
csepeli
hírmondó

A XXI. Kerületi Önkormányzat lapja
X. évfolyam 31. szám | 2019. október 25.

CSEPEL VÁLASZTOTT: 
ISMÉT BORBÉLY LÉNÁRD 
A POLGÁRMESTER

Közvetlen tehervonat 
indult Csepelről Kínába

5. OLDAL   

4. Csepeli Fitnesznap: 
sportoltak és segítettek

12. OLDAL

1956 emlékezete
6. OLDAL



2 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 3ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Tisztelt Csepeliek!

Október 13-án lezajlott az önkor-
mányzati választás. Csepel is döntött.

Köszönetet mondok a bizalomért és a 
támogatásért! Köszönöm a csapatom 
nevében is, hogy nagyon sokan támo-
gatták a Fidesz-KDNP jelöltjeit.

Külön szeretnék köszönetet monda-
ni annak a rengeteg embernek, akik 
hozzájárultak a sikerhez és segítet-
ték a kampánymunkánkat. Köszö-
nöm nektek, nélkületek nem sikerül-
hetett volna!

Csepel az elmúlt években rengeteget 
fejlődött és szépült. Számtalan színes 
programmal tettük változatossá a kerület életét. Sokat 
dolgoztunk új munkahelyek megteremtéséért, az itt élő 
családokért, a nyugdíjasokért. Kevés olyan időszak volt 
Csepel életében, amikor annyi fejlődés és megújulás 
történt, mint az elmúlt években. Ez közös sikerünk és 
közös eredményünk.

Az elmúlt években Csepel a főváros egyik leginkább 
támogatott kerülete volt. Összességében 1,5 milliárd 
forint támogatásban részesültünk, amelyből olyan dol-
gok születtek, mint például a Rákóczi Kert – Családok 
Parkja. De a csepeli gerincút befejező szakaszainak 
tervezése is a főváros támogatása révén folytatódha-

tott. Ezek a tervek 2020 májusában 
fejeződnek be. Utána jöhet a meg-
építés, de ez szintén a főváros ha-
tásköre. Az eddigi támogatásokért 
köszönet Tarlós Istvánnak.

Az előttünk álló évek feladata tiszta 
és egyértelmű. Azon az úton kell to-
vább haladnunk, amelyet a csepeliek 
kijelöltek, és amelyen az elmúlt évek-
ben jártunk.

Számítok az önkormányzatba beke-
rült összes pártra és képviselőre Cse-
pel érdekében. Értékalapú együttmű-
ködésre van szükség, mert az itt élők 
mindennapjai és a lakókörnyezetünk 
fejlesztése közös érdekünk.

A Fidesz-KDNP képviselőivel a jövőben is minden dön-
tésünkkel a csepeliek érdekeit fogjuk szolgálni.

Ránk továbbra is számíthatnak, mert nekem és a csa-
patomnak Csepel az első!

Hajrá, Csepel!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS
2019. október 13.

A főpolgármester választás eredménye

Budapest XXI. kerület települési választás eredményei

Forrás: valasztas.huÖsszeállításunk a 2019. október 24-ei, 16 óra előtti állapot alapján készült.

Újrázott a csepeli polgármester
A csepeli választópolgárok szavazatainak közel 53 százalékával október 13-án újraválasztották 

Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) polgármestert a XXI. kerületben. Kihívója, Erdősi Éva, az összefogás jelöltje 
a szavazatok 43 százalékát szerezte meg. Az egyéni körzetekben fej-fej mellett alakult a választás végeredménye. 
A képviselő-testületbe nyolc kormánypárti és nyolc összellenzéki jelölt jutott be, valamint a kompenzációs listáról  

Pákozdi József, a helyi Buckai Szövetség Egyesület jelöltje.

Választópolgárok száma: 1 367 945 
Szavazó választópolgárok száma: 704 073 (51,47%) 

Érvényes szavazólapok száma: 695 218

● Karácsony Gergely Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP 353 593 50,86%
● Tarlós István Fidesz-KDNP 306 608 44,10%
● Puzsér Róbert Állampolgárok a Centrumban Egyesület 30 972 4,46%
● Berki Krisztián Független 4 045 0,58%

● Borbély Lénárd Fidesz-KDNP 14 899  52.54%
● Erdősi Éva Momentum-DK-MSZP- Párbeszéd-LMP 12 260 43.23%
● Pákozdi József Buckai Szövetség Egyesület 971 3.42%
● Wolf József Munkáspárt 230 0.81%

Választópolgárok száma: 60 324 
Szavazó választópolgárok száma: 29 017 (48,1%) 

Érvényes szavazólapok száma: 28 360

Megválasztott főpolgármester: Karácsony Gergely

Megválasztott polgármester: Borbély Lénárd

Megválasztott képviselők
Bolgár nemzetiségi önkormányzat: Tihova Ivanova Kraszimira, Jorgov Cvjatkó, Tyutyankov Mária (MBE) • Görög nemzetiségi 
önkormányzat: Deliagosz Paszkalisz, Deliagosz Eleni, Csumarisz Sztavrula (SYLLOGOS) • Horvát nemzetiségi önkormányzat: 
Greguricz Zoltán, Tábori-Simara Andrea, Simara Béla Józsefné (Magyarországi Horvátok Szövetsége) • Lengyel nemzetiségi 
önkormányzat: Medzibrodszky Aleksandra Agnieszka, Gaál Tibor, Dr. Csúcs Lászlóné (BEM Egyesület) • Német nemzetiségi 
önkormányzat: Kaltenecker Gábor, Hajdu-Nonn Nikolett, Lászlóné Balázsovits Magdolna, Gayerhosz Norbert, Németh-Hatos 
Fruzsina (ÉMNÖSZ) • Örmény nemzetiségi önkormányzat: Szárkiszján Ádám, Szmandra József Tamás, Szilágyi Jánosné 
(Magyar - Örmény Kulturális Egyesület) • Roma nemzetiségi önkormányzat: Farkas Lászlóné, Berki Vanessza, Varga Ferenc 
Miklós, Baloghné Szalkai Viktória (RPM), Kolompár Tünde (Lungo Drom) • Román nemzetiségi önkormányzat: Bodnár Zoltán, 
Nagy Béláné, Hangyási Erzsébet (ÖMRE) • Szerb nemzetiségi önkormányzat: Oroczi-Borbáth Szilvia, Szemler István, Nagy 
György (Srpski Forum) • Ukrán nemzetiségi önkormányzat: Dr. Stefuca Viktória, Stefuca Hermina, Bernáth Viktória (Csongrád 
Megyei Ukránok Kulturális Egyesülete)

Nemzetiségi önkormányzati választás eredménye

Forrás: valasztas.huÖsszeállításunk a 2019. október 24-ei, 16 óra előtti állapot alapján készült.
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Elindult az első konténerszállító teher-
vonat a METRANS Csoport csepeli 
telephelyéről Kínába október 21-én. 
A szerelvény Magyarországon, Szlo-
vákián, Ukrajnán, Oroszországon és 
Kazahsztánon keresztül halad a kínai 
Hsziamen városába. A csaknem tíz-
ezer kilométeres utat tizenöt nap alatt 
teszi meg. A vonat indítását egy gomb-
nyomással jelezték az ünnepségen részt 
vevő érdekeltek: Mosóczi László, az In-
novációs és Technológiai Minisztérium 
államtitkára, Kiss Péter, a METRANS 
Csoport elnök-vezérigazgatója, Zhou 
Yi, a kínai nagykövetség első titkára és 
Borbély Lénárd polgármester. 

A Kínába tartó szerelvény mostantól 
menetrendszerűen közlekedik majd, 
így a hazai cégek és a régió más vál-
lalatai számára gazdaságos hozzáférést 
kínál a legnagyobb ázsiai piachoz. A 
vasúti áruszállítás jelentős közúti te-
herforgalmat képes környezetbarát mó-
don kiváltani. A tervek szerint a hetente 
közlekedő járat Kínából szállít termé-
keket a METRANS dunaszerdahelyi 
termináljára, majd érkezik Budapestre, 
miközben a cégcsoport több telephelyé-
ről összegyűjti az árukat. Ugyanez a 
vonat indul vissza Budapestről Kínába. 
Ezzel hatékony megoldást kínálnak az 
exportőrök számára, akik a közép-eu-

rópai régióból küldik termékeiket Kí-
nába. Az árukat a METRANS csehor-
szági, szlovákiai, ausztriai és budapesti 
termináljain rakodják a szerelvényre. 
Az elsőként útnak indított vonat negy-
vennégy konténert szállít, amelyekben 
nagyrészt Magyarországról származó 
áruk találhatók. Az új Budapest–Kína- 
járat egyúttal „zöld” logisztikai megol-
dást is jelent, hiszen a vasúti áruszállí-
tás jelentős közúti teherforgalmat képes 
környezetbarát módon kiváltani.  

Magyarország kedvező földrajzi elhe-
lyezkedése jó lehetőséget kínál Kína 
számára, hogy itt legyen Kelet-Közép- 

Európa logisztikai és szolgáltatási köz-
pontja. Hosszabb távon további fejlesz-
tések várhatóak, az együttműködés 
pedig új lendületet adhat a két ország 
közötti kereskedelmi kapcsolatnak. 
 
„A METRANS Csoport 2017 elején nyi-
totta meg csepeli telephelyét, és azóta 
folyamatosan jó az együttműködés az 
önkormányzattal. A Kínával való köz-
vetlen vasúti kapcsolat nemcsak Ma-
gyarországnak, hanem Csepelnek is 
előnyös. Mintegy kétszázötven új mun-
kahely jött létre, a cégcsoport fejlődése 
pedig Csepel sikeréhez is hozzájárult” 
– hangsúlyozta Borbély Lénárd. • CSA

AKTUÁLISÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Közvetlen tehervonat 
indult Csepelről Kínába

A szerelvény Magyarországon, Szlovákián, Ukrajnán, Oroszországon és Kazahsztánon 
át 15 nap alatt 9500 kilométer utat tesz meg a kínai Hsziamen városába

A csepeli önkormányzat összetétele 
 

Egyéni választókerület

1. EVK: Bercsik Károly Fidesz-KDNP
2. EVK:  Zupkó János         Fidesz-KDNP
3. EVK:  Losinci Róbert        Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik
4. EVK:  Várkonyi András    Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik
5. EVK:  Szuhai Erika      Fidesz-KDNP
6. EVK:  Balogh Ernő      Fidesz-KDNP
7. EVK:  Takács Krisztián   Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik
8. EVK:  Makray Barbara   Fidesz-KDNP
9. EVK:  Csaba Péter   Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik
10. EVK:  Kovács Dávis Attila  Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik
11. EVK:  Tóth Sándor  Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP-Jobbik
12. EVK:  Czibulyáné Szonday Szilvia   Fidesz-KDNP

Kompenzációs lista 

Ábel Attila Fidesz-KDNP
Dukán András Ferenc Momentum-DK-MSZP- Párbeszéd-LMP-Jobbik
Horváth Gyula Momentum-DK-MSZP- Párbeszéd-LMP-Jobbik
Morovik Attila Fidesz-KDNP
Pákozdi József Buckai Szövetség Egyesület  

A települési képviselőtestület
tagjainak száma: 17 fő

Egyéni választókerületben
megválasztható: 12 fő
Kompenzációs listáról

mandátumhoz jutó: 5 fő

● Fidesz-KDNP
● Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-LMP
● Buckai Szövetség Egyesület

Forrás: valasztas.huÖsszeállításunk a 2019. október 24-ei, 16 óra előtti állapot alapján készült.

KÖSZÖNJÜK, CSEPEL!

Október 13-án Csepel a biztonságos jövőre és a kiszámítható fejlődésre szavazott. Csapatom 
nevében is köszönöm megtisztelő bizalmukat és nagy arányú felhatalmazásukat a közös munka 
folytatásához. A továbbiakban is Csepelért és Önökért, a kerület minden lakójának boldogulásáért 
fogunk őszintén és legjobb tudásunk szerint dolgozni. Csepel polgármestereként ígérem, hogy 
a jövőben is mindenki számíthat ránk!

TISZTELT CSEPELIEK!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

RÁNK BÁRMIKOR SZÁMÍTHAT!

Hirdetés

fotó: G
M
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Az emlékműnél koszorút helyezett el az 
önkormányzat nevében Borbély Lénárd 
polgármester és Szeles Gábor jegyző. 
Szintén koszorúzott Domokos László, 

majd az Országgyűlés nevében helyez-
tek el koszorút. A hála jeléül rótták le 
kegyeletüket a csepeli pártok, intézmé-
nyek, civil szervezetek képviselői. 

1956 emlékezete: 
koszorúzás, 
kitüntetések
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára emlékeztek Cse-
pel elöljárói, a pártok és civil szervezetek képviselői október 23-án a Szent 
Imre téren, ahol megkoszorúzták az 1956-os emlékművet. Ünnepi beszédet 
mondott Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke. Felidézte, hogy 
sorsdöntő pillanatok voltak ’56 októberében, amikor a haza egyként harcolt a 
megszállók ellen. Büszkék lehetünk a hőseinkre, nemzeti értékeinkre. 

Kóczián Antal: „Jó érzés tölt el, 
hogy még most is gondolnak ránk. 
A Csepel SC nagy tettet hajtott végre 
a bajnoki győzelemmel, mert olyan 
kiváló csapatokat előztünk meg, mint 
az Újpest, az MTK és a Fradi. Nagyon 
erős, egységes együttesünk volt. 
Én hátvédként különösen fejjátékban 
voltam jó. Olyan támadókkal vettem 
fel a küzdelmet, mint a világklasszis 
Albert és Bene. Ilyen focisták ma már 
nincsenek nálunk.”

Gondos Tibor: „Igencsak 
meghatódtam, amikor értesítettek, 
hogy kitüntetnek a hatvan évvel 
ezelőtti szereplésünkért. Alig vártam, 
hogy újra eljöhessek Csepelre, 
ahová rengeteg emlék köt. A fiam, 
Gondos Gábor kísért el, aki maga 
is a Csepelben focizott. Annak idején 
a gyárban dolgoztam meóvezetőként. 
A feleségemmel hetven éve élek 
boldog házasságban, időm nagy 
részét otthon töltöm.”

Pál Tibor: „Meglepett, hogy díjazzák 
az akkori bajnokcsapatot, egyben 
megörültem neki, mert szép dolog 
a megemlékezés ennyi esztendő után. 
Végtelenül boldog vagyok! Sajnálom, 
hogy korábbi csapattársaim már 
nem lehetnek itt. Nagyon szép idők 
voltak azok, sosem felejtem el. 
Nem voltak világsztárjaink, de igazi 
csapatot alkotunk. Mi hárman, régen 
láttuk egymást utoljára, megható 
találkozás volt.”

A hatvan éve bajnokságot nyert Csepel SC labdarúgócsapata kapta 
a Csepel Örökség díjat. A csapat három élő tagja vette át a kitüntetést. 

A csepeli pártház elfoglalásaA Tanácsház téri HÉV-átjáró a harcok után

Ezt követően megemlékezést tartot-
tak a Királyerdei Művelődési Házban, 
ahol színitanodás növendékek idézték 
fel a 63 évvel ezelőtt lezajlott forrada-
lom és szabadságharc pillanatait.  

A műsor után Borbély Lénárd polgár-
mester átnyújtotta a Csepel  Örökség 
Díjat a hatvan évvel ezelőtt bajnoksá-
got nyert Csepel SC labdarúgócsapata 
három élő tagjának: Kóczián Antal-

nak, Gondos Tibornak és Pál Tibor-
nak. Gratulált a díjazottaknak, akik 
dicsőséget szereztek Csepelnek, és 
jó példát mutattak a feltörekvő fiatal 
sportolóknak. • Cs. A.

Fotók: fotó: Tóth Beáta
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1956 nyarán egy tizenkét fős csoport 
érkezett Kínába, hogy egy nem hiva-
talos versenyen bizonyítsák a Csepel 
teherautók kiváló teljesítményét. A Kí-
nai Népköztársaság célja az volt, hogy 
a nemzetközi kínálatból kiválasszák 
a durva tibeti terepre legalkalmasabb 
járművet, cserébe a legsikeresebb gyár-
tó komoly megrendelésre számíthatott.

A Csepel teherautók sorozatgyártása 
1950-ben kezdődött, de 1955-ben már 
exportra is készítettek járműveket. A 
kínaiak által megfogalmazott kritéri-
umoknak megfelelő hegyi kocsik ki-
alakítása komoly műszaki fejlesztési 
feladat volt. A Járműfejlesztési Intézet 
kísérleti üzemében a kutatómérnökök 
olyan motor kialakításán dolgoztak, 
amely teljesítményvesztés nélkül mű-
ködik a magas hegyekben is. Az átala-
kított modell a HD-420 (Hegyi Dízel) 
márkajelzést kapta.

A magyar csapatot Somhegyi Kristóf 
kutatómérnök, tervező, az expedíció 
vezetője, Pentelényi János a Csepel 
Autógyár főkonstruktőre, dr. László 
András orvos, Patkó Imre újságíró, 
Rév Miklós fotóriporter, Tálas Barna, 
a pekingi Magyar Nagykövetség tit-
kára és tolmácsa, valamint hat próba-
mester alkotta (ezek egyike a csepeli 
Szücs Antal volt), akik a három nyolc-
tonnás teherautót felváltva vezették. 
Ők nem egyszerű sofőrök voltak, ha-
nem olyan gépjárművezetők, akik a 
szereléshez is értettek.

A magyar mellett cseh, szovjet, ame-
rikai és német teherautók próbálták 
teljesíteni a 2244 km-es távot 3-4 ezer 
méter magas hegyek oldalába vájt föld-
sávokon, óriási hőingadozás közepet-
te. A nem létező utak alkotta terep és 
a magashegyi levegő embert és gépet 
egyaránt komoly próbatétel elé állított. 

A magyar csapat a lengéscsillapító ru-
góinak folyamatos eltörése miatt sokat 
bajlódott, de a távot elsőként teljesítve 
szeptember 25-én begördült Lhászába. 
Ajándékként a tibeti fiataloknak Pan-
nónia motorkerékpárt vittek magukkal.
A verseny után, október 23-án érkeztek 
Pekingbe, közben Magyarországon ki-
tört a forradalom, amiről a csapat tag-
jai semmit sem tudtak. A siker ellené-
re a politikai változások miatt végül a 
Szovjetunió kapta a megrendelést.

Az expedíció eseményeiről később Pat-
kó Imre Tibet című könyvében számolt 
be. A kötet Rév Miklós felvételeivel gaz-
dagon illusztrálva tárta a nagyközönség 
elé a viszontagságokat. A megpróbálta-
tások azonban a célba éréssel nem értek 
véget, a hazatérés is kalandosra sikere-
dett. Csak novemberben, a forradalom 
leverése után szállhattak repülőre. De ez 
már egy másik történet… • SK

AKTUÁLIS TÖRTÉNELEM

A csepeli székhelyű CraftUnique Kft. 
egy száz százalékban magyar fejleszté-
sű cég, amely a világ közel 25 orszá-
gába exportálja a saját fejlesztésű 3D-
nyomtatóit és közel félszáz szakképzési 
centrumban segíti a hazai oktatást. 

A cég egy garázsműhelyből, közössé-
gi finanszírozással indult el 2013-ban. 
Ma már a globális piac vezető szerepe-
lői között vannak úgy, hogy a manufak-
túrás jellegű, kézi összeszerelés, illetve 
megmunkálás egy 450 négyzetméteres 
csepeli gyártóegységben zajlik, a Szik-
ratávíró utcában. A száz százalékban 
magyar tulajdonban lévő cég eddig 
több mint tízezer darab 3D-nyomtatót 
értékesített, főként Észak-Amerikában 
és az Európai Unió területén. A követ-
kező években szeretnék fejleszteni a 
magyar piacot, és évente megduplázni 
forgalmukat. A cég fejlesztői csapata – 
a kezdeti néggyel szemben – ma már 
15 főt számlál, amit 2021-ig szeretné-
nek megduplázni.  

A cég több szempontból is mérföldkő-
höz érkezett. Idén ünneplik ötéves fenn-
állásukat, így a vállalkozás új fejlődési 
szakaszba léphet, valamint hamarosan 

piacra dobják a magyar mérnökök, ma-
gyar fejlesztők által létrehozott új 3D- 
nyomtató-családot. 

A kft. idén húsz új munkahelyet terem-
tett Budapesten. Számos magyar és 
külföldi egyetem használja a Craftbo-
tokat, a cég saját fejlesztésű 3D-nyom-
tatóit. Fontosnak tartják, hogy minden 
hazai iskolában legyen legalább egy 
3D-nyomtató, valamint diákokat, és a 
későbbi ipari szereplőket felkészítsék 

arra, mire használható egy 3D-nyom-
tató. Becslések szerint a következő két 
évben közel hétmillió darabra nő az 
ilyen típusú nyomtatók száma az okta-
tásban. A cég fő célja, hogy a globális 
3D-nyomtatási piac meghatározó sze-
replőjévé váljanak, valamint az, hogy 
az észak-amerikai, illetve az európai 
piacokon bekerüljenek az oktatási 
ágazat öt legmeghatározóbb szereplő-
je közé. • LG

Csepel a 3D-s 
technológia központja Expedíció Tibetben 

Csepel teherautókkal

Tibet, Lhásza. Rév Miklós felvételén a magyar expedíció, bal oldalon a három magyar 
teherautó. A fotót a Magyar Fotográfiai Múzeum bocsátotta rendelkezésünkre

fotó: Tóth Beáta
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Új szolgáltatással bővült az Ökumeni-
kus Segélyszervezet 2017-ben megnyi-
tott csepeli fejlesztő központja. A Gyere-
kek és Fiatalok Fejlesztő Házának és az 
Országos Segélyközpontnak helyet adó 
épületben most Közösségi Pont nyílt, 
melynek szolgáltatásai és közösségi ese-
ményei ingyenesek, így biztosítva lehe-
tőséget a nehezebb körülmények között 
élő családok számára is a programokon 
való részvételre. A készségfejlesztő 
foglalkozások és közösségi események 
mellett, a Roche Magyarország Kft. 
támogatásának köszönhetően – Szol-
nok, Miskolc és Szendrő után – egy az 

egészség megőrzését szolgáló 
sószoba is része lett a csepeli 
intézménynek, amely mostantól 
szintén térítésmentesen elérhető.
 
A csepeli Közösségi Ponton fejlesztő-
pedagógus vezetésével készségfejlesz-
tő, kreatív programokon vehetnek részt 
a gyerekek, már egészen kicsi kortól. A 
foglalkozáson különleges alkotó mód-
szereket ismerhetnek meg és próbál-
hatnak ki, miközben mondókákat, gye-
rekdalokat tanulnak. Az alkalmakon 
kiemelt szerepet kap a környezet- és 
egészségtudatosságra való figyelem-

felhívás játékos, a gyerekek korának 
megfelelő formában. A Közösségi Pon-
ton rendszeresen zajlanak baba-mama 
klubfoglalkozások is.

A sószobát olyan családok használhat-
ják, akiknek korábban nem volt lehető-
ségük ilyen terápiára. A sószoba kiváló 
helyszínéül szolgál a foglalkozásoknak 
is, hiszen így a gyerekek a fejlesztő já-
tékok, gyakorlatok elvégzése közben 
egyidejűleg gyógyulhatnak vagy előz-
hetnek meg betegségeket.

A kábítószer-fogyasztás veszélyeiről 
tartott szülőknek drogprevenciós előa-
dást Kosztyú László főtörzsőrmester a 
Jedlik Ányos Gimnázium ideiglenes 
épületében. 

A szülők elmondása alapján a csillagte-
lepi buszvégállomás területén a közel-
múltban drogot kínáltak a fiataloknak, 
amelyet a tantestület jelzett a kerületi 
rendőrkapitányságnak, így a környéken 
a járőrözést megerősítették. 

A szülőkkel való találkozás apropóját is 
ez az esemény adta. A kerületi megbí-
zott rendőr zászlós, aki egyben az isko-
la rendőre is, filmvetítéssel illusztrálta 

előadását. A levetített kisfilmben látha-
tók voltak a BRFK helyszíni szemléin 
készült megrázó fotók: hogyan találtak 
rá egy 17 éves lányra otthonában, egy 
21 éves egyetemista fiúra szobájában s 
egy 16 éves élsportolóra ágyában, aki 
karácsony előtt két nappal halt meg. A 
tizenéves Kriszti börtönbe kerüléséről 
mesélt, Szabó Győző színész pedig tíz-
éves drogozásáról. 

A filmben megszólaló dr. Zacher Gá-
bor toxikológus szerint hétszáz szer 
van kint a piacon, amelyet még a szak-
emberek sem ismernek pontosan. Kris-
tály, biofű, penta, varázsdohány: a fan-
tázianevek végeláthatatlanok. „Ezek 
a szerek egyetlenegy dolgot csinálnak, 
megváltoztatnak bennünket” – tette 
hozzá a szakember. A toxikológus sze-
rint a megelőzés szempontjából a leg-
fontosabb az, hogy figyeljünk oda a 
gyerekünkre, sokat beszélgessünk vele, 
ismerjük meg és bízzunk meg benne. 
Általában fűvel, droggal tizenévesen 
találkoznak először a gyerekek, s a 
szülők sok esetben nem tudnak róla. A 
megtörtént esetek, valós történetek jól 
szemléltették, hogy nem csak a felhasz-
nálók hibája, hogy droggal élnek. Az 
érintettek úgy gondolják, hogy sokféle 
előzménye lehet a kábítószer-függőség-
nek, például az, ha valaki tinédzserként 
nem kapja meg a megfelelő támogatást, 
a törődést, az odafigyelést. • A.Zs.

Önkéntesek 
segítettek
A Segítség Köve Alapítvány szerve-
zé-sében október 18-án megújulhatott az 
Erdősor utcai anyaotthon és a Kórus utcai 
gyermekotthon. 56 lelkes önkéntes áldo-
zatos munkája révén szépülhetett meg a 
két intézmény. A munka végeztével Kiss 
Erika és Golcs János intézményvezetők 
megköszönték az alapítvány, illetve a 
két, fiatalokból álló csapat támogatását.

Drogprevenció szülőknek Közösségi Pont: változatos 
programok és ingyenes sószoba

AKTUÁLIS KÖZÖSSÉG

fotó:  Fekete Dániel / MÖS

Hol tehetünk 
bejelentést?

Az előadó felhívta a szülők fi-
gyelmét arra, ha a gyerekeknek 
bárhol drogot kínálnak, akkor 
azt minden esetben az ingyene-
sen hívható 107-es vagy 112-es 
segélyhívószámra jelentsék be. 
Csepelen a kerületi rendőrkapi-
tányság e-mail címére írhatnak: 
21rk@budapest.police.hu

A drogozással kapcsolatban bár-
milyen észrevételt, javaslatot vár-
nak a következő elérhetőségeken 
akár anonim módon is:  
infodrog@budapest.police.hu
06-80/555-111

Kosztyú László

Figyeljünk a gyerekekre!

Hol? Mikor?

A Közösségi Pont hétfőn, ked-
den, szerdán és pénteken 8 és 14 
között van nyitva, csütörtökön  
10 és 16 óra között látogatható a 
Szent István út 170. szám alatt. 
 
Van egy Facebook-csoportjuk 
is, ahol minden friss információ 
megtalálható: Közösségi Pont, 
Csepel – Ökumenikus Segély-
szervezet

fo
tó

:  
pi

xa
ba

y

fo
tó

: G
M



12 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 13

A IV. Csepeli Fitnesznapon ismét vál-
tozatos edzésekkel, egészséggel, sport-
tal kapcsolatos kiállítással és vásár-
ral várták a mozogni vágyókat a volt 
ÁMK sportcsarnokában október 19-én. 
A Sportolj és segíts! jótékonysági prog-
ramsorozat záróeseményének sztárfel-
lépője Katus Attila életmód-tanácsadó, 

világbajnok sportoló, edző volt. A Fitt 
Jövő Alapítvány szervezői a részvételi 
díj egy részét a mozgássérültek és fo-
gyatékkal élők úszásoktatására aján-
lották fel. 

A sportkedvelők többféle mozgásfor-
mát próbálhattak ki. Volt jóga, gyms-

tick és pound, zumba, piloxing, crossfit 
és best body, amelyek az egész testet 
átmozgatták. A remek hangulatról, az 
együtt sportolás öröméről az edzők 
(Halász Szilvia, Hudákné Farkas Lí-
via, Mezei Eszter, Tarnay Zsuzsanna, 
Vágási Szilvia) gondoskodtak. Az i-re 
a pontot Katus Attila egyórás alakfor-
máló edzése tette fel. A koordináció 
szempontjából mindenki számára vég-
rehajtható gyakorlatokkal készült. Az 

EGÉSZSÉGSPORT

fotó:  pixabay

Sportoltak és segítettek
Antal 
Andrea     
„Első al-
kalommal 
vagyok 
itt. A 
testmozgás 
mindig fontos 
része volt az éle-
temnek. A sport számomra 
az életöröm, a vitalitás, az erő. 
Először próbáltam ki a gyms-
ticket, megmozgatta felkart, a 
vállakat, jó mellizom-erősítő. 
Rendszeresen sportolok, futok, 
edzőtermekbe járok és táncolok. 
Mindennap egy órát szánok rá, 
jobban érzem magam így.” 

Gréczi 
Zsófia
„Mind-
egyik 
fitnesz-
napon 
jártam, 
öt éve 
gymstickezek. 
A sportnak rendkívül jó hatása 
van, akár feszültséglevezetésre is. 
A fitneszedzések mellett még futok, 
kikapcsol, jó közérzetet biztosít. 
Örülök ennek a lehetőségnek, 
hogy együtt mozoghatunk remek 
hangulatban.”

Az őszi hónapokban egy-egy megbe-
tegedés alkalmával gyakran felve-
tődik a kérdés: vajon náthásak vagy 
influenzásak vagyunk-e? Bár a két 
betegség tünetei sok szempontból 
hasonlók, lefolyásuk és esetleges 
szövődményeik különböznek.

A közhiedelemmel ellentétben a meg-
hűlést vagy náthát nem a hideg, vagy a 
szervezet lehűlése, hanem vírusok okoz-
zák. Mintegy kétszáz kórokozó képes 
egész évben vírusos meghűlést előidéz-
ni. Egy-egy vírustámadás alkalmával 
a szervezet ellenanyagokat termel, me-
lyekkel később képes lesz a hasonló ví-
rusokat kivédeni. A náthát, megfázást 
okozó vírusok nagy száma és állandó 
változása azonban lehetetlenné teszi, 
hogy szervezetünk minden kórokozóval 
szemben megfelelő védelmi mechaniz-
must alakítson ki, így évente átlagosan 
négy-öt alkalommal is náthásak lehe-
tünk anélkül, hogy védetté válnánk a 
betegséggel szemben.

Számos tényezőtől függ, 
hogy szervezetünk meny-
nyire képes ellenállni a 
kórokozóknak. Természe-
tes védekezőrendszerün-
ket a vírusok száma 
és fertőzőképessége, 
bizonyos éghajlati 
tényezők és im-
munrendsze-
rünk általános 
állapota is be-
folyásolja.

Maradjunk 
ágyban!
A kóroko-
zók általá-
ban csepp-
fertőzéssel 
terjednek, 
például beszéd, 
tüsszentés vagy 
köhögés útján. 
Miután a náthát 

a legtöbb esetben vírusok okozzák, a 
betegség maga nem kezelhető, csak a 
tünetek csökkenthetők. A bőséges fo-
lyadékfogyasztás (legalább három liter 
naponta) megnyugtatja a nyálkahártyát. 
A gyors gyógyulást pedig az ágynyu-
galom és a patikában recept nélkül kap-
ható gyógyszerek mellett a vitamindús 
táplálkozás is elősegíti. A nátha a leg-
több esetben veszélytelen, komplikáci-
ók nélkül egy hét alatt elmúlik.

Láz, rossz közérzet
Az influenza elsősorban az őszi-téli és 
a kora tavaszi időszakban okoz meg-
betegedéseket. Heveny fertőző vírusos 
betegség, mely cseppfertőzéssel vagy 
a fertőzött személy váladékával tör-
ténő közvetlen érintkezéssel terjed. A 
belélegzett kórokozók a légutak teljes 
hosszában, vagyis az orrban, a közép-
fülben, a torokban és a tüdőben megte-
lepednek, ahol rövid időn belül gyors 
szaporodásnak indulnak. Az influen-

zára jellemző, hogy a tünetek 
hirtelen jelentkeznek és rövid 
időn belül rosszabbodnak. A 
megbetegedés gyengeség-, 
levertségérzéssel, erős fej- 
és torokfájással kezdődik. 

A fertőzést a magas, 39-
42 fokos láz és a rosz-
sz közérzet mellett 

gyakran izom- és 
végtagfájda lom 
kíséri. Az influ-
enza gyógyulási 
ideje egy-két hét. 
Influenza gyanú-

ja esetén a szö-
vődmények el-
kerülése végett 

mindenképpen 
forduljunk or-

voshoz. Járvány ide-
jén akkor is legyünk 
óvatosak, ha kaptunk 
védőoltást: mossunk 
gyakran kezet, és ke-
rüljük a betegekkel 
való érintkezést.

alakformálás guggolóedzéssel kezdő-
dött, amit kardió jellegű mozgás kö-
vetett, majd az erősítés és nyújtás után 
életmód-tanácsadást is tartott a fit-
nesz-edző. „Nagyon fontos, hogy a hét-
köznapjainkba beiktassuk a testmozgást 
és az egészséges életmódot. Az a kül-
detésem, hogy minél szélesebb körben 
terjesszem és megkedveltessem ezt az 
életformát. Ha sportolunk, a külső meg-
jelenésünk és a gondolkodásmódunk 
is megváltozik, sokkal szervezettebbek 
lesznek napjaink. Az egészség és ener-
gia együttesen óriási kincs, életünk min-
den területére kihat. Nagyon szeretek 
tanítani és a tapasztalataimat átadni, jó 
irányt mutatni követőimnek” – mondta 
el lapunknak az edző. 

A kerület legnagyobb fitneszrendezvé-
nyét egy fantasztikus rockybemutató is 
színesítette az Island Rock csapatától. 
A program ideje alatt a kicsik játékos, 
sportos gyermekfoglalkoztatáson ve-
hettek részt. • AZS

Nátha vagy influenza?

Katus Attila 
jó hangulatú 

edzést tartott

fotó: Tóth Beáta
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II. Rákóczi Ferenc 
nyomában 
A Budapesti Komplex Szakképzési 
Centrum Weiss Manfréd Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégiu-
ma a Határtalanul program keretében 
86 tanulóval és hat kísérő tanárral in-
dult el II. Rákóczi Ferenc nyomában a 
csodálatos Felvidékre. „Otthonról ha-
zamegyünk”, ahogy a pályázat meg-
hirdette az úti célt.  Megismerkedtek 
a Felvidék természeti szépségeivel, 
kulturális és építészeti örökségével. 
Az út során bejárták azokat a telepü-
léseket, melyek a Rákóczi-szabadság-
harc idején fontos szerepet töltöttek 
be, ahol maga II. Rákóczi Ferenc is 
megfordult. Többek között megnézték 
Sáros várát, majd Eperjesen a Rákóczi 
család ősi tulajdonát, a Rákóczi-házat. 
Ezután Kassa következett: a Rodos-
tói ház, a dóm, ahol megkoszorúzták 
II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és 
Bercsényi Miklós sírját. A következő 

állomás Késmárk volt, majd Rozsnyó 
következett. Ez a város II. Rákóczi Fe-
renc egyik kedvenc tartózkodási helye 
volt, olyannyira, hogy 1706-ban innen 
kormányozta a fennhatósága alatt lévő 
országrészeket.

Sokfelé jártak még: a Szádelői-völgy 
vadregényes, sziklacsodákkal teli szur-
dokvölgyében, a füleki várban, a Szi-
licei-fennsíkon, ahonnan belátni egész 
Gömört, Lőcse csodálatos belvárosá-
ban és Szepes várában.

ISKOLAISKOLA

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

A Pál utcai fiúk nyomában
A Katona József Általános Iskola 6. b osztálya másodszorra 
ismerkedett a főváros látnivalóival az Actionbound alkalma-
zással. A gyerekek okostelefonjuk segítségével, tavasszal már 
ellátogattak a Pál utcai fiúk című regény helyszíneire. Elmen-
tek a Pál utcába, a Tömő utcai grundhoz, megnézték a Práter 
utcai szoborcsoportot, felkeresték a Nemzeti Múzeumot és a 
Füvészkertet. A program a QR-kód leolvasása után megmutat-
ta az éppen aktuális útirányt, a soron következő helyszínt és 
az ehhez kapcsolódó feladatokat, melyeket előzetesen kellett 
kitalálni és feltölteni az alkalmazás munkafelületére. Négy 
csapat négy helyszínt járt be, a Füvészkertben volt a csapatok 
találkozója és megbeszélése. Az őszi osztálykirándulás kereté-
ben a gyerekek már nagyobb távolságokat bejárva nézték meg 
Budapest nevezetességeit, a Hősök terét, a Vajdahunyad várát, 
a Vörösmarty teret, a Parlamentet és a Bazilikát. A program 
jól sikerült, a gyerekek élvezték, sok újdonságot ismertek meg 
a fővárossal kapcsolatban. Végül a Bikás-parkban közös já-
tékkal és fagyizással ért véget a kaland. • Párkányi Zsuzsa

Bozsik-program tanévnyitó fesztivál
A Magyar Labdarúgó Szövetség a hagyományokhoz hűen 
megtartotta az OTP Bank Bozsik-program tanévnyitó feszti-
válját az MLSZ Edzőcentrumban, Telkiben. Az egész napos 
rendezvényen Fazekas Attila vezetésével, illetve szülői segít-
séggel 1-2., 3-4. és 7-8. osztályos fiúk és lányok vettek részt. 

Összesen 25 gyerek képviselte a Katona József Általános Isko-
lát. A gyerekek jól érezték magukat, ügyesek voltak. Jól telje-
sítettek, hiszen a Katona 
József Általános Isko-
la 7-8. osztályos lány-
csapata (Halász Anna, 
Harmath Lili Nikol, 
Kalotaszegi Kitti, Kalte-
necker Eszter, Matuska 
Luca, Kranyik Tekla) II. 
helyezést értek el. A dí-
jakat Jorge Diaz, a FIFA 
Grassroots Managere 
adta át a csapatnak. 

Köszöntés az idősek világnapján 
A Nagy Imre Általános Iskola és AMI tanulói ünnepi műsor-
ral kedveskednek a Simon Bolivár sétányon élő időseknek. 
A „Szeressétek az öregeket!” című előadással Lakatos Mira, 
Páter Jamina, Posztobányi Lilla, Révai Jázmin és  Fleisch-
man Hanna lepték meg a nyugdíjasház lakóit. Megható volt 
a közös együttlét, az idősek nagy figyelemmel és szeretettel 
fogadták a köszöntést. • Kállai Ibolya felkészítő tanító

PÁLYÁZAT

Bors néni és a többiek

„Hogy mit láttam? Elmondhatom.
De legjobb, ha lerajzolom.”

A Nagy Imre Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolában mű-
ködő ÉGIGÉRŐ – ÉG ÍGÉRŐ GYER-
MEKGALÉRIA képzőművészeti pá-
lyázatot hirdet Nemes Nagy Ágnes 
tiszteletére. Ismerkedjünk meg a 

versekkel, rajzoljuk le 
Bors nénit, a csigát, 
a gesztenyefa leve-
lét, a lila fecskét, az 
ugróiskolát és mind-
mind azt a sok cso-
dát, melyet a költőnő 
szavakba foglalt!

A pályázatra olyan 
rajzokat, képzőmű-
vészeti alkotásokat 
várunk, melyek a 97 
éve született Nemes 
Nagy Ágnes verseire 
készültek.

A pályamunkákat 
2019. november 15-

éig várjuk a Nagy Imre Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
címére (1214 Budapest, Simon Boli-
vár sétány 4–8.). A borítékra kérjük, 
írjátok rá: Nemes Nagy Ágnes.

Ünnepélyes kiállításmegnyitó: 
2019. november 21-én, 15 órakor.

A pályázatra kreatív alkotásokat vá-
runk 3-tól 18 éves korig, bármilyen 
technika felhasználásával, méret-
beli megkötés nélkül. A pályázatra 
beadott munkák hátoldalán kérjük 
feltüntetni a kép címét, a pályázó 
nevét, életkorát, a felkészítő nevét, 
címét (iskola címét) és e-mail címét.

A beérkezett alkotásokat szakmai 
zsűri értékeli, a legszebbeket ki-
állítjuk. A kiállított munkák alkotói 
oklevélben részesülnek, e-mailben 
küldünk értesítést. Minden alkotót 
és felkészítő tanárt szeretettel vá-
runk a megnyitón!

fotó: pixabay
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Közeleg mindenszentek és halottak 
napja, az elkövetkező hetekben so-
kan látogatnak ki a temetőkbe, hogy 
elhunyt szeretteikre emlékezzenek. 

A katolikus egyházban november elseje 
mindenszentek ünnepe, az üdvözült lel-
kek emléknapja. A történelem folyamán 
mindenszentek napja szorosan össze-
kapcsolódott az ősi kelta Samhain po-
gány ünneppel, mely a kelta népek szá-
mára az újév, valamint a tél és a sötétség 
kezdetét jelentette. Úgy hitték, hogy az 
elhunytak lelke ezen az éjszakán ván-
dorol át a holtak birodalmába. A keresz-
tény közösségek egyes településeken a 
pogány hagyományt követve megemlé-
keztek az elhunyt katolikus szentekről, 
így a pogány halottakra emlékező ünnep 
mindenszentek ünnepeként élt tovább. 

Halottak napját a keresztény egy-
ház hivatalosan 998-ban celebrálta 
először önálló ünnepként, de már az 
időszámításunk szerinti III. századtól 
megtalálhatók az ünnepre vonatkozó 
feljegyzések. November 2-án, halot-
tak napján az elhunyt, de az üdvös-
séget még el nem nyert hívekre em-
lékezünk. Magyarországon a halottak 
napja fokozatosan vált általános, fele-
kezetektől független emléknappá. 

Fontos tudnivalók
A Csepeli temető október 28-ától 
november 3-áig, meghosszabbított 
nyitvatartással 7 és 20 óra között 
várja a látogatókat. Október 31-étől 
november 2-áig az Új köztemető ki-
vételével a sírkertekbe tilos gépjár-
művel behajtani. A mozgássérülteket 
szállító gépjárműveket – érvényes 
mozgáskorlátozott igazolvány elle-
nében – időkorlátozás nélkül been-
gedik a temetőkbe, abban az esetben, 
ha a gyalogosforgalom sűrűsége le-
hetővé teszi azt. Ennek megfelelően 
a mozgásukban korlátozott látogató-
kat arra kérik, hogy ezeken a napo-
kon lehetőleg 7 és 12 óra között ke-
ressék fel a sírkertet. • PE

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk

A főjegyző sírja 
A Csepeli temető 1918-ban nyitotta 
meg kapuit, az első temetésre 1920-
ban került sor. A sírkert területét né-
hány évtizede jelentősen bővítették, 
területe meghaladja a 12 hektárt. 
Többek között itt nyugszik dr. Koncz 
János (1880–1973), Csepel főjegyző-
je is, aki korának egyik legnevesebb 
jogásza volt. Közigazgatásban szer-
zett tudását és tapasztalatát széles 
körben elismerték, irányítása alatt 

sokat fejlődött a község. Életének sor-
döntő pillanata volt, amikor Csepel 
felelős vezetőjeként 1944 november-
ében megtagadta a falu kiürítéséről 
szóló nyilas parancsot. Megtorlásként 
a Gestapo sváb-hegyi parancsnok-
ságára szállították, ahol december 
közepéig fogva tartották. A kommu-
nista rezsim alatt a főjegyző munká-
jára már nem tartottak igényt, bátor 
helytállásának emlékét nem ápolták. 
Koncz János utolsó kívánsága mégis 
az volt, hogy Csepelen temessék el.

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. november 15.

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 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 november 19-én, pénteken jelenik meg.
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1. Hivatásos gépkocsivezető

2. Zászlók

3. A községnél nagyobb település

4. Ipari nagyüzemben

5. Majdnem gyalog!

6. Mentősök kézi betegszállító eszköze

7. Támadás, a szélei nélkül!

8. Nem beszél valamiről, vagy a fülét használja

9. A legnagyobb keleti szláv nép  

10.  Autó volánja, vagy egy állam vezető testülete

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!
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Őszidők
Nagy sikerű koncertet adott a Szent 
Imre téren a B52 és az Irigy Hónalj-
mirigy együttes. A sok csepelit vonzó 
program képekben.

PROGRAM HIRDETÉS

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

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

November 20-a, 17 óra: Helytörténeti es-
ték előadás-sorozat: Jelentős személyek Cse-
pel múltjából.  Előadó Horváth László (CSHVE)

November 30-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub 
– Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 

a régi és új érdeklődőket. A beszélgetések 
témája a boldogság. 

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 Kanasztacsata 
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. Legkö-
zelebb: 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 állományából kivont, jó állapotú 
könyvek, folyóiratok 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 kiállítás október 
30-áig tekinthető meg. 

November 7-én, 17 órakor Időtlen 
idő címmel nyílik kiállítás. A tárlat 
november 26-áig látható.

* * *

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 kiállítása

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Program  
az őszi szünetre
A diákok idén kilenc napot pihenhetnek 
az őszi szünetben. Az utolsó tanítási 
nap október 25-én, pénteken, a szünet 
utáni első tanítási nap pedig november 

4-én, hétfőn lesz. Az őszi szünetben 
rengeteg  tartalmas programot, kikap-
csolódást  találhatnak a családok. Az 
állatkertet október 23-a és november 
3-a között csupán 200 forintért látogat-
hatják a 14 év alatti gyerekek. A Légy 
Ott! fantázianévre hallgató programok 

félóránként más-más állat lakhelyénél 
várják a látogatókat. A gorillacsalád 
ebédje vagy az elefántiskola sok-sok 
hasznos ismeretet nyújt a gyerekeknek 
és a felnőtteknek egyaránt, de a Varázs-
hegy programkavalkádja is izgalmas 
kalandokat tartogat.

V3_Tecta_Novum_209X134_5_mm      Utolsó mentés: 2019. október 3. (csütörtök) 09:26

Cserélje le régi tetőtéri ablakát újra! 

✓  Kevesebb fűtési költség kiváló hőszigetelésű 
ablakokkal

✓  Nagyobb komfort, egészségesebb beltéri klíma

✓  Elsőosztályú, lakkozott fa vagy 100%-ban 
karbantartásmentes műanyag bevonatos változat 

✓  Egyszerű és gyors ablakcsere: akár 1 nap alatt 

2-szer jobb
hőszigetelés*

*  A hőszigetelés csökkenéséről információk 
a velux.hu-n. Az ablak beépítéséhez burko-
lókeret szükséges.

Ne engedje be a hideget!
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1211 Budapest, Varrógépgyár utca 10/1.

Web: www.tectanovum.hu

Telefon: +36 70 387 8980  

E-mail: ertekesites@tectanovum.hu
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Üzleteink:
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.    tel.:0670 778 7016
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169 I.emelet    tel.:0670 505 5587
1092 Budapest, Ferenc krt. 22.       tel.:0670 382 8131
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 22-24.    tel.:0670 436 1303
1082 Budapest, Baross utca 96.    tel.:0670 505 5539
1081 Budapest, Népszínház utca 29.   tel.:0670 933 2028

Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY ELADÁS 12.000 FT/gr-TÓL! HASZNÁLT ARANY ELADÁS 9.900 FT/gr-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!

1211 Budapest, Szent Imre tér 19.   tel.:0670 378 4867 MEGNYITOTTUNK!
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Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128

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

Novemberi programok

Zenei-irodalmi programok
11.22  A világ legkedveltebb színpadi szerzői. 

Részletek világhírű zenés játékokból.
           Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész. Az előadás 15 órakor kezdődik

11.29  Advent 1. Az ünnepi műsort  a Mátyás király általános iskola növendékei 
adsják elő. Az előadás 15 órakor kezdődik.

Úti beszámoló
11.14 Birodalmak  második rész  Spanyolország második rész. 

           Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök
11.21  Anglia-Wales nagykörút első rész.

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász
A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órakor kezdődnek. 

Turisztika
11.07  Városlátogatás túravezetővel : Veszprém

11.20  Séta a Budai hegyekbe túravezetővel
Részletes program megtekinthető a Nyugdíjas Közösségi házban

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
A  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 tanárok                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Snapszerverseny: november 18-án 13 órától. 

Jelentkezési határidő: november 11.
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig 
vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 

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

Kvíz október 31. A vetélkedő 13 órától 15 óráig tart.

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 

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 szerdán: 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.  

Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: 
Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, tanácsadás 
5-16 éves korú gyermekek részére.    
Hétfő: 15.00-18.00; szerda: 15.00-17.00. 

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!

aZSIA aRUHaZunkba!’ ’ ’

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

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 

munkatársak jelentkezését várja az alábbi munkakörök betöltésére:

KŐMŰVES és BURKOLÓ
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________________________________________ 
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________________________________________ 
KEDVEZMÉNYES irodabérleti lehetőség a Campona kör-
nyékén! Érd.: +36(1)4666950, e-mail: info@h1systems.hu________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető lakótele-
pi erkélyre. Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel is. Egyéb 
lakatosmunkák – javítások. T.: 284 25 40, 0670 209 42 30.________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával. 
T.: 0670 2963231________________________________________ 
NYUGDÍJAS szűcs bundák javítását, tisztítását vállalja 
hétköznap 11-től 16-ig T.: 282 42 47________________________________________ 
BEÉPÍTETT szekrények, konyhabútorok, szobabútorok, 
kisbútorok egyedi méretben is. Laminált padló és egyéb 
asztalos munkák készítése. 
Kara Zoltán 0670/77 66 516 www:karazoltan.5mp.eu________________________________________ 
FAVÁGÁSSAL, alpin favágással, telek rendezéssel, kerté-
szettel, betonozással, bontással, javítással, építésével ku-
tyakenelek, térkövezéssel kapcsolatos munkák elvégzése. 
T.: 06 70 617 79 40________________________________________ 
SZANDRA kutya cica kisállat kozmetika. Igény estén ház-
hoz kiszállással. Bejelentkezés: 06-30/439-356. 1213 Bp., 
Mázoló utca 21. www.szandrakutyakozmetika.hu

KERES________________________________________ 
AKI TUD SEGÍTSEN megtalálni: Keresem szeretet ügy-
ben (mert elvesztettem telefonszámokat): Csepelen lakó 
Dorina nevű fiatal kisgyermekes anyukát és csepeli taxis 
férjét, akikkel a Sétáló utcai önkiszolgáló étteremben ta-
lálkoztunk. Köszönettel: Dóra. 
E-mail címem: vizonto2014@gmail.com

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt, egyéni foglalkozásokban, a Vitart Stúdió szak-
mai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és 
manuálterápia, speciális gerinctréningek, orvosi gyógy-
masszázs, pszichológiai tanácsadás. Bejelentkezés, in-
formáció H. - P.   8.00 - 20.00 óráig: 06/70-318-3077. A 
Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook oldalon 
található. Vitart Stúdió: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3., 
3-as csengő Nyitvatartási idő: H. - P. 8.00 - 20.00 óráig 
bejelentkezés, és órarend szerint laskaitreningek.hu 
linda@laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió

ÁLLÁS________________________________________ 
NYUGDÍJAS sofőröket keresünk Csepeli munkakezdéssel 
személyszállításra. 4 órás munkaidő, hajnali vagy d.u. 
kezdéssel. Feltétel: Öregségi nyugdíj megléte és B keta-
góriás jogosítvány, vezetői gyakorlat. Jelentkezni lehet a 
0670 440 35 94-es telefonszámon.________________________________________ 
SZIGETSZENTMIKLÓS, Leshegyi-ipari parkba 2 műsza-
kos munkarendbe jó kézügyességű összeszerelőket kere-
sünk. 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 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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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.

BABA, TINI BÖRZE IDŐPONT: 2019. NOVEMBER 16., 9-13 ÓRÁIG

NYUGDÍJAS KLUB IDŐPONT: NOVEMBER16., 15.00-18.00

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

TANFOLYAMOK
Új! GYMSTIC tréning október 22-től
Gymstick Muscle® -teljes konditerem egyetlen eszközben
Teljes testet megmozgató edzés. Izületkímélő, preventív edzésforma, 
amely egyszerűen és hatékonyan kombinálja a kardioedzést, az 
izomerő-állóképesség fejlesztését, az erőedzést és a mozgékonyság 
fejlesztését. Ajánlott bármely korosztálynak. Első alkalom ingyenes.
Időpont: kedd, csütörtök 17.00-18.00  Részvétel regisztrációhoz kötött!
Vezeti: Bali Zsófia 06/20 971 7180 
Képregényrajzolás az őszi szünetben Időpont: október 28., 29., 30.
Vezeti: Nógrádi Györgyi 06 30 944 3460 
Kreatív foglalkozás. Időpont: november 8. péntek 17.00
Vezeti: Paulik Orsolya 06305797658
Újra! Maminbaba Időpont: szerda 10.00. Hordozóigényt, kérjük előre 
jelezzék. Jelentkezni lehet: Mokos Marianna 06 20 999 9424
Kezdő Salsa tanfolyam Divatos latin ritmusok, önfeledt szórakozás, 
tanulás és ismerkedés. Időpont: szerda 18.00. Jelentkezni lehet: Szabó 
Csilla 06 30 999 0702
Nordic Walking- sportgyaloglás oktatás Időpont: november 19.,
kedd  9.30. Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 303133991

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. NOVEMBER 9., 9:00-13:00 
GARÁZSVÁSÁR
Használt holmik adásvétele, cseréje. MINDEN ASZTAL ELKELT!

2019. NOVEMBER 16. ,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: 0630/849-9664 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
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!)
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Használt
gyerekruhák,

játékok
cseréje, vására

BABA•

MAMA
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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

2019. november 6., szerda 17 óra
HANGFÜRDŐ

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

hangrezgések hullámaiban végezzük a relaxációt. 

Előzetes bejelentkezés szükséges.
Kérjük hozzanak takarót. Időtartama: 60 perc

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

szm.iroda@csepelivaroskep.hu

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzatának 
támogatásával, 
a Csepeli Városkép Kft. 
kiadásában megjelent 
az Egy szelet Csepel 
című könyv!
 
A közel 300 oldalas képes kiadvány 
átfogó formában tárja az olvasó 
elé Csepel történetét. A fejezeteket 
rendkívül gazdag archív fotó- és 
dokumentumanyag teszi igazán 
érdekessé. Rövid leírások és 
képsorok mutatják be a település 
városrészeit, valamint a kerület 
értékeit, kulturális programjait. 
A kötet háromdimenziós fotókat, 
valamint az azok megtekintéséhez 
szükséges szemüveget is tartalmaz. 
További melléklete egy térkép az 
egykori és a mai Csepelről.
 
Önköltségi áron, 1990 forintért 
a Királyerdei Művelődési Házban 
megvásárolható!

Csepeli 
Őszi Tárlat 
2O19
Ünnepélyes megnyitó: 
2019. október 25, 18 óra,
Szabó Magda Közösségi Tér
A tárlatot megnyitja Skoda Éva festőművész, 
a Helikon Kulturális Egyesület elnöke

Közreműködik P. Kozma Anikó zongorán 
és Hotzi Enikő fuvolán

A kiállítást rendezte Farkas Enikő intézményvezető-helyettes 
és Tóth Alíz grafikusművészA kiállítás megtekinthető 2019. november 26-ig,

hétfőtől péntekig 9.00-19.00 óráig, 
szombaton 9.00-13.00-ig.

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

E-mail: szmagda.iroda@gmail.com • Telefon: +36/355-4032
Weboldal: www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
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szakiskola

középiskola

kéttannyelvű

szakgimnázium

gimi

??
?

?

november 14-15.

VII. csepeli
 Pálya-

választási
börze

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest

Simon Bolivár sétány 4-8.

november 14. (csütörtök)
09.00-16.00

november 15. (péntek)
09.00-16.00

Telefon: 06-1/355-4032.
Részletek a honlapon olvashatók!

www. csepelivaroskep.hu/szabomagda/

Bemutatkoznak
a középiskolák

Márton-napi

vigasságok

Csepelen

SZÍNPADI PROGRAMOK

GYEREKELŐADÁSOK

VETÉLKEDŐ

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC

FELLÉPŐK 

LAMPIONOS FELVONULÁS

KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁSOK

JÁTSZÓHÁZ

ARCFESTÉS

KÉZMŰVES VÁSÁR

LIBAÉTELEK

A részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! 
Kedvezőtlen időjárás esetén a programot a művelődési házban rendezzük meg.

November 10.,
vasárnap  1000-1700

Radnóti Miklós
Művelődési Ház

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

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu


