
csepeli
hírmondó

A XXI. Kerületi Önkormányzat lapja
X. évfolyam 30. szám | 2019. október 9.

BORBÉLY LÉNÁRD: 
„CSEPEL EGYRE 

ÉLHETŐBB, 
BARÁTSÁGOSABB 

ÉS SZEBB!”
2. OLDAL

Épül a napközis tábor
a Kis-Duna-parton

3. OLDAL   

Idősek világnapja: 
hajókirándulás, ünnepi ebéd

12. OLDAL



2 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 3

Igazi jókedvű ünnepen tölthették az 
idejüket azok a csepeliek, akik részt 
vettek a Radnóti Miklós Művelődési 
Ház előtti felújított park átadásán ok-
tóber 4-én. 

A Csepeli Városgazda Zrt. munka-
társai áprilisban kezdték el a mun-
kát, amely 250 millió forintba került. 
„Vigyázzunk rá, mert a miénk; jó ér-
zés arra gondolni, hogy Csepel megint 
szebb lett!” – mondta köszöntőjében 
Borbély Lénárd polgármester, külön 

megemlítve Balogh Ernőt és Mak-
ray Barbarát, a csillagtelepi körzetek 
két egyéni képviselőjét, akik évek óta 
szorgalmazták a terület teljes újjáépí-
tését. A polgármester emlékeztetett 
rá: amikor sikerült az önkormányzat 
költségvetését rendbe hozni, a kerü-
letben elkezdték a felújításokat. En-
nek köszönhetően megszépültek a 
bölcsődék, óvodák, jelenleg pedig az 
iskolákon van a sor. Új játszótereket 
építettek, rendezettebbek lettek a köz-
területek. Ennek részeként újították 

fel most a Radnóti előtti parkot úgy, 
hogy megóvták az eredeti természetes 
környezetet, és még több fát, cserjét 
ültettek. A Csepeli Városgazda Zrt. 
komoly fejlődést ért el, hogy saját erő-
ből végezte el a munkákat. Csillagte-
lep fejlesztésének ez a kezdeti lépése, 
mert a kormány 1,7 milliárd forintos 
támogatásával újítják fel a társasháza-
kat. Jelenleg a Mars utcában folynak 
munkálatok. „Csepel egyre élhetőbb, 
barátságosabb és szebb is!” – hangsú-
lyozta Borbély Lénárd.  

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Fák, virágok, gyalogutak
Csillagtelep központi parkjának ki-
alakításánál az volt a cél, hogy egy 
rendezett, egységes arculatú köz-
területet hozzanak létre, amelyet 
új funkciókkal is kibővítettek. 
A terület nagysága mintegy 
húszezer négyzetméter. 

Kisebb felújításokat végeztek 
a művelődési ház, valamint a 
szomszédos szakorvosi rende-
lő homlokzatán is. A művelődési 
ház új feliratot kapott. Megőrizték 
a meglévő növényállomány egészsé-
ges egyedeit, miközben a teljes zöld-
felületet megújították. Eltávolították a 

közbiztonságra veszélyes beteg fákat, 
melyeket újakkal pótoltak. A forgalma-
sabb sétautak mellett hatezer virágzó 
évelőt és ugyanennyi cserjét ültettek. 
Örökzöld talajtakarók telepítésével 
szemet gyönyörködtető növénykom-
pozíciót alakítottak ki. A zöldfelület 
öntözéséről automata öntözőrendszer 
gondoskodik, melynek vizét két fúrt 
kút biztosítja. A kitaposott útvonalak 
mentén új gyalogosutakat hoztak létre, 
amelyeknél köz- és díszvilágítási háló-
zatot építettek ki. 

Új padok, biciklitároló
A Radnóti Miklós Művelődési Ház 
előtti rendezvényteret kibővítették, és 
további árnyas pihenőhelyeket létesítet-
tek. Az intézmények mögötti zöldterü-
leten egy játszóhelyet és fitneszparkot is 
létrehoztak. A leromlott állapotú park-
berendezések helyett megjelenésükben 

egységes köztéri bútorokat helyeztek 
ki: új padokat, amelyeket acél-, il-
letve faülőkével láttak el; ivókutat; 
forgalomterelő oszlopokat; infor-
mációs táblát; biciklitárolókat és 
szelektív hulladékgyűjtőket. Pihe-
nés céljából ötven széket helyeztek 
el. A szolgáltatóház mögötti részen 
egy parkolót alakítottak ki, hogy a 

környék üzletei számára biztosítsák 
az áruszállítást. 

Az avatóünnepség végén Tabáni Ist-
ván énekes adott koncertet. • CSA

A Kis-Duna parton levő te-
rületet 2010 előtt bezárták a 
gyerekek elől, majd eladták. 
Helyére egy több száz lakásos 
társasházat építését tervezte az 
akkori, MSZP-s vezetésű ön-
kormányzat. A civil lakosság-
gal az élen ezt akkor sikerült 
megakadályozni. 2016-ban a 
területet visszavásárolták, így 
ismét önkormányzati tulaj-
donba került.  Jelenleg a Fővá-
rosi Önkormányzat pályázati 
támogatásával és saját erőből 
építik újjá a tábort. A munkák 
zajlanak.

Fotógaléria

Újjávarázsolták 
a Radnóti parkját

Épül a napközis tábor

Makray Barbara, Borbély Lénárd és Balogh Ernő az átadáson
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Jelentős fejlesztések 
a kerületi egészségügyben 
Az elmúlt években számos egészségügyi fejlesztés történt 
a kerületben. A tüdőgondozó és a Szent István úti rendelő 
felújítása, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat klimati-
zálása és festése, a 24 órás felnőtt- és gyermekügyelet ki-
alakítása, a mentőautók korszerűsítése és a modern orvosi 
eszközök beszerzései mellett a Táncsics Mihály utcai és a 
Csikó sétányon levő rendelők felújítása is megtörtént. 

Új szakrendelések indultak az elmúlt években, ilyen – 
többek között – a traumatológia, az érsebészet, a foniátria, 
az endokrinokógia, a gyermekortopédia, a pszichiátriai 
rehabilitáció és addiktológia. Ingyenes védőoltásokkal is 
segít a kerület: a kisgyerekeknek a rotavírus elleni, a fia-
taloknak a HPV elleni oltást biztosítják, az idősek pedig a 
tüdőgyulladás megelőzésére kapnak térítésmentes oltást. 

Önkormányzati forrásból nyolc év alatt a szakrende-
lő műszerparkja is megújult, és szolgálati bérlakásokat 
biztosítottak néhány mentős dolgozónak. Az Egészséges 
Budapest Program keretében 1,7 milliárdot kap a kerület, 
ehhez tesz hozzá az önkormányzat 191 millió forintot, így 
közel kétmilliárd forintból megvalósul Csepelen az egy-
napos sebészet, továbbá az orvosi műszerpark fejlesztése. 
A Csepeli Szülőotthon épülete teljes egészében megújul, 
és orvostechnikai, valamint informatikai eszközökkel 
szerelik fel.

Korszerű műszereket adtak át a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház központi mű-
tőjében. A 2026-ig tartó, több mint 700 
milliárd forint értékű Egészséges Bu-
dapest Program (EBP) keretében – a 
négy centrumkórház mellett – 11 orszá-
gos gyógyintézetben és 13 társkórház-
ban – köztük négy egyházi fenntartású 
intézményben – és 32 szakrendelőben 
történik fejlesztés. A kilenc évig tar-
tó korszerűsítési program keretében a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház a napok-
ban – az eszközfejlesztések első ütemé-
ben – 2 cserélhető lapos műtőasztalt, 
4 nagyfrekvenciás sebészeti vágó ko-
aguláló készüléket és 5 betegmelegítő 

matracot kapott. A most áta-
dott műtőasztalok, sebészeti 
eszközök és betegmelegítő 
matracok után a közeljövő-
ben további műtőasztalok, 
altató- és lélegeztetőgépek, 
általános sebészeti és lapa-
roszkópos kéziműszerek is 
átadásra kerülnek.

Az átadóünnepségen részt 
vett Borbély Lénárd polgár-

mester is, hiszen Csepel a 
kórház ellátási területéhez 
tartozik. Csepel önkormány-
zata az elmúlt években több 
magas tudású, modern esz-
közzel támogatta a kórházat: 
ilyen volt többek között az 
3D-s laparoszkópos torony, 
mely a kerület önkormányza-
tának köszönhetően ország-
ban elsőként a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórházba került.

Korszerű műszereket kapott 
a Jahn Ferenc kórház

Az egykori Görgey Artúr Általános 
Iskola területének hasznosításáról 
rendeztek lakossági fórumot októ-
ber 2-án, amelyen részt vett Borbély 
Lénárd polgármester, Tukacs Lívia 
ötletgazda és Kálcsics Ferenc, a Cse-
peli Városfejlesztési Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. 

A Görgey iskola épületét az előző vá-
rosvezetés értékesítette 2007-ben egy 
magánvállalkozás számára, de az utób-
bi években az ingatlan teljesen lepusz-
tult, elhanyagolt állapotba került. Az 
önkormányzat 2016-ban már vissza 
akarta vásárolni, de a vétel egy peres el-
járás miatt elhúzódott, végül 2018-ban 
lett az önkormányzaté. Idén lebontot-

ták az épületet, és a helyén mintegy 15 
ezer négyzetméter szabad terület kelet-
kezett. Az önkormányzat célja, hogy a 
lakók ötleteit figyelembe véve pihenő és 
rekreációs funkciót kapjon a környék. 
A sétányokon és a körzetben élő lakók-

nak 2500 kérdőívet küldtek szét, hogy 
felmérjék, mire volna igény. A kitöltött, 
beérkezett kérdőívek alapján a lakók 
egy nyugodt, pihenésre alkalmas terü-
let kialakítását részesítenék előnyben. 
A környezet védelme, a fásítás elemi 
szempont. A legtöbben padokat, köz-
világítást, virágágyásokat, ivókutakat, 
térkövezett sétányokat szeretnének a 
területen. Kisebb arányban javasolták 
futópályák, sakkasztalok létrehozását. 
A megfontolandó ötletek közé tartozik 
illemhely és pelenkázó létesítése, kame-
rarendszer kiépítése, parkolóhelyek ki-
alakítása, játszóeszközök kihelyezése. 

A következő feladat az lesz, hogy az 
önkormányzat megbízásából a Csepeli 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. verse-
nyeztetés útján kiválasztja azt a táj-
építész tervezőt, aki először koncepci-
ótervet készít a terület kialakítására a 
beérkezett lakossági javaslatok alapján. 
Ezt egy újabb lakossági fórumon mu-
tatják be az érdeklődőknek, akik véle-
ményezhetik az elképzeléseket. • CSA

Lakossági fórum: mi legyen 
a Görgey iskola helyén?

Hová fordulhatnak 
javaslataikkal? 
A lakók további észrevételeikkel 
Tukacs Líviához fordulhatnak a 
tukacslivia@gmail.com e-mail 
címen, illetve a 06-20/931-3064-
es telefonszámon. A Csepeli Vá-
rosfejlesztési Nonprofit Kft. e-mail 
címe: vaf@varosfejlesztes21.eu,
telefonszáma: 276-8177.

Az előzetes felmérés 
alapján a lakók 
egy nyugodt, 
pihenésre alkalmas 
terület kialakítását 
részesítenék előnyben

Dr. Stubnya Gusztáv térségi igazgató, 
dr. Ralovich Zsolt főigazgató és Borbély Lénárd
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Közös munkánk sikere, hogy megújul-
nak a bölcsődéink és óvodáink, készen 
állunk az iskolák felújítására is. Jól 
haladunk a földutak aszfaltozásával, 
megújítjuk a csepeli parkokat, közterü-
leteket. Sikerrel hajtjuk végre a város-
rehabilitációs és panelprogramokat, fel-
újítjuk az orvosi rendelőket. A főváros 
és a kormány készen áll a HÉV felújítá-
sára és meghosszabbítására, a Gubacsi 
hidak felújítására épp úgy, mint az új 
Duna híd megépítésére, a gerincút foly-
tatására és a Corvin-csomópont két-
szintessé építésére. Borbély
Lénárd polgármester vá-
lasztás előtti utolsó inter-
júnk alkalmából azt ígérte, 
hogy nem fognak letérni az 
elmúlt években járt útról, és 
nem vesznek vissza a fej-
lesztések üteméből sem. 

2010-ben tízmilliárdos va-
gyonvesztéssel, 3,8 milli-
árdos adóssággal, súlyos 
munkanélküliséggel és el-
hanyagolt közterületekkel 
kezdtük el vezetni Csepelt. 
Egyedül a Szent Imre tér 
nézett ki elfogadhatóan, de 
még ott is volt 150 baleset-
veszélyes, kikorhadt fa. Ma 
az összes parkunk sokkal 
szebb, mint kilenc évvel ez-
előtt. Mi ültetjük a legtöbb 
facsemetét Budapesten. Van 
újra uszodánk, KRESZ-par-
kunk, Kiserdőnk. Teljesen 

megújult a Tamariska-domb, a Kis-Du-
na-part. Van ingyenes nyugdíjasklu-
bunk, a nyugdíjasok ingyen használ-
hatják a strandot, és számos programot 
rendezünk a számukra. A fiataloknak 
átadtuk az új cserkészházat, és újraépít-
jük az MSZP-s vezetés által kiárusított 
napközis tábort. A Rákóczi Kert kö-
zösségi tervezéssel lett Budapest egyik 
legjobb pihenőtere, és a volt Görgey 
iskola helyére is elkezdtük a közössé-
gi tervezést. A lakosság mondja meg, 
hogy mi épül majd ott. Én csak azt 

tudom biztosan, hogy nem lakópark – 
fejtette ki a polgármester. 

Azt, hogy mennyire más most Cse-
pel, mint kilenc évvel ezelőtt, mutat-
ják a problémáink. Munkanélküliség 
helyett munkaerőhiány van. A rászo-
rultság, szegénység nem éhezést je-
lent, hanem a megemelkedett bérleti 
díjakkal és lakásárakkal való küzdel-
met. Egy-egy lakás értéke 6–25 millió 
forintot emelkedett. Az autólopások 
– részben az új kamerarendszer miatt 
– visszaszorultak. Ám alig találni par-
kolóhelyet, mert kétszer annyi a kocsi, 
mint korábban. Az egészségügyben 
sem csak a felújítások, korszerűsíté-

sek folytatása kell, hanem több orvos 
is. Az orvoshiány és a várakozás lett 
a nagyobb gond. Tehát sok problémát 
megoldottunk, de lettek helyettük újak 
– húzta alá Borbély Lénárd.

Csepelt ezzel együtt sikerre hangol-
tuk, jó irányba haladunk. A követ-
kező öt év pedig még több fejlesztést 
hozhat, mint az előző. A programo-

mat a harmadik Csepeli Konzultáció 
eredményei, vagyis a lakosság ké-
rései határozzák meg. A folytatás-
hoz azonban két nagyon fontos dolog 
kell. Olyan főváros, amely nem ellen-
ségként, hanem partnerként tekint a 
kormányra. És olyan többség a cse-
peli önkormányzatban, amely segít a 
programunk végrehajtásában. Az el-
múlt öt év bizonyíték rá, hogy még a 

mentőautók lecserélése se ment volna 
kormányzó többség nélkül. Ezért ké-
rem Tarlós István és az egyéni képvi-
selőjelöltjeink támogatását – foglalta 
össze programját Borbély Lénárd pol-
gármester. • TK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Folytassuk közösen!

A következő hetekben igyekszünk nyomon követni az önkormányzati választással kapcsolatos kampányt. 
Azt kérjük a választásokon induló pártoktól, hogy rendezvényeikről küldjenek tájékoztatást lapunk számára,  

hogy azokról hírt adhassunk.

Önkormányzati 
választás 2019

Borbély Lénárd: a hajókirándulások 
is jó alkalmat teremtenek a közvetlen 
beszélgetésre, találkozásra

Borbély Lénárd polgármester 
közösségi oldala:

 Hogyan foglalná össze programja 
legfontosabb elemeit, amelyek megy-
győzőek lehetnek a szavazók számára 
a kampány utolsó napjaiban? 
 Tisztelettel arra kérek minden cse-
pelit, hogy a józan eszére hallgasson. 
Próbálják elfelejteni mindazt, amit 
a kampány során a pártok a fejükbe 
igyekeztek sulykolni. Abból indul-
janak ki, amit megéltek! Jobb-e az 
életük, mint tegnap? Ne higgyenek 

azoknak, akik szerint „a Munkáspárt 
a múlt,” „a Munkáspárt a Fidesz sze-
kerét tolja”, meg hasonlók! A Mun-
káspárton kívül senki sem képes a 
kisember, a szegény problémájával 
foglalkozni az önkormányzatban. Se-
gíteni tudunk, de ezt önöknek is akar-
niuk kell. Ha ön dolgozó és szegény 
ember, akkor ne várja a gazdagoktól, 
hogy majd ők megértéssel lesznek, és 
megoldják a gondjait. Bízzon a Mun-
káspártban! Mi olyanok vagyunk, 
mint a csepeli emberek többsége. Ha 
rendet, tisztességes közéletet akarnak, 
ne bízzanak olyanokban, akikről tud-
juk, hogy loptak, csaltak, korrumpá-
lódtak. Bízzanak a Munkáspártban! 
Nekünk nincsenek ügyeink, nem ke-
veredtük botrányokba. Tisztességesek 
és becsületesek vagyunk. Ne engedjük 
a rombolást! Ami jó, azt meg kell őriz-
ni. És hozzá kell tenni azt, amit csak 
mi tudunk, ami a mi érdekünk. 

 Ön szerint mi jellemző leginkább 
Csepelre a főváros más kerületeivel 
való összevetésben? 
 Csepel a város déli végén van, rá-
adásul egy sziget, ami előny és hátrány 
is. Ezért nagyon fontos, hogy érdemes 
legyen itt élni, legyen munka, legyenek 
lakások, Csepel minden szempontból 
fővárosi legyen. Ez ma még nem így 
van. Csepel Budapest egyik óriási tar-
taléka. E tekintetben történnek is lépé-
sek, de túl sok a vita, túl sok a haloga-

tás, nem igazán tudni, mi a mese és mi 
a valóságos szándék. Csepel Budapest 
szegényebb kerületei közé tartozik. A 
szegénység részben öröklődik, részben 
sokan magukkal hozzák a betelepülők 
közül. Ez nem tréfa. Ha nem sikerül rö-
vid időn belül előre lépni, az a kerület 
egész jövőjét veszélyezteti. Legyünk 
őszinték! A csepeli ingatlanok olcsók. 
Kevesen akarnak idejönni, az ingatla-
nok nagy részét pedig nagyon nehéz 
eladni. A panelfelújítás némileg nö-
veli az ingatlanok értékét, akárcsak a 
közlekedés és a környezet javítása. De 
sokkal többet kell elérni, és bátrabban 
előre lépni. 

 Mik lennének az első intézkedései, 
ha megválasztanák polgármesternek?  
 Ha valaki vezető lesz valahol, meg 
kell nézni, hogy rendben van-e a kasz-
sza. Tisztelet és becsület a jelenlegi 
önkormányzatnak, de én új ember len-
nék ott. Kívülről nehéz megmondani, 
hogy rendben vannak-e a dolgok. Az 
önkormányzat az emberek pénzét köl-
ti, itt mindennek stimmelnie kell. Má-
sodszor: meg kell nézni, kik dolgoznak 
az önkormányzatban Csepelért. Az 
önkormányzat munkatársa is ember, 
családjuk van, biztonságra vágynak. 
Aki rendesen dolgozott a választáso-

Wolf József: mindenki 
hallgasson a józan eszére!

Wolf József és a Munkáspárt  
csepeli oldala:
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A politikus annak örült volna, ha si-
kerül egyesíteni az ellenzék erejét, és 
saját bevallása szerint mindent megtett 
ezért. Nyilatkozatai alapján ennek a 
lehetőségét a Bangóné Borbély Ildikó 
és Szenteczky János által vezetett szo-
cialisták veszítették el akkor, amikor 
leváltották Takács Mónikát. A politi-
kus a Buckai Szövetség néven induló 
ellenzéki civilek kérdéseire válaszolva 
beszélt erről. 

Szabó Szabolcs szerint a helyi közössé-
gekben kiemelt jelentősége van a civil 
szervezeteknek. Ők ápolják a települé-
sek hagyományait, felhívják a vezetők 
figyelmét a problémákra. A civilek 
vesznek részt a különböző programok 
és rendezvények szervezésében – és 
kisebb településeken a polgármestert, 
valamint a képviselő-testületeket is ők 
adják. „A kerület jövője szempontjából 
mindenképpen fontos lenne, ha több füg-
getlen civil szervezet működne a kerület-
ben. Az sem ördögtől való dolog, ha egy 

majd 75 ezer fős kerületben civil szer-
vezet indul jelölőszervezetként a válasz-
táson, és képviselőt vagy polgármestert 
juttat be a képviselő-testületbe” – emel-
te ki az ellenzéki politikus.

A politikus annak örült volna, ha a 
pártok és a Buckai Szövetség jelöltjei 
egy csapatban indulnak a választáson. 
„Amíg én ott voltam a megbeszélése-
ken, addig erre minden esély megvolt. 
Később a pártok már saját logiká-
juk alapján folytatták egymás között 
a tárgyalásokat, melynek én is csak a 
végeredményéről értesültem. Ha már 
így alakult a dolog, akkor csak abban 
tudok bízni, hogy a választások ered-
ménye révén a pártok és a Buckai Szö-
vetség képviselői többségbe kerülnek 
majd a testületben, és a választások 
után együttműködve, egymást kont-
rollálva tudják majd átvenni Csepel 
irányítását a Fidesztől” – fogalmazott 
az önkormányzati választásról Szabó 
Szabolcs. • TK
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Szabó Szabolcs bízik 
az ellenzéki civilek sikerében

 Hogyan foglalná össze programja 
legfontosabb elemeit, amelyek megy-
győzőek lehetnek a szavazók számára 
a kampány utolsó napjaiban?
 Csepel minden választókörzetében 
jelöltet tudtunk állítani. Nagyon sokan 
jöttek oda hozzánk a kitelepüléseken, 
és biztosítottak a támogatásukról. Iga-
zi csapattá kovácsolódtunk. Egy a cé-
lunk: lehető legjobb tudásunk szerint 
képviselni a lakókörnyezetünkben élő 
emberek érdekeit. Minden értelemben 
tisztább Csepelt, átlátható gazdálko-
dással működő, a lakosság érdekeit 
szem előtt tartó önkormányzatot aka-
runk működtetni. Mivel mindannyian 
civilek vagyunk, pontosan tudjuk, mik 
azok a problémák, amelyekre a válasz-
tók gyors megoldást várnak. Ezek közé 
tartozik a Királyerdőben több gyalog-
átkelő kijelölése, a közintézmények 
akadálymentesítése, a tüdőgondozóban 
röntgengép elhelyezése, és az ingázók 
által okozott parkolási gondok enyhí-
tése. Támogatjuk az állat- és környe-
zetvédelmet, a klímavédelmi intézke-
déseket, a közbiztonság megerősítését. 
Hisszük, hogy egy civil szervezetnek 
is helyet kell biztosítani a városveze-
tésben. Mi nem egy pártvezetésnek, 
hanem a csepeli polgároknak akarunk 
megfelelni! 

 Ön szerint mi jellemző leginkább 
Csepelre a főváros más kerületeivel 
való összevetésben?
 Annak ellenére, hogy Csepel földraj-
zilag zárt egység Budapesten belül, az 
itt élők egy nyitott és befogadó közössé-
get alkotnak. Bár az utóbbi időben né-
mileg javult Csepel megítélése, de még 

távol vagyunk az igazi elismertség- 
től. Még mindig az egyik legalacso-
nyabb Csepelen az egy főre jutó jöve-
delem a fővárosban. Továbbra is igen 
kevés a pormentes útburkolat. Nem 
szívesen jönnek Csepelre orvosok, ta-
nárok, vállalkozások, mert messze van, 
és lepusztult a kerület. Ha nem jár a H7-
es HÉV, akkor szinte megáll az élet. 
Amikor bedugul a Gubacsi híd, szintén 
katasztrófa van. És akkor nem beszél-
tünk az M0-sról… Terveznek hidat, de 
hova? Az Újbudát Csepellel összekötő 
Duna-híd nem fogja érdemben javí-
tani a csepeli közlekedés problémáit, 
miközben legalább 41 milliárd forint-
ba fog kerülni. Csepelre érkezve egy 
lepukkant, lepusztult városkép fogad-
ja az utazót. A HÉV melletti szakasz 
Ófalunál, az Ady Endre út Szabótelep-
nél gyászos képet fest. Háros egyes ré-
szei pedig felvehetnék a versenyt egy 
brazil nagyváros nyomornegyedének a 
látképével. 

 Mik lennének az első intézkedései, 
ha megválasztanák polgármesternek?  
 Az új önkormányzatban először 
azokat a változásokat állítjuk vissza, 
amelyeket a fideszes önkormányzat el-
sőként felszámolt 2010-ben. Módosít-
juk a szervezeti és működési szabály-
zatnak a polgármester és a szociális 
bizottság hatásköréről szóló fejezetét. 
Újra bevezetjük a napirend előtti fel-
szólalások lehetőségét és az úgyneve-
zett egyebek napirendi pontot. Átlátha-
tóvá tesszük a gazdálkodást: ezt nem 
csak ígérjük, hanem meg is valósítjuk! 
Az elmúlt öt év szerződéseit felülvizs-
gáljuk, a sort a Csepeli Városfejleszté-

si Kft.-vel kezdjük. Az önkormányzat 
cégeinek felügyelőbizottságaiban az 
ellenzék is helyet kap majd. A 24 órás 
orvosi ügyelet működési feltételeit biz-
tosítani fogjuk, ha másképpen nem, ak-
kor a költségvetésből lesz rá pénz. Ren-
deletben fogjuk szabályozni az alkohol 
árusítását 22 óra után. A drogosokkal 
szemben megköveteljük a hatékonyabb 
fellépést a rendőrségtől, ha már évi 150 
millió adóforinttal támogatjuk a műkö-
désüket. • CSA

Pákozdi József: a civileknek 
helyük van a városvezetésben

Pákozdi József és civil jelöltjeinek 
közösségi oldala:

A Jobbik Győri Alapszervezete október 8-án közleményben jelezte, 
hogy mind a négy jobbikos jelölt visszalépett, mint egyéni válasz-
tókerületi képviselőjelölt. 

Ahogy írják, kilépésünk hónapok óta tervezett volt, 
„nincs köze a DK országos pártközpontja által meg-
rendelt, a fideszes polgármestert lejárató anyagok-
hoz.” (..) Teljes közlemény:

„Eljött a várt 
pillanat! Kilépünk 
az ellenzéki 
összefogásból!”

kig, annak lehetőséget kell adni a foly-
tatásra. Nem szabad az önkormányzati 
dolgozókat pártalapon lecserélni. Har-
madszor: lakossági gyűlést hívnék ösz-
sze a Béke téri stadionba. Oda befér 35 

ezer ember, a felnőtt csepeliek zöme. 
Az emberek hallják meg rögtön, mire 
számíthatnak, és mit kérünk tőlük. 
Negyedszer: azonnal külön szolgálatot 
állítanánk fel a lakosság segítésére. Ide 

bárki fordulhatna éjjel-nappal, ha prob-
lémája van. Ha megkezdi működését a 
szolgálat, akkor a csepeliek tudni fog-
ják, hogy nem hiába szavaztak a Mun-
káspárt jelöltjére. • CSA

fotó: Tóth B
eáta

fotó: facebook
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„Figyelj! Amikor patkányt találok, akkor 
azt meg kell filmesítenem. Nem tudom, 
mi bajotok van a patkánnyal. Az egy ér-
telmes, okos állat, gyorsan szaporodik, 
mindent túlél. Olyan, mint egy fideszes, 
nem? Szerintem a patkányok (ezt) már 
kikérték maguknak” – ezekkel a sza-
vakkal támadta le szeptember 27-én a 
csepeli önkormányzat egyik dolgozóját 
Takács Krisztián, az ellenzéki pártok 
egyik jelöltje. 

A becsületsértés, korrupció és magáno-
kirat-hamisítás miatt jogerősen elítélt 
politikus haragját az váltotta ki, hogy 
őt bíráló szórólapokat találtak leveles-
ládákban. A pár helyre bedobott lapon 
az állt, hogy Takácsot korrupció és 
magánokirat-hamisítás miatt jogerő-
sen elítélték – vagyis az igazság. Ezen 
mégis annyira felhúzta magát a politi-
kus, hogy az első szembe jövő önkor-
mányzati dolgozóba belekötött. Samna 
Gábor volt az, a polgármesteri hivatal 
kabinetvezetője. Takács húsz percen 
keresztül patkányozta, gyalázta a kabi-
netvezetőt azzal vádolva, hogy ő dobál-
ta be a szórólapokat. Bizonyítéka nem 
volt, de ennek ellenére videóra vette, 
majd közzétette a zaklatást. A már be-
zárt hivatalba is bement, a portást pe-
dig, aki szólt, hogy már zárva vannak, 
félretolta. Takács a durvább jeleneteket 
később törölte, úgy töltötte fel a videó-
kat a Facebookra. El lehet képzelni, mi-
ket mondott még, ha ez nem tartozott a 
durvábbak közé. 

Eközben Bangóné Borbély Ildikó és 
Szenteczky János behatoltak a csepeli 
Fidesz irodájába. Engedély nélkül men-
tek be, ahol videófelvételeket, valamint 
fotókat készítettek. Amikor az ott dol-
gozók felszólították őket a távozásra, 

közölték, hogy maradnak. Húsz percig 
fotóztak, videóztak tovább, csak akkor 
mentek ki, amikor kiérkeztek a rend-
őrök. Ők sem találták meg a vádjaik 
szerint Fidesz által gyártott szórólapo-
kat. Amit egyébként biztosan beszórtak 
volna mindenhova, ha valóban a kor-
mánypárt terjeszti, és nem csak egy ma-
gánakcióról van szó. 

Csaba Péter, az ellenzéki pártok másik 
közös jelöltje eközben szintén a közös-
ségi oldalán terjesztette, hogy a fide-
szesek patkányok, minden szavazójuk 
bűnöző, birka és zombi. A politikus arra 
is többször utalt, hogy a kormánypárti 
szavazók titokban arra vágynak, hogy 
megerőszakolják őket a migránsok. 

Bangóné, Szenteczky, Takács és Csa-
ba Péter sem kértek elnézést azért, amit 
tettek. Az előbbiek mellett az is kínos 
pillanatokat okozott, hogy egy Hazafi 
Attila nevű, politikai hatalommal való 
üzérkedés miatt nyolcszorosan elítélt 

bűnöző csatlakozott az ellenzék csepeli 
kampánycsapatához. A szocialisták kö-
zül ráadásul az elmúlt tíz évben kettős 
gyilkosság, pedofil bűncselekmények 
és sikkasztás miatt is elítéltek politiku-
sokat. Szenteczky János frakcióvezetőt 
aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, 
felbujtóként elkövetett rágalmazás bűn-
cselekménye miatt ítélték el, korrupciós 
pere jelenleg is tart.

Erdősi Éva választási győzelme ese-
tén úgy alakítana ki bérlakásokat a 
kerületben, hogy a négyemeletes há-
zakra sátortetőt húzna, derült ki egy 
interjúból. A Sétányok négyemelete-
sei között járva kérdezősködtünk, mi 
a véleményük az ott élőknek a terv-
ről. Voltak, akik nem is hallottak róla, 
akik viszont igen, felháborítónak tart-
ják az ötletet. Mások egyenesen dro-
gosok beköltöztetésétől, lepusztult 
városrészek kialakulásáról tartanak. 

A Népszava oldalán augusztus 25-én 
jelent meg egy cikk Erdősi Éva pol-
gármesteri terveiről. A cikk szerint a 
polgármesterjelölt úgy létesítene bér-
lakásokat Csepelen, hogy a lapostetős 
házakra sátortetőt húzna, amelyek így 
kiegészülnének egy emelettel, ahová 
lakókat lehetne költöztetni, miközben 
a házakba lifteket lehetne szerelni. Az 
ötlet hamar kiverte a biztosítékot a cse-
pelieknél. Terjengenek a hírek ugyanis, 
hogy az ilyen típusú lakásokba szociáli-
san rászorulókat, illegális bevándorlókat 
költöztetnének. Ezzel egy a Hős utcához 
hasonló gettó is kialakulhatna Csepel 
négyemeletes városrészein.

Bűnözés, drog 
A Hős utcai történet régóta a figyelem 
középpontjában van. A kőbányai tele-

pen hiába folyamatos a rendőri jelenlét, 
a kábítószer-kereskedelmet nem sikerült 
megállítani. A drog mellett a bűnözés is 
jelen van. Az ottani önkormányzat most 
a telep felszámolására készül. Ehhez 
hasonló gettó kialakulásától tart most 
az általunk Csepel egyik közkedvelt vá-
rosrészén, a Sétányokon megkérdezett 
csepeliek egy része. „Nem tudom, ezt ki 
találta ki, de biztos, hogy az illető soha 
életében nem járt még társasházi lakó-
gyűlésen. A lakók biztosan nem járul-
nának hozzá. Már ha megkérdeznének 
erről minket egyáltalán” – mondta egy 
harmincas éveiben járó férfi. Szerinte 
bizonyosan „rosszarcúakat” költöztet-
nének ide, ez pedig tönkretenné a kör-
nyéket. Hosszasan meséli a kőbányai 
gettó történetét  – úgy látja, kísérteties 
a hasonlóság a telep sorsa Erdősi Éva 
tervével – végül csak legyint: „Ismerem 
a Hős utcát, jártam ott, rengeteg a pat-
kány, nem egy leányálom. Remélem, eb-
ből a tervből semmi nem lesz.” 

A közeli Sparnál nyugdíjas nénibe bot-
lunk, vékony kabátja alól kilátszik bí-
borvörös kardigánja. „Ne vicceljenek 
már! Naponta hallgatom a Klubrádiót  
és nézem a híradót, ilyen őrültséget 
biztosan senki nem mondott!” Amikor 
pedig bizonyítékul Erdősi Éva szavait 
idézzük, mérgesen elküld minket.

Továbbmegyünk a volt Görgey iskola 
felé. Az önkormányzat láthatóan tö-
rődik a környékkel: nemrég játszóte-
ret épített és elbontotta a szocialisták 
által bezárt Görgey iskola romos épü-
letét. „Jó lenne itt egy szép park!” – 
tekint körbe egy kapucnis, negyvenes 
éveiben járó férfi, miután megszólít-
juk. Kérdésünkre, hogy mit szól Erdő-
si Éva ötletéhez, azt mondja, semmi-
képp nem támogatja, hogy a  negyedik 
emeleten lévő lakása tetejére még egy 
szintet húzzanak. „Van egy tippem, 
kik kapnák azokat a lakásokat” – teszi 
hozzá sokatmondóan.

Egyszer már megtették
A válaszadók szinte egyöntetűen ki-
zártnak tartják, hogy lenne olyan tár-
sasház, amelynek lakói egy ilyen nagy-
mértékű változtatásba beleegyeznének. 
Egy fiatal nő például a reményét fejezte 
ki, hogy a lakók megkérdezése nélkül 
„egy ilyen hülyeséget” senki nem való-
sít meg. Egy idős úr pedig arról beszél, 
hogy ő nyugodtan, békében szeretné le-
élni a hátralévő éveit. Éppen ezért nem 
támogat semmiféle plusz emeletet.

Olyannal nem sikerült beszélnünk a 
Sétányok lakói közül, aki kiállt vol-
na Erdősi Éva ötlete mellett. Volt, 
aki azt fejtegette, hogy bár a magas 
albérlet-árak miatt szükség lenne bér-
lakásokra, „nagyon meg kellene néz-
ni”, hogy kiknek, milyen családoknak 
adják oda ezeket a lakásokat. Minden-
esetre a Sétányokon senki sem akar 
„bűnöző elemeket.”

Az esély pedig megvan rá. Mint is-
meretes, 2007-2008 környékén éppen 
Csillagtelepet tették tönkre a most visz-
szatérni szándékozó szocialisták azzal, 
hogy az ott élők megkérdezése nélkül, 
a IX. kerülettel együttműködve 34, 
problémás életű családot költöztettek a 
városrészbe. • Lass Gábor

Eldurvult a kampány 
az ellenzéki pártoknál

Akár bűnözők beköltöztetését 
is jelentheti Erdősi Éva terve

Azt kérjük a választásokon induló pártoktól, hogy rendezvényeikről küldjenek tájékoztatást 
lapunk számára, hogy azokról hírt adhassunk.

Takács Krisztián videója 
a patkányozással:

A csepeli kampánycsapatnak 
besegítő, nyolcszorosan elítélt 

Hazafi Attila fotói:

Karácsony Gergely Hazafi Attilával

Erdősi Éva elképzelése az, hogy a négyemeletes 
házakra sátortető kerüljön, s az így kialakított lakásokba 

szociálisan alapon is új lakókat költöztessenek
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fotó:  Facebook

fotó: Vermes Tibor
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Az elmúlt évekhez hasonlóan Csepel 
önkormányzata idén is együtt ünne-
pelt a kerületi szépkorúakkal október 
első napján. A remek hangulatú dunai 
hajókiránduláson hatszáz nyugdíjas 
vett részt, majd velük együtt közel 
hétszáz főt köszöntöttek, s láttak ven-
dégül a volt ÁMK tornacsarnokában. 
Az időseket Borbély Lénárd polgár-
mester köszöntötte. 

Csepeli 
sakkozók 
sikere
Sikeresen szerepeltek a csepeli sakko-
zók a Nagykanizsán megrendezett VI. 
Országos Szenior Rapid Sakkbajnok-
ságon. A versenyen hatvanhatan vettek 
részt, köztük profi szinten játszó meste-
rek és nemzetközi mesterek. A 66 éves 
Fodré Sándor, aki korábban megnyerte 
a csepeli házibajnokságot, a tizenhetedik 
helyen végzett. Havasköri László a har-
mincharmadik lett. A résztvevők svájci 
rendszerben mérkőztek meg egymással, 
ami azt jelentette, hogy egy versenyző 
kilencszer ült asztalhoz, egy mérkőzés 
kétszer húsz percig tartott. A kerületi 
elődöntőt a Csepeli Nyugdíjas Közös-

ségi Házban tartották meg, ahonnan a 
legjobbak jutottak tovább az országos 
döntőbe. Havasköri László a csepeli 
csapat és saját teljesítményét értékelve 
elmondta: „Tavaly összességében jobban 
szerepeltünk, de egyáltalán nem szégyen-
kezhetünk az eredményeink miatt. Az 
élmezőny nagyon erős, a legjobbak kö-
zött profik játszottak. A győzelmet Har-
bicsay Péter nemzetközi mester szerezte 
meg, aki hét és fél pontot gyűjtött kilenc 
mérkőzésen. Sokat számított a pillanat-
nyi forma. Négy és fél pontot szereztem, 
ami csak féllel kevesebb Fodré Sándor 
teljesítményénél. Apámtól tanultam meg 
sakkozni. Jó játék, igazi kikapcsolódás, 
mindenkinek ajánlani tudom. Korábban 
mesterjelölt szinten sakkoztam, azt szok-
tam mondani, hogy erős amatőr játékos 
vagyok. A hangulat remek volt Nagyka-
nizsán, sok régi ismerőssel találkoztam. 
Ez volt a harmadik alkalom, hogy részt 
vettem az országos döntőn.” • CSA

Pontosan öt évvel ezelőtt e napon in-
dult el először a nyugdíjasok hajóki-
rándulása akkor még egy hajóval a 
Dunán. Mára egyik kedvelt programja 
lett az időskorúaknak a sétahajózás, 
megduplázódott a résztvevők száma 
is, így most két hajó futott ki a Boráros 
téri kikötőből. 

A kellemes sétahajózás után az ÁMK 
tornacsarnokában folytatódott a szép-

korúak köszöntése. Borbély Lénárd 
köszöntőjében a következőket mondta: 
„Csepelen a nyugdíjasok extra törődést 
és extra figyelmet érdemelnek. Hálás 
vagyok, hogy él itt egy összetartó kö-
zösség. Számomra élmény volt az elmúlt 
évek közös programsorozata, melyet 
folytatni fogunk a csapatommal együtt.”

Az ünnepi ebéd után Voith Ági és Bod-
rogi Gyula adott műsort. • A.Zs.

IDŐSEKIDŐSEK

Csepeli nyugdíjasok  
az idősek világnapján

fotó: facebook

„Jólesik a figyelem” 

Unger Ágnes és Magyari Róbert: 
„Három éve vagyok nyugdíjas, a 
párom már régebb óta. Jó itt a ke-
rületben élni, mert törődik velünk 
a városvezetés. A nyugdíjasházban 
pezsgő élet van, változatos a prog-
ram, segítőkészek a munkatársak. 
Kirándulunk, táncolni járunk, de 
voltunk úti beszámolón is, járok 
számítógépes tanfolyamra, horgoló 
szakkörbe.”

Korányi Tivadarné és Juhász Má-
ria: „Először veszünk rész hajóki-
ránduláson, és nagyon jól érezzük 
magunkat. Jövőre is szívesen eljö-
vünk. Szeretünk Csepelen lakni, ja-
vult sok minden, megszépült a kör-
nyezet, megújultak a játszóterek, a 
parkok. Jó, hogy gondolnak ránk a 
városvezetők, jólesik a figyelem.”

A nagy érdeklődésre tekintettel 
szeptemberben két időpontban 
került sor a Csepeli Nyugdíjas Kö-
zösségi Ház Esztergomba szerve-
zett kirándulásaira. A résztvevők 
az esztergomi pályaudvartól a 
bazilikáig kisvasúttal tették meg 
az utat. Megnézték a bazilika al-
templomát, majd onnan a királyi 
várig sétáltak, egy rövid pihe-
nő után pedig betértek a Szent 
Tamás kápolnába. A kirándulás 
Esztergom egyik városrészében, 
Vízivárosban folytatódott, mely-
nek főterén egy hangulatos cuk-
rászdába is ellátogattak a résztve-
vők. Az egész napos programot 
túravezető kísérte. 

A további, tervezett kirándulások-
ról részletes program tekinthető 
meg a Nyugdíjas Közösségi Ház-
ban. A résztvevőknek regisztrálni 
kell személyesen vagy telefonon, 
illetve ezen az e-mail címen: nyug-
dijashaz@csepelivaroskep.hu 

Közösségi 
és kulturális 
élmények 

Voith Ági és Bodrogi Gyula adott nagy sikerű műsort

fotó: Vermes Tibor
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A Rákóczi Kert – Családok parkja fo-
tópályázatot hirdetett A parkban meg-
élt legjobb pillanatok címmel. Borbély 
Lénárd polgármester az ünnepélyes 
díjátadón elmondta, a Rákóczi Kert 
nemcsak Budapest, de az ország egyik 
legjobb parkjai közé tartozik. A pá-
lyázatra mintegy 50 pályamű érkezett, 
amelyek között a zsűri olyan sokat ta-
lált színvonalasnak, hogy önkormány-
zati kezdeményezésre a két fődíj mel-
lett 23 különdíjast is jutalmaztak. Ők 
vásárlási utalványt nyertek, amelyet 
egy játékboltban válthatnak be. A láj-
kok száma alapján választott nyertes 
Uicz-Juhász Vivien, aki egy húszezer 
forint értékű ajándékcsomagot nyert. A 
fődíjat Bordás Orsolya nyerte. Nyere-
ménye a Hunguest Hotel Pelion szállo-
da jóvoltából egy két fő részére szóló 

két éjszakás szállás Tapolcán. A díj-
nyertes képen egy nagymama látható 
unokájával, amelyet az édesanya készí-
tett. A zsűri indoklása szerint azért ez a 
fotó tökéletesen kifejezi, hogy a Rákó-
czi Kert több generáció számára nyújt 
élményeket.

Szuhai Erika önkormányzati képvi-
selő lapunknak a házban zajló tudatos 
közösségfejlesztést, közösségépítést 
emelte ki. „Hamarosan jön a hidegebb 
idő, mégis érdemes lesz idelátogatni, 
mert a Rákóczi Kert is számos prog-
ramot kínál. Minden generáció megta-
lálja a maga szórakozását: a gyerekek-
nek élményfestést szerveznek, a szülők 
részt vehetnek angol nyelvi képzésben, 
míg az idősebbeket megtanítják az in-
ternethasználatra.” • LG

Csepelt számos kép-
zőművészeti alkotás dí-
szíti, ezek a köztereken 
kívül az épületek hom-
lokzatán is megtalálható-
ak. A második világhá-
ború után készült egykori 
Egészségház oldalán lát-
ható egy négyszög alakú 
talapzaton álló, két és fél  
méter magas, négyala-
kos, kőből készült szo-
borcsoport, amely a Csa- 
lád címet viseli.  A tömb 
eredeti funkciójában 
szü-lőotthonként már 
nem üzemel, de a nem-
rég felújított tüdőgon-
dozóban ma is gyógyító 
munka folyik.

Csepel község elöljárósága 
az 1947. augusztus 26-án 
átadott épület díszítésével 
Schwarcsuk József szob-
rászművészt (1910–1994) 
bízta meg, és háromezer 
forint előleget biztosított 
a munka megkezdéséhez. 
Az alkotó a gyárban és a 
Vasmű művészcsoportjá-
ban is dolgozott.  Családi 
hagyományt folytatva lett 
egyszerre a WM munkása 
és a művészcsoport tagja, 
ugyanis édesapja, Schwar- 
csuk Lajos mint a művek 
alkalmazottja vezette az 
első képzőművészeti kört. 
Az üzemben a tehetsé-
ges munkások művészeti 

képzését támogatták, és a Szerszám-
gépgyár ebédlőjében több alkalommal 
rendeztek tárlatot az elkészült munkák-
ból. A kor ideológiájának megfelelően 
a munkásábrázolások domináltak, a 
nagy tetszést arató szobrokból gyakran 
több kisebb kivitel is készült, amelyek 
számos alakalommal reprezentációs 
ajándékként külföldre kerültek. • S.K.

Az aradi 
vértanúk 
emlékezete
170 éve, 1849. október 6-án végezték 
ki Aradon az 1848–49-es szabadság-
harc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig 
ugyanezen a napon hajtották végre 
gróf Batthyány Lajos egykori mi-
niszterelnök halálos ítéletét. A bécsi 
forradalom évfordulójára időzített ki-
végzéssorozat a szabadságharc utáni 
megtorlások tetőpontja volt. Bár a sza-
badságharc 1849 tavaszán még nagy 
magyar győzelmeket hozott, Ferenc 
József császár fő szövetségesétől, 
Oroszországtól kért segítséget a for-
radalom leveréséhez. A hatalmas cári 
haderő eltiporta a több mint egy éve 
folyó harcokban kivérzett magyar se-
regeket. 1849. október 6-án a szabad-

ságharc befejezését követően az ifjú 
Ferenc József császár súlyos büntetés 
kiszabásával akarta megüzenni a ma-
gyaroknak, hogy nem tűri birodalmá-
ban a lázadást. A császár tizenhárom 
magyar honvédtábornokot ítéltetett 

halálra, mindegyiküket nyilvános és 
megszégyenítő kivégzéssel sújtva.

Csepelen, a vértanúk tiszteletére állí-
tott táblánál emlékeztek meg a kivég-
zett honvédtábornokokra.

TÖRTÉNELEMCIVIL ÉLET

Fotópályázat a Rákóczi Kertben
Nyertesek
Bordás 
Orsolya:
„Har-
mincöt 
éve élek 
Csepelen, 
nagyon 
szeretünk itt 
lakni. Másfél éves 
kisfiammal majdnem minden hét-
végén eljövünk a Rákóczi Kertbe. 
A park mindig nagyon tiszta, gon-
dozott és biztonságos, mindenki-
nek csak ajánlani tudom.” 

Uicz-
Juhász 
Vivien: 
„Beval-
lom, a 
felújítás 
előtt egy-
általán nem 
jártunk a Rákóczi Kertbe, azóta 
viszont rendszeresen itt vagyunk. 
Hetente egyszer járok baba-ma-
ma tornára és angoltanfolyamra. 
Olyan összetartó közösség alakult 
ki, hogy nemcsak a gyerekek, de 
még az anyukák is alig várják, 
hogy találkozzunk egymással. Új 
barátokat szereztünk, akikkel azó-
ta rendszeresen összejárunk.”

Nagy sikerű előadást hallgathatott meg a közön-
ség a Csepeli Szimfonikus Zenekar közremű-
ködésével október 5-én este a Nagy Imre iskola 
sportcsarnokában. Johann Strauss A denevér 
című háromfelvonásos operettjének ősbemutató-
ját 1874. április 5-én tartották Bécsben – a darab 
töretlen sikere azóta is tart.

Strauss operettje Csepelen

A régi szülőotthon 
szoborcsoportja

A zsűri által kiválasztott legkreatívabb harminc 
fotót egy hónapig kiállítják a közösségi házban

A szülőotthon 
homlokzata

Schwarcsuk 
József Öntő 

című alkotása
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Díjátadó ünnepségen köszön-
tötték a Weiss Manfréd isko-
lában a Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum (BK-
SZC) azon diákjait, akik az 
oroszországi Kazanyban 
megrendezett szakmák vi-
lágbajnokságán kiváló ered-
ményt értek el. A magyar 
csapat a részt vevő hatvan 
ország közül a huszadik lett. 
A BKSZC diákjai közül vi-
lágbajnok lett Simon Krisz-
tián bútorasztalos, hárman 
pedig kiválósági érmet sze-
reztek. A világbaj-
nok felkészítő ta-
nára Fekete Zoltán 
volt. A kiválósági 
érmet szerzett diá-
kok és felkészítőik: 
Krehely István vil-
lanyszerelő (tanára: 

Takács János); Fekete Mar-
tin épületasztalos (tanára: 
Babanecz Csaba); Balogh 
Krisztián kőfaragó (tanára: 
Gill Viktor). 

A húszéves Simon Krisztián 
ezt mondta érdeklődésünk-
re: „Előzetesen arra készül-
tem, hogy egy ír tervezésű 
bárszekrényt készítek el, a 

tervet azonban né-
mileg megváltoz-
tatták a versenyen. 
A négy nap alatt 
huszonegy és fél 
óra állt rendelkezé-
semre, amelyet úgy 
kellett beosztanom, 

hogy betartsam a munkafázi-
sok határidejét. A szakértők 
pontozták az elvégzett mun-
kát: a méretek pontosságát, 
a csapolást, a ragasztásokat, 

a felületkezelés minőségét. 
A bútorasztalos szakmára 
nagy igény van. Boldog va-
gyok, hogy világbajnok let-
tem.” • Cs. A.

Ha valaki éppen németül tanul, és 
nyelvvizsgára készül, nagy segítség le-
het a következő két applikáció, melyek-
kel ingyenesen lehet gyakorolni. 

Az alapszókincshez tartozó szavak 
gyakorlásában, valamint az aktív 
szókincs gyors bővítésében segít a 
magyar nyelven elérhető Deutsch In-
ter-aktiv. 5300 szót tartalmaz, amelyet 
több mint tízezer példamondattal lehet 

gyakorolni. 

Ha a hallás utáni szövegértés megy ne-
hezebben, akkor a Deutsche Welle ol-
dalán kifejezetten hallás utáni szöveg-
értést tesztelő feladatokat lehet találni, 
de van olyan lecke is, amely a minden-
napi kifejezéseket, a hírek nyelvezetét, 
a ritka szavakat dolgozza fel. Videók, 
hanganyagok és szövegek alapján kell 
feladatokat megoldani. A tanfolyamok 

ingyenes regisztráció 
után érhetők el, de a 
honlapról ki lehet 
nyomtatni a feladat-
lapokat is.

Szakmájuk legjobbjai 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

Felvételi lázban ég a Szárcsa
A Szárcsa iskola szeptember 25-én részt vett a Mi a pálya?  
elnevezésű interaktív, műszaki pályaválasztó fesztiválon. A 
diákok találkozhattak az informatikai, távközlési, gépészeti, 
épületgépészeti, vegyipari, elektronikai középiskolák szakem-
bereivel, tanáraival és cégekkel is. Játszhattak ipari robotok-
kal, kipróbálhatták a mozdonyvezetői szimulátort, vegyész-
kedhettek, és még számtalan lehetőséget kaptak arra, hogy 
testközelből megismerjék egy-egy műszaki szakma rejtelme-
it. A nagyszabású programnak Szujó Zoltán sportriporter volt 
a házigazdája, aki vidámmá varázsolta az ott töltött időt. A 
program nem titkolt célja volt, hogy a gyerekek jól érezzék 
magukat, és megtalálják a számukra megfelelő hivatást. 

Látogatás a Miniversumba
A Mészáros Jenő Óvoda, Általános Iskola és EGYMI tanu-
lói az iskola alapítványát segítő Salvia LEO Klub támoga-
tásával a Miniversumba látogattak. A terepasztalokon Ma-

gyarország, Ausztria és Németország tájai, nevezetességei 
elevenednek meg. A gyerekek interaktív képernyőn láthat-
ták a helyi látványosságok eredeti képeit, beavatkozhattak 
az asztalon zajló forgalomba, eseményeket, mozgásokat, 
hang- és fényhatásokat kelthettek életre. Az élményt mind 
a kisebb, mind a nagyobb tanulók egyaránt sokáig megőr-
zik emlékezetükben.

Megnyertük, összeszereltük!
A Herman Ottó Általános Iskola nyerte a Programozz ro-
botot! elnevezésű pályázatot, melyet a  Knorr-Bremse Rail 
Systems Budapest hirdetett meg. A pályázattal a cég lehető-
séget kívánt biztosítani a diákoknak a programozás megis-
meréséhez, megszerettetéséhez. A nagy értékű, programoz-
ható robotokat Sávos András, a cég ügyvezető igazgatója 
adta át a nyerteseknek. A diákok az első feladatot, a robotok 
összeszerelését Ötvösné Tomkó Zsófia tanárnő vezetésével 
sikeresen teljesítették. 

Teljes cikk:

Segítség a nyelvvizsgához

Simon Krisztián

Díjátadó ünnepségen köszöntötték a Weiss Manfréd iskola azon 
diákjait, akik a szakmák világbajnokságán vettek részt Kazanyban

fotó: Tóth B
eáta

fotó:  pixabay
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A nordic walking, vagyis az északi 
gyaloglás dinamikus, az egész testet 
átmozgató edzésforma, könnyen és 
gyorsan elsajátítható, sokrétű sport, 
melynek kiváló élettani hatásai van-
nak. Csepelen egy csapatnyi lelkes és 
fiatalos nyugdíjas űzi ezt a sportot a 
Kis-Duna-partján. Edzéseikhez bárki 
csatlakozhat, aki szeretne kicsit tuda-
tosabban, egészségesebben élni.

A nordic walking gyökerei a múlt szá-
zad harmincas éveire vezethetők vissza. 
Akkoriban a finn sífutók nyári edzés-
programjában alkalmazták, de önál-
ló sportággá csak a kilencvenes évek 
végén vált. Csepelen 2013 óta vannak 
rendszeres, az idősebb korosztálynak 
szóló nordic-edzések. A tréningeket 
Menyhértné Tóth Terézia egészségügyi 
szakoktató-egészségnevelő tartja, aki 
közel húsz éve ismerkedett meg ezzel 
a sportággal. „Nagyon szeretek síelni, 
de itthon ez egy nehezen gyakorolható 

sportág, ezért úgy döntöttem megtanu-
lom a sífutást. Bozsik Anna oktatóhoz 
fordultam, aki nemcsak a sífutással, de 
a nordic walkinggal is megismertetett. 
Megtapasztaltam, hogy ez a fantasztikus 
sportág mennyire átmozgatja az egész 
testet, és annyira megszerettem, hogy 
edzői képesítést is szereztem. Küldeté-
semnek érzem az egészségnevelést, fon-
tosnak tartom, hogy tegyünk az egész-
ségünkért. Az elmúlt években rengeteg 
sikerélmény ért. A rendszeres mozgásnak 
köszönhetően sokaknál csökkenthetők a 
krónikus betegségekre szedett gyógysze-
rek, jelentősen javulnak, illetve elmúlnak 
az alsó végtagi ízületi panaszok. Ezek a 
csodálatos eredmények arra sarkallnak, 
hogy tovább folytassam a munkám.”  

Heti két edzés ingyen
Jelenleg 30-40 fő jár rendszeresen a cso-
portba, heti két edzésünk van, kedden és 
csütörtökön délelőtt, de a háziorvosok-
kal körvonalazódó együttműködésnek 

köszönhetően, elegendő jelentkező ese-
tén délutáni edzés is indulhat. A nordic 
walking helyes technikáját, a szabályos 
bothasználatot havonta egyszer külön 
oktatás keretében sajátíthatják el a részt-
vevők a Királyerdei Művelődési Házban. 
A megfelelő bot kiválasztásában is segít-
séget, tanácsot kapnak itt az érdeklődők 
– mondja a szakember. A nordic walking 
a sífutás ritmikus, átlós irányú mozgása-
ira épít, ötvözi a sífutás lépéstechnikáit, 
bizonyos ugrótechnikákat, de futó- és 
fitneszelemeket is magába foglal. „Az 
edzések során mindenki megtalálja a szá-
mára legideálisabb tempót. A másfél órás 
kis-Duna-parti tréningeket nyújtásokkal 
szabdaljuk fel, ilyenkor bevárjuk a társa-
ság minden tagját, hisz ez egy közösségi 
program” – teszi hozzá az edző.

Bárki csatlakozhat
Az északi gyaloglás felgyorsítja, ser-
kenti az anyagcsere-folyamatokat, akti-
válja a vérkeringést, fokozza a szív- és 
érrendszer teljesítményét. A diagonális 
mozgás pedig jelentősen javítja a koor-
dinációs képességet. „Bárki csatlakozhat 
az egészségmegőrző edzésekhez, hisz ez 
a sport pontosan azt az élettani mozgást 
hozza vissza, ami gyermekkorunkban 
természetes volt számunkra. Az izmok 
és ízületek fájdalommal jeleznek, ha nem 
mozognak eleget. A csípőnk, térdünk, 
gerincünk mozgástartományát a városi 
életünk során nem használjuk ki megfe-
lelően, ettől meszesedések alakulnak ki. 
Az edzéseknek köszönhetően azonban a 
reumatikus ízületi fájdalmak elmúlnak. A 
nordic walking az egészséget hozza visz-
sza” – fogalmaz az edző.

A sportághoz kapcsolódó pozitív ta-
pasztalatait Pataki Mihályné, Ibolya is 
megosztotta velünk. „Hat hónapja járok 
edzésekre, befogadó, őszinte közösség-
re találtam itt. A rendszeres edzésektől 
teljesen elmúltak a csípőfájdalmaim, de 
a tréningek nemcsak fizikailag építenek, 
megtanítottak arra is, hogyan bánjak 
megfelelően a testemmel. Jó lenne, ha 
minél több csepelihez eljutna az egész-
ségmegőrző programunk híre, mert így 
sokkal többen tölthetnék fitten és egész-
ségesen nyugdíjas éveiket.” • PE

Szülők kezdeményezésére szervezett 
elsősegély-tanfolyamot a Humán Szol-
gáltatások Igazgatósága a Csepeli Csa-
ládsegítő Közösségi Házban. A kurzust 
az Országos Mentőszolgálat munkatár-
sa, Kiss Dezső tartotta. A szakember a 
csecsemők és a kisgyerekek újraéleszté-
sével ismertette meg a jelenlévőket. Az 

érdeklődők kipróbálhatták a mellkas-
kompresszió alkalmazását, a tanfolyam 
ugyanakkor a vészhelyzetekben szük-
séges teendőkre is felhívta a figyel-
met. Az oktatásra ellátogatott Borbély 
Lénárd polgármester is, aki elmondta: a 
tanfolyam remek kezdeményezés, hisz 
az elsősegélynyújtás fontos és hasznos 
tudást jelent a hétköznapi vészhelyze-
tekben. Hozzátette: reméli, hogy a ke-
rületben jó híre megy a programnak, és 
további tanfolyamokra is sor kerülhet 
majd. Idén tavasszal egyébként több 
alkalommal tartottak sikeres elsőse-
gély-tanfolyamokat a kerületben. Már-

ciusban a csepeli tagóvodák dolgozói 
vehettek részt háromnapos kurzuson, 

májusban pedig a szülők sajátíthatták el 
az újraélesztés alapjait.

Rövid beszámoló és néhány fotó érke-
zett szerkesztőségünkbe, melyet Bérces 
Imréné küldött. A Katona József utca 
egyik társasházának lakói nevében írt, 
akik ebben az évben is részt vettek az 
önkormányzat ingyenes növényosztási 
akcióiban. A mostani cserjeosztáson ka-
pott bokrokat is elültettek már a lakóhá-
zuk előtti kiskertbe. „Nagy  lelkesedés-
sel  kertészkednek a 70 és  80  év közötti 
lakók. A kertünket ápoljuk, öntözzük, a 
növényeket köszönjük. Szebbé tehetjük 
így a környezetünket” – írja olvasónk.

Nordic walking: 
baráti közösség 
a Kis-Duna-parton

CIVIL ÉLET CIVIL ÉLET

Elsősegély-tanfolyam szülőknek

Cserjék a Katona utcában
fotó: Tóth B

eáta

fotó: GM
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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 és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

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

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk október 25-én, pénteken jelenik meg.
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KIEMELT AKCIÓNK!
50%-OS KEDVEZMÉNY

MINDEN GYERMEK RUHÁZATRA
amíg a készlet tart!

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat
a Csepel Pláza mellett található

Cím: Csepel II. Rákóczi Ferenc út 146.
Nyitvatartás: H-P: 9-19 Szo.:9-13.30 Vas.: zárva

A BaUer Magyarország speciális Mélyépítő kft. a német BAUER Spezialtiefbau GmbH. leányvál-
lalata, amely világszerte vezető szerepet tölt be a mélyalapozási technológiák alkalmazásában, 
illetve a munkagépek gyártásában. Magyarországon több mint 29 éve speciális mélyépítéssel 
foglalkozó, stabil működésű építőipari cég keres munkatársakat az alábbi munkakörbe:

amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a job@bauer.hu címre, vagy
érdeklődjön a 06-30/205-8878-as telefonszámon. levelében ne felejtsen el hivatkozni a betöltendő munkakörre!

lakatost
Feladatok:
• speciális mélyépítő szerszámok javító hegesztési munkálatai
• acél szerkezetek összeállítása, helyszíni felméréssel
• betonacél armatúrák szerelvényeinek építési helyszínen történő 

behelyezése, hegesztése

elvárások:
• lakatos, hegesztő végzettség • önálló munkavégzés
• rajz alapján történő munkavégzés
• Lakatos – hegesztő munkakörben szerzett minimum 1 éves tapasztalat
további elvárások:
• feddhetetlen életút • józan élet • rugalmasság (munkavégzés helyszíne)
• nagy munkabírás, szorgalom • kollegiális hozzáállás

Munkavégzés helyszíne:
Budapesti székhely mellett a munkavégzés helyszíne változó

előnyt jelent: 
• B kategóriás jogosítvány • mélyépítési területen szerzett tapasztalat

amit kínálunk:
• biztos állás nagy múltú, stabil német anyavállalatú építőipari cégnél 
• biztos anyagiak, hivatalosan bejelentett munkaviszony
• folyamatos oktatások és továbbképzések,
• családias környezet, csapatépítő tréningek

Építőipari gÉpszerelőt
Feladatok:
• láncos kotrók, építőipari berendezések telepítése, javítása
• betanított mérési munkálatok elvégzése, jegyzőkönyvezése
• időszakos vizsgálatok elvégzése

elvárások:
• Építőgép szerelő, gépszerelő vagy autószerelő
• Hidraulikus rendszerek javításában szerzett tapasztalat.
• B kategóriás jogosítvány • alapvető számítógépes ismeretek
• Építőgépek javításában, karbantartásában szerzett minimum 

1 éves tapasztalat.
további elvárások:
• feddhetetlen életút • józan élet • rugalmasság (munkavégzés helyszíne) •

nagy munkabírás, szorgalom • kollegiális hozzáállás

Munkavégzés helyszíne: 
Budapesti székhely mellett a munkavégzés helyszíne változó

előnyt jelent:
• Villamosságban jártasság • Speciális mélyépítési tapasztalat

amit kínálunk:
• biztos állás nagy múltú, stabil német anyavállalatú építőipari cégnél 
• biztos anyagiak, hivatalosan bejelentett munkaviszony
• folyamatos oktatások és továbbképzések,
• családias környezet, csapatépítő tréningek
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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

A Sétáló utcai könyvtár és valamennyi 
Szabó Ervin Könyvtár október 16-án, 
szerdán zárva tart! 

Október 16-a 17 óra: EZ(O)KOS klub  el-
marad! 

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

November 8-a 10 óra: Kerekítő mondókás 
móka 0-3 éveseknek - játékos foglalkozás

Személyes színházjegyvásárlás a 
könyvtárban minden hétfőn 16 órától 
18 óráig. Novák Zoltánné Rózsa: novak.
rozsa@gmail.com, tel.: 06-30/4141684

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

Minden kedden 10 órától Kanaszta csata 
kártyaklub

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

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. tel.:2763-512 

Ha Ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, 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 telefonszámon.

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

* * *

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.

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: november 6-án.
Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerdán, 

16.30-tól tartjuk összejövetelünket. Klub-
vezető: Novák Ágnes, kineziológus. Leg-
közelebb: október 30-án. Téma: A szeretet 
gyógyító ereje

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás és 
iskolás csoportokat. Telefon: 276-8953

Könyvújdonságok: kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 
Ingyenes beiratkozási lehetőség: 70 év 
felettieknek és 16 év alattiaknak. 

Internethasználat. A könyvtár állomá-
nyából kivont, jó állapotú könyvek, folyó-
iratok és DVD-filmek 50-100 Ft-os áron 
megvásárolhatók!

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

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

A 10-ek szabadon. A kiállítás 
október 10-én, 17 órakor nyílik. 
A tárlat október 30-ig 
tekinthető meg.

* * *

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

Pánti Imre: Ősök kapuja című, festészet-
napi kiállítása október 20-án, 17 óra-
kor nyílik meg. 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

AZ ELŐZŐ ÉVEK HAGYOMÁNYÁT 
FOLYTATVA A CSEPELI ÖNKORMÁNYZAT 
IDÉN IS FOLYTATJA 

INGYENES ALMA-
ÉS BURGONYAAKCIÓJÁT. 

A novemberi esemény helyszíneiről, 
pontos tudnivalóiról később 
közlünk részleteket.

Szeptember végén az ukrajnai Khar-
kivban akrobatikus rock and roll páros 
világkupát és formációs Európa bajnok-
ságot rendeztek, ahol az Island Rock 
Csepel Táncsport Egyesület négy tán-
cosa – Ambruzs Kinga, Kovács Bence, 
Nagy Balázs, Nagy-Végvári Lilien – is 
összemérhette tánctudását a világ leg-
jobbjaival. Fantasztikus tánccal a The 
Future Team junior páros formáció iga-
zi bravúrt hajtott végre: életük első  Eu-

rópa-bajnokságán 5. helyezést értek el! 
A párosoknak is nagyon jól sikerült a 
világkupa, mind három páros az eddi-
gi legjobb helyezését érte el. A nagyon 
erős mezőnyben sikerült bekerülniük a 
negyeddöntőbe, ahol juveniles kategóri-
ában 18. helyen végzett Barthos Ben-
ce – Ambruzs Kinga (Masters - Island 
Rock), Nagy Balázs – Nagy-Végvári 
Lilien pedig 23. helyezett lett. Kovács 
Bence Bálint – Oravecz Zsófia (Island 

Rock - Magic) Main Class Contact Sty-
le kategóriában a 24. helyen fejezte be 
a versenyt. Edzőjük: Tramontini Péter.

Nagyszerű eredmény az Eb-n
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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 szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szom-
bat 9.00-13.00,  csoportok számára egyéb előre egyeztetett időpontban is.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(Tamariska-domb) – állandó kiállítás
IDŐPONT: 2019. OKTÓBER 23.., 10.00-16.00 ÓRÁIG
A tárlat díjmentes megtekinthető.

BABA, TINI BÖRZE IDŐPONT: 2019. NOVEMBER 16.
Asztalok bérelhetőek október 7-től személyesen. 

NYUGDÍJAS KLUB IDŐPONT: OKTÓBER 5., 15.00-18.00

HANGFÜRDŐ IDŐPONT: OKTÓBER 5., SZOMBAT 10.00
Tibeti hangtáblák csodálatos hangjai és gongok 

TANFOLYAMOK
Bábos mesekuckó ovisoknak 3-6 éveseknek bábjáték dramatikus játékok, 
kézműveskedés. Szerda: 16.30-17.30. Vezeti: Papp Judit 06 20 486 6443 
Képregényrajzolás az őszi szünetben Időpont: október 28., 29., 30.
Vezeti: Nógrádi Györgyi 06 30 944 3460 
Újra! Maminbaba Időpont: szerda 10.00. Hordozóigényt, kérjük előre 
jelezzék. Jelentkezni lehet: Bokros Marianna 06 20 999 9424
Új! Táncolj és rajzolj zenére Mozgáskoordinációt fejlesztő foglalkozás 
komolyzenére 5-12 éves gyerekeknek. Időpont: csütörtök 16.30. Vezeti: 
Eisenmann Tünde 06 20 455 9291. Első alkalom: október 3.
Aviva torna Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik a 
hormonális egyensúlyt. Időpont: október 19. szombat 9-13 óráig
Vezeti: Végh Beáta 30 475 6498 
Új! Kezdő Salsa tanfolyam Divatos latin ritmusok, önfeledt szórakozás, 
tanulás és ismerkedés. Időpont: szerda 18.00, első ingyenes alkalom 
október 2. Jelentkezni lehet: Szabó Csilla 06 30 999 0702

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

2019. OKTÓBER 19. ,10:00 
SÉTA A MÚLTBA – BUNKERTÚRA
Látogatás a Csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. A program ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

ÚJ TANFOLYAM: VARRÓISKOLA 
Október 28. – November 18., hétfőnként 18.00-21.00 
Regisztráció: 70/278-5349 vagy noemi@idastyle.hu

ÚJ TANFOLYAM: ZUMBA GOLD 
Kismamáknak, nyugdíjasoknak, mozgásukban korlátozottaknak. 
Hétfő: 10.00-11.00 

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 
RINGATÓ szerda: 9.30-10.00; 10.15-10.45, 11.00-11.30
CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.
KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30
BODYART hétfő: 19.00-20.00, csütörtök: 20.00-21.00
CAPOEIRA ABOLICAO kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30
GERINCTRÉNING szerda: 18.00-19.00
GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00
HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.00-20.30
JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30
LADY DANCE HALADÓ hétfő, csütörtök:19.30-20.30
ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00
ÖNZETLEN MASSZÁZS Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. Kedd: 16.00-20.00
KATTANJ A HÁLÓRA!  Ingyenes számítógép- és internethasználói 
tanfolyam. Szerda: 18.00-20.00

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

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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga: kedd: 10.00-11.00
Íjászat: Szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött. 
Kézimunka foglalkozás: kéthetente péntek 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: Csütörtök: 9.00-10.00
Tartásjavító gerinctorna: Nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére. 
Hétfő: 9.30-10.30, péntek 15.00-16.00

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Hastánc (kezdő) Péntek: 17.30-18.30. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Akrobatikus rock and roll: Kedd: 16.00-17.30, csütörtök: 16.00-17.00
BLACK TOP hip-hop tánciskola: szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes: Hétfő: 17.00-19.00
Hatha jóga: Kedd: 18.00-19.30
Fashion dance (gyerek): 
Kedd, csütörtök: 17.00-18.00 és 18.00-19-00
Kis-Csepel Néptáncegyüttes. Kedd: 17.30-20.30
Ritmikus gimnasztika - kezdés szeptember 2-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)
Tehetséggondozó ovis csoport népijáték-néptánc, hétfő: 17-17.45
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
Meridián torna: csütörtökön 18.30-19.300 
Íjászat: szombatonként  9.30-12.30 között

KLUBOK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.
AA Klub: szerda, 18.00-19.00

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

Megunt
kamaszholmik

vására

2019. november 16. szombat,
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
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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

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

09.20: A női önbizalom titkos tükre
10.18: Hogyan bánjunk a férfiakkal?

11.15: Hogyan állj talpra szakítás után?

Mindhárom pénteken 18 órától

Előadó:

Marozsák Szabolcs,
Női Önbizalom Edző

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Ford Kuga Business
Plusz extrákkal, akár

6 290 000 Ft-ért*

www.autofort.hu
*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevő szer ző -
 dé sekre, Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes. 
Az ajánlat és az akciós finanszírozás részleteiről az Auto-Fort Ford márka-
ke reskedé sek adnak további felvilágosítást! A képen látható autó illusztrá-
ció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel. 
A je len hirde tés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül aján lat   -
té telnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209 g/km. 
Vegyes ü zem anyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

Auto-Fort Ford márkakereskedések és márkaszervizek:
1044 Budapest, 
Váci út 66–72.

T: 06 1 452 9710
autoszalon.vaci@autofort.hu

1097 Budapest, 
Könyves K. krt. 3.
T: 06 1 452 9720

autoszalon.konyves@autofort.hu

1215 Budapest, 
Védgát u. 45.

T: 06 1 277 3755
autoszalon.csepel@autofort.hu

*1.5l EcoBoost 150LE 
motor; fűthető kormány, 
szélvédők, első ülések, 
és még számos kényelmi 
extrával, Ford Credit 
finanszírozással 

Ford Kuga hird4 102x135mm CS5 2019okt2.indd   1 2019.10.02.   16:08

Telefonosokat keresünk, 
nyugdíjasokat is. 

Tapasztalattal
rendelkezőknek magasabb

órabér.
Tel.: 06-30/898-2013
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Lady és Pax Állateledel Bolt
XXI. (Csepel-Csillagtelep) Erdősor u. 92. 
KUTYA,  MACSKA,  HOBBI KISÁLLATOK
– az egyedi igényeknek utánajárunk, ha tudjuk teljesítjük

– állatgyógyászati készítményekre van engedélyünk
– 5000 Ft felett ingyenesen kiszállítunk Csepelen

NYITVA TARTÁS: K-P: 12-19, Szo: 9-13 ÓRÁIG.
Telefonszám: GULYÁS ZSUZSANNA +36-70/328-3543

Facebook: Lady és Pax Állateledel Bolt

Lady_es_Pax_minta_XXI_102x65  02/10/2019  14:08  Page 1

INGATLAN________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panorá-
ma 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. ________________________________________ 
KISKUNLACHÁZA központjában, rendezett utcában 
400nm telken álló tégla családi ház eladó. Ár: 20 mFt. 
Érdeklődni: 06 20 515 83 33________________________________________ 
DÖMSÖDÖN 400nm bekerített termő gyümölcsös, 
stéggel együtt eladó. A telek a Dunától 300 m-re, 
víz,villany van. Ár: 4 mFt. Érdeklődni: 06 20 515 83 33

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók 
wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték 
szerelés. Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon biza-
lommal. T.: 06 1 402 4330, 06 20 491 5089 ________________________________________ 
MINDEN féle sírköves munkák, gránit kövek állítása, 
eladása. Folyamatos akciókkal bárhol – bármikor 
T.: 0670 531 80 78________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás. Kőműves javítások, 
burkolás. Kovács gergely: 06 30 5686 255.

KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes 
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752________________________________________ 
DÖMSÖDÖN zárt ingatlan lakókocsi és hajó tárolását 
vállalom. T.: 0620 515 83 33________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető 
lakótelepi erkélyre. Korlátfelújítás üvegezéssel, fes-
téssel is. Egyéb lakatosmunkák – javítások. 
T.: 284 25 40, 0670 209 42 30.________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával. 
T.: 0670 2963231

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI műhelybe önállóan dolgozni tudó (nyug-
díjas is lehet), káros szenvedélyektől mentes karosz-
széria-lakatost keresek, kiemelt bérezés. Érd.: 0630 
576 1985________________________________________ 
SZIGETSZENTMIKLÓS, Leshegyi-ipari parkba 2 
műszakos munkarendbe jó kézügyességű összesze-
relőket keresünk. Céges busz biztosított. Bérezés: 
nettó 160.000.-tól. Érdeklődni a 06-20-9-889-017-
es telefonon.

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék 
készpénzért. 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

2019. október 11., 16.00
HANGFÜRDŐ

- zengő hangtáblákkal és gonggal -
A hangfürdő során a hangtálak és a gong által keltett 

hangrezgések hullámaiban végezzük a relaxációt. A Tibeti 
hangtálak 12 fémből kézzel vannak kimunkálva. A hangok 
és rezgések a szervezet eredeti harmóniáját helyreállítják 

és ily módon alkalmat kínálnak a gyógyuláshoz.

Csoportban, kényelmes ruhában, fekve történik a 
hangmasszázs. Mindenkit szeretettel várunk!

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött! Kérjük, hozzanak takarót! Időtartama: 60 perc

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 355-4032

szm.iroda@csepelivaroskep.hu
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Mindenkit szeretettel várunk!

ŐSZIDŐK
2O19. OKTÓBER 12. • SZENT IMRE TÉR

17.OO: B52 
KONCERT

18.3O: IRIGY HÓNALJMIRIGY


