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Hatalmas örömmel fogadták a gyerekek a 
komp közelében megnyílt kalózhajós ját-
szóteret. Az országot elérő, sokmilliárdos 
károkat okozó esőzés azonban nem kímél-
te a csepeliek legújabb kedvencét. A még 
nem teljesen megkötött gyepszőnyeget az 
özönvíz eláztatta, szivacsossá tette. A Vá-
rosgazda munkatársai szerint a június 20-i 
hétre megerősödhet a gyep. Addigra egy 
vízelvezető rendszerrel is kiegészítik a ját-
szóteret – sajnos úgy tűnik, hogy a rendkí-
vüli időjárásra is fel kell készíteni. 

Borbély Lénárd avatóbeszédében elmondta: 
az önkormányzat céljainak középpontjában 
a családok, az idősek és főként a gyerekek 
állnak. „Külön köszönet illeti Sárosi Tibor 
fafaragó művészt, a Csepeli Városgazda Zrt. 
faipari főosztályvezetőjét, aki megálmodta 
és a városgazda munkatársaival együtt meg-
építette a hajót” – emelte ki a polgármester.   

hajóra, tengerészek!
A kalózhajó egy 140 négyzetméteres „ho-
moktengerben” helyezkedik el, némileg 
megdöntve, mintha partra vetődött volna. 
Tizenhárom méter hosszú, vitorlákkal, ka-
binokkal, kapitányi híddal és játékágyúk-
kal. Körülötte rengeteg vízi állatot formá-
zó játék kap helyet. Két információs tábla 
is található benne, melyeken az itt élő álla-
tokról és növényekről olvashatnak majd a 
nagyobbak. Gondot fordítottak a gyerekek 
biztonságára is.  

hinta mozgáskorlátozottaknak
A kerületben ez az első olyan játszótér, mely 
a mozgáskorlátozott gyerekek részére is 
alkalmas: egy ötven négyzetméteres, elke-
rített területen akadálymentesített hinta áll 
rendelkezésre. A hinta lehajtható rámpával 
van felszerelve, és bukókeret biztosítja a sta-
bil rögzítést. Használója két kötél segítségé-

Átadták Budapest egyik legkülönlegesebb játszóterét és pihenőparkját a Kis-Duna-parton 

Kalózhajó a hollandi úton

AKTuÁlIS

„ÖrÖM leSz IDe jÖnnI”

Teichter Ágnes: „két gyerekem van,  
a kisebbik most lesz kétéves, a na-
gyobbik hétesztendős. Gyerekkorom-
ban is erre a helyre jártam játszani. 
Most különleges hely lett, öröm lesz 
eltölteni itt az időt.”

Bernáth Orsolya: „a közelben lakom, 
biztosan gyakran eljárok majd ide a 
három gyerekemmel. Nagyszerű lett  
a játszótér és nemcsak azért, mert  
kalózhajó van benne, hanem azért 
is, mert gondoltak például a kerekes 
székesekre is. A Kis-Duna-partján, a 
természet közelségében játszhatnak 
a gyerekek. Számomra az is fontos, 
hogy kamerákkal is ügyelnek a rendre 
és biztonságra.” 
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vel, kézzel tudja hajtani a hintát, így önálló-
an is tudja használni, ám hidraulikus fékek 
óvják, hogy ne hajthassa túl. Egy másik kü-
lönlegesség a baba-mama hinta, amelyben a 
szülő és a kisgyerek egyszerre hintázhat. 

a játékok egy évig készültek
A munkálatok során mintegy ötszáz köb-
méter földet mozgattak meg, amivel módo-
sították a terepviszonyokat. Mintegy 1100 
négyzetméteren fektettek le gyepszőnyeget, 
százötven köbméter termőföldet helyez-
tek el, kivágtak négy elöregedett nyárfát, 
egyet pedig fiatalítottak. A komp és a volt 
napközis tábor között megújult a járda.  
A kalózhajó és a játékok nagy része egy 
éven át készült a Csepeli Városgazda Zrt. 
műhelyeiben. A helyszíni munkákat két hó-
napig végezték. Összesen mintegy harminc 
csepeli szakembernek adtak ezzel munkát. 
A játszótér rendjére térfigyelő kamerákkal 
és parkőrökkel fognak vigyázni. 
● Csarnai–Miss

AKTuÁlIS

neM Kell MeSSzIre MennI

A játszótérhez közel – körülbelül 150 
méterre –, a kis-Duna-parti sétányon 
illemhelyet telepítettek a Városgaz-
da szakemberei. A nyilvános vécé 50 
forintos érmével működik, nagyobb 
összegből nem tud „visszaadni”.  
Automatikus bejárati ajtóval, világí-
tással, fűtéssel, szellőzéssel van fel-
szerelve, mozgássérültek számára 
akadálymentesített és könnyen ke-
zelhető. Ha véletlenül valaki beszo-
rulna, egy automatikus vészjelző je-
lez az üzemeltető felé. Az intelligens 
berendezés egy sms-t küld a Csepeli 
Városgazda műszaki ügyeleti telefon-
számára, s ez történik abban esetben 
is, ha illetéktelen behatolás történne. 
A vandálbiztos illemhely nem tartal-
maz törhető alkatrészeket, ezért ne-
héz benne kárt okozni.
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A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 
és az önkormányzat összefogásának 
köszönhetően új műfüves focipályát 
adtak át a csepeli Katona József Általá-
nos Iskolában. Borbély Lénárd, Csepel 
polgármestere bejelentette, a műfüves 
focipályák építése hamarosan a kerület 
több iskolájában is kezdetét veszi. 

Vargáné Andrási Edit, a Katona József 
Általános Iskola intézményvezetője el-
mondta, a műfüves focipályával a legszebb 
álmaik váltak valóra, mert a régi, elhaszná-
lódott salakos pálya helyén most egy kor-
szerű és biztonságos focipálya áll, amely 
lehetőséget ad a mindennapos testneve-
lésórák megtartásához is. Az igazgatónő 
megemlítette a csepeli Bese Barnabást, aki 
tagja lett a magyar labdarúgó-válogatott 
párizsi keretének. „Az ő példája igazolja, 

hogy kitartó munkával Csepelről is sikerül-
het bekerülni magyar válogatottba” – hívta 
fel a gyerekek figyelmét. 

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere be-
szédét azzal kezdte, ez a nap többszörösen 
ünnep, mert Csepel új, műfüves focipályá-
ját pont azon a napon adják át, amikor kez-
detét veszi az a labdarúgó-Eb, amelyen 44 
év után újra magyar válogatottnak szurkol- 
hatunk. Borbély Lénárd elmondta, ez a má- 
sodik 20 x 40 méteres méretű focipálya 
Csepelen, az első, ugyanekkora focipályát 
2014-ben adták át a Hollandi úti Sport-, 
Szabadidő- és Rendezvényközpontban. 

„A csepeli önkormányzat kiemelten foglal-
kozik a gyerekekkel, ezért döntéseink közép-
pontjában mindig a gyerekek, a családok 
vannak. Terveink szerint több iskolában is 

szeretnénk ilyen focipályát létrehozni. Fo-
lyamatban van a Lajtha László Általános 
Iskolában egy szintén 20 x 40 méteres, a 
Nagy Imre Általános Művelődési Központ-
ban pedig egy 12 x 24 méteres pálya kivite-
lezése” – mondta a polgármester. Megtud-
tuk még, hogy az önkormányzatnak még 
két futó pályázata van: a Vermes Miklós 
Általános Iskolában és a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskolában. A polgármester egy 
örömhírt közölt a jelenlévőkkel: az MLSZ 
a rendezvény előtt arról tájékoztatta, hogy 
a folyamatban lévő pályázatuk pozitív el-
bírálást nyert, így hamarosan elkezdődhet 
a kivitelezés. Beszéde végén emlékeztetett 
arra, hogy az önkormányzat szervezésében 
egy éve alakult meg a Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület azzal a reménnyel, hogy 
válogatott focistákat neveljen ki. 

Dunai Antal olimpiai bajnok, ezüst- és 
bronzcipős, 31-szeres válogatott labdarúgó 
az MLSZ képviseletében köszöntötte a meg-
jelenteket és gratulált az önkormányzat kez-
deményezéséhez. Elmondta, nagy örömmel 
érkezett Csepelre, hiszen sokat futballozott 
a csepeli NB1-es csapatban. Felidézte, hogy 
az 1972-es labdarúgó Eb-ről szégyenkezve 
jött haza a csapat, mert csak a negyedik he-
lyen végeztek. A jelenlegi csapat esélyeiről 
azt mondta, biztos benne, hogy továbbjutnak 
a csoportból. Beszédét azzal zárta, hogy az 
utóbbi években több mint száz pályaavatón 
volt ott, és mindig jó érzés tölti el, ha ilyen 
eseményre meghívást kap. 

A nemzetiszínű szalag átvágása után a gye-
rekek rögtön birtokba is vehették a pályát. 
● Lass Gábor

SPOrT

Műfüves focipálya a Katonában

Simon Sarolta és 
Boros alexandra 
Európa-bajnok 
A Lengyelországban, Drzonkówban zaj-
ló öttusa junior Európa-bajnokság első 
napján Simon Sarolta Boros Alexand-
rával párban elhódította a kontinens 
korosztályos bajnoki címét a leányváltó 
mezőnyében.

A nyolc párost felvonultató mezőnyben 
22 győzelemmel a magyar lányok a ne-
gyedik helyen indítottak vívásban, majd 
az úszásban hetedikként értek célba. 

A lovaglószám közepesen sikerült (254 
pont és negyedik hely), viszont a kom-
binációban kiválóan hajráztak és le 
tudták dolgoznia jelentős hátrányukat, 
ami Európa-bajnoki címet jelentett szá-
mukra.
● Csepel Öttusa Média
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A labdarúgó Európa-baj-
nokság nyitómérkőzésével 
megnyitotta kapuit a Cse-
peli Szurkolói Aréna. Bor-
bély Lénárd, Csepel pol-
gármestere bejelentette, 
a létesítményt az Európa-
bajnokság után sem fogják 
lebontani. 

A Franciaország–Románia- 
mérkőzés kezdetére teljesen 
megtelt a Csepeli Szurkolói 
Aréna, amely fedett lelátóval, 
16 négyzetméteres kivetítővel, 
vendéglátóegységekkel várja 
azokat a csepeli szurkolókat, 
akik egy jó hangulatú közös-
ségben, kulturált körülmények 

között szeretnék nyomon kö-
vetni a foci-Eb mérkőzéseit. 
Meghívott vendégként egy élő 
legenda, Dunai Antal olimpiai 
bajnok, ezüst- és bronzcipős 
válogatott labdarúgó anekdo-
tázott a régi időkről, és latol-
gatta a magyar csapat esélyeit. 

Borbély Lénárd, Csepel pol-
gármestere köszöntőbeszé-
dében elmondta, két évvel 
ezelőtt, a labdarúgó-világbaj-
nokság idejére felállított sör-
sátornak olyan nagy sikere 
volt, hogy az önkormányzat 
úgy döntött, a labdarúgó-Eb-
re egy lelátóval kibővített, sta-
dion formájú létesítménnyel 
kedveskedik a csepelieknek. 
Így született meg a Csepeli 
Szurkolói Aréna ötlete, amely 
a polgármester szerint Buda-
pesten, de talán az országban 
is egyedülálló kezdeménye-
zés. A fából készült, ötszáz fő 
befogadására alkalmas, műfü-
ves borítású építmény kivite-
lezését a Csepeli Városgazda 
Zrt. munkatársai végezték. 
Április óta hatvan fő dolgo-
zott azon, hogy a Szent Imre 

téri HÉV-megálló mellett egy 
új közösségi tér jöhessen létre 
Csepelen. 

A polgármester elmondta, a 
legtöbb csepeli arról érdek-
lődött, mi lesz az aréna sorsa 
az Eb után: lebontja-e az ön-
kormányzat vagy megmarad. 
„Nem bontjuk le az arénát, 
hiszen a foci-Eb után jön az 
olimpia, jövőre az úszó-világ-
bajnokság, két év múlva pedig 
foci-vb. Egy olyan új rendez-
vényteret hoztunk létre, amely 
nemcsak sportesemények al-
kalmával hozza össze a csepe-
lieket, hanem koncertek, csalá-
di rendezvények megtartására 
is kiválóan alkalmas” – közöl-
te a polgármester. 

A Csepeli Szurkolói Aréna 
mindennap 12 és 24 óra kö-
zött várja a csepeli családo-
kat. Érdemes lesz kilátogatni, 
hiszen a mérkőzéseken kívül 
egyéb programok is lesznek, 
valamint további magyar lab-
darúgó-legendákkal is lehet 
találkozni. 
● Lass Gábor

Megtelt a Csepeli 
Szurkolói aréna

SPOrT

Borbély Lénárd polgármester és az este vendége, Dunai 
Antal olimpiai bajnok, ezüst- és bronzcipős labdarúgó

fotó: Vermes Tibor
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Az elhivatott munkában, a nemzet lelki 
térképén előkelő helyet foglal el Cse-
pel – mondta Nagyszalonta negyedik 
alkalommal megválasztott polgár-
mestere. Török László, Csepel testvér-
városának első embere a siker titkáról, 
Nagyszalonta és Csepel együttműkö-
déséről is beszélt lapunknak.

 Rövidesen a negyedik mandátumát 
kezdheti meg a napokban, Arany János 
szülővárosában, Nagyszalontán. Hogyan 
értékeli a választások végeredményét?
 Nagyszalonta a történelmi Magyaror-
szág szerves része. A település a mintegy 
száz évre visszatekintő trianoni döntést 
követően, a kommunista diktatúra évei 
alatt módszeres betelepítésekkel etnikai-
lag átalakult. A lakosságnak már csak a 
fele magyar. 2017-ben Arany János szüle-
tésének bicentenáriumát ünnepli a nemzet, 
épp ezért fontos volt, hogy a jelentősnek 
ígérkező eseménysorozaton a település 
megőrizze a magyar vezetést. A helyha-
tósági választás eredménye egyben egy 
olyan felelősség és felhatalmazás, amely-
lyel élnünk kell és meg kell erősítenünk, 
tovább kell gyarapítanunk Nagyszalontát.

 Polgármesterként az eddigi legnagyobb 
arányú győzelmet aratta, az emberek het-
venöt százaléka voksolt önre. Minek kö-
szönhető a siker?

 Nagyszalontán a polgárok „büntetik”  
a szavazataikkal azokat, akik nem tesznek 
semmi kézzelfoghatót az emberek éle-
téért. Úgy hiszem, hogy a csepeli polgá-
roknak is így kell gondolkozniuk. Arany 
János városában az emberek a tisztesség-
ben és a munkában hisznek. Az elmúlt 
esztendőkben egy olyan fejlesztési cso-
magot sikerült a gyakorlatba ültetnünk, 
amely a közösség magáénak mondhat. A 
győzelem ennek köszönhető, és annak az 
összefogásnak, amely a magyar közössé-
gen belül volt tapasztalható. Hozzá kell 
tegyem, hogy a városban jelentős román 
közösség is rám szavazott, elismerve ez-
zel a teljesítményünket.

 Nagyszalonta Csepel testvérvárosa. Mi-
ként értékeli a két város együttműködését?
 Csepelen lépten-nyomon fellelhetők 
kapcsolódási pontok a nemzet történelmé-
vel. Az itt élők valamilyen formában min-
dig részesei voltak az ország históriájá-
nak. A mai Csepel nem mondott, mert nem 
mondhat le erről a szerepről. Az itt élők 
sorsukat alakító közösség, és erre jó példa 
az a következetes, elszánt munka, amelyet 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
és Borbély Lénárd polgármester végez, 
akik a kerület boldogulásán, az itt lakók 
életének jobbításán fáradoznak. Csepel új 
utakon, jó irányba halad. Ebben ez elhiva-
tott munkában, a nemzet lelki térképén Cse-

pel előkelő helyet foglal el. Amikor Nagy-
szalonta és a kerület együttműködéséről 
beszélünk, akkor a keret tartalommal való 
megtöltéséről kell szót ejtsünk. Csepel 
Európa helyett is felelősséget vállalt a 
magyarokért, és kiterjesztette védőszár-
nyait Nagyszalontára. Tette ezt úgy, hogy 
Csepel és annak lakóinak értékeit és érde-
keit teljes mértékben megtartva odafigyel  
a határon túli magyarokra. A régi idők-
ben a kenyér, amikor még üknagyanyá-
ink sütötték, szép héjjal készült. Ha 
levágták a kenyér héját, a kenyér is el-
száradt. Mi, akik egy gyarapodó nemzet 
fiai vagyunk, össze kell tartsunk. Ezt 
teszi minden nép. Csak az a különbség, 
hogy mi csak saját magunkra számítha-
tunk, de azt tudjuk, hogy Csepel mellet-
tünk áll. Isten áldása legyen Csepelre és 
annak minden családjára!
● Takó Szabolcs

Megválasztották az Alstom-
ügyet vizsgáló ideiglenes bi-
zottság tagjait, a testületnek az 
év végéig kell jelentést tennie 
a Fővárosi Közgyűlés döntése 
értelmében. A bizottság elnöke 
Borbély Lénárd, Csepel kor-
mánypárti polgármestere lett, a 
bizottság további két tagja Or-
bán Gyöngyi (Fidesz-KDNP) 
és Geiger Ferenc (civil szer-
vezetek), Soroksár polgármes-
tere. A testület erről 28 igen 
szavazattal, 1 nem ellenében, 2 
tartózkodás mellett döntött.

A háromtagú ideiglenes bizott-
ság feladata a metrókocsik be-
szerzéseivel kapcsolatos dön-
téshozási mechanizmusok mű-
ködésének, a szerződéskötések 
körülményeinek, a döntések 
előkészítésében részt vevők fe-
lelősségének vizsgálata és a 
részleteket tisztázó jelentés ké-
szítése.

Mint ismert, az Egyesült Ki-
rályság jelentős csalások elle-
ni hivatala Alstom-vezetőket 
vádolt meg azzal, hogy össze-

sen 2,3 millió eurós kenőpénzt 
adtak vagy beleegyeztek, hogy 
adnak a BKV tisztviselőinek, 
ügynökeinek. Mindezt pedig 
tették annak érdekében, hogy 
befolyásolják a budapesti köz- 
lekedési céget az Alstom sze-
relvényeinek megvásárlása 
érdekében. A fenti tények 
szükségessé teszik egy vizsgá-
lóbizottság létrehozását, amely 
a megállapításairól jelentést 
készít a Fővárosi Közgyűlés-
nek – olvasható az elfogadott 
előterjesztésben. ● MTI

Újraválasztották Török lászlót, nagyszalonta polgármesterét

Csepel mellettünk áll

AKTuÁlIS

Borbély lénárd az alstom-bizottság élén

Török László

fo
tó

: V
e

rm
e

s T
ib

o
r



7csepeli hírmondó

Dr. Szabó Szabolcs, az Együtt politikusa a 
jelek szerint nem szereti mások plakátjait 
– legalábbis erre lehet következtetni egy, a 
Facebook-oldalára büszkén kitett fotóból. 
Mint ismert, dr. Szabó Szabolcs úgy lett cse-
peli-soroksári képviselő, hogy csak a meg-
választása után derült ki: valójában Gyulán 
van a bejelentett lakcíme. Így csepeli és so-
roksári ügyekben szavazni sem tudna egy 

választáson. Szabó és pártja támogatja az 
illegális bevándorlók kötelező betelepítését, 
és azon felül még 15 ezer migránsnak adná-
nak otthont Csepelen, Soroksáron és az or-
szág más városaiban. Az Együtt és a többi 
baloldali párt azt szeretnék elérni, hogy si-
kertelen legyen a migránsok betelepítéséről 
szóló népszavazás. A politikus és társai en-
nek szellemében rongálhattak plakátokat.

A nyugat-európai tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy az európaitól eltérő kultúrájú 
népek nem tudnak problémamentesen be-
illeszkedni a társadalomba. Nem ismerik 
el az otthont nyújtó államok rendjét, és 
saját törvényeik szerint élnek. A tapasz-
talatok ugyanakkor azt is mutatják, hogy 
a nagy számban letelepített bevándorlók 
azokra voksolnak a választásokon, akik 
segítettek nekik. Így minél több illegá-
lis migránst sikerül letelepíteni egy vá-
rosban, annál többen szavaznak utána a 
betelepítést segítő baloldali vagy liberális 
pártokra. ● Csepel.info

Plakátot rongált 
Szabó Szabolcs?

AKTuÁlIS

németh Szilárd: nyugaton is 
megvédjük a határt

Magyarország nyugati határát is vé-
deni kell, hiszen Brüsszelben nem 
mondtak le arról, hogy bevándorló-
kat terítsenek szét Európában – je-
lentette ki a Fidesz alelnöke Egerben. 
Németh Szilárd szerint akár 150 ezer 
embert is betelepíthetnek az elkö-
vetkezendő néhány évben. Ha őket 
betelepíthetik nyugatról, akkor velük 
együtt betelepíthetik a terroristákat 
is. A terrorizmus és az illegális beván-
dorlás ugyanis „kéz a kézben” jár; az 
illegális bevándorlók széles tömege-
ire „direkt ráültetve” juttat el katoná-
kat Európába az Iszlám Állam – tette 
hozzá a politikus. 

Több hónapos erőgyűjtés után lemon-
dott tisztségeiről a Svájcba kivándorolt 
Lehmann Viktor. 

A csepeli Jobbikban Máthé László lett 
az utódja, bizottsági tagságát pedig a 
jelek szerint Klocskó Katalin Facebook-
aktivista örökli – értesült a Csepel.info.

Az internetes portál úgy tudja, hogy 
Lehmann Viktor csepeli Jobbik-elnök ja- 
nuárban költözött ki Svájcba a családjá-

val, de egészen május végéig megtartot-
ta az önkormányzatnál a bizottsági tag-
ságát. Ezért aztán a bizottsági ülésekre 
külföldi tartózkodása miatt nem tudott 
eljárni, de biztosan jól jött neki kiegé-
szítésként a tisztségért járó tiszteletdíj a 
svájci beilleszkedésben.

Lehmann Viktor a Jobbik XXI. kerüle-
ti alapszervezetének alapítója és elnöke, 
fővárosi alelnöke, az Országos Választ-
mány tagja volt.

lemondott tisztségeiről 
a kivándorolt jobbikos
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8 csepeli hírmondónéPSzAvAzÁS A KÖTelező BeTelePíTéSI KvóTA ellen

Magyarország nyugati határát is védeni 
kell, hiszen Brüsszelben nem mondtak le 
arról, hogy bevándorlókat osszanak szét 
Európában – jelentette ki Egerben tartott 
sajtótájékoztatóján a Fidesz alelnöke. Cse-
pel korábbi polgármestere közölte: ha ez 
a szándék valóra válik, Magyarországra 
szegednyi, akár 150 ezer embert is be-
telepíthetnek az elkövetkezendő néhány 
évben. Ha őket betelepíthetik Nyugatról, 
akkor velük együtt betelepíthetik a ter-
roristákat is, a terrorizmus és az illegális 
bevándorlás ugyanis „kéz a kézben” jár. 
Az illegális bevándorlók széles tömegeire 
„direkt ráültetve” juttat el katonákat Euró-
pába az Iszlám Állam – tette hozzá.

Az országgyűlési képviselő kiemelte, 
hogy ezért is fontos nemzeti ügy a kény-
szerbetelepítés elleni népszavazás. Biz-
tonságunk, gyermekeink jövője és hazánk 
függetlensége a tét. Hozzátette, világossá 
kell tenni, „nem kívánjuk, hogy Brüsszel-

ben döntsék el, a következő évtizedekben 
kikkel éljünk együtt”.

Kitért arra is, hogy Brüsszel, illetve a mö-
götte álló „némely nagyhatalmaknak” az 
illegális bevándorlást érintő politikai-gaz-
dasági érdekei eltérnek Magyarországétól. 
A magyar álláspont szerint a népesedési 
problémát, a munkaerőhiányt nem lehet az 
illegális bevándorlás támogatásával orvo-
solni – mondta.

Németh Szilárd szerint a hazai baloldal szó-
ban és tettekben is már régen kinyilvánítot-
ta, hogy az illegális bevándorlás pártján áll 
és kritika nélkül támogatja a brüsszeli poli-
tikát. Ezért nem szavazzák meg rendre a ha-
tékony védekezést megalapozó törvényeket. 

A Fidesz alelnöke felidézte, hogy tavaly 
a kerítések megépítésével a határon sike-
rült megállítani az illegális bevándorlást. 
Szükség volt a bevándorlókra vonatko-
zó szabályok szigorítására, illetve arra 
is, hogy lehetővé tették a honvédség be-
vonását a határ védelmébe – sorolta. Az 
Európát ért terrortámadások azonban azt 
mutatják, mindez nem elég, ezért kezde-
ményezték egy kizárólag a terrorcselek-

ményeket megelőző, felderítő, hírszerzői 
információkat összesítő és elemző „titkos-
szolgálati ernyőszervezet” (TIBEK) létre-
hozását. Az Alaptörvény hatodik módosí-
tása pedig terrorveszély esetén különleges 
jogrend bevezetését és a Magyar Honvéd-
ség bevetését teszi lehetővé az Országgyű-
lés számárakétharmados többséggel – tette 
hozzá. Mindkét jogszabály módosításánál 
széles körű egyeztetéseket kezdeményez-
tek, ám ezeken az MSZP nem vett részt.

Az illegális bevándorlás és a terrorveszély 
elleni küzdelem legfőbb állomása azonban 
az őszre tervezett kényszerbetelepítés elle-
ni népszavazás lesz, ugyanis népszavazás-
nál nincs legitimebb döntés – hangoztatta. 
Ha a referendum Magyarországon sikeres 
lesz, „elképzelhető, hogy továbbgördül, és 
több országban is meg fogják próbálni”. 
Magyarország már ma sincs egyedül Eu-
rópában, elég csak a visegrádi négyek kö-
zösségére gondolni – tette hozzá Németh 
Szilárd, a Fidesz alelnöke.

Fontos nemzeti ügy 
a kényszerbetelepítés elleni 
népszavazás

németh Szilárd szerint az őszi népszavazás eredménye ügydöntő erejű lesz

„Mondjunk nemet 
a kényszerbetelepítésre!”

HOGyAn SzAvAzTAK 
A cSePelI KéPvISelőK?

T/10307. számú törvényjavaslat a 
terrorizmus elleni fellépésről, a Ter-
rorelhárítási Információs és Bűnügyi 
Elemző Központ (TIBEK) felállításáról.
A javaslat 182 igen, 9 nem és 3 tartóz-
kodással elfogadva. 
Dr. Szabó Szabolcs: NEM
Németh Szilárd: IGEN

T/10416. számú törvényjavaslat Ma-
gyarország Alaptörvény hatodik mó-
dosításáról, terrorveszély vagy ter-
rortámadás esetén, az Országgyűlés 
kétharmados többségével elrendelhető 
különleges jogrend bevezetéséről, illet-
ve a Magyar Honvédség bevetéséről.
A javaslat 153 igen, 13 nem és 1 tar-
tózkodással elfogadva.
Dr. Szabó Szabolcs: NEM
Németh Szilárd: IGEN
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Az Európa előtt álló igazi nagy kihívás 
ma az, hogy a kontinens államai külön-
böző módon képzelik el a jövőt, ami a 
migrációs válság példáján jól kimutatha-
tó – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő 
Prágában, a négy visegrádi ország minisz-
terelnökének a Prague European Summit 
(Prágai Európai Csúcs) elnevezésű vitafó-
rumon megtartott beszélgetésén.

Bohuslav Sobotka cseh, Beata Szydlo len-
gyel, Orbán Viktor magyar és Robert Fico 
szlovák miniszterelnök a fórumon alapve-
tően az Európai Uniót érintő válságokról 
beszéltek, hangsúlyozva a V4-ek szerepét 
a problémák megoldásában. A magyar 
kormányfő szerint Európa jövőjét illetően 
alapvetően két karakteres elképzelés lé-
tezik, amely jól kimutatható a migrációs 
válság példáján. Az egyik elképzelés sze-
rint a világ hatalmas népmozgás előtt áll, 
amelyet nem lehet elkerülni, ezért annak 
kezelésével kell foglalkozni, míg a másik 
szerint Európa meg tudja állítani határain 
az ellenőrizetlen népmozgást.

„Európa elég erős, elég gazdag, elég ta-
pasztalt ahhoz, hogy elég ereje legyen, hogy 
azt mondja, ha akármilyen világmozgások 
is indulnak meg, mondjuk tőlünk délre, a mi 
kontinensünkre, a mi világunkba ellenőrzés 
nélkül, külön engedély nélkül egyetlen em-
ber sem jöhet be” – vélekedett Orbán Vik-
tor. „Ezért nem beilleszteni akarjuk a mig-
rációt az életünkbe, hanem fékezni akarjuk, 
ellenőrzés alá akarjuk vonni, és ameddig 
csak lehet, ki akarjuk zárni az életünkből”– 
szögezte le. Bohuslav Sobotka Európa 
legnagyobb mai problémájaként a migrá-
ciós válságot említette, és kifejezte meg-
győződését, hogy ez nem fog az Európai 
Unió megszűnéséhez vezetni. Úgy vélte, 
hogy a növekvő populizmus és az embe-
rek frusztrációja sokkal nagyobb veszélyt 
jelentenek. A megoldásokat az uniós tag-
államok közti bizalom megerősítéséhez, a 
folyamatos párbeszédben és az összetar-
tozás megerősítésében jelölte meg a cseh 
kormányfő. Orbán Viktor három további 
válsággal bővítette a listát. Elsőként arról 
beszélt, hogy a nyugati elit 2008 óta már 
nem tudja gazdasági sikerekkel igazolni 
politikáját, ezért legitimációs válság ala-
kult ki Európában, az emberek már nem 
érzik a magukénak az elit politikáját. Má-
sodikként a nyugati demokrácia válságát 
említette, mert nagy eltérés van az elit és 
a lakosság helyzetértékelése között. A har-
madik válságot a demokrácia exportjára 

épített európai külpolitika kudarca jelen-
ti, ami problémákat okoz. „Beavatkoztunk 
Irakban, Szíriában és Líbiában, de ezek az 
államok ma nem léteznek, mi tulajdonkép-
pen szétvertük őket. Éppen ezért veszti el 
sok ember a reményét” – mutatott rá a ma-
gyar kormányfő.

„Nem beilleszteni akarjuk 
a migrációt az életünkbe, 
hanem fékezni akarjuk, 
ellenőrzés alá akarjuk vonni, 
és ameddig csak lehet, 
ki akarjuk zárni az életünkből”

Közlemény a 
pedagógusokról
A Fidesz szerint elfogadhatatlan a pe-
dagógusok elleni erőszak, ezért a jö-
vőben is mindent meg kell tenni en-
nek a megakadályozására.

A pesterzsébeti iskolában történt ese-
mények felháborítóak. Egyedi bírósá-
gi döntésekbe sem a kormány, sem az 
Országgyűlés nem szólhat bele, de az 
ítélkezési gyakorlatról véleményt for-
málhat.

Így a Fidesz-frakció azokkal ért egyet, 
akik szerint az ügyben született fel-
függesztett ítélet az elkövetett cselek-
mény súlyával nem arányos mértékű, 
és így, nem is igazságos. A pedagó-
gusok elismerést és társadalmi meg-
becsülést érdemelnek, megengedhe-
tetlen, hogy bántalmazás érje őket.

Az Országgyűlés 2013-ban elfogad-
ta Európa legszigorúbb Büntető tör-
vénykönyvét, melyben külön védel-
met biztosítottunk a pedagógusok 
számára.  A közfeladatot ellátó sze-
mély elleni erőszak mára megegye-
zik a hivatalos személy elleni erőszak 
tényállási elemeivel.

A Fidesz-frakció célja, hogy a peda-
gógusok elleni erőszak egyszer és 
mindenkorra megszűnjön, ezért min-
den ilyen cselekmény a legszigorúbb 
büntetést kell, hogy maga után vonja. 
Olyan szigorú büntetőpolitikára van 
szükség, amely mindenkit elrettent az 
agresszív megnyilvánulásoktól.

Németh Szilárd,
a Fidesz alelnöke

orbán Viktor 
az európai jövőről

A visegrádi országok kormányfői ezúttal Prágában találkoztak

fotó: MTI – Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs
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Emlékezés trianonra
TÖrTéneleM

A nemzeti összetartozás napján  
a Béke téri trianoni emlékműnél tar-
tott koszorúzással egybekötött meg-
emlékezést a csepeli önkormányzat. 

A trianoni békeszerződést 96 évvel ez-
előtt, 1920. június 4-én írták alá: ennek 
értelmében a Magyar Királyság területé-
nek kétharmadát elcsatolták, az ország 18 
milliós lakossága pedig 7,6 millió főre esett 
vissza. Fráter Olivér, a Nemzetstratégi-
ai Kutatóintézet elnökhelyettese beszédét 
úgy kezdte, a nemzeti összetartozás nap-
ján „nem ünnepelni jöttünk, hanem a jövő 
feladatainak számbavételére, hogy a Kár-
pát-medencében ne csak ezeréves múltunk, 
hanem ezeréves jövőnk is lehessen.” Fráter 
Olivér a nemzeti integráció megerősítését 
sürgette, amihez szerinte elsősorban a ma-
gyarok szülőföldön való megmaradásának 
és boldogulásának feltételrendszerét kell 
megteremteni. – A nemzeti összetartozás 
törvényével megnyílt a közjogi lehetőség 
arra, hogy a szétszóratott világnemzetből 
új nemzetközösség épülhessen. Célunk, 

hogy Magyarország szuverenitásának 
megőrzése és gazdasági megerősítése mel-
lett a Kárpát-medencében széttagoltan élő, 
több mint hárommillió ember önazonossá-
gát megőrizze, szülőföldjén maradhasson 
és a közösségi jogok gyakorlásában kitelje-
sedve gyarapodhasson. A határon túli ma-
gyarság nem súly és teher, hanem erőforrás 
és lehetőség a nemzet számára – mondta 
Fráter Olivér, aki szerint korunk válasza a 
Trianonban elszenvedett igazságtalanságra 
az lehet, hogy a költségvetésből és az uniós 
forrásokból fenntartható fejlődést biztosí-
tunk a Kárpát-medencében. 

A megemlékezésen a Csepeli Auth Hen-
rik Fesztivál Fúvószenekar, valamint 
Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas 
előadóművész és tanítványai adtak emlé-
kező műsort. 

A Trianoni emlékművet az önkormányzat 
nevében Borbély Lénárd polgármester, a 
Magyar Országgyűlés nevében Németh 
Szilárd képviselő koszorúzta meg. A Fi-

desz-KDNP, a Jobbik és az LMP csepeli 
képviselőcsoportjának, valamint a Csepeli 
Csodakút Egyesített Óvoda nevében is ko-
szorúkat helyeztek el. 

Kiállítás 
Király-
erdőben
„A trianoni diktátum története és következ-
ményei” címmel nyílt kiállítás a Királyer-
dei Művelődési Házban. Az ünnepélyes 
megnyitón Fráter Olivér, a Nemzetstratégi-
ai Kutatóintézet elnökhelyettese elmondta, 
a magyar történelmi múlt egy olyan esemé-
nyéről emlékezünk meg, amely Magyaror-
szágnak nemcsak a XX. századi történetét, 
hanem jelen századunkét is meghatározza. 
A történelmi tablók lényegre törően, ké-
pekkel illusztrálva mutatják be a trianoni 
döntéshez vezető utat, a békekonferenciát, 
Erdély, Felvidék és Délvidék megszállását, 
a magyar üldözéseket és a revíziós mozgal-
makat. A várpalotai Trianon Múzeum és a 
Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény időszaki 
kiállítása június 25-éig látogatható. 
● Antal Zsuzsa – Lass Gábor

GyereKSzeMMel

A nyári szünet előtt számos csepeli diák 
is ellátogatott el a kiállításra. Az iskolások-
nak diavetítésen mutatták be a trianoni 

döntéshez vezető utat. Molnár Krisztián 
intézményvezető térképen illusztrálta a 
magyarok vándorlását, szólt az államala-
pításról, felidézte a békediktátum törté-
netét és tragikus következményeit. 

A történelmi tablókon a fiatalok meg-
ismerkedtek a magyar nemzet szét-
szakításával, a revizionista mozgalmak 
kialakulásával. A kiállított tárgyak között 
láthatók csepeli gyártású puskatölté-
nyek, első világháborús kitüntetések, 
valamint Kovács Ferenc hódmezővá-
sárhelyi lakos magángyűjteményéből 
revizionista emléktárgyak. „A filmvetítés 
elgondolkodtatott, az előadó érdeke-
sen mesélt. Az újdonság volt számomra, 
hogy ma is milyen sok magyar él a ha-
zánktól elcsatolt területeken” – mondta 
Zupkó Alice Lola. A szintén negyedikes 
Nagy-Mélykuti Levente István szerint is 
nagyon látványos a kiállítás, „különösen 
a hatalmas képek és a térképek tetsze-
nek. Az nekem is nagyon érdekes adat 
volt, hogy mennyi honfitársunk él az 
egykori magyar részeken.”

fotó: Tóth Beáta
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Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő a Jedlik Ányos Gimnáziumban 
tartott sajtótájékoztatón bejelentet-
te, alapítványt hoz létre a csepeli ok-
tatási intézmények természettudo-
mányos képzéseinek fejlesztéséért. 

A Jedlik Ányos Gimnáziumban tartott 
sajtótájékoztatón dr. Palkovics László, 
felsőoktatásért felelős államtitkár ar-
ról beszélt, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma a matematikai, termé-
szettudományi, műszaki és informatikai 
képzések fejlesztésére nagyobb figyelmet 
fog fordítani. Az államtitkár elmondta: 
a felsőoktatásba jelentkezők mintegy 25 
százaléka tanul tovább valamelyik ter-
mészettudományi szakon, a minisztérium 
célja, hogy ez a szám 40 százalékra emel-
kedjen.

„Csepel önkormányzata fontosnak tartja 
a természettudományos oktatást, ezért a 
közeljövőben létrehozunk egy alapítványt a 
természettudományos oktatással kapcsola-
tos fejlesztések támogatására” – jelentette 

be Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő. Egy további jó hírt is megosztott a 
jelenlévőkkel: a jövő tanévtől elkezdőd-
het a Jedlik Ányos Gimnázium teljes körű 
felújítása: A Táncsis Mihály utcai épület 
nemcsak kívül-belül újul meg, hanem az 
iskola a korszerű oktatáshoz szükséges fel-
szerelési eszközökhöz is hozzájut. 

A sajtótájékoztatón jelen volt Bese Benő, 
az intézmény igazgatója is, aki a tanári 

kar, a diákok és a szülők nevében is kö-
szönetet mondott az iskola fejlesztéséért. 

A sajtótájékoztató után a tizedikes diá-
koknak Palkovics László az iskola Öveges 
Természettudományi Laboratóriumában 
Fizika az autózásban címmel tartott elő-
adást. Ezután dr. Brutovszky Gabriella és 
Holczer József végzett fénnyel kapcsolatos 
demonstrációs kísérleteket, majd Radnai 
Tamás mutatta be, hogyan kell a fény hul-
lámhosszát megmérni. 

ISKOlA

A tragikusan fiatalon elhunyt, kétszeres 
olimpiai és tizenötszörös világbajnok ke-
nus, Kolonics György emlékére Csepel 
önkormányzata 2010-ben alapított Sport 
Érdemérmet. A díj – amelyet hagyomá-
nyosan június 4-én, Kolonics György 
születésnapján adnak át – annak adomá-
nyozható, aki kiemelkedő eredményeket 
ért el a sportban és hozzájárult Csepel 
hírnevének öregbítéséhez. Az érdemér-
met idén Veréb István birkózó kapta. 
A díjat Borbély Lénárd polgármester és 
Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő adta át a hatszoros magyar bajnok 
sportolónak, aki idén áprilisban olimpiai 
kvótát szerzett a szabadfogásúak 86 kg-
os súlycsoportjában.

alapítvány a csepeli iskolákért
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Birkózó kapta az idei Kolonics-díjat

Jövőre elkezdődhet 
a Jedlik Ányos Gimnázium 
teljes körű felújítása
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Ismét nagyszerű hangulatban telt június 
3-án a Csepeli Strandfürdőben rendezett 
pedagógusnap. A tanítók és tanárok ál-
dozatos munkájára minden év június első 
vasárnapján emlékeznek. 

A csepeli önkormányzat negyedik alka-
lommal ajándékozta meg ingyenes strand-
használattal és kikapcsolódást nyújtó csa-
ládi programokkal az általános iskolák, 
óvodák és bölcsődék dolgozóit egész év-
ben végzett kitartó munkájukért. 

A napsütés kedvezett a fürdőzésnek és 
a szabadtéri programoknak is. A gyere-
kek birtokba vették a mini kalandparkot, 
ugráltak a légvárakban és csúszdáztak 
a kis medencében. A sportkedvelők ko-
sárlabdáztak, tollasoztak és kipróbálták 
az ügyességi akadálypályán a lézerlö-
vészetet is. Délután Kökény Attila adott 
koncertet. A közismert slágereket sokan 
énekelték, a kitűnő hangulatot fokozták 
az alkalmi háttértáncosok, akiket tapssal 
biztatott a közönség. 

A zártkörű rendezvény résztvevői gu-
lyáslevest ebédeltek, amelyet a Humán 
Szolgáltatások Igazgatósága Élelmiszer 
Csoportjának munkatársai készítettek.  
A programokról ezúttal is a Csepeli Vá-
roskép gondoskodott. ● Antal Zsuzsa

Pedagógusnapi 
strandolás

Kiosztották 
a Bárczy 
istván-díjakat
A pedagógusnap alkalmából huszonöten 
kaptak Bárczy István-díjat. Az elisme-
réseket Szalay-Bobrovniczky Alexandra 
főpolgármester-helyettes adta át a főpol-
gármesteri hivatal dísztermében. Csepel-
ről Klausz Gáborné, a Mátyás Király Ál-
talános Iskola magyar nyelv és irodalom 
szakos tanára és Rostáné Csikor Nóra, 
az Eötvös József Általános Iskola taní-
tója kaptak kitüntetést. A díjazottaknak 
a csepeli önkormányzat képviseletében 
Borbély Lénárd polgármester és Morovik 
Attila alpolgármester gratuláltak. Az Eöt-
vös iskola pedagógusát – távolléte miatt 
– a testületi ülésen köszöntik majd. 

Klausz Gáborné lapunknak elmondta, 
jövőre lesz negyven éve, hogy a pályán 
van. „Vidéken kezdtem a tanítást, 1983-

tól Budapesten dolgozom. Szakmai mun-
kám koronája ez a kitüntetés.”
●  AZS

Klausz Gáborné, a Mátyás iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára
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Karitatív csapatépítő program keretében 
korszerűsítette a Füstifecske Óvoda ud-
varát és két szobáját az MKB Bank Nyrt. 
száztíz munkatársa. Az udvar jószerivel 
teljesen megváltozott. Lefestették a ke-
rítést, a padokat, csúszdákat és az udvari 
játékokat. Felújították a tyúkólat, amely-
ben a tyúkok mellett ötvennyolc csibe él. 
A gyerekek egyik kedvenc tartózkodási 
helye, a fából készült esőbeülő házacska 
szintén megszépült. A fűszernövények 
számára spirál alakú ágyást alakítottak ki. 

Építettek madáretetőt, valamint egy olyan 
sétautat, amelyen mezítláb érdemes gyalo-
golni a kavicsos, fövenyes és más környe-
zetbarát anyagokkal borított ösvényen. Az 
óvoda két szobájában az eddigi linóleum-
padlózatra laminált parkettát helyeztek el. 
A cég másfél millió forintot költött a felújí-
táshoz szükséges anyagok megvásárlására. 

Hierholczné Faragó Tünde, a Csepeli Cso-
dakút Egyesített Óvodák vezetője elmond-
ta, jó lenne, ha más csepeli óvodákat is 
sikerülne hasonló módon megszépíteni. 
Elképzelhető, hogy akár az MKB újra sze-
repet vállal ilyen tevékenységben, de ez a 
pénzintézet döntésén múlik.

Balog Zoltán, az emberi erő-
források minisztere és dr. Pal-
kovics László oktatásért fele-
lős államtitkár Eötvös József-, 
Apáczai Csere János-, Szent-
Györgyi Albert-, Brunszvik Te-
réz- és Németh László-díjakat 
adott át pedagógusnap alkal-
mából a Pesti Vigadóban. Több 
csepeli pedagógus munkáját is 
elismerték. 

Kiemelkedő óvodapedagógiai 
munkájáért, valamint az óvo-
dapedagógus képzésben vég-

zett tevékenysége elismerése-
ként Brunszvik Teréz-díjat 
vehetett át:
Balogh Ferenc Zoltánné, a 
Budapest XXI. kerületi Cse-
peli Csodakút Egyesített Óvo-
da Tündérkert Tagóvodájának 
óvodapedagógusa,
Papp Lászlóné, a Budapest 
XXI. kerületi Csepeli Csodakút 
Egyesített Óvoda Kádár Kata-
lin Tagóvodájának óvodapeda-
gógusa, volt óvodavezetője,
Szücsné Gál Etelka, a Buda-
pest XXI. kerület Csepeli Cso-

dakút Egyesített Bázisóvoda 
általános intézményvezető-he-
lyettese.

A gyermekek harmonikus sze-
mélyiségformálásában hosszú 
időn át végzett kiemelkedő 
pedagógiai munkája elismeré-
seként Németh László-díjat 
vehetett át:
Fehér László, a Budapest 
XXI. kerületi Kék Általános 
Iskola pedagógusa
Halla Ilona, a Budapest XXI. 
kerületi Széchenyi István Álta-

lános és Két Tannyelvű Általá-
nos Iskola pedagógusa
Klausz Gáborné, a Budapest 
XXI. kerületi Mátyás Király 
Általános Iskola pedagógusa
Pelyhe Andrásné, a Budapest 
XXI. Kerületi Móra Ferenc Ál-
talános Iskola pedagógusa
Sipos Erika, a Budapest XXI. 
kerületi Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskola pedagógusa
Visnovitsné Németh Katalin, 
a Budapest XXI. kerületi Her-
man Ottó Általános Iskola pe-
dagógusa

OKTATÁS

Megszépült az óvoda

Elismerések a tanárok napján 

Az óvoda udvarát és két szobáját karitatív program keretében korszerűsítettékfo
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Idén a kerületi, nyári napközis tábor június 
27-étől augusztus 19-éig tart a Sport, Sza-
badidő és Rendezvényközpontban (XXI. 
Hollandi út 8–10). A tábor programját já-
tékok, különféle sportok, kirándulások 
színesítik, most az aktuális téma az olim-
pia és a foci lesz. A foglalkozások reggel 
nyolc órakor kezdődnek. 

Ügyeletet reggel 6 órától, és 16–17 óra 
között a táborozás helyszínén, illetve a 
Karácsony Sándor Általános Iskolában 
biztosítanak. A gyermekeket a szülőknek 
kell elkísérni vagy a táborba, vagy a Kará-

csony iskolába, ahonnan busszal szállítják 
őket a táborba – tájékoztatta lapunkat Var-
ga Gáborné táborvezető. 

A táborban a napközis étkezési díjat kell fi-
zetni. A kerületi iskolásoknak ez napi 485 
forint, a kerületen kívüli gyermekek ré-
szére fizetendő térítési díj napi 815 forint-
ba kerül. A napközis tábori befizetéseknél 
étkezési utalványt nem fogadnak el.  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülőknek nem kell fizetni 
semmit, illetve akik normatív 50 százalé-
kos kedvezményben részesülnek, azoknak 
a reggelire és az uzsonnára is vonatkozik 
az 50 százalékos kedvezmény. Mind-
ez csak a csepeli lakóhellyel rendelke-
ző gyermekekre érvényes! A rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben része-
sülőknek is hetente kell jelezni a gyermek 
részvételét a tábor ebédbefizetéssel fog-
lalkozó munkatársánál, illetve az esetle-
ges hiányzást lemondani.

Művészeti 
iskolások 
tárlata
A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola képző- és iparművészeti 
tagozatán tanuló diákok második féléves 
munkáiból nyílt év végi kiállítás az ÁMK 
Galériájában. 

A megnyitón Geisbühl Tünde, a képző- és 
iparművészeti ág munkaközösség vezetője 
vezette körbe az érdeklődőket. Elmondta: 
nagyon változatos technikákkal készültek 
az alkotások. A gyerekek színes kartono-
kon sztárokat örökítettek meg, rajzoltak – 
többek között – kalózhajókat, városokat, 
különleges lényeket, párizsi jeleneteket, 
tájképeket, csendéletet, valamint terveztek 
szatyrokat és pólókat is. 

A minden szempontból sokszínű kiál-
lítás június 29-éig látható a galériában 
(Simon Bolivár sétány 4–8.).

három tonna alma
Június első napjaiban a csepeli önkor-
mányzat három tonna almát osztott szét 
215 rászoruló csepeli család között. A 
gyümölcs mellé egy kiló cukrot és recep-
tet is kaptak. Az egészséges adományt 
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
ajánlotta fel, a Csepeli Városgazda tárolta, 
és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
munkatársai osztották ki.

PénzTÁr, éTKezéS leMOnDÁSA

A táborban szerdán reggel 7 órától 17 
óráig, illetve pénteken 7 és 9 óra kö-
zött (csak pótbefizetés) tart nyitva. Az 
ügyeletes tanár nem vesz át borítékban 
pénzt, azt a gyermek vagy a szülő fizet-
heti be. A gyermeknek adott étkezési 
pénzért felelősséget nem vállalnak. 

Étkezés lemondást csak akkor veszik 
figyelembe, ha azt az igénybevéte-
le előtti napon jelentik be 12 óráig a 
táborban vagy a következő elérhető-
ségeken: 06-20/265-1204, az ÁMK-
ban a 06-1/277-3860/105, vagy a 
06-1/278-2820/105 telefonszámo-
kon, illetve az amkgvez@gmail.com 
e-mail címen. 

Az igénybe nem vett étkezés lemon-
dásának kötelezettsége a térítés-
mentesekre is vonatkozik.

napközis tábor: fontos információk

fotó: GM fotó: GM
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trükkös 
tolvajok 
A fővárosban alig múlik el hét, hogy ne 
történne időskorú személyek sérelmére, 
úgynevezett trükkös módszerrel elköve-
tett bűncselekmény. 

A simulékony modorú idegenek gyakran 
személyes információkkal igyekeznek 
manipulálni az áldozatokat. Visszaélnek 
nagy közműszolgáltatók, segélyszerveze-
tek, hatóságok nevével, és így jutnak be 
illetéktelenül otthonainkba, így férkőznek 
áldozataik bizalmába. 

Mire figyeljünk? 
A trükkös tolvajok történetei általában 
sántítanak, mert: 

• a bankok nem mennek házhoz azért, mert 
ajándékpénzt szeretnének adni.
• a szolgáltatók előre jelzik, ha kiszállnak a 
helyszínre, és nem visznek házhoz kézpénzt. 
• ha a rokonok megsérülnek, nem idegene-
ket kérnek meg, hogy menjenek el a pén-
zért és nem is velük üzennek.
• ha nagy baj történt, akkor vagy ismerős, 
vagy a hatóságok keresik fel a hozzátarto-
zót, pénzt biztosan nem kérnek.
• az önkormányzatok nem mérik fel azt, 
hogy kinek vigyenek majd házhoz pénzt, és 
nem hoznak házhoz szociális segélyt, dolgo-
zóik rendelkeznek fényképes igazolvánnyal. 
• aki rosszul van, jellemzően nem magán-
házakhoz csenget be.
• a házhoz jövő „jó” üzletek csak az árus-
nak kedveznek. 
Ha mégis idegent enged be a lakásába, sose 
hagyja őt magára. Ha szükséges, beszélje 
meg a szomszédjával, hogy ilyenkor segí-
tenek egymásnak, átmennek egymáshoz. 

Sose vegye elő megtakarított pénzét mások 
előtt, idegeneknek, alkalmi ismerősöknek 
ne meséljen magánügyeiről, pénzügyeiről. 

Kérjünk fényképes igazolványt!
Az önkormányzatok és a szolgáltatók 
alkalmazottai rendelkeznek fényképes 
igazolvánnyal. Ha gyanúsnak találja a 
személyt, hívja a rendőrséget, vagy ellen-
őrizze le az idegen kilétét a szolgáltatónál. 
De csakis ellenőrzött telefonszámon! Meg-
éri az időt és az energiát, hogy készítsen 
vagy beszerezzen egy listát a lakhelyén 
illetékes szolgáltatók telefonszámaival. 
A rendőrt egyenruhája, azonosítószáma, 
sorszámos jelvénye, civil ruhás rendőr 
esetén sorszámos jelvénnyel ellátott szol-
gálati igazolványa igazolja. A 107-es te-
lefonszámon rákérdezhet az állítólagos 
rendőr jelenlétének jogosultságára. 

Ingyenes rendőrségi segélyhívó: 107, 112

A Főgáz Földgázelosztási Kft. 
a Táncsics Mihály utcában el-
öregedett gázvezetékek cseré-
jét kezdi meg június 17-én. A 
munkálatok a Károli Gáspár 
utca–Katona József utca közöt-
ti szakaszon várhatóan augusz-
tus 8-áig tartanak.

A csepeli önkormányzat már 
régóta szeretné felújítani a Tán-
csics utca útburkolatát, melyre 
a tervek szerint jövőre sor is 
kerülhet. Célszerű lett volna a 
gázvezeték cseréjét és a teljes 
burkolatfelújítást egy időben 
végezni, de a Főgáz – baleset-
veszélyre hivatkozva – már 
idén megkezdi a munkálatokat.

A kivitelezés során az utcát az 
érintett szakaszon észak felé 
egyirányúsítják, a dél felé köz-
lekedő forgalmat pedig a Kos-
suth Lajos utcára terelik. A 

járdát csak a leágazó elosztóve-
zetékek csatlakozásánál bont-
ják meg, az ingatlanokhoz a 
gyalogos és a gépkocsival való 
bejutást továbbra is biztosítják.

Az egyirányúsítás csak egy, a 
71-es busz vonalát érinti. A dél 
felé tartó járatot szintén a Kos-
suth Lajos utcára terelik.

A tájékoztató jelzéseket 
15-én kezdik el kitelepíteni, 
az új forgalmi rend pedig 
17-én lép életbe.

Bővebb információért, kérjük, 
hívja Adonyi Józsefet, a kivite-
lezést végző vállalat ügyveze-
tőjét a 06-70/430-7453-as tele-
fonszámon, vagy látogasson el a 
www.csepel.hu weboldalunkra.
 
A munkálatok idejére mindenki 
türelmét kérjük!

Gázvezeték-
felújítás a táncsics 
Mihály utcában

71-es busz
útvonala

71-es busz módosított
útvonala
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Felvidéki 
kirándulás
A csepeli Kék Általános Iskola hetedikes 
diákjai május 10-e és 13-a között a Ha-
tártalanul program keretében Felvidéken 
jártak. A történelmi időutazás során – hí-
res történelmi személyek nyomában ha-
ladva – felelevenítették a történelem órán 
hallottakat és kiegészítették tudásukat a 
látottakkal. Személyesen élményekkel 
gazdagodtak az iskolalátogatások során. 

Bebarangolták a felvidéki bányavárosokat 
és várakat. Nagy magyarjaink sírjainál 
tiszteletük jeléül koszorúkat helyeztek el 
a gyerekek: például Balassi Bálint szülő-
helyén, Késmárkon Thököly Imre sírjánál 
és ll. Rákóczi Ferenc kriptájánál, a Kassai 
dómban. A túrázás során a Tátra hegyvo-
nulataiban gyönyörködhettek.

Az országhatáron túli magyar lakta tele-
pülések felkeresésével személyesen ismer-
kedhettek meg a diákok az ott élő magyar-
ság kultúrájával, hagyományaival. A négy 
nap felejthetetlen élmény marad.
● Soproniné Iván Magdolna, osztályfőnök

Szokatlan kiállítás nyílt a Csepel Galé-
riában május 26-án. Számos, különböző 
témában és műfajban alkotó művész alko-
tásai kerültek egy helyre – s ha műveiket 
nem is, az alkotókat különleges kapocs 
köti össze: mindannyian a Képző- és Ipar-
művészeti Szakközépiskola, ismertebb ne-
vén a Kisképző falai között érettségiztek 
egyazon osztályban, 1963-ban.

A tárlatnak szomorú apropója is van. Az osz-
tály egyik tagja, a kiállítás egyik szervezője, 
Horváth László képzőművész a megnyitót 
megelőző napon hunyt el. A megnyitón jelen 
volt a művész fia is, aki köszönetet mondott 
az osztálytársaknak, amiért eljöttek. 

A kiállítást Baky Péter festőművész nyitot-
ta meg. Beszédében elhangzott, különleges 
dolog, hogy ennyire megmaradt az osz-
tálytársak barátsága, jó kapcsolata ennyi 
év után is – ez egyáltalán nem szokványos 
még a Kisképzőben sem, és talán annak kö-
szönhető, hogy mindannyian a leginkább 
vészterhes időkben, 1944-45-ben szület-
tek. Az összetartásukat nagyban segítette 

a Kisképző is. Ahogy a művész elmondta: 
„Ez a kiállítás nem a művekről szól, hanem a 
társaságról, aki együtt tanult. A Kisképzőnek 
mindig is különleges hangulata volt, ami a ki-
lencvenes évek óta vesztett ugyan a jelentősé-
géből, de a mi időnkben nagyon fontos volt. 
Sokkal szabadabb volt az iskola szellemisége, 
és ez különösen az 1956-ot követő években 
hatalmas ajándék volt.” A rendhagyó kiál-
lításon, mely egy négyéves utazás késői le-
nyomata, a magyar kortárs művészet legna-
gyobbjainak művei tekinthetők meg.

A kiállítás június 24-éig látogatható. 
● Miss Nándor

EGyHÁZI ÉLET

ó, ió, ció, áció…
Az elmúlt napokban megjelentek az is-
kolai táblákon a tanév legvártabb sza-
vának betűi – visszaszámlálás-szerűen, 
hátulról felírva, napról napra egy-egy 
betűt hozzátoldva, és végül elérkezve 
a... – mihez is? Ha megkérdeznénk, 
tízből tízen a helyes választ adnák: 
persze, hogy a VAKÁCIÓ-hoz. A nagy 
örömben nyilván senkinek nem jutna 
eszébe így folytatni a sort: MÁCIÓ, 
RMÁCIÓ, ORMÁCIÓ, FORMÁCIÓ, 
EFORMÁCIÓ, REFORMÁCIÓ. 

Persze így tanév végén ez nem is vár-
ható el, talán még a mi hittanosainktól 
sem, de érdemes feleleveníteni, hogy az 
évnek ezen időszakában is fontos dol-
gokra emlékszünk és ünnepelünk. 

Pünkösd, a Szentlélek eljövetele után 
van az az időszak, amikor hálásan te-
kintünk vissza az elmúlt kétezer évre, 
hiszen a keresztyén egyház pünkösdkor 
megszületett, elindult az első őskeresz-
tyén gyülekezetek élete, hogy egy test-
be fogja össze azokat, akik Krisztusban 
hisznek. Fontos dátumok szegélyezik 
még ezeket a napokat. Az összetarto-
zás napja, és ami ehhez kapcsolódóan 
bennünket, reformátusokat különösen 
érint: május 22-e, a református egység 
napja. Amikor azért adunk hálát, hogy 
2009. május 22-én, több mint százévnyi 
szétszakítottság után egyesült a ma-
gyar reformátusság egy közös egyház-
testben: a tizenegy Kárpát-medencei 
és az amerikai magyar reformátusság 
egyházai. Jó dolog összetartozni, jó 
dolog együtt követni Krisztust, együtt 
bizonyságot tenni róla a mai világban. 
Mert a jó dolgok mindig akkor kezdőd-
nek el, amikor egyetértés van, összetar-
tozás, szeretet, békesség.

Ezekre törekedjünk mi magunk is, ha jó 
dolgokat szeretnénk megélni, tapasztal-
ni. Rajtunk is múlik egy kicsit a körü-
löttünk lévő világ milyensége. Ahogy 
Jézus mondja: „Amilyen mértékkel mér-
tek, nektek is olyannal mérnek.” 
●  Temesvári Imre, Csepel-királyerdői 

Református Egyházközség

osztálykiállítás a galériában

cIvIl éleT
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Hat házaspár erősítette meg öt-
ven, illetve hatvan évvel ezelőtt 
tett házastársi esküjét június 10-
én. Az önkormányzat – az elő-
ző évekhez hasonlóan – idén is 
folytatja a jubiláló házaspárok 
köszöntését. A közelmúltban 
közzétett felhívásra hat pár je-
lentkezet: Szij László és Szij 

Lászlóné, Vajda István és Vajda 
Istvánné hatvan évvel ezelőtt kö-
tötték össze életüket, Katus Ká-
roly és Katus Károlyné, Kosztya 
József és Kosztya Józsefné, Tilki 
Zoltán és Tilki Zoltánné, vala-
mint Vukovics Béla és Vukovics 
Béláné ötven éve fogadtak örök 
hűséget egymásnak. 

Borbély Lénárd polgármester 
előtt tanúik jelenlétében erősí-
tették meg évtizedekkel ezelőtt 
tett esküjüket a jubilálók, és újra 
fogadalmat tettek. A megjelent 
családtagok is köszöntötték sze-
retteiket, majd a polgármester-
től az önkormányzat ajándékát 
vették át. ● Antal Zsuzsa

Szenior 
sakk-
verseny  
Harmadjára rendezik meg az országos sze-
nior rapid egyéni sakkversenyt, amelynek 
a csepeli elődöntőjét a Csepeli Nyugdíjas 
Klubban tartották meg június 7-én. 

A viadalt hétfordulós, svájci rendszerben 
bonyolították le. A rapid versenyeken a 
sakkozóknak húsz-húsz perc gondolkodá-
si idő állt a rendelkezésükre. A résztvevők 
többsége jól ismeri egymást, hiszen rend-
szeresen összejárnak sakkozni a közösségi 
házban. A versenyre a hatvan éven felüliek 
jelentkezhettek. A huszonhárom nevezett 
között egy hölgy, a hetvenesztendős Bácsi 
Éva is szerepelt „Szeretek sakkozni, régóta 
játszom. Főleg a párommal csatázok, de be-
vallom, többnyire ő nyer. Tavaly is indultam 
a csepeli versenyen, s bár nem kerültem a 
legjobbak közé, jól éreztem magam a viada-
lon. Hetente általában egyszer eljárok ide a 

nyugdíjasklubba, ahol a kisteremben szok-
tunk sakkozni. A Csepeli Strandra is járok, 
oda szinte minden nap: leúszom ezer méter, 
ami nagyon jól esik” – mondta el Bácsi Éva.

Az első három helyezettet ajándékkosárral 
jutalmazták, benne pezsgővel, fehér- és 
vörösborral, csokoládéval. A győztesek 
– Vértes Zoltán, Fodré Sándor és Kovács 
Zoltán – már készülhetnek a nagykanizsai 
országos döntőre. 
● Csarnai Attila

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nyugdí-
jasklub július 1-je és augusztus 20-a kö-
zött garanciális karbantartási munkák 
miatt zárva tart.

Fél évszázada együttMeGKérDezTüK 
A PÁrOKTól: 
MI A HOSSzAn TArTó, 
BOlDOG HÁzASSÁG 
TITKA?

vajda házaspár: „nagyon 
kell szeretni egymást, 
és mindenben meg kell 
egyezni.”
Szij házaspár: „a megértés 
és a tolerancia nélkül nem 
működik jól a kapcsolat.”
Katus házaspár: „türelem, 
megértés, kitartás.”
Tilki házaspár: „türelem, 
tolerancia, szeretet, meg-
értés és békesség.”
vukovics házaspár: „örök 
szerelem, tolerancia, sze-
retet és megértés egymás 
iránt”.
Kosztya házaspár: „szere-
lem, szeretet, türelem és 
egy kis élcelődés.”

néPSzerű PrOGrAMOK

Babics Sarolta, a Nyugdíjas Közösségi 
Ház vezetője elmondta, hogy a cse-
peli nyugdíjasok körében népszerű 
a közösségi ház. Naponta átlagosan 
tizenhatan szoktak sakkozni a kiste-
remben, mások kártyáznak, beszél-
getnek, élményeket osztanak meg. 
A komolyzenei koncertek annyira 
sikeresek, hogy rendre telt ház előtt 
rendezik meg őket. Szombatonként 
táncos délutánokat tartanak, a tánc-
versenyek szintén népszerűek. Ked-
veltek az úti beszámolós programok 
és a mozielőadások.

cIvIl éleT
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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: 12–19 óra; k–cs: 10–18 
óra;  sz–p: 13–19 óra; szo: 9–14 óra

Kiállítás
Kedvenc képeim – Gunics Adrienn fotókiál-
lítása megtekinthető a könyvtár nyitva-
tartási idejében. 

EZ(O)KOS klub
Legközelebb szeptember 14-én, 17 órától

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Színházjegyvásárlás: szeptember 4-éig 
szünetel a könyvtárban. 

Számítógépes tanfolyam időseb-
bek részére Jelentkezni lehet 20 órás (5 
alkalom délelőtt) kezdő szintű internet-
használói tanfolyamra, melynek díja: 70 év 
felett 2400 forint, 70 év alatti nyugdíjasok 
részére 2400 forint + könyvtári tagság 
(2150 forint). A következő számítógépes 
tanfolyam szeptember végén indul.  

Tipp! Utazásokhoz: útleírások és útikönyvek 
széles választékával várjuk az érdeklődőket.

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Helyben 
használat 200 Ft/év. Egyéb díjakról érdek-
lődjön honlapunkon vagy személyesen 
illetve a 2763-512 telefonszámon.

Kéthetente új könyvek! Hatvanféle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás.

Nyári nyitvatartás: június 13-ától augusz-
tus 31-éig a következő: hétfő, szerda: 13-tól 
19-ig; kedd, csütörtök, péntek: 10-től 16-ig ;    
szombat: ZÁRVA! (változás: kedd-csütörtök 
és péntek ) 

Könyvtárunk egész nyáron nyitva 
lesz, szeretettel várjuk olvasni vágyó 
látogatóinkat.

* * *

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

A könyvtár július 1–31. között zárva. 

A könyvtár állományából kivont folyóiratok 
100 és 200 forintos áron megvásárolhatók. 
(Burda, National Geographic, Nők Lapja 
Egészség,  Nők Lapja Konyha, Otthon, Elixír, 
Természetgyógyász) 

Programok a könyvtárban

Meridiántorna: jún. 16., 30., 15 óra

Szemtorna: jún. 16., 30., 15.30 óra

Hahota-klub: jún. 23., 16 óra

Nyugodt, családias környezet várja a ked-
ves régi és új olvasókat, internetezni vá-
gyókat a Királyerdei könyvtárban.

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak:  www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

* * *

CSILLAgTELEPI KÖNYVTÁR  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16.30 órától. Családias 
hangulatú beszélgetés és előadások élet-
vezetési kérdésekről, érdekes témákról. 
A foglalkozásokat vezeti: Novák Ágnes 
kineziológus. Június 29-e: A hála ereje  

Játszunk együtt
A DélUtán Alapítvány társasjáték klubja sze-
retettel vár minden játszani szerető  9-99 
évest. Találkozhat új emberekkel, játszhat, 
beszélgethet. A játékot vezeti: Gubányi Gá-
bor. Időpont: a hónap minden első szer-
dája, 14 órától. A programok ingyenesek!

Kéthetente új könyvek várják a kedves 
olvasókat!

Internetezési lehetőség, előző évi 
folyóiratok kedvezményes vására (3. 
Évezred, Burda, Kertbarát, Kismama, 
Természetgyógyász, stb.)

Nyári zárvatartás: augusztus 1. - szept-
ember 2.

Szeretettel várunk minden ol-
vasót és új látogatót vidám és 
hasznos nyári olvasmányokkal is!                                                                                                 
Kedvező lehetőség: 16 év alatt és 70 év 
felett ingyenes a beiratkozás. 

További hírek, információk a www.fszek.
hu honlapon, illetve Facebookon keresse a 
Vénusz utcai könyvtárat.

* * *

CSEPELI MUNKÁSOTTHON
KULTURÁLIS KÖZPONT
1215 Bp., Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: hétfő: 13.00–16.00, 
kedd: 8.00–18.00, szerda: szünnap, 
csütörtök 13.00–18.00, 
péntek: 10.00–16.00, szombat: zárva
Tájékoztatjuk Önöket, hogy könyvtárunk 
júliusban zárva tart. Augusztusban csak 
keddenként 8 és 18 óra között fogadjuk 
látogatóinkat!

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Június 28-a, 16.30: Stancsics Erzsébet: 
„Hatodik” érzék-kel című kötetének be-
mutatója.

Irodalmi Presszó 
Június 28-a, 18 óra: Az est vendége Ujlaki 
Dénes Jászai Mari-díjas színművész, Érde-
mes művész 

galéria 21 
Június 23-áig a Csepeli Képzőművészkör 
tárlata tekinthető meg.

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
Nyelvtanfolyamok! Felhívjuk figyelmű-
ket, hogy a nyári intenzív nyelvtanfolyamok 
helyszíne a Dover Nyelvi Centrum (Budapest 
V., Bécsi utca 3., tel.: 267-2626). A beiratko-
zás folyamatos! A Munkásotthonban induló 
hatvanórás őszi ANGOL-NÉMET nyelvtan-
folyamok szeptember 19-én indulnak. Be-
iratkozás: szeptember 13-a, 14-e, 15-e 

Klubok, szakkörök
Hiphoptanfolyam, Csepel Táncegyüttes, Cse-
meték Óvodás Néptánc Csoport, Stemmer 
Ferenc Fotóklub, Csepeli Képzőművész Kör, 
Klasszikusbalett-iskola, Komplex Tánciskola, 
Alakformáló Torna Klub, Zumbafitnesz, Has-
táncklub, hathajóga, zumba, gerinctorna, 
Pilates-torna,  Sparring Boksz Klub, Nyugdí-
jas Nosztalgiaklub, Szenior Táncklub

Szolgáltatás
JOGPONT + INGyENES JOGI TANÁCSADÁS – dr. 
Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16.00–18.00
Pszichológiai, életvezetési tanácsadás 
hétfőtől szombatig, előre egyeztetett idő-
pontban! (Kovács Ildikó pszichológus)
Csepeli FOGyASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16.00–18.00. 
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, kon-
certek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-csü-
törtök: 14.00–18.00, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztára 
hétfő – péntek: 16.00–18.00 és az előadá-
sok előtt egy órával.

* * *
CSEPEL gALÉRIA
(Csete Balázs u. 15.), tel.: 278-0711

ANNO – Az 1959–1963-as osztály. A csopor-
tos tárlat június 24-éig tekinthető meg. 
Új kiállítás június 30-án, 17 órakor nyí-
lik. A Képző- és Iparművészeti Szövetség 
Szimbólumok című tárlata augusztus 19-
ig lesz nyitva

* * *
ERdEI ÉVA gALÉRIA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29., tel.: 420-0334 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Papp Olívia képzőművész Tűzzománc 
című kiállítása

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

NAgY IMRE ÁMK – 
KÖZMŰVELŐdÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁgI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www.csepelamk.hu

KIÁLLíTÁS
A Nagy Imre AMI év végi vizsgamunka-
kiállítása június 29-éig tekinthető meg.

Július 1-e, 18 óra: ANNO DOMINI kiállí-
tás megnyitója

TÁRSASJÁTÉK-KEdVELŐK KLUBJA
Várjuk a társasjáték kedvelő gyerekeket 
minden szerdán 17 és 18 óra között.

TÁBOROK 2016
2016. június 20–24.: 
Ritmikus gimnasztika 
2016. június 20–24.: Fashion dance
2016. június 27.–július 1.: 
Akrobatikus rock and roll
2016. július 4–8.: Csillagszemű
2016. július 11–15.: Csillagszemű
2016. július 25–29.: Íjász
2016. július 25–29.: Sakk
2016. július 25–29. : Hiphop

További info és jelentkezés: 1/420- 7874

CSOPORTJAINK NYÁRON
SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
BLACK TOP hiphoptánciskola
Kedd, csütörtök: 17.00-18.00, 
vezeti: Fekete Zsolt

Wing-tsun kung-fu
egyeztetés alatt, vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen” 
csütörtök 17.00-18.00
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Zumba 
hétfő, szerda: 18.00-19.00, 
vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség 
nyug-díjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámok-
ra, útbaigazításra, programajánlatokra 
van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni 
valahová egy kis beszélgetésre, problémá-
id megoldásához szakemberek segítségét 
kívánod igénybe venni. 

Nyári nyitvatartás:
Közművelődés: hétköznapokon 12.00–
18.00; 15.00-ig a főbejáraton lehet bejönni. 
Szombaton: zárva Könyvtár: keddtől pén-
tekig 13.00–18.00; szombaton: zárva 

Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu  
Facebook-oldalunkon és telefonon: 
420-7874

Erdélyi túrán
Az Eötvös József Általános Iskola har-
mincöt 7. évfolyamos diákja vett részt 
ez év májusában a Határtalanul prog-
ramban. A négy napos kirándulás során 
Nagyvárad-Kalotaszentkirály-Kőrösfő-
Kolozsvár-Torda környékét járták be, 
ahol szép emlékhelyeket kerestek fel. 
Köszönjük a lehetőséget a KLIK-nek 
és Csepel önkormányzatának!

óvodás rajza 
a babazászlón

A babazászló az újszülöttek érkezését adja hírül 
Csepelen, ami minden intézmény és közösség épü-
letére kikerül, hogy köszöntse a kerület legifjabb 
tagjait. A zászlón szereplő rajzot az erre kiírt rajz-
pályázat óvodás kategóriájának nyertese, Horváth 
Dorina, a Nagy Imre ÁMK Óvoda nagycsoportosa 
készítette. Képünkön a felkészítő óvodapedagó-
gussal, Némedy Rita Júliával és a babazászló-
val látható Dorina.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek egy-egy, a foci EB-vel kapcsolatos ajándékcsomagot nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. június 27.

Sorsoltunk!  A június 2-ai skandináv rejtvény nyertese: Józsa Ferencné, 1214 Bánya utca. A gyerekrejtvény nyertese: Balogh Gábor Márk, 1214 Nyírfa utca. Nye-
reményük egy-egy 1000 forintos Libri-utalvány, mely szerkesztőségünkben vehető át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!

A XXI. KerüleTI ÖnKOrMÁnyzAT lAPjA 
Ingyenes, megjelenik két 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@csepelihirmondó 
A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Lapigazgató: Szentesi Zöldi László 

A lap elkészítésében közreműködtek:  Máger Judit (olvasószerkesztés, törde-
lés), Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Kis György, Kitzinger Adrienn, 
Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Miss Nándor, Zubor Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2016. június 30-án, csütörtökön jelenik meg.

iM
P

r
E

S
S

z
u

M

GyErEKSaroK
Rejtvényünkben egy – Magyarországon még kevésbé ismert – jeles napra hívjuk fel 
figyelmeteket. Mi a neve ennek a családi ünnepnek?

Vízszintes: 1. Éles szerszám 4. A meghatározás eleje (zárt betűk: U; R) 
8. Az államnak befizetett pénz 9. Gépkocsi tároló épület 10.Össze-vissza szemez! 
12. Kellemetlen, fülledt szag 13. Gödröt készít 14. Elem két széle! 15. Anya 
16. Dalolás a mestersége 18. Idősebb lánytestvéred 20. Róma közepe! 
21. Tó a Turáni-alföldön 22. Ritka női név, a Klára változata 24. Latin rövidítés 
levelek végén (utóirat) 25. Nem hagynád zárva 27. Itt lehet télen korizni 
29. Vissza inná! 30. Egykori török rangot viselő személyek.31. ”A” fényes bevonat

Függőleges: 1. A meghatározás vége (R) 2. Az egyik alapíz 3. Ételt ízesít 
4. Dzsem 5. Úriember 6. Növényekkel sűrűn benőtt vízparti terület 7. A mozgás 
szerve 9. Visszafelé remeg! 11. Hangszereken játszanak 15. Elmélkedik, töpreng 
16. Női név (dec. 24.) 17. Katonai szín 19. Nyugat-magyarországi tájegység 
20. Időmérő eszközünk 23. Női név (júl.26) 26. Fordítva kettős betű! 28. Libahang

Előző rejtvényünk megfejtése: Szabó Lőrinc: Köszöntő
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk 
Brüsszelnek,

hogy ők is 
megértsék!

csepeli_hirmondo_209x273mm.indd   1 06/06/16   12:19

fIzeTeTT HIrDeTéS
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Továbbtanulás a Csetében a 2016/2017-es tanévben
Nappali tagozaton: 9. évfolyam, közgazdasági ágazat (pénzügyi és vállalkozási tagozat); Jelentke-
zési feltétel: elvégzett 8 osztály. 13. évfolyam - emelt szintű OKJ-s képzés (Pénzügyi termékértéke-

sítő, Vállalkozási és bérügyintéző, Gazdasági informatikus)
Jelentkezési feltétel: érettségi bizonyítvány, maximum 25 éves korig

Esti tagozaton érettségire felkészítés (tandíjmentes)
9. évfolyam - nem tanköteles korú (16 év felett) diákoknak és felnőtteknek (korhatár nincs) Jelent-

kezési feltétel: elvégzett 8 osztály, képzési idő: 4 év - heti 3 nap, 15 órától
11. évfolyam - nem tanköteles korú diákoknak és felnőtteknek (korhatár nincs)

Jelentkezési feltétel: szakmunkás bizonyítvány vagy más középiskolában 9-10. elvégzett osztály 
Képzési idő: 2 év - heti 3 nap, 15 órától

Esti tagozaton OKJ-s képzés: (ingyenes, érettségihez kötött, korhatár nincs) (Pénzügyi termékérté-
kesítő, Vállalkozási és bérügyintéző, Gazdasági informatikus, Mérlegképes könyvelő (ráépülő képzés)

Információ: 06/1/276-4856, www.csete.sulinet.hu
Jelentkezni személyesen munkaidőben az iskola titkárságán lehet.
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InGATlAn________________________________________ 
CSEPELEN a Bányató mellett sóderos utcában telek 
házzal eladó. Eladó varrógépet is árul. T.: 425-0399

cSere________________________________________ 
VIII. kerületi 1 szoba komfortos önkormány-
zati lakásomat, elcserélném csepeli hasonlóra. 
T.: 06-70-580-2145

KereS________________________________________ 
EgYSZOBÁS összkomfortos albérletet kere-
sek dohányzó férfi részére. T.: 06-20-396-4837

ADÁS-véTel________________________________________ 
19-20. századi magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. T.: 06-30-949-29-00 
Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
KÉSZPÉNZFIZETÉSSEL  vásárolok mindennemű 
régiséget, órákat, dísztárgyakat, festményeket, 
könyveket, bútorokat, érmeket. Díjtalan kiszállás-
sal, becsléssel, hagyaték kiürítéssel. Jakab Dorina 
06-20-365-1042

ÁllÁS________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre köszörűst (palást) valamint 
betanított munkára szemcseszórót felveszek. 
Nyugdíjas, részmunkaidős is jelentkezhet. (bejelen-
tett bér 200-250 eFt) T.: 277-4224, 06-20-926-6883

eGéSzSéG________________________________________ 
SPECIÁLIS tréning gerincbántalmakra a Vitart 
stúdióban folyamatosan, nyáron kedd-szerda-
csütörtöki napokon, előzetes bejelentkezéssel, 
kérésre otthonában is! VItart Stúdió Csepel 06-70-
318-3077. 1212 Bp., Komáromi u. 55.

TÁnc________________________________________ 
HATHA YOgA, moderntánc gyermek/felnőtt, rela-
xáció, mozgás/táncterápia felnőtt/gyermek, szisz-
témás betegségekhez is, gerinctornák, pilates, nyúj-
tások, magánórák, fitt-dance, salsa!  Vitart Stúdió 
Csepel: 1212 Bp. Komáromi u. 55., T.: 06-70-318-3077; 
linda@laskaitreningek.hu;  www.laskaitreningek.hu  

SzOlGÁlTATÁS________________________________________ 

dUgULÁSELHÁRíTÁS falbontás nélkül. Ázások cső-
törések megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mos-
dók wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízveze-
ték szerelés. Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon 
bizalommal. Tel: 061-402-4330,  T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
ABLAKJAVíTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
AJTÓK – ablakok passzítása szigetelése, zárcsere, 
zárbeállítás, festés- mázolás, tapétázás, parkettá-
zás, burkolás, kőműves javítások, garanciával. 
T.: 06-1-276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
REdŐNYSZERELÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, 
szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, kül-
ső-belső műanyag párkányok szerelése. Hétvégén 
is! Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
RÁCSKÉSZíTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre, előtető 
lakótelepi erkélyre. Korlát felújítás üvegcserével-
festéssel. Erkélybeépítés, egyéb lakatosmunkák – 
javítások. T.: 284-2540,  + 36-70-209-4230________________________________________ 
ÉPüLETKLíMA telepítés, karbantartás, javítás, 
autóklíma karbantartás házhoz megy. 
T.: 06-20-440-0633; www.sturmklima.hu________________________________________ 
AJTÓK, ablakok javítása, festés, mázolás, tapétá-
zás, parkettázás, burkolás, kőműves javítások ga-
ranciával! T.: 06-1-276-1805, 06-20-410-7695

HIrDeTéS

APróHIrDeTéSeK   30 ÉVES

30%ENGEDMÉNY

30%ENGEDMÉNY

MINDEN HÉTKÖZNAP 18 ÓRÁTÓL
ELVITELRE, TÖBBFÉLE SÜTEMÉNYRE

MINDEN HÓNAP ELSŐ HÉTFŐJÉN
A TÖLCSÉRES ÉS ELVITT FAGYLALTOKRA

Kövess minket aKövess minket a

a

Facebookon!

Csepel, Kossuth Lajos u. 48-50.
Nyitva 10-19 óráig, nyáron 20 óráig

LordMignon CsepelInfo új_Layout 1  2016. 05. 01.  14:27  Page 1

Halásztelken önálló helyrajzi számmal rendelkező, 
bekerítetlen építési telek eladó. Építés esetén 4 év ille-
tékmentesség. Nagyon csendes helyen, távol a város za-
jától. Szabályos 36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. 
Közművek az utcában. 4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk! 

Hirdetésfelvétel 
a szerkesztőségben: 

hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 
1215 Bp., Csete Balázs u. 15., 
info@csepelihirmondo.hu
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A Trianoni
diktátum

története és 
következményei

A Trianon Múzeum 
és a Csepeli

Helytörténeti
Gyűjtemény 

időszaki kiállítása

2016. június 4-25. 
 

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

A tárlat díjtalanul megtekinthető 
a művelődési ház

nyitvatartási ideje alatt.
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KIRÁLYERdEI 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

Egyszerre egy időben: 
szeptember 17.  9.00-13.00-ig!
BABABÖRZE ÉS TINIBÖRZE 

November 12., december 3. 9.00-13.00
BABABÖRZE – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására.
A börzékre asztalok már bérelhetőek 
1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron! 

TANFOLYAMOK

Új! Sportgyaloglás-oktatás és edzés - A részvétel-
hez előzetes bejelentkezés szükséges! 
Mozgásszegény életmód esetén, az önmagukért 
felelősséget érző emberek legideálisabb sportja.
Program: bemelegítés, helyes bothasználat meg-
tanulása, gyaloglás a sporteszközzel, nyújtás.
BOTOT BIZTOSTUNK!
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom
Időpont: megfelelő létszám esetén 
csütörtökönként 10 órától (1,5 órás edzés)
Bejelentkezni és érdeklődni 
Menyhértné Tóth Terézia nordic walking 
oktatónál lehet a 06-30-313-3991-es 
telefonszámon.

NYÁRI TANFOLYAMOK 
(JÚNIUS 27 - AUgUSZTUS 22.)

Hastánc: hétfő 17.00-18.00
Latin Cardio: hétfő 19.00-20.00
Alakformáló torna: hétfő 19.00-20.00
Zsírégető torna: hétfő 18.30-20.00
Gerinctorna: hétfő 19.00-20.00
Ducitorna: szerda 8.00 (Bejelentkezni a 06-20-
777-6820-as telefonszámon lehet, kedd estig. )

INTENZíV TANFOLYAM

Aktív torna hét! – 
Nyáron is tartsd formában magad! 
Tornázzunk együtt minden reggel hétfőtől – 
csütörtökig! Csupán 1 óra, frissítő, energetizáló, 
egyészség megőrző! Minden korosztálynak vé-
gezhető, ülő és fekvő gyakorlatok. 
Időpontok:  
július 4 – 7.  
(előzetes jelentkezés július 1-ig);  
augusztus 1 - 4.  
(előzetes jelentkezés július 30-ig); 
részvételi díj: 3.000 Ft/hét, 
vezeti: Herhold Ágnes mozgásterapeuta 
(06-20-777-6820)

TÁBOROK

Színek színes világa Jobb agyféltekés festőtábor 
- július 04. – 08. Festeni szerető gyerekeknek. 

Jobb agyféltekés Portrérajz tábor - július 11. 
– 15.  Jobb agyféltekés rajztanfolyamot végzett 
gyerekeknek. A táborokról érdeklődni lehet, Nógrá-
di Györgyinél a 06-30-944-3460-as telefonszámon, 
vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI gYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GyÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Megtekinthető: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-
18.00, szombat 9.00-13.00. A belépés díjtalan!
Júliusban és augusztusban a kiállítás megtekin-
téséhez előzetes bejelentkezés szükséges!

A tanfolyamokról és a programokról bővebben 
érdeklődhet a 278-2747-es telefonszámon, 
vagy a királyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 
e-mail címen.

RAdNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

2016. július 16, 20:00 órától
SZABADTÉRI ELőADÁS: 
AZ OPERETTőL A KABARÉIG 
– ZENÉS VIDÁM MűSOR 80 PERCBEN 
Szereplők: Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor, 
Fogarassy Bernadett, Pankotay Péter 
A belépés ingyenes, helyfoglalás érkezési 
sorrendben 

2016. szeptember 3., 9-13 óra között
GARÁZSVÁSÁR CSEPELEN
Használt ruhák, könyvek, műszaki cikkek, 
játékok vására, cseréje
Asztalbérlés elővételben: 1.500 Ft

TANFOLYAMOK

AEROBIC MIX
utolsó óra: 06.30: 19.00-20.00

CAPOEIRA
utolsó óra: 07.01: 19.30-21.00

HALADÓ HASTÁNC
utolsó óra: 06.29: 19.30-20.30

HALADÓ TÁRSASTÁNC
utolsó óra: 06.30: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
utolsó óra: 06.28: 18.00-19.30

ZUMBA
utolsó óra: 07.27: 18.30-19.30

HIP-HOP
utolsó óra: 06.23: 17.30-18.30

KANGA TRAINING
utolsó óra: 06.24, 10.00-11.30

RINGATÓ
utolsó óra: 06.29: 9.30-10.15

ÖNZETLEN MASSZÁZS
utolsó alkalom: 06.28: 16.00-20.00
 
További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
Kövessen minket Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/radnotimuvhaz

DOMINO TANODA 
a nyári szünetben 10.00-16.00-ig lesz nyitva!

10.00-12.00 tanulószoba (itt van lehetőség egyéni fejlesztésre, 
korrepetálásra, pótvizsgára való felkészülést kérni)

12.00-16.00 délutáni szabadidős programok (hiphop edzés, kézműves 
foglalkozások, kirándulások, főzőklub, x-boksz, társasjátékok…stb..) 

Érdeklődni a +36-30-333-4760-os számon, 
jelentkezni személyesen a Tanodában lehet, 

a Kossuth Lajos utca 22. alatt!

Minden programunk és szolgáltatásunk ingyenes!
Keressétek a programjainkat a facebookon: Domino Tanoda
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Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747

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

PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
14 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG: 100 éves körhinta, ugrálóvár, trambulin,  
utazás Csepel teherautóval, éjszakai állatok bemutatója
16:00 Az álomszuszék király – a Veronilla Dráma 
 és Musical Stúdió zenés mesejátéka 
17:00 A Királyerdei feszület szentelése                                                                                                         
17:30 Csepeli iskolások mozgásművészeti előadásai                                                                     
18:00  Kincsvadászat                                                                                                                                   
18:30 Mélységi felderítő harcászati bemutató                                                                              
19:00  Nyársra fel! Tűzgyújtás, zene, tánc, szalonnasütés 
 (a hozzávalókat biztosítjuk)! Közreműködik a Lustige Musikanten 

Zenekar és a Csepeli Német Nemzetiségi Táncegyüttes                                                                                      
20:00 Ez meg mi a szösz? – Éles István humoros tárlatvezetése 
 a helytörténeti gyűjteményben

21:00 Miller Zoltán fellépése                                                                                                          
22:00 Tűzakrobata show – Hestia produkció

MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK:
 

CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
A TRIANONI DIKTÁTUM TÖRTÉNETE ÉS KÖVETKEZMÉNYEI – időszaki tárlat
CSEPELI VEZETÉSI PONT KIÁLLÍTÓHELY – a kiállítás más helyszínen 
található (1214 Bp., Tejút u. 12.), az egész óránként induló bunkertúrákra 
előzetes bejelentkezés szükséges a művelődési ház lenti elérhetőségein 
legkésőbb június 22-éig.
 
A csepeli programokon való részvétel ingyenes (a budapesti Múzeumok Éjszakája 
belépőjegy - karszalagok aznap mindkét helyszínen megvásárolhatóak)!

JÚNIUS 25. SZOMBAT 14:00-23:00

Csepelen

PROGRAMOK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

PrOGrAM/HIrDeTéS


