, ki-
házasító énekeket énekeltek, a fiatalok 
rituális körtáncot jártak és átugrottak a 
parázsló tűzön. „Az urbanizáció a Kár-
pát-medencétől nyugatra ezt a hagyo-
mányt is eltüntette, mint oly sok mindent 

a középkori Európa kultúrájából. Éppen 
ezért lehetünk büszkék arra, hogy eze-
ket a csodálatos értékeket nagyapáink, 
nagyanyáink a legutóbbi időkig meg-
őrizték, és átadták nekünk. A mi fela-
datunk az, hogy tovább őrizzük, a XXI. 
század megváltozott világához alakít-
suk, és felmutassuk őket” – tette hozzá 
az alpolgármester.

A Mátyás Király Általános 
Iskola hetedikes diákjaival is-

mét felejthetetlen élmények-
kel tértünk haza a négynapos 

Határtalanul kirándulásunk-
ról. Utunk egyik állomása a 
balog-völgyi Bátkai Alap-
iskola volt, mely 2016-ban 
ünnepelte fennállásának öt-
venedik évfordulóját. Öröm-
mel adtuk át a Magyaror-
szágról hozott ajándékokat a 
gyerekeknek, mi képeslapot 
és útikönyvet kaptunk. Ki-
rándulásunk harmadik nap-
ján Kassára érkeztünk. Első 
utunk a Szent Erzsébet-dóm-
hoz vezetett, melynek he-
lyén már a XIII. században 
templom állt. Ez 1378-ban 
leégett, ezután fogtak hozzá a 
mostani templom építéséhez, 
melynek kriptájában megko-

szorúztuk II. Rákóczi Ferenc 
sírját. Kassán ellátogattunk 
még a Rodostói házhoz, mely 
Rákóczi-emlékhely is.

Hazafelé érintettük Lőcsét, 
az egyik legrégibb várost a 
Felvidéken. Ott megtekin-
tettük a Szent Jakab-temp-
lomot, ami eredetileg román 
stílusban épült. Óriási fa-
oltára teszi érdekessé mely 
Lőcsei Pál keze munkája. A 
gyerekek legjobban a Ma-
gas-Tátrába tett kirándulást 
élvezték. A hóhatár fölött jár-
va a két osztály hógolyócsa-
tát vívott. • Kuris Gabriella,  
a 7. a osztály osztályfőnöke

Tűzugrás a Szent Imre téren

Kirándulás a határon túl
Apák: fontos 
szerepük van  
a családban

Taroltak a Weiss Manfréd  
iskola villanyszerelői

Takács János tanár, Herczeg Mária 
igazgató, Hekli Dániel és Lakatos Róbert

fotó: GM

fotó: pixabay
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Táncgálák, 
színjátékok, 
tárlatok  

A Nagy Imre Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola év végi 
rendezvényei minden érdeklődő szá-
mára ingyenesek voltak május utolsó 
hetében. Az év végi kiállításnak és a 
Színjátékos szakmai napnak a Szabó 
Magda Közösségi Tér adott otthont, 
míg a társastáncgálát a Radnóti Mik-
lós Művelődési Házban, a néptánc-
gálát pedig a Királyerdei Művelődési 
Házban rendezték. 

Az intézmény legnagyobb tansza-
kán, a képzőművészeti ágon több 
mint kétszázan tanulnak. Minden 
tanévben kétszer nyílik lehetősége a 
diákoknak a tanárok által megadott 
projektfeladatok kidolgozására és 
bemutatására – tájékoztatta lapun-
kat Körömi Gábor intézményveze-
tő-helyettes.

A Színjátékos szakmai napon rend-
szerint nincs kötött téma, mindig a 
csoport igényei és a gyerekek élet-
korának megfelelően készülnek az 
előadások. 

A társastánc- és a néptáncgálán 
komplett színpadi koreográfiát ad-
tak elő a diákok.

CIVIL ÉLET

„Az angolszász terror-
bombázók fekete szerdája 
Csepelen” – ez volt a fő-
címe a Csepeli Őrszem 
című hetilap 1944. június 
16-án megjelenő számá-
nak. Az újság mindenek-
előtt a 14-ei légitámadá-
sokról tudósított, ahogy 
– többek között – írja: 
„A Kultúrház, a polgári 
iskola, a plébánia együtt 
pusztultak a többi családi 
házzal együtt.”

Ezek a fontos középüle-
tek, melyeket ma már csak 
néhány megsárgult fotón 
láthatunk, a Szent Imre tér 
mellett, a Templom utca és 
a Kossuth Lajos utca által 
határolt területen álltak, a 
mai lakótelep helyén. 

A Kossuth utca felé eső 
telken volt a plébánia, tőle 
balra a Templom utcáig 
a Kultúrház magasodott. 
A kívül-belül impozáns 
épületet 1928-ban adták 
át, a csepeli születésű  

Diebold Hermann tervez-
te. A díszes táncterem és 
a nagyjából nyolcszász fő 
befogadására alkalmas, 
moziként is működő szín-
házterem mellett a kisebb 
helyiségekben egyesüle-
tek tevékenykedtek, de 
volt a kultúrpalotában 
könyvtár és étterem is. 

A Kultúrház mögött, a 
Templom utcában állt a 
polgári iskola. Csepel első 
középfokú oktatási intéz-
ményét még az első világ-
háború idején alapították, 
az alma mater 1924-re 
készült el, amit később át-
építettek, bővítettek, míg 
el nem nyerte háromeme-
letes formáját. Az épület 
modern gépészettel, gaz-
dag szertárakkal rendel-
kezett. 

Az iskola tanári karának 
egyik kiemelkedő egyé-
nisége volt Csete Balázs 
rajztanár, néprajzkutató. 
• Molnár Krisztián

TÖRTÉNELEM

Egykori csepeli épületek nyomábanEGYHÁZI ÉLET
Mindennek 
rendelt ideje van
„Ideje van az ég alatt minden akaratnak. 
Ideje van a születésnek és ideje a megha-
lásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak 
kiszaggatásának. Ideje van a megölésnek 
és ideje a meggyógyításnak; ideje a rom-
bolásnak és ideje az építésnek. Ideje van 
a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a 
jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje 
van a kövek elhányásának és ideje a kövek 
egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek 
és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. 
Ideje van a keresésnek és ideje az elvesz-
tésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az el-
dobásnak. Ideje a hallgatásnak és ideje a 
szólásnak. Ideje van a szeretésnek és ideje 
a gyűlölésnek. Ideje a háborúnak és ideje 
a békének.” (Prédikátor 3,1-8.)

Ezt pedig Isten cselekszi. Bár az ember 
szeretné saját akarata szerint intézni dol-
gait, de valójában Isten teremt időt – al-
kalmat –, amit az ember nem hagyhat 
figyelmen kívül. Senki sem választhatja 
meg, hogy hova és mikor születik, csak 
annyit tehet, hogy eldönti, mihez kezd a 
neki adott idővel. Felismerni, hogy ép-
pen minek jött el az ideje, békességünk 
záloga. Az Újszövetség görög nyelve 
kétféle szót használ az időre; a kronosz 
az órával mért időt jelenti, a kairosz pe-
dig a valamire alkalmas időt. Ez utóbbi-
nak felismerése a személyes életben, de 
népek, nemzetek vándorútján is döntő 
fontosságú. Ha jól emlékszem, Nemes-
kürty István mondta egyszer: A magyar-
ság történetében vörös fonalként fut és 
jelenik meg újra és újra egyetlen rettene-
tes szó: Késő. Sikertelen – utólag heroi-
zált – szabadságharcainkra pedig talán 
az igaz: Még nem jött el az ideje. Felis-
merjük-e jókor, hogy Isten minek hozta 
el az idejét életünkbe? Belesimulunk-e 
akaratába, vagy – vesztünkre – ellen-
kezünk? Mert amit Isten cselekszik, az 
lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és ab-
ból nincs mit elvenni.
Zólyomi Mátyás evangélikus lelkész

A Királyerdei Művelődési Házban pünkösdölőt 
mutattak be a Kis-Csepel Táncegyüttes és  
a Csepp-Csepel Táncegyüttes fellépőivel közösen

A Kultúrház tánctermének freskóit Vajda Zsigmond festő-
művész készítette, az emeletre díszes lépcsősor vezetett

„A polgári iskolát különösen súlyosan érintette a telitalálat. 
Éppen szertárai pusztultak el tökéletesen.”  (Csepeli Őrszem)

fotó: Tóth Beáta
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Több mint ötezer biciklis egész Ma-
gyarország területén együtt mintegy 
félmillió kilométert tekert a „Brin-
gázz a munkába!” tavaszi kampányá-
ban május 6-a és 31-e között. 

A legelőször 2007-ben megszervezett 
„Bringázz a munkába!” kampány cél-
ja, hogy minél többen fedezzék fel és 
gyakorolják a munkába járás legha-
tékonyabb és leginkább környezet- és 
városbarát módját, a kerékpáros-közle-
kedést. Az idei tavaszi kampány során 
összesen 5293-an ültek nyeregbe, akik 
több mint 480 ezer kilométert tekertek 
le. Ez annyi, mintha 214-szer körbete-
kerték volna Magyarországot, amivel 
majdnem 70 millió forint benzint spó-
roltak meg, és 76 tonna szén-dioxid ki-
bocsátását kerülték el. 

Budapest az élen
A Magyar Kerékpárosklub szervezé-sé-
ben lezajlott akcióban 1708 cég vett 
részt, amelyek dolgozói 1779 csapatot 
alkotva versenyeztek. Külön kategóri-
ában mérték a városok kerékpáros tel-
jesítményét. Az öt legtöbbet bringázó 
város a biciklis napokat számítva: Buda-
pest, Szeged, Debrecen, Székesfehérvár 
és Győr, a megtett kilométerek alapján 

pedig Budapest, Szeged, Székesfehér-
vár, Debrecen és Győr a sorrend. 

Külső kerületekből a belváros felé
Halász Áron, a Magyar Kerékpáros-
klub elnökhelyettese a Csepeli Hírmon-
dónak elmondta: egy tavalyi, átfogó 
felmérés adataiból kiderült, a főváros-
ban a felnőtt lakosság 6 százaléka min-
dennap kerékpározik, 16 százaléka he-
tente többször is. „A Bringázz a 
munkába! kampány célja, 
hogy munkába járás-
hoz is minél töb-
ben használják 
a kerékpárt. A 
legfontosabb 
az utak brin-
gázhatóbbá 
tétele, mert a 
felmérés sze-
rint a meg-
kérde z e t t ek 
4/5-e támogat-
ja, hogy legyen 
több kerékpá-
ros-fejlesztés, hiszen 
sokan nem érzik magu-
kat biztonságban az utakon” – 
mondta Halász Áron. Kitért arra, hogy 
a nemrég elfogadott Budapesti Mobi-

litási Terv több kerékpáros-hálózatot 
érintő fejlesztést tartalmaz. „Fontos a 
külvárosi kerületek összekötése a bel-
várossal. Ez Csepel esetében jól megol-
dott, de Kelet- és Dél-Pesten még van-
nak hiányosságok. Ha itt sikerül javítani 
a kerékpáros-infrastruktúrát, erezhető-
en megnőhet a naponta kerékpározók 
aránya Budapesten” – tette hozzá.  

Részletes adatok a szokásokról
A játékban a Bike Citizens nevű alkal-
mazással lehetett részt venni, amely 
dokumentálta a lebringázott napok, 
illetve kilométerek számát, valamint 
kerékpáros útvonaltervezésre is hasz-
nálható. Az alkalmazás segítségével 
részletes statisztikai térképek rajzo-
lódnak ki a hazai nagyvárosok bringás 
szokásairól, megmutatják, mely útvo-
nalak a legnépszerűbbek. Halász Áron 
elmondta, a kampány célja a kerékpá-
rozás népszerűsítése mellett a kerékpá-
ros-fejlesztések döntés-előkészítésének 
segítése. Mivel az akció az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium Kerék-
páros Koordinációs Főosztály és az ak-
tív Magyarországért felelős kormány-
biztos támogatásával valósult meg, 
a dokumentált adatok a döntéshozók 
asztalára kerülnek, így egyértelműen 
kirajzolódik, hol van szükség kerékpá-
ros-fejlesztésekre. 

A legszerencsésebb részt- 
vevők két és fél mil-

lió forint érték-
ben nyertek 

értékes ajándé-
kokat: négy 
kerékpárt, egy 
e le k t r omo s 
bicikli egy 
éves haszná-
latát, nyaralá-
sokat, kaland-

programokat , 
vásárlási utalvá-

nyokat, biciklisfel-
szereléseket. 

A Bringázz a munkába! 
kampányt szeptember 9-e és 22-e kö-
zött ismét megszervezik. • Lass Gábor

TÖRTÉNELEM KÖZLEKEDÉS

Bringázz a munkába!

Csepel önkormányzata 
várja azok jelentkezését, 
akik 2019-ben  ünneplik 

házasságkötésük 50., 
illetve 60. évfordulóját, 

s szeretnék azt – a polgári 
házasságkötés szertartása 

szerint – Borbély Lénárddal, 
Csepel polgármesterével 

megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok 
megküldésével lehet:

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

• Telefonszám

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

egyoldalas történetét.

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

Jelentkezési határidő: 
2019. június 30.

A program tervezett időpontja: 
2019. szeptemberében

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen

A 92 esztendős Farkas József a Csőgyár 
utcában született, amely a község lakott 
területéhez tartozott, közel a gyárhoz. A 
második világháború után édesapját in-
ternálták, ő maga pedig megjárta a szov-
jet hadifogságot, de szerencsésen meg-
menekült. A harmincas-negyvenes évek 
csepeli viszonyairól, kalandos életének 
néhány eseményéről mesélt lapunknak.  

„Az elmúlt század húszas éveiben Csepel 
Királyerdő része gyakorlatilag nem léte-
zett, illetve a területet homokdombok, va-
don nőtt fák, bokrok, cserjék borították. 
Csepel falu volt, a lakók többsége a Szent 
Imre tértől északra élt. A mai Görgey té-
ren homokos-salakos futballpálya volt. A 
Kolozsvári út volt a község határa, ahol 
két erdészház állt. Királyerdő lakatlan 
volt; hatalmas erdővel, tele mindenféle 
fával, de főleg fenyővel, akáccal, tölggyel, 
nyárfával, galagonyával, rózsabokorral, 
gyöngyvirággal és árvalányhajjal. Ren-
geteg állat is tanyázott errefelé: őzek, 
szarvasok, nyulak, vaddisznók, fácánok, 
még homoki vipera is. A Duna vize olyan 
tiszta volt, hogy inni lehetett belőle. A 
Magyar Hollandi Bank 1938 táján kezd-
te el parcellázni a vidéket. Először a Ha-
tár utat jelölték ki, majd a Szent István 
utat, amely azért lett 
kacskaringós, mert a 
mérnökök 15-20 mé-
teres homokdombokat 
kerültek ki. Általában 
150 négyszögöles par-
cellákat alakítottak ki. 
A homokot az építke-
zéseknél használták fel 
malternak, a kivágott 
fákat meg a lakók közt 
osztották szét” – em-
lékezik. 
 
„Amikor a szovjet csa-
patok bejöttek Csepel-

re, 1945 januárjában málenkij robotra 
hurcolták a sváb hangzású nevet viselő 
férfiakat. Így járt Fischer Béla is, akit 
jól ismert apám, mert együtt dolgoztak 
a Szerszámgépgyárban. Apám addig-ad-
dig érdeklődött utána, hogy kirúgták a 
gyárból, és egy évre internálták. Az in-
ternálótábor a mai Daru-dombon volt: 
dróthálóval, deszkapalánkokkal kerítet-
ték körbe, a rabokat minden nap dol-
goztatták. Apám egy pékségben robotolt 
fizetség nélkül. Amikor elengedték, egy 
évig még rendőri felügyelet alatt volt.”     

„Engem 1944 novemberében hívtak 
be katonának. Nem harcoló egységnél 
szolgáltam, hanem például árkokat ás-
tunk. 1945. március 31-én Dunakilitinél 
megadtuk magunkat az oroszoknak. Po-
zsonyban vagonokba raktak, és a romá-
niai Foksányba szállítottak. Útközben 
papírdarabokat dobáltunk ki a helyi la-
kóknak, hogy továbbítsák a hírt a csalá-
dunknak, mi történt velünk. A Békás-szo-
rosnál egy romániai hadifogolytáborban 
kellett dolgoznunk, kovácsmunkákat vé-
geztünk. Egy évre rá szerencsés körül-
mények között megszöktem. Eljutottam 
egy csángó magyar faluba, ahol csán-
gó ruhába öltöztettek, és eligazítottak, 

merre menjek tovább. 
Bukarestbe mentem 
gyalog, közben meg-
játszottam, hogy néma 
vagyok. Bukarestből 
egy magyar székely 
elhozott Lőkösházáig, 
onnan meg vonattal 
jöttem haza Buda-
pestre. Amikor anyám 
meglátott a Temesvári 
utcában, ahol most is 
lakom a feleségemmel, 
csak nézett rám meg-
lepetten, és sírt velem 
együtt.” • Cs. A.  

Farkas József mesélt a régi Csepelről, 
internálásról, hadifogságról

Némának tettette magát, 
hogy megmeneküljön
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Becslések szerint idehaza 
tízből kilenc kutya illegális 
körülmények között szüle-
tik vagy cserél gazdát. Ez 
azt jelenti, hogy a megvásá-
rolt, általában fajtatisztaként 
hirdetett kölykök túlnyomó 
többsége úgynevezett sza-
porítótelepekről származik. 
A kisállatok tenyésztése ko-
moly szaktudást és jelentős 
összegű ráfordítást igényel, 
így nem véletlen, hogy egy-

egy ritka, különleges fajtáért 
mélyen a pénztárcájába kell 
nyúlni a leendő gazdának. 
A szaporítóktól vásárolt 
állatok általában jóval ol-
csóbbak, mivel a kölyköket 
hamar elválasztják az any-
juktól, táplálásuk így nem 
kerül pénzbe, nincsenek csi-
pelve, a felmenőik nincsenek 
szűrve, oltatlanok, férgesek, 
belterjesek. A szaporítók el-
sősorban jövedelemszerzés 

céljából „termelik” és áru-
sítják az állatokat. Ezek az 
állatok általában gyenge im-
munrendszerűek, betegesek, 
sokban eltérhetnek a fajta 
standardjától, gyakran sú-
lyos betegséget hordoznak.

Egy felelős tenyésztő nem 
tud 20-30 ezer forintért ér-
tékesíteni egy kölyköt, mi-
vel a kötelező oltásoknak, 
a csipnek, a féreghajtásnak 

is jelentős költsége van. Ha 
mindenképpen fajtatiszta 
állatra vágyunk, akkor a 
vételáron nem érdemes spó-
rolni, hiszen hosszú távon 
jóval többet költhetünk ál-
latorvosra a megtakarított 
összegnél. Gyűjtsünk in-
kább a tenyésztőknél nevel-
kedett kedvencekre! A sza-
porítók ellen a legbiztosabb 
védelem, ha a kiválasztott 
fajta gondozó egyesületétől 
kérünk tanácsot. 

Ám jó megoldás az is, ha 
kihozunk egy kutyust vagy 
cicát valamelyik állatmen-
helyről vagy egyesülettől. 
Így egyszerre két életet ment-
hetünk meg, hisz az örökbe-
fogadott jószág helyére egy 
újabb kisállat kerülhet, esélyt 
kapva, hogy otthonra, gazdá-
ra találjon. A mentett kutyák, 
macskák nagyon hálás te-
remtések, igazán értékelik a 
szeretetet, az otthont, az ételt 
és a biztonságot. 

A cikk forrása az Agenor 
Állatvédő Egyesület Gon-
dos gazdi 
rovata. A 
teljes írás 
itt olvas-
ható:

CIVIL ÉLET ISKOLA/PROGRAM

Az Agenor az Eötvös 
iskolában járt
Az Agenor Civil Állatvédő Egyesület az Eötvös József Álta-
lános Iskolába látogatott, ahol az 5. a és az 5. z osztály ven-
dége volt. A gyerekek sok-sok adománnyal és hatalmas lel-
kesedéssel várták az egyesület munkatársait, nagy örömmel 
adták át a tápokat, játékokat, a cicás-kutyás felszereléseket. 
Közben megosztották a kedvenceikkel kapcsolatos élménye-
iket is. Az örömet fokozta Soma kutyus jelenléte, aki közvet-
lenségével azonnal belopta magát a gyerekek szívébe. A ter-
vek szerint a következő tanévben az életvitel óra keretében is 
megismerkedhetnek majd a gyerekek a felelős állattartással. 

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

Nyári nyitvatartás: 
június 17.–szeptember 1.  
h-sz: 13-19; k-cs-p: 10-16; 
szombat: zárva
Augusztus 5–16.: zárva 

Millió szeretetöltés – Englert Ágnes Gobe-
lin kiállítása július 19-ig látható.

Ingyenes diafilmkölcsönzés. Több 
mint 250 új mese diafilm. Fedezzék fel 
újra a diafilmek hangulatát!

Aktuális ajánlatunk: Több száz útikönyv, 
útleírás. Gyerekeknek nem csak kötelező 
olvasmányok.

Nyári szünet miatt következő előadás 
2019. szeptember 18-a, 17 óra: EZ(O)KOS 
klub – Denke Ibolya spirituális pszicholó-
giai tanácsadó, numerológus várja beszél-
getésre a régi és új érdeklődőket.

20 órás (4 délelőtt) számítógépes 
tanfolyam idősebbek részére: Tan-
folyam díja: 2400 Ft + könyvtári tagság 
(2200 Ft), 70 év felett a tagság ingyenes, 
csak a tanfolyami díjat kell fizetni. A je-
lentkezés folyamatos.    

Pódium Színházbarátok Köre legköze-
lebb szeptemberben.

Szolgáltatások: DVD, hangos-könyv, 
nyelvi oktatócsomagok, Internet (15 gép), 
wifi, nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, 
kéthetente új könyvek, 60-féle folyóirat! 

Internethasználat – regisztrált olva-
sójeggyel: 120 Ft/ félóra kölcsönzésre is 
jogosító olvasójeggyel: 120 Ft/óra 

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub

Nyári szünet miatt személyes színház-
jegyvásárlás a könyvtárban szeptembertől. 
Novák Zoltánné Rózsa: 06-30/414-1684; 
novak.rozsa@gmail.com 

Adatbázisok a könyvtárban: 
http://www.fszek.hu/adatbazisok.

Használt könyvek kiárusítása: minden 
könyv darabja 100 Ft. 

Kéthetente új könyvek! 70-féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás! 

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

* * *

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

Kéthetente új könyvek. Friss folyóiratok 
folyamatosan érkeznek. A könyvtár állo-
mányából kivont DVD-k 100 Ft/db áron 
megvásárolhatóak.

A könyvtár programjai:
Horgolóklub: minden csütörtök, 10 óra

A könyvtár július 1-jétől augusztus 
2-áig zárva tart.

Bővebb tájékoztatás a könyvtár 
honlapján: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon 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.

A könyvtár állományából kivont, jó 
állapotú folyóiratok és DVD-filmek 50-
100 forintos áron megvásárolhatók! 

Társasjáték Klub: a hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk 
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubve-
zető: Gubányi Gábor, a DélUtán Alapítvány 
munkatársa. Legközelebb: július 3.
Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól. Klubvezető: Novák Ág-

nes, kineziológus. Legközelebb: június 26. 
Téma: Egészség-Egység

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

További hírek, információk: 
Honlap: www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_ 
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar

* * *

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

Június 27-e, 17 óra: Mikrokoz-
mosz – a Csepel Galéria Baráti kör 
csoportos kiállításának megnyitója
 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Gondos gazdi

Fajtatiszta 
vagy keverék 
– tenyésztő 
vagy 
szaporító?
A felelős állattartás jegyében 
új cikksorozatunk indul, 
melyben próbálunk hasznos 
tanácsokkal szolgálni a jelenlegi 
és jövőbeli gazdiknak.

Öttusa nyári tábor
A Csepel Öttusa és Vízi Sport Egyesület 2019-ben is meg-
rendezi nyári táborát. A helyszín a jól bevált, zöldövezet-
ben elhelyezkedő Csepeli Strandfürdő területén lesz, ahol 
ugyan építkezési munkálatok is zajlanak, ám ez nem be-
folyásolja a lebonyolítást. A medencéket is használatba 
vehetik a gyerekek.

Szakedzők felügyelete alatt a napi  2 x 60 perc úszáson 
kívül lesz – többek között – pingpong, strandfoci, láb-

tenisz, csapatépítő foci, mozgásfejlesztő gimnasztika, 
akadálypályák, vívás, búvárkodás, vízi vidámpark. Idén 
először honvédelmi sportok, rossz idő esetén pedig tor-
natermi programok.

Étkezést is biztosítanak a gyerekeknek.
A tábor június 17-étől augusztus 16-áig tart, ami gyer-
mekenként heti 15 ezer, testvéreknek 13 ezer forintba ke-
rül. Jelentkezni Hliva Katalin edzőnél lehet a hlivakati@
gmail.com e-mail címen vagy a 06-20/311-8578-as tele-
fonszámon hétköznap 8 és 18 óra között.
Bővebb információk a www.csepeluszas.hu

Sakkverseny csepeli nyugdíjasoknak
A Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házban 
(1214 Budapest Kossuth Lajos utca 115.) 
július 10-én, 14 órától megrendezésre 
kerül az Országos Senior Sakkverseny 
elődöntője, amelyre szeretettel várnak 
minden versenyzőt.

Jelentkezési határidő: július 9.

Jelentkezni lehet: 1-278-0128; nyugdi-
jashaz@csepelivaroskep.hu vagy sze-
mélyesen a közösségi házban, ahol a 
versenyszabály is megtekinthető.

fotó: pixabay
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A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik hetente 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Kecskés 
Dóra, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor,  Mezey László , Nagy Zita, Potondi Eszter

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

ISSN 2062-3585

Következő számunk június 26-án, szerdán jelenik meg.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. június 24.

Sorsoltunk! A június 13-ai skandináv rejtvény nyertese: Tyukodi Pálné 1213 Budapest, Aradi vértanúk útja. A gyerekrejtvény nyertese: Zakar Lacika 1212 
Budapest, Szabadkai utca. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől szerdáig 9 és 15.30 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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1.  „ … munka ritkán jó.”

2. Nyári hónap, rövidítve

3. Okos, értelmes

4. „Ki korán …, aranyat lel.”

5. „A” tömegközlekedési eszköz

6. Vég nélkül emel!

7. „ …-biga gyere ki”

8. Látvány

9. Sötét napszak

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: A tanév vége

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

II. Rákóczi Ferenc út 88-92. (bejárat a Szent Imre tér felől)
Tel.: 226-1372; www.hszi21.hu; jatszohaz@hszi21.hu
Nyitva tartás: h: 8-18; k-cs: 9-17; sz: 8-17; p: 8-13; szo: 9-12

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK

Apró csodák (0-3 éves korig) 
Kisgyermekes szülők beszélgetős csoportja. 
Kéthetente hétfőn: 10.00-11.00.

Babamasszázs (1-10 hónapos korig) 
A szülők öt alkalomból álló tanfolyam keretén belül 
sajátíthatják el a masszázs alapfogásait. 
Kedd: 11.00-12.00.

Szülésfelkészítő 
Mindent a szülésről dúlával, egyéni és/vagy csoportos 
beszélgetés várandós édesanyák számára.  
Kéthetente hétfőn: 15.30-17.00.

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig) 
Kézműves foglalkozások, mozgásfejlesztés, mondókázás, 
tanácsadás egyéni és csoportos formában, szakképzett 
munkatársak vezetésével.
Szombat: 9.00-12.00. 

Játszva angolul (5-10 éves korig) 

Élmény központú angol nyelv oktatás 
a tematikus foglalkozások keretében.    
Szombat: 9.30-10.15 és 10.45-11.30. 

Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: 

Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, tanácsadás 
5-16 éves korú gyermekek részére.    
Hétfő: 14.30-16.30; szerda: 8.00-13.00, 14.00-17.00. 

Szabad játék és időszakos gyermekfelügyelet (0-16 éves korig)  
A szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játéktevékenység mellett  
a szülőnek lehetősége van gyermekfelügyeletet is kérni,  
legfeljebb 3 óra időtartamban. 

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!

•	 Használt	autó	értékesítés	és	felvásárlás
•	 Peugeot	és	Citroën	márkaszerviz
•	 Alkatrész	értékesítési	központ

Használt autó szalon 

Csepelen

Válasszon közel 
200 db-os készletünkbôl! 

Értékesítés:
Tel.:	 06	1	278	5880	
	 06	30	822	1997	
	 06	30	285	4140	
	 06	30	265	0480

Nyitvatartás:
H-P:	8:00-18:00
Sz:	9:00-13:00	(augusztusban	zárva)
V:	Zárva

1215	Budapest,	Védgát	u.	14.	(a	Gubacsi	hídnál)

	facebook.com/autofortbudapest
	 autofort.hu
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A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársak 

jelentkezését várja az alábbi munkakör betöltésére: 

FESTŐ/HEGESZTŐ/GIPSZKARTON-SZERELŐ
Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás 

Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint;  
próbaidő lejárta után cafeteria

Jelentkezési feltételek:  szakképesítés; 
B kategóriás jogosítvány; Büntetlen előélet

Elvárások: Önálló munkavégzés; Megbízhatóság; 
Igényesség; Precizitás

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz; 
Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
felvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Jelentkezés módja:
 Írásban, gadacsi.annamaria@varosgazda.eu e-mail címen

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, be-
kerítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmen-
tesség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabá-
lyos 36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az 
utcában. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 18 mFt. T.: 06 70 375 91 73. 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06 1 402 
4330, 06 20 491 5089 ________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752________________________________________ 
KLÍMA TELEPÍTÉS, KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS. 
www.sturmklima.hu; 0620 44 00 633

FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával Buda-
pesten és környékén, valamint Fejér megyében is ingye-
nes felméréssel. T.: 0670 2963231________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás kisebb munkák, kőműves javí-
tások. Gipszkartonozás. Kovács Gergely T.: 0630 5686 255________________________________________ 
KÖSZÖRŰS, kulcsmásoló, a csepeli piacon, a lottózó mel-
lett mindent élez! Kés, olló, hajnyíró, láncfűrész, körfűrész 
stb. Nyitva: K-Sz:8-14 T.: 0620 387 70 59 keret

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk 
műszaki előkészítő (árkalkulátort), lakatost, hegesztőt, 
b. kat. sofőrt (munkahiányban lakatos mellett kell segéd-
kezni). T.: 0630 981 14 01, 06 30 932 62 72

INGATLAN________________________________________ 
SAJÁT részre keresünk eladó kb. 70-80nm-es jó álla-
potú, tehermentes csepeli kertkapcsolatos lakást, vagy 
ikerházfélt, sorházat házrészt. T.: 0620 522 77 61 vagy 
061 788 42 28

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

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: hétfő, kedd, szerda 8.30-15.30. 

1215 Budapest.,Csete Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu
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JÚNIUS 22., SZOMBAT, 18-23 ÓRA

Csepelen

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

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

A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA CSEPELI HELYSZÍNEIN
INGYENES A RÉSZVÉTEL, A TÖBBI CSATLAKOZOTT

INTÉZMÉNY PROGRAMJAIRA A BELÉPÉST
BIZTOSÍTÓ KARSZALAG NÁLUNK IS

MEGVÁSÁROLHATÓ 2019. MÁJUS 27-TŐL.

A FELNŐTT KARSZALAG 1900 FORINTBA,
A GYEREK KARSZALAG 800 FORINTBA KERÜL.

FELHÍVÁS

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | Fax: 427-0341
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

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

ARANYCSAPAT-KIÁLLÍTÁS. 60 ÉVE LETT BAJNOK A CSEPEL.
A kiállítás megtekinthető június 5- től 23-ig, 
a művelődési ház nyitvatartási idejében.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA CSEPELEN
Június 22., szombat 18.30-22.30-ig a CSILLAGSZEKÉR PLANETÁRI-
UM filmvetítéseire előzetesen regisztrálni lehet (választott időpontra) 
a művelődési ház telefonszámán. A program ingyenesen látogatható. 
A Múzeumok Éjszakája csepeli helyszínein ingyenes a részvétel, a töb-
bi csatlakozott intézmény programjaira a belépést biztosító karszalag 
a művelődési házban megvásárolható.

Június 29-én szombaton 18 órától
IV. CSEPELI ORIENTÁLIS TÁCFESZTIVÁL
A rendezvényről érdeklődni lehet: Tóth-Czirják Alíz  06 30 722 0562 
www.hastancfesztival.hu ; facebook.com/Hastancfesztivál; 
info@hastancfesztival.hu

NYÁRI JOBB AGYFÉLTEKÉS MŰVÉSZETI TÁBOROK:
07.15-07.19 Festőtábor
07.22-07.26 Alkotótábor
07.29-08.02 Képregényrajzoló tábor
Vezeti: Nógrádi Györgyi 06 30 944 3460 

NYÁRON IS MŰKÖDŐ TANFOLYAMAINK HÉTFŐI NAPOKON:
Idősek tornája: 8.00-9.00; Gerinctorna: 18.00-19.00
Alakformáló torna: 18.30-19.30; Latin Cardio: 18.30-19.30
Örömtánc intenzív hét: július 8-12-ig naponta 9.00-10.30,
vezeti: Almási Judit 06 30 729 2152

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

NYÁRI TANFOLYAMOK     
BODYART 
hétfő: 19.00-20.00
Utolsó alkalom: június 24. 

CAPOEIRA ABOLICAO 
kedd: 18.30-19.30; 
péntek: 19.30-21.00
Utolsó alkalom: június 28.

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK 
kedd: 8.00-9.00
Utolsó alkalom: június 25.

GYMSTICK 
hétfő, csütörtök: 20.00-21.00
Utolsó alkalom: június 20.

HALADÓ HASTÁNC 
szerda: 19.00-20.30
Utolsó alkalom: július 31.

ZUMBA 
kedd: 19.30-20.30; 
csütörtök: 19.00-20.00
Utolsó alkalom: június 27.
Nyári beosztás: júliusban: 
hétfő, szerda: 19.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA!
Ingyenes számítógép- 
és internethasználói tanfolyam. 
Szerda: 18.00-20.00
Utolsó alkalom: június 26.

GERINCTRÉNING
szerda: 18.00-19.00
Utolsó alkalom: július 31.

MŰVELŐDÉSI HÁZUNK 
A FELÚJÍTÁS IDEJE ALATT 
AZ AKÁCFA UTCA FELŐL 
KÖZELÍTHETŐ MEG.

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

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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK

ÉletTánc: 
kedd: 9.00-10.30

Hatha Jóga – megváltozott időpontban: 
kedd: 10.00-11.00

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: 
A nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére. 
Hétfőn is 9.30-10.30, pénteken 15.00-16.00

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 

Hastánc (kezdő): 
péntek 17.30-18.30. 
A csoportba  várjuk a jelentkezőket!

Meridián torna 
csütörtök: 18.30-19.15. 

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 17.30-18.30

KLUBOK

AA Klub: 
szerda, 18.00-19.00

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

5-12 éves korosztálynak

Augusztus 26-30.
Részletekről információt a következő

telefonszámon kaphatnak: 06 30  550 5208

a Csepeli Ifjúsági Íjász Egyesület szervezésében

Június 24-28.
Telefon: 06 20 334 3341

íjász
tábor
gyerekeknek

ritmikus
gimnasztika

tábor

nyári táborok gyerekeknek

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032

 SÉTÁK 
 KIÁLLÍTÁS 
 HANGTÉRKÉP 
 BESZÉLGETÉSEK 
 FILMVETÍTÉS

A PROGRAMOK INGYENESEN 
LÁTOGATHATÓK

TOVÁBBI INFÓ    CSEPEL.KEK.ORG.HU

ÉLELMISZERIPARI BETANÍTOTT 
MUNKÁS/GÉPKEZELŐ

A Prima Maroni Kft. élelmiszergyártással foglalkozó családi vállalat, 
felvételt hirdet élelmiszeripari betanított munkás/gépkezelő 

munkakörben, azonnali munkakezdéssel Csepelen.

FŐBB FELADATOK: Élelmiszeripari termékek gyártási folyamatának 
a műszakvezetés által meghatározott fázisa szerinti feladatok elvégzése 
• Gyártósoron végzett munka, gépek kezelése utasításnak megfelelően • 

Anyagmozgatás (5-10 kg) • Gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása

ELŐNY: élelmiszeriparban /hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

ELVÁRÁS: Érvényes tüdőszűrő papír • Kiváló fizikai erőnlét, jó állóképesség 
• Önálló, precíz munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK: Egy műszakos munkarend • Stabil, megbízható vállalati 
háttér • Hosszú távú munkalehetőség • Versenyképes jövedelem, 

cafeteria (nettó 190 ezer Ft)

Jelentkezés: info@maroni.hu 

FELHÍVÁS
A megújuló parkhoz kapcsolódva várjuk a fotókat Csillagtelepről.

Elsősorban a Radnóti Miklós Művelődési Ház környékéről, 
de egész Csillagtelepről szívesen fogadjuk 

a képeket bármelyik évből.
A fotókból ősszel kiállítást rendezünk a művelődési ház-
ban, illetve egy online elérhető összeállítást is készítünk.

A fényképeket július 31-ig elküldheti elektronikusan 
(radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu) vagy személyesen 
behozhatja irodánkba, ahol digitalizálás után visszaadjuk.

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

Júniusi programok
Zenei-irodalmi programok

06.21  A nyár zenében. Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész. Az előadás 15 órakor kezdődik
06.28  Varázslatos klasszikus zene. Előadók: dr. Szentkirályi Aladár hegedű 

és Rácz Aladár  zongora. Az előadás 16 órakor kezdődik

Úti beszámoló
06.20 Mexikói nagykörút második rész. Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász
06.27 Ahol állsz, Szentföld.  második rész /Szíria, Jordánia/ Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök  

A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órakor kezdődnek. 

Jogi tanácsadás Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási 
kérdésekben tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged! 
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások minden páros hét hétfőjén 

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

Meridián torna: hétfőnként 10-11 óráig. 

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

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

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

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

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

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

vagy személyesen munkanapokon 10-16 óráig a Nyugdíjas Közösségi Házban
Nyitvatartási idő: program szerint 8 órától 20 óráig
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PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
18 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG: Csillagszekér Planetárium, fényképezkedés virtuális 
csepeli hírességekkel, ugrálóvár, trambulin, fajátékok, állatsimogató

18.00 Az Island Rock Csepel Táncsport Egyesület bemutatója              
18.20   A Pöttyös bőrönd titkai – interaktív bohócműsor
19.00   Máglyagyújtás, szalonnasütés (a hozzávalókat biztosítjuk)

19.30   Pál Dénes fellépése                                                                                   

20.15  Tűzönjárás Szemző Gáborral
21.00  Kincskeresés a múzeumban                        
21.00–22.30  Zenél a Magnetic Trió
22.30   Star Wars fénykard bemutató                                                                                                          

MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK: CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE, 
KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ, GYARAPODÓ GYŰJTEMÉNY KAMARATÁRLAT, 
ARANYCSAPAT-KIÁLLÍTÁS – 60 ÉVE LETT BAJNOK A CSEPEL

TOVÁBBI HELYSZÍNEK:
 
1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT (Tamariska-domb, 1213 Bp., Fenyves úti bejárat) 
A BUNKER BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL, FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ 
18 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 22., SZOMBAT, 18-23 ÓRA

Csepelen

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

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


