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Átadták a Csepeli Csodakút Egye-
sített Óvoda Bóbita  tagóvodájának 
megszépült udvarát, az új játékokat, 
valamint azt a sószobát, amely egé-
szen különleges élményt nyújt a gye-
rekeknek. A szeptember 12-én ren-

dezett ünnepségen Borbély Lénárd 
polgármester emlékeztetett rá: egy 
évvel ezelőtt egy betemetett bun-
kerre bukkantak az óvoda kertjében, 
amelyet a csepeli önkormányzat 
sószobává alakított. 

A beruházással az óvodások egészségének 
megőrzését tartották szem előtt, egyben 
olyan helyet hoztak létre, amely a gye-
rekek örömére szolgál. Mindez az óvoda 
udvarának felújítása keretében valósult 
meg. Hierholczné Faragó Tünde, a Csepeli 
Csodakút Egyesített Óvoda intézményve-
zetője hangsúlyozta: a sószoba igazi kü-
lönlegesség. 

Múltra épülő jövő
2010-ben új időszámítás kezdődött a cse-
peli óvodák életében – kezdte avatóbeszé-
dét Borbély Lénárd, Csepel polgármeste-
re. „Az elmúlt években új óvodaszárnyat 
építettünk, az évtizedek alatt leromlott 
nevelési intézményeket közel egymilliárd 
forintból felújítottuk, modernizáltuk, de a 
játszóudvarokra, a zöldfelületeinek kar-
bantartására, új, egyedi fajátékokra, au-
tomata öntözőrendszerek kiépítésére is 
jutott pénz. Tavaly ilyen felújítás kezdő-
dött a Bóbita óvodában is, amikor az ud-
var tereprendezése közben egy második 
világháborús bunkerra találtunk. Egy-
szerűbb lett volna elbontani, de Csepelen 
már nagy hagyománya van annak, hogy  
a hátrányainkból előnyt kovácsoljunk. A 
betonbunkert sószobává alakítottuk, így a 
csepeli múlt e darabkája új köntösben már 
nem emberi életeket véd, hanem gyermeke-
ink egészségét őrzi” – hangsúlyozta a pol-
gármester

Megszépült az udvar
A Bóbita tagóvoda felújítása során új nö-
vényeket telepítettek, a korábbi beton-
burkolatot térkőre cserélték, a használ-
hatatlan játszóeszközöket elbontották, új 
játékokat telepítettek. Kialakítottak egy 
csúszdadombot, felújították a homokozót, 
és elhelyeztek egy ivókutat. A sószoba 
kialakításának költségeit szintén az ön-
kormányzat viselte. Az egykori beton 
óvóhelyet sószobává alakították, föléje 
pedig előregyártott, hőszigetelt faházat 
helyeztek el. A sószobában épületgépé-
szeti munkálatokat végeztek, sógenerátort 
telepítettek, biztosítják a folyamatos fűtést, 
szellőztetést, világítást.

egészségmegőrzés 
Hierholczné Faragó Tünde, a Csepeli 
Csodakút Egyesített Óvoda vezetője és 
Troskáné Simoncsics Andrea, a Bóbita 
tagóvoda vezetője arról számolt be, hogy 
az intézmény, amely 79 kicsinek ad ott-
hont napközben, eleve egészségfejlesztő 

bunkerből 
sószoba

fotó: Tóth Beáta
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óvoda és sajátos nevelési igényű gyerekek-
kel foglalkozik. Éppen kapóra jött, hogy az 
önkormányzat az egészség megóvását cél-
zó sószobát alakított ki a helyszínen. Ezzel 
együtt újjávarázsolták a környezetet is. Új 
növényeket, fákat ültettek, a színek és a 
formák harmonikus egységet alkotnak. 

Tengeri levegő
Három óvodai munkatárs oktatáson vett 
részt, hogy megtanulják  az üzemben tar-

táshoz szükséges tudnivalókat: ők a többi 
óvónőnek is átadják a szükséges informá-
ciókat. Naponta kell figyelemmel kísérni 
a szoba működését, ami nem bonyolult, 
de a megfelelő minőség fenntartása miatt 
nagyon fontos. A szoba falát és mennye-
zetét öklömnyi sódarabok borítják egybe-
függően, a földön pedig – akárcsak egy 
homokozóban a homok között – himalájai 
só tengerében játszhatnak a gyerekek. Egy 
porlasztó, párásító szabályozza az ideális 

páratartalmat. A nyolc-tíz fős gyerekcso-
portok két óvodapedagógus kíséretében 
20-25 percet töltenek el a szobában. 
● Csarnai Attila

VENdÉgEKEt IS fogAdNAK

Csepelen korábban nem volt lehető-
ség arra, hogy egy sószobát ingyen 
vegyenek igénybe. Elsődlegesen az 
ide járó gyerekek használhatják, de 
két másik óvoda – a közelben találha-
tó Hétszínvirág és a Tátika – gyerekei 
is ellátogathatnak ide hetente két-há-
rom alkalommal. A sószoba ennyi lá-
togató befogadására alkalmas, hogy 
zavartalanul működtessék azt.

KEdVEző HAtÁSoK

A sórengetegnek számos kedvező 
hatása van: jó a légúti bajokra, a fer-
tőző betegségek és az asztma meg-
előzésére, az egészséges életmód 
fenntartására és a lelki harmónia 
megőrzésére. A fény- és hangterápia 
további előnyöket biztosít. Úgy ter-
vezik, hogy különféle foglalkozáso-
kat tartanak majd, így például éne-
kelnek, meséket hallgatnak.

Morovik Attila alpolgármester, Borbély Lénárd polgármester, Hierholczné 
Faragó Tünde, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda vezetője és Troskáné 
Simoncsics Andrea, a Bóbita tagóvoda vezetője a sószoba átadásán

A tagóvoda udvara is megszépült:  csúszdadombot alakítottak ki, felújították a homokozót és elhelyeztek egy ivókutat
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A kerületi önkormányzat hon-
lapján specifikus virtuális 
munkaerő-piaci portált (allas.
csepel.hu) indított csepeli állá-
sok oldala néven, ezzel is se-
gítve a helyi munkavállalók és 
munkaadók egymásra találását. 

Munka a kerületben 
Borbély Lénárd polgármester 
hangsúlyozta, hogy program-
jában kiemelt szerepe van a 
munkahelyteremtésnek. „To-
vábbra is azon dolgozunk, hogy 
elősegítsük a helyi munkavál-
lalás lehetőségeinek bővülését, 
s e célból olyan befektetőket 
vonzzunk a kerületbe, akik ebben 
partnerek lehetnek – mondta a 
polgármester. – Így tettünk a 
Metrans Konténer Kft. kapcsán 
is, mely Európa egyik vezető 
kikötőlogisztikai vállalatának, 
a német Hamburger Hafen und 
Logistik részvénytársaságnak 
(HHLA AG) a leányvállalata, 
s amely úgy döntött, Csepelen 
alakítja ki új központi konténer-
terminálját. Itt várhatóan kétszáz 
új munkahelyet tudnak majd biz-
tosítani a csepelieknek. Ezzel a 
szellemiséggel folynak jelenleg 
is egyeztetések más befektetők-
kel: több területen is előrehala-
dott tárgyalások zajlanak. Ez a 
helyben történő munkavállalás 
szempontjából is örvendetes, 
hiszen sikeres megállapodás ese-
tén jelentős számban várhatók 
további új munkahelyek, melyek 

az új portálon is meghirdetésre 
kerülnek majd.”

A polgármester azt is megje-
gyezte, hogy ez az első olyan 
internetes oldal, ami kizárólag 
csepeli álláshirdetéseket tar-
talmaz. Így a helyben munkát 
vállalni kívánók egy felületen 
böngészhetnek sok csepeli ál-
lásajánlat között. 

számtalan 
álláslehetőség
A portálra a kiemelt partne-
rek közvetlenül feltölthetik 
álláshirdetéseiket. Emellett az 
oldalról egy kattintással elér-
hetőek más állásportálokon, 
valamint a Nemzeti Foglalkoz-
tatási Szolgálat virtuális mun-
kaerő-piaci portálján megjele-
nő csepeli állásajánlatok is. Az 
oldal látogatói nemcsak a kerü-
letben működő vállalkozások 
állásajánlatai között válogat-
hatnak, de az önkormányzat 
intézményeinek és cégeinek 
aktuális álláshirdetései is fel-
kerülnek az oldalra.  Munkale-
hetőség tehát van, csak keresni 
kell. Ebben pedig az oldal je-
lenthet hathatós segítséget.

segítség a kereséshez
Az oldal szerkesztői törekedtek 
arra, hogy minél több részlet és 
információ birtokában hozhas-
sanak döntést az álláskeresők, 
mert ezzel lehet a legtöbbet 

segíteni az ideális munkahely 
megtalálásában. A portál en-
nek megfelelően  – az álláshir-
detések mellett – egyéb mun-
kaerő-piaci szolgáltatásokat is 
kínál a csepeliek számára. Így 
az oldalon az álláskeresőknek 
járó támogatásokról és prog-
ramokról is lehet tájékozódni. 
Emellett a portál a munkaerő-
piaccal és az álláskereséssel 
kapcsolatos információkat is 
közvetít, s olyan ismereteket is 
kínál, amelyek elengedhetet-
lenek a magabiztos és tudatos 
munkavállaláshoz. A felület 
mindemellett lehetőséget nyújt 
a helyben jelenlévő, az önkor-
mányzattal partnerségre törek-
vő cégek számára a bemutatko-
zásra, illetve az általuk kínált 
pozíciók, szakmák bemutatá-
sára is (ilyen például a hónap 
foglalkozása). Emellett arról is 
lehet majd tájékozódni, hogy a 
kiemelten meghirdetett szak-
mákhoz kötődően hol és mi-
lyen jellegű képzések érhetők 

el. Ezek az információk is mind 
azt a célt szolgálják, hogy az ál-
láskeresők minél részletesebb 
információ birtokában hozhas-
sanak döntést arról, hogy nekik 
való lenne-e az adott munka, 
vagy egyáltalán érdemes-e je-
lentkezni az adott lehetőségre.

A honlap üzemeltetését és 
szerkesztését az önkormány-
zat tulajdonában lévő Csepeli 
Városfejlesztési és Gazdaság-
fejlesztési Nonprofit Kft. látja 
el. A felületet a létrehozók fo-
lyamatosan fejlesztik, hogy az 
álláskeresők számára a lehető 
legfrissebb információk állja-
nak rendelkezésére. Az önkor-
mányzat és az oldal üzemel-
tetője nagy reményeket fűz a 
most útjára bocsátott kezdemé-
nyezéshez, és őszintén bízik ab-
ban, hogy a csepeliek mielőbb 
megismerik és megkedvelik az 
oldalt, és annak szolgáltatásai 
segíteni fogja őket a megfelelő 
állás megtalálásában. 

Virtuális munkaerő-piaci portált indított a csepeli önkormányzat

Állást keres? 
segítünk!

AKtuÁlIS

Elindult az első olyan internetes oldal, 
ami kizárólag csepeli álláshirdetéseket tartalmaz

VÁrjÁK A KÉrdÉSEKEt

Az oldallal kapcsolatban 
felmerülő kérdéseiket, 
észrevételeiket és javas-
lataikat a szerkesztők a 
következő elérhetőségen 
várják: szerkesztoseg@
varosfejlesztes21.eu. To-
vábbi információt is kérhet-
nek az előbbi címen. Sike-
res álláskeresést kívánunk!

CsePelI ÁllÁsok oldala

Állást keres? kattintson ránk! Velünk megtalálhatja.
allas.csepel.hu
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BUDAPEST 
XXI. KERÜLET CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
MEGÚJULT 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA

Tisztelt Csepeliek!
A csepeli önkormányzat arra törekszik, hogy a kerület 
lakói tiszta, kellemes környezetben, gördülékenyen 
intézhessék ügyeiket a polgármesteri hivatalban.  

Játszóházat alakítottunk ki a Szent Imre téren, így 
kisgyermekeink felkészült szakemberek felügyelete 
mellett játszhatnak, míg szüleik ügyes-bajos dolgaikat 
intézik. Azért, hogy a mozgássérült és idős társaink is 
könnyen bejuthassanak az épületbe, akadálymentesí-
tettük a hivatal mindkét bejáratát.

Az átalakítás itt azonban nem ért véget. Az elmúlt 
hetekben az ügyintézéssel kapcsolatos osztályokat 
szinte kivétel nélkül a földszintre költöztettük és átcso-
portosítottuk. A megújult ügyfélszolgálat a továbbiak-
ban a Petz Ferenc utca felől közelíthető meg.

Köszönjük, hogy a felújítás ideje alatt türelmesek és 
megértők voltak. 

Borbély Lénárd
polgármester

Katonai tiszteletadással, a 
csepeli önkormányzat saját 
halottjaként helyezték végső 
nyugalomra a 89 éves korában 
elhunyt Kovács Sándor nyu-
galmazott vezérőrnagyot, Cse-
pel díszpolgárát, az Összefogás 
1956 Örökségért Egyesület 
elnökét a Csepeli temetőben 
szeptember 5-én. Emlékező be-
szédet mondott Wittner Mária, 
akit az 1956-os forradalom után 
szintén halálra ítéltek, valamint 
Krisán Miklós, az Összefogás 
1956 Örökségért Egyesület al-
elnöke. A gyászszertartáson 

részt vett az elhunyt fia, hoz-
zátartozói, bajtársai, valamint 
Csepel elöljárói, az ellenzéki 
pártok képviselői.

Wittner Mária emlékezésében 
elmondta: Kovács Sándor éle-
te végéig hű maradt a szabad-
ságharc eszméihez és a haza 
szolgálatát tartotta a legfonto-
sabbnak. Szenvedéssel teli élete 
volt, akit a forradalom leverése 
után halálra ítéltek, majd a má-
sodfokú bíróság fegyházbünte-
tésre módosította a büntetését. 
● Csarnai Attila

AKtuÁlIS

Végső búcsú 
kovács sándortól 

fotó: Földházi Árpád
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Ahogy arról beszámoltunk, 
három MSZP-s és két DK-s 
politikus hiányzott eddig a 
legtöbbet a csepeli képvi-
selők üléseiről. A Csepel.
info hírblog kérte ki, hány 
politikus nem ment el az 
önkormányzati ülésekre, 
vagy hagyta ott a termet  
a munka vége előtt.  

A munkakerülők sorát Borka-
Szász Tamás DK-s politikus 
vezeti. Ő a 14-es önkormány-
zati körzet képviselője lenne, 
csakhogy az ülések kétharma-
dáról hiányzott. Az MSZP-s 
Szenteczky János az ülések 
több mint felén, a DK-s Hor-
váth Gyula a felén maradt tá-
vol. A hiányzók toplistáján 
vannak még Takács Krisztián 
és Takács Mónika MSZP-s po-
litikusok, akik szintén egy-egy 
önkormányzati körzetet képvi-
selnének – ha megjelennének. 
Mindegyikük hiánytalanul fel-
vette azonban a honoráriumát. 

diktatúra és minőségi 
munka az ok
Először Horváth Gyula, a cse-
peli baloldal 2014-es polgár-
mesterjelöltje adott magyaráza-
tot a távolmaradásokra. A DK-s 
politikus szerint 2010 óta nincs 
demokrácia. Úgy véli, félnek 
az emberek, mert a fideszes 
vezetők „megsokszorozták a 
közterület-felügyelők számát, 
költségvetését, kamerákat és 
biztonsági őröket telepítettek 
közpénzen mindenhová”. A po-
litikus már polgármesterjelölt-
ként a közbiztonságra fordított 
ember-, eszköz- és pénzügyi 
támogatás radikális csökken-
tését ígérte. Ezek után szerinte  
„a pofátlanság teteje”, hogy hi-
ányzásait számon kérték rajta. 

Szentezky János a hiányzások-
ról szóló cikk megjelenése után 
levélben jelezte, hogy a követ-
kező testületi ülésre sem megy 
el. Az MSZP-s politikus szerint 
ők mennyiségi helyett minősé-

gi munkát végeznek. Így – bár 
hiányoznak az ülésekről –, több 
előterjesztést adnak be, mint  
a fideszesek. „A képviselői mun-
kát nem feltétlenül a szolgai mó-
don történő gombnyomogatást 
jelenti” – húzta alá. 

a szavazók döntik el
Ábel Attila alpolgármester kér-
désünkre elmondta: a jogszabá-
lyok alapján nem büntethetnek 
politikusokat, ha azok a hiány-
zásaikat megindokolják. Ez alól 

csak egy kivétel van, ha valaki 
egy teljes éven keresztül nem 
csinál semmit.  

„Az LMP, a PM, a Jobbik és a Fi-
desz-KDNP képviselői láthatóan 
nem a munkát tekintik diktatúrá-
nak, és nem a hiányzást a minő-
ségnek. A legtöbb előterjesztés a 
Fidesz-KDNP-frakcióhoz kötő-
dik, hiszen mi kormányzunk Cse-
pelen” – fejtette ki. Hangsúlyoz-
ta: a közbiztonságra fordított 
többletkiadásokat eszük ágában 
sincs megszüntetni. Szerinte en-
nek köszönhető, hogy csökkent 
az autólopások és betöréses lo-
pások száma. „A közbiztonság 
erősítése sem diktatúra, hanem a 
csepeliek jogos igénye” – fejtette 
ki Ábel Attila. ● Csepel.hu

ezért nem dolgoznak 
a csepeli politikusok 
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Hiányzások a képviselő-testületi üléseken

Szeptember 8-án a csepeli képviselő-testü-
let elfogadta Borbély Lénárd polgármester 
javaslatát, mely szerint az önkormányzat 
támogatja a budapesti olimpia pályázatát. 
Az előterjesztést 13 igennel és 3 nemmel 
(Tenk András, Hudák János, Pákozdi Jó-
zsef) fogadták el a városatyák.

Mint ismeretes, a kormány – amennyiben 
Budapest nyeri el a rendezés jogát – jelen-
tős fejlesztéseket kíván megvalósítani Cse-
pelen. A tervek szerint a Kis-Duna-parton 
evezős és kajak-kenu központ létesülne 
kiszolgálólétesítményekkel, ami nemzetkö-
zi versenyek megrendezésére kiválóan al-
kalmas. A sziget északi csúcsa az olimpiai 

központhoz szorosan kapcsolódó terület, 
amely a pályakerékpár és a BMX kerékpár 
sportágaknak is otthont nyújtana. A kerület 
számára a legnagyobb előnyöket a közleke-
dési fejlesztések, különösen a Galvani híd 
megépítése jelenthetik. 

Az önkormányzat tavaly lebontatta a Mély 
utcai telken álló romos és balesetveszélyes 
házat, melynek helyén a lakók kérésére élel-
miszerbolt létesül. Ebben az épületben kap 
helyet a Magyar Posta kirendeltsége, tehát a 
királyerdeiek továbbra is gondtalanul intéz-
hetik ügyeiket. Az építkezés idejére a „kis-
posta” beköltözik a Királyerdei Művelődési 
Házba (Szent István út 230.). Arról, hogy ez 

pontosan mikor várható, időben értesítjük  
a Csepeli Hírmondó olvasóit.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztön-
díjrendszerhez évente csatlakozhatnak a te-
lepülési önkormányzatok. Borbély Lénárd 
javaslatára Csepel idén ismét igent mondott 
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, 
de tanulni vágyó fiatalok esélyteremtésének 
elősegítésére. A képviselő-testület egyhan-
gúlag fogadta el a hárommillió forintos ke-
retösszeget a pályázatok fedezetére.

Az ülésen az ellenzék soraiból hiányzott 
Szenteczky János (MSZP), Dobák István 
(MSZP), valamint Borka-Szász Tamás 
(DK), Horváth Gyula pedig még az első 
napirend megtárgyalása előtti olvasási szü-
netben távozott az ülésteremből, ezért az ő 
hiányzását is igazolatlannak tekinti az ön-
kormányzat. ● Csepel.hu

Testületi döntés a 2024-es 
budapesti olimpiáról
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A főváros egyáltalán nem 
vevő arra az áremelési javas-
latra, hogy a csepeli HÉV-re 
különjegyet és bérletet kelljen 
venni – értesült a Csepel.info.

Több baloldali párt blogján és 
Facebook-oldalán is terjeszte-
ni kezdték az áremeléses ja-
vaslatot. Szerintük akkor, ha a 
fővárosból többnyire „kilógó” 
HÉV-eknek nem a főváros lesz 
az üzemeltetőjük, külön díja-
zást kell bevezetni ezeken a 
vonalakon.

Azonban már eleve több seb-
ből vérzik a javaslat. A csepe-
li HÉV például el sem hagyja 
Budapest közigazgatási határa-
it. Ráadásul hat éve nincs balli-
berális vezetése Budapestnek, 
így nem tudnák megszavaztat-
ni az áremelést. A Csepel.info 
úgy tudja, hogy éppen ezért 
még véletlenül sem jutott az 
eszébe a főváros és a BKK ve-
zetői közül senkinek ilyen öt-
let. A budapesti BKV-bérlet te-
hát továbbra is érvényes lesz a 
HÉV-re, és ugyanolyan jegyet 
kell váltani rá, mint a belváros-
ban vagy Csepelen a közösségi 
közlekedés járműveire.

A Magyar Narancs és a 444.hu 
a közelmúltban arról írt, hogy 
Hudák János, a PM csepeli poli-
tikusa háromezer aláírást gyűj-
tött össze a HÉV átalakítása és 
fejlesztése ellen. A Csepel. info 
szerint azonban a politikus 
még arra sem kért engedélyt, 

hogy törvényes aláírásgyűjtést 
indíthasson. Egyetlen aláírást 
– még a sajátját sem – mutatott 
meg senkinek. 

A főváros elképzelése szerint 
a HÉV átalakításával az el-
öregedett, inkább múzeum-

ba való szerelvények helyett 
a jövőben alacsonypadlós 
gyorsvillamosok járnának. A 
villamosok átszállás nélkül 
tagozódnának be a 2-es és a 
4-6-os villamosvonalakba, 
ott közlekednének tovább. 
● Csepel.hu

nem lesz különjegyes a HÉV
AKtuÁlIS

Vendégünk: Gulyás Gergely

Helyszín: Rákóczi Kert (1212 Budapest, Rákóczi tér 34.)

Időpont: 2016. szeptember 21., 18:00 óra
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A magyar lakosság körében a közvéle-
mény-kutatások szerint abszolút több-
ségben vannak az illegális bevándorlók 
kötelező betelepítését elutasítók. Az ellen-
zéki pártoknál azonban kaotikus a helyzet. 
Többen mást kérnek a szavazóiktól, mint 
amit a szavazók vagy ők saját maguk ten-
nének. Az alábbiakban összegyűjtöttük, ki 
mit gondol, ki mit kér szimpatizánsaitól.

FIdesz: neM
A nagyobbik kormánypárt azt szeretné, 
hogy a magyar polgárok egyértelmű üze-
netet küldjenek az illegális bevándorlásról 
az Európai Uniónak. A Fidesz szerint, ha 
az ország él az önrendelkezési jogával – 
vagyis a többség elutasítja a kényszerbete-
lepítést –, Brüsszel sem dönthet másképp, 
pláne nem büntetheti Magyarországot. 

kdnP: neM
A kisebbik kormánypárt részvételt és 
„nem” szavazatot kér a szimpatizánsaitól. 
A KDNP felhívta a figyelmet az Európai 
Unió muszlim migránsok által sűrűn la-

kott részein a keresztény közösségeket 
érő, egyre gyakoribb támadásokra is. 

JobbIk: neM
A legnagyobb ellenzéki párt hetekig hezi-
tált, hogy beáll-e a népszavazás bojkottját 
hirdető balliberálisok mellé. Végül a rész-
vételt és a nemmel való szavazást kérték 
szimpatizánsaiktól. A Jobbik szerint a 
britekhez hasonlóan az uniós kilépésről is 
szavazni kellene.

MszP: neMMel szaVaznÁnak, 
de TÁVolMaradÁsT kÉrnek
Molnár Gyula, az MSZP elnöke szerint 
ők maguk is nemmel szavaznának a kény-
szerbetelepítésre. Ugyanakkor azt kérik a 
választóiktól, hogy ne szavazzanak, mert 
ha a népszavazás érvénytelen lesz, az a 
kormány kudarcát is jelenti. 

lMP: MIndenkI dönTse el Maga
Az LMP vezetői – állításuk szerint – nem 
mennek el szavazni, szimpatizánsaikra vi-
szont rábízzák, döntsenek, ahogy akarnak.

lIberÁlIsok: Igen
A Magyar Liberális Párt (Liberálisok) 
szerint a kvótareferendumon ki kell áll-
ni az európai értékekért, Magyarország  
Európához tartozásáért. Ezt szerintük csak 
úgy lehet megtenni, ha a választók részt vesz-
nek a népszavazáson, és igennel szavaznak.

dk: MaradJanak TÁVol
Gyurcsány Ferenc pártja „Maradj otthon, 
maradj Európában!”, illetve „Ne menj el 
a Fidesz Európa-ellenes álnépszavazásá-
ra!” szlogenekkel kampányol az illegális 
bevándorlók kényszerbetelepítése mellett. 
A párt az illegális határátlépőket önkor-
mányzati lakásokba költöztetné. 

MoMa, együTT, PM, 
Magyar kÉTFarkú kuTya PÁrT: 
InTsenek be
A balliberális törpepártok és a viccpárt 
sajátos plakátkampányt indítottak. Előb-
biek a DK-hoz hasonlóan igennel szavaz-
nának, de bojkottot hirdettek, a viccpárt 
érvénytelen szavazásra kérte híveit. Szabó 
Szabolcs, az Együtt csepeli politikusa a 
kötelező betelepítésen túl 15 ezer illegális 
határátlépőt költöztetne be Magyarország-
ra. Hudák János, a PM csepeli politikusa 
több ezer IKEA-faházban adna új otthont 
a határsértőknek. 
● Csepel.hu

kvótaszavazás: 
ezt kérik a pártok

A csepeli Fidesz minden családjáért, 
hazájáért felelősséget érző magyar 
embert vár a kötelező kvóta elle-
ni népszavazás kampánycsapatába. 
Most nem számít, hogy ki milyen 
szavazó: a népszavazás nemzeti ügy.
 
„1956-ban a magyar menekültek nem 
vágtak át hét határon. Ausztriai mene-
külttáborokban várták meg, hogy be-
fogadják őket. Ez évekig tartott: addig 
dolgoztak. A szíriai menekültek most 
Törökországban vannak. Ott nincs há-
ború. Aki onnan továbbmegy, már nem 
menekül. Ide csak illegális határátlépők, 
haszonlesők jöttek” – mondta a minap 
egy DK-s ismerősöm. A véleménye 
megegyezik a legtöbb MSZP-s, fideszes 
vagy jobbikos véleményével, és a DK-
ban is sokan gondolják ugyanígy.

Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, 
hogy az illegális bevándorlásról és a köte-
lező betelepítésekről nemzeti konszenzus 
van. Még Molnár Gyula, az MSZP elnöke 
is kénytelen volt elismerni, hogy nemmel 
szavaznának a kérdésre. A baloldal tehát 
csak azért kampányol a távolmaradás mel-
lett, mert a belpolitikai feszültséget akarják 
szítani, és kiszolgálják a brüsszeli bürokra-
tákat. De ez a népszavazás most nemzeti 
ügy, és a szavazók ezt tudják. Tudják, hogy 
Európában nem fér el Afrika és Ázsia.
 
Ezért várjuk a családjukért, hazájukért 
felelősséget érző szavazókat a kötelező 
kvóta elleni népszavazás kampánycsapa-
tába. Most nem számít, hogy ki melyik 
párt szimpatizánsa. Részt lehet venni a 
választási bizottságok munkájában, lesz 
szórólapozás, utcai kitelepülés. Minden-

kinek találunk olyan feladatot, amely el-
len nem lesz kifogása. Még Molnár Gyu-
lát is várjuk egy előadásra, ahol ismét 
elmondhatja, miért szavazna nemmel a 
kötelező betelepítésekre. Persze csak ak-
kor, ha elismeri, hogy nemmel csak az 
tud szavazni, aki részt vesz a választáson. 
 
A csepeli kampánycsapatba az abel.
attila@gmail.com e-mail címen tudnak 
jelentkezni. Aki nem a Fidesz szimpati-
zánsa, kérjük, írja meg azt is, hogy mi-
lyen feladatot érez felvállalhatónak. Az 
MSZP, DK, LMP és más baloldali pártok 
szimpatizánsai saját ismeretségi körük-
ben is sokat tudnak tenni azért, hogy ok-
tóber 2-án elegen legyünk, és közös erő-
vel üzenjük meg Brüsszelnek, hogy ők is 
megértsék: nem akarunk kötelező kvótát!
 
● Ábel Attila elnök, Fidesz – Magyar Polgári 

Szövetség csepeli szervezete

Mindenkit várunk a kampánycsapatba!

NÉpSzAVAzÁS A KÖtElEző bEtElEpítÉSI KVótA EllEN
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Magyarországon – hasonlóan 
a világban történő demográfi-
ai folyamatokhoz – növekszik 
az időskorúak népességen be-
lüli aránya, megnőtt a várható 
élettartam. Csepelen nagyon 
magas – statisztikai adatok 
szerint 15-20 ezer fő – az idős 
lakosok száma. A kerületben 
a csepeli önkormányzat fenn-
tartásában működő Humán 
Szolgáltatások Igazgatósá-
ga (HSZI) látja el a szociális 
szolgáltatások működtetését, 
az idősek nappali ellátása el-
nevezésű szolgáltatást, vagy 
– ahogy a csepeli lakosok is-
merik – az idősek klubját. 

Meleg étel, jó szó
Itt számos szolgáltatást bizto-
sítanak az időskorúak számára. 
Segítséget nyújtanak különféle 
ügyintézésben, életviteli, élet-
vezetési tanácsadásban, a tár-
sas kapcsolatok kialakításában 
és fenntartásában, a személyi 
higiénében, biztosítják a tisz-
tálkodási, fürdési lehetőséget, 
mentális gondozást végeznek. 
Igény szerint lehetőség van 
napi egyszeri meleg étel igény-
bevételére és fogyasztására, 
valamint a szakemberek kul-
turális, szabadidős és egész-
séges életvitelt segítő progra-
mokat is szerveznek (például 
torna, szűrőprogramok). 

Az intézmények akadálymen-
tesek, kellemes, tágas közössé-
gi terek állnak rendelkezésre a 
különböző programok lebonyo-
lításához, egész nap szakdolgo-
zók segítik az időseket.

„szeretnek hozzánk járni”
Cserepes Andrea gondozónő 
több mint húsz éve foglalkozik 
idősekkel. „Naponta változó, 
mikor milyen programunk van.  
Akik hozzánk eljönnek, szeretet-
teljes törődést igényelnek, van, 
akit irányítani kell, van, akit elég 
csak meghallgatni, ügyes-bajos 
dolgaiban segíteni. Szeretnek 
ide betérni az idősek, kedvelnek 
minket, ez jó érzés, mert egyfaj-
ta visszajelzés, hogy szívvel-lé-
lekkel végezzük a munkánkat” 
– tette hozzá a gondozónő. 

ősztől új programok 
Szeptembertől megújult prog-
ramokkal várják az érdeklődő-
ket, mindenki megtalálhatja a 
számára vonzót. Ízelítőül: nóta- 
kör, senior tánc és torna, iro-
dalmi délután, „Már megettük 
a kenyerünk javát” címmel 
beszélgetéssorozat a boldog,  
békés időskor megéléséről, ter- 

mészetgyógyász-tanácsadás, 
kézműves-foglalkozások (pél-
dául üvegfestés) és filmvetítés 
váltakoznak. 

„Mindenkit arra bátorítunk, 
jöjjön el hozzánk. Jöjjön el, ha 
egyedül érzi magát, és szeretné 
kellemes környezetben, jó tár-
saságban eltölteni szabadide-
jét, szeretne új barátokat sze-
rezni, ha szeretne aktív életet 
élni és ismereteit folyamatosan 
bővíteni, mindig valami újat 
tanulni, ha nincs kivel megbe-
szélni problémáját és szeretne 
segítséget kapni a megoldásá-
hoz, ha nem tud egyedül eljárni 
ügyei intézésében” – mondta 
el lapunknak Rátkayné Ta-

kács Anikó, a szociális ellátá-
si egység vezetője. 

„Jól érzem itt magam”
Tudja Istvánné három éve jár 
a Simon Bolivár sétányon ta-
lálható klubba. „Egyedül élek, 
hiányzik a társaság, egy kis jó 

szó. Szeretek beszélgetni, akik 
ismernek, jól tudják, hogy aktív 
beszélgetőtárs vagyok. A közös 
társalgások összefogják az em-
bereket. Jól érzem itt magam, 
mert segítőkészek a dolgozók, 
odafigyelnek ránk. Ha bármi 
kérésünk van, azonnal intézked-
nek. Egy éve kezdtem el rajzolni, 
grafikákat készítek, kiállításom 
is volt már” 

A nappali ellátás szolgáltatást 
az önkormányzat ingyenesen 
biztosítja. Az igénybe vehető 
étkezésért térítési díjat kell fi-
zetni, ez az összeg a nyugdíjas 
jövedelmétől függően, maxi-
mum ötszáz forint naponta.
● Antal Zsuzsa

bemutatjuk a Humán Szolgáltatások Igazgatóságát 2. rész

Ingyenes az idősek 
nappali ellátása

ElÉrHEtőSÉgEK

A HSZI két helyszínen működteti az idősek nappali klubját:
Simon bolivár sétány 1/A, telefon: 276-7910
Vereckei utca 10., telefon: 276-8502
A Simon Bolivár sétányon működő idősek klubja 159-es, 35-
ös, 36-os autóbusszal, a Vereckei utcai idősek klubja a 151-
es autóbusszal közelíthető meg.

Az intézmények akadálymentesek, kellemes,  
tágas közösségi terek állnak rendelkezésre

fotó: Tóth Beáta
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Miközben nap mint nap hallani újszü-
löttjeiket nem vállaló, őket elhagyó vagy 
meggyilkoló anyukákról, karnyújtásnyira 
van a segítség. A Gólyahír Egyesület a ter-
hesség utolsó heteiben akár lakhatással is 
segíti a titkolt terheseket. Arról is gondos-
kodnak, hogy nem kívánt terhesség esetén 
az újszülöttek a legjobb helyre, szerető 
örökbefogadókhoz kerüljenek. Móruczné 
Gabriellával, az egyesület vezetőjével be-
szélgettünk.

 Kiknek próbálnak segíteni?
 Minden olyan anyának, aki akarata 
ellenére esett teherbe vagy nem kívánja 
megtartani a gyermeket. Magyarorszá-
gon sok ezer olyan család van, akik sze-
retnének örökbe fogadni. De még ennél is 
többen vetetik el a magzatukat. Ha keve-
sebben választanák az abortusz vagy az 
állami gondozás helyett az örökbeadást, 
sokkal több boldog gyerek és sokkal több 
boldog család lehetne. 

 Hogyan léphetnek önökkel kapcsolatba?
 A rászorulók hívásait mindig fogad-
juk a 06-30/251-7120-as telefonszámon. 
Budapesten és minden megyében van-
nak karitatív munkatársaink, akiknek 
az elérhetősége egyesületünk honlapján 
– golyahiregyesulet.hu – megtalálható.  
A mi küldetésünk, hogy segítsünk. Egyet-
len nem kívánt gyermek se haljon meg, és 

ne kerüljön évekre állami gondozásba. Van 
egy krízislakásunk, ahol eltitkolt terhesség 
esetén a szülés előtti utolsó heteket tölthe-
ti a kismama. Csepelről is adtunk örökbe 
gyerekeket, és csepeli örökbefogadó csa-
ládjaink is vannak. A Jahn Ferenc Kórház-
zal különösen jó kapcsolatban állunk. 

 Milyen anyagi háttere van egy örökbe-
adásnak?
 Mi pénzt senkinek nem adunk és nem 
kérünk. Közhasznú szervezet vagyunk, az 
egyetlen támogatási lehetőség felénk az adó 
egy százaléka. Vagyis mi „csak” segítünk. 
De aki hozzánk fordul, biztos lehet abban, 
hogy szerető családba kerül a gyermeke, és 
minden ehhez kapcsolódó ügyintézésben is 
lesz támasza. Fontos tudni, hogy az állami 
gondozásba adás ilyenkor nem megoldás. 

Hiszen addig nem lesz családja a gyerek-
nek, amíg a szülő ezt nem engedi. Rengeteg 
gyerek van, akiket nem, vagy ritkán láto-
gatnak a szülei, de nem engedik, hogy örök-
be fogadják őket. Ez a legszomorúbb, ami 
történhet egy nem kívánt babával: szeretet 
és család nélkül felnőni.
 
Mi történik az örökbeadás után? 
 Mi nyílt örökbeadásban segítünk. Az 
életet adó személyesen is megismeri az 
örökbefogadó szülőket. Később – de szi-
gorúan rajtunk keresztül – van arra mód, 
hogy a gyerekről, annak fejlődéséről, éle-
téről fényképeket, információkat kapjon. 
A többség örül, hogy a babának olyan 
szerető családja lesz, ahol várják, örülnek 
neki, és mindent megadnak, amit csak ad-
hatnak. ● Csepel.hu

gólyahír: reményvesztett 
anyukáknak segítenek

A Csepel I. és Csepel II. Plébánia gyermekrajz-
pályázatot hirdet az 1600 éve született Szent 
Mártonra emlékezve. Ferenc pápa az ő tiszte-
letére a 2016-os évet az irgalmasság évének 
hirdette meg. 

Márton katonacsaládból származott, ő is erre a 
pályára lépett. A szegények iránti szeretete indí-
totta el a keresztényi úton. 371-ben püspöknek 
választották. Máig tartó népszerűségét bizonyít-
ja a sok ezer templom, hegy, utca, kolostor és 
intézmény, melyet Szent Mártonról neveztek el.   

A pályázaton általános iskolás alsó- és 
felsőtagozatosok, valamint középiskolások ve-
hetnek részt. A zsűri a három korosztályt külön 
értékeli. A pályázóktól max. A/3-as méretű, 
színes munkákat várunk az elején névvel, is-
kolával, osztállyal megjelölve.

Az alkotásokat 2016. október 10-éig lehet beküldeni a Kék Általános Iskolába, 
Illyés Gábor rajztanár nevére (1213 Budapest, Szent László u. 84.)

Az ünnepélyes kiállításmegnyitóra és díjátadóra 2016. november 11-én, pénteken, 
17 órakor kerül sor a Kék Általános Iskolában.

szent Márton rajzpályázat

cIVIl ÉlEt
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Szeptember 1-jén tanévnyitót 
tartottak a kerület iskoláiban. 
Borbély Lénárd polgármes-
ter és Tóth János tankerületi 
igazgató a Kék Általános Is-
kolában vett részt az új tan-
évet köszöntő ünnepségen. 

Borbély Lénárd emlékezte-
tett rá, hogy az önkormány-
zat egész évben figyel a gye-
rekekre. A nyári szünidőben 

napközis tábort tart fenn évek 
óta, hogy a gyerekek felügye-
letét megoldja. Sok-sok prog-
rammal, ideális környezetben 
hetente legalább háromszáz 
diákokat fogadnak. Az isko-
lásoknak ingyenes úszások-
tatást szerveznek, a torna-
termeket kedvezményesen 
vehetik igénybe az utánpótlás-
neveléssel foglalkozó csepeli 
sportegyesületek. Az önkor-

mányzat versenyeket, kultu-
rális programokat szervez és 
támogat. Idén nyáron több 
intézményt és óvodai udvart 
felújítottak. Az óvodákban és 
bölcsődékben a gyerekek in-
gyen kapják a tisztasági cso-
magot, a bölcsődékben nem 
kell gondozási díjat fizetni. 
A polgármester az ünnepség 
végén az iskola minden di-
ákjának láthatósági mellényt 
ajándékozott. 
Morovikné Fülöp Csilla is-
kolaigazgató is köszöntötte 
a tanulókat, köztük azt a 38 
gyermeket, akik most kezdik 
el azt általános iskolai tanul-
mányaikat. ● Csarnai Attila

Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások miniszte-
re az oktatás érdekében 
hosszabb időn át végzett 
kiemelkedő munkája 
elismeréseként Trefort 
Ágoston-díjat adott át 
Mózsi Józsefnének, a 
Lajtha László Általános 
Iskola iskolatitkárának. 

Mózsi Józsefné 1995 óta 
iskolatitkár a Lajthában. 
Amikor megkérdezzük, 
szerinte miért jutalmazták két évtizedes 
munkáját, azt mondja, a díj nem az ő ér-
deme, hanem az igazgatónőé, aki felter-
jesztette őt az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumánál. „Maximális köszönettel 
tartozom az iskola igazgatónőjének, Tóth 
Imrénének, hogy érdemesnek tartott a ki-
tüntetésre, mert biztos vagyok benne, hogy 
vannak a kerületben olyan iskolatitkárok, 
akik nálam sokkal jobban végzik a munká-
jukat” – mondta lapunknak, majd őszinte 
szerénységgel hozzátette: „valószínűleg 
azért kaptam a díjat, mert meg vannak elé-
gedve a munkámmal.” Ahogy fogalmaz, a 
jelenlegi igazgatónő elődje hagyományát 
folytatja. Ugyanis Kiss Imréné, az iskola 
előző igazgatónője is nagy figyelmet for-
dított a minisztériumi felterjesztésekre: 

a Lajtha László Általá-
nos Iskola tantestületé-
ben vannak Karácsony 
Sándor-díjas, Eötvös 
József-díjas és Németh 
László-díjas pedagógu-
sok. 

Amikor Mózsi Józsefné a 
Lajtha László Általános 
Iskolához került, még író-
géppel végeztek minden 
adminisztrációs munkát. 
Később fokozatosan bele 

kellett tanulnia a számítógépes munkavég-
zésbe, de azt elismeri, hogy a személyügyi 
nyilvántartó program és egy-két Excel-táb-
lázat néha kifog rajta. Ilyenkor nem szégyell 
segítséget kérni, hiszen mint mondja, a 
közösségük annyira összetartó, hogy min-
denki készségesen segíti a másik munkáját. 
Szerencsésnek mondja magát, mert pályája 
elejétől megtapasztalhatta ezt a segítői lég-
kört, és nagyon sokat köszönhet Kiss Imré-
nének, az előző igazgatónőnek. Az iskolatit-
kári szakma fortélyaira Porvai Zsuzsanna, 
az akkori iskolatitkár tanította meg. 

S hogy mik a feladatai? Tartja a kapcso-
latot a szülőkkel, adminisztrálja a tanulók 
ki-be jelentkezését, intézi a postai ügye-
ket, költségvetéseket készít. Vezeti a sze-

mélyzeti és a tanulói munkával összefüg-
gő nyilvántartásokat, a gyermekvédelmi 
adminisztrációt. „Megbízhatósága példa-
mutató, amelynek a felettes szervek is min-
dig hangot adnak” – írta róla az igazgató-
nő a felterjesztői indoklásban. „Szülőként 
mondhatom, nekem ez a kerület legjobb 
iskolája, a gyerekek is nagyon szeretnek 
idejárni” – mondja Mózsi Józsefné, akinek 
két gyermeke is itt végzett, a harmadik 
lánya pedig jelenleg is itt tanul. A díját-
adás örök élmény marad számára, hiszen 
az első sorból nézte végig az állami tan-
évnyitó műsorát és a miniszteri beszédet. 
A díjat Érden, a nemzeti tanévnyitó hely-
színén, a Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnáziumban vette át, ahová elkísérte 
a jelenlegi és az előző igazgatónő, igazga-
tóhelyettes, az egykori iskolatitkár és Tóth 
János tankerületi vezető. „Felelősségteljes, 
lelkiismeretes munkájának köszönhetően az 
iskola gazdasági, adminisztratív területe 
eredményesen, zökkenőmentesen működik” 
– hangzott el a díj átadásakor.  

Azt mondja, soha nem gondolta volna, 
hogy ilyen sokáig megmarad ezen a pá-
lyán, de már annyira megszerette a mun-
káját, hogy nem is tudja elképzelni nélküle 
a mindennapokat. „El ne felejtsem, a díj 
mellé még a tantestülettől is kaptam egy 
hatalmas csokrot.” ● Lass Gábor

Tanévkezdés 
az iskolákban

Miniszteri elismerést kapott a lajtha lászló Általános Iskola iskolatitkára

az írógéptől az excel-táblázatig

Mózsi Józsefné

ISKolA
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A 2011-ben elfogadott nemzeti közneve-
lési törvény értelmében ötven óra közös-
ségi szolgálatot kell végezniük a diákok-
nak érettségi bizonyítványuk megszerzése 
előtt. 2016. január 1-je után csak azok je-
lentkezhetnek érettségi vizsgára, akik 
hivatalos igazolást kaptak az önkéntes 
munkáról. Sokan már a nyári szünetben 
hozzáfogtak a feladathoz.

A vonatkozó jogszabály előírja, hogy a 
lakhelytől számított harminc kilométeren 
belül végezhetnek közösségi szolgálatot 
a fiatalok különféle fogadó intézmények-
ben. Az interneten a bővebb tájékozódás-
ban segíthet például a Közösségi Szolgá-
lat Portál (www.kozossegi.ofi.hu), ahol  ̶  
sok-sok fontos tudnivaló mellett  ̶  a ke-
reső adatbázisban részletes lista található 
a fogadó intézményekről. E helyeken (is-
kolák, óvodák, önkormányzati és egész-
ségügyi intézmények, művelődési házak, 

idősotthonok, nyugdíjasházak, civil és 
nonprofit szervezetek) a diákok az egész-
ségügyi, szociális és jótékonysági, oktatá-
si, kulturális és közösségi, környezet- és 
természetvédelmi, polgári és katasztrófa-
védelmi, valamint közös sport és szabad-
idős tevékenységekben próbálhatják ki 
helytállásukat.

Csepelen a Humán Szolgáltatások Igazga-
tósága (HSZI) segíti az iskolai közösségi 
szolgálatok szervezését. A Családsegí-
tő Közösségi Házban már több száz diák 
megfordult nem csak a kerületből – tájé-
koztatta lapunkat Juhászné Végi Edit ön-
kéntes koordinátor. 

„Fontosnak tartom, hogy a hozzánk érke-
zőnknek közösen megtaláljuk a habitusához 
illő tevékenységet. Az iskolákban végzett 
felméréseimből úgy tapasztalom, hogy nem 
zárkóznak el a diákok az efféle dologtól. 
Úgy gondolom, a mai világban egyáltalán 
nem árt egy-egy munkaterületbe való be-
pillantás, ami később, a pályaorientációjuk 
során csak hasznukra válhat” – tette hozzá 
a koordinátor. 

A közösségi szolgálatra való felkészítés 
először a tanintézményekben kezdődik, 
ahol a tanárok együttműködésre, empáti-
ára, problémamegoldásra és a társadalmi 
felelősségvállalásra hívják fel a figyelmet.
● Antal Zsuzsa

külföldi diákok 
az iskolában 
Különleges az Egressy Béni Református 
Művészeti Középiskola idei tanéve, hiszen 
szeptembertől Mongóliából, Ukrajnából 
és egyéb országból is érkeztek tanulók az 
intézménybe. A tanévnyitót megtisztelte 
jelenlétével dr. Batbayar Zeneemyadar, 
Mongólia magyarországi nagykövete. 

(Az eseményről készült képet a Stemmer 
Ferenc Fotóklub készítette.)

ISKolA

Érettségi vizsga: kötelező az 
ötven óra közösségi szolgálat

Hol lEHEt jElENtKEzNI? 

családsegítő Közösségi Ház 
(Csete Balázs u. 5., tel.: 278-0262)

A csepeli Ifjúsági Szolgáltató Köz-
pont oldalán (www.vitalistab.hu) is 
van lehetőség munkát találni. 
további információ: Varga Norman 
– iksz@vitalistab.hu 
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Turcsán 
Miklós 
festményei 
Szeptember elsején megnyílt Turcsán 
Miklós festőművész-grafikus életmű- 
kiállítása a Csepel Galériában. Olajfest-

mények, elvont alkotások láthatók a kö- 
zelmúlt egy évtizedének terméseiből.  
A festőművész 1969-ben diplomázott 
a Magyar Képzőművészeti Főiskolán. 
1972 óta vesz részt egyéni és csopor-
tos kiállításokon. Munkáival Párizsban 
ezüstérmet is nyert. 

A kiállítás megtekinthető szeptember 
23-áig, hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra 
között, pénteken előzetes bejelentkezés-
sel (278-0711). 

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkal-
mából Áder János köztársasági elnök meg-
bízásából Seszták Miklós nemzeti fejlesz-
tési miniszter állami kitüntetéseket adott 
át Budapesten. Az átadón Csurgay Árpád 
Istvánt, Csepel díszpolgárát a Magyar Ér-
demrend középkeresztje a csillaggal ki-
tüntetéssel jutalmazták szakterületén belül 
elért, példamutató tevékenységéért.

A Széchenyi-díjas magyar villamosmér-
nök, nanotechnológus, egyetemi tanár és 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja. Az elektromos áramkörök elmélete, 
valamint a nanoelektronika nemzetközi 
hírű tudósa jelenleg a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem Információs Technológiai 
és Bionikai Karán tanít. Gratulálunk!

cIVIl ÉlEt

EGyHÁZI éLET

nyári 
zarándoklat
Görögkatolikus egyházközségünk tag-
jaival ezen a nyáron is több zarándok-
utat tettünk. Június 30-án indultunk 
két napra, busszal, a Pécs közelében 
lévő Máriagyűdre. Első állomásunk 
a Szent István által alapított, hajdan 
virágzó bencés lelki, kulturális és 
gyógyászati központ, Pécsvárad volt. 
A Jóisten ottlétünk alatt megajándé-
kozott egy rendkívüli látvánnyal, me-
lyet többen is napcsodának neveztek 
el, ugyanis a teljesen felhőtlen égen a 
nap körül szabályos kör alakban szé-
les szivárvány jelent meg, és ameddig 
ott tartózkodtunk, látható volt. Az ősi 
kis templomban elmondott ima után 
folytattuk utunkat Pécsre. Először 
a dómban imádkoztunk, ahonnan a 
püspöki palotába léphettünk, Udvardi 
György római katolikus püspök atya 
személyes vendégszeretetét is élvezve. 
A közös ima után elindultunk fő úti 
célunk, Máriagyűd felé. Ott végtelen 
nyugalom vett körül minket. A három-
száz éves, ám teljesen felújított zarán-
dokszálláson mindenki kipihenhette 
magát, letéve életének terheit. A reg-
geli Szentliturgia után továbbutaztunk 
Siklósra, ahol nagyszerű idegenveze-
téssel nézhettük meg A Tenkes kapitá-
nya filmsorozatból is jól ismert várat, 
megismerkedtünk annak múltjával is. 

A mohácsi emlékhelyen halotti meg-
emlékezést tartottunk az ott nyugvó 
és a törökök által barbár módon meg-
gyilkolt, lefejezett és karóba húzott 
hőseinkért, akik között apródként gye-
rekek is voltak. Estére Dunaújvárosba 
érkeztünk, ahol a hőségtől kitikkadt 
zarándokokat az ottani görögkatolikus 
atya, Kovács István és felesége látta 
vendégül, bemutatva a pár éves múlttal 
rendelkező fiatal egyházközség életét, 
eredményeit és fejlődését. 

Remélem, ez a rövid beszámoló az ol-
vasókat is, ha csak pár pillanatra, de 
bevonta a zarándoklataink örömébe.
●  Prodán Gábor atya

Csurgay Árpád kitüntetése

fotó: GM
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FELHÍVÁS 

őszi cserjeültetés
Az önkormányzat újra meghirdeti őszi cserjeültetési prog-
ramját, melynek keretében lakcímenként (társasházaknál 
lépcsőházanként) átlag 10 db konténeres díszcserjét ajánl 
fel. A pályázók törekedjenek arra, hogy a növények a köz-
terület szépítését szolgálják, jól látható helyre kerüljenek. 
Társasházak esetén az ültetésre a be nem kerített előkert,  
a bejáratok melletti terület, vagy a járda melletti zöldsáv 
használható; kertes házak esetén az ingatlan előtti járda és 
az úttest közötti zöldsáv.

A jelentkezési lap beszerezhető a Csepeli Városgazda Köz-
hasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablakánál, 
vagy letölthető a www.csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu 
weboldalakról.

Társasházak esetében a lakóközösség nevében eljáró közös 
képviselő (cégszerű aláírással), kertes házak esetében az adott 
címre érvényes lakcímkártyával rendelkező lakos jelentke-
zését várjuk. A növények átvételére a jelentkező meghatal-
mazást állíthat ki. A növények átvételekor kérjük a személyi 
igazolványukat és lakcímkártyájukat, szükség esetén megha-
talmazásukat is hozzák magukkal!

A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 
2016. szeptember 23., péntek

A benyújtás módjai: 
postán (Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 
Budapest, Katona József u. 62–64.), személyesen az ügyfél-
szolgálati irodán, vagy a cserje@varosgazda.eu e-mail címen.

A növények átvételének időpontja és helyszíne: 
2016. október 1., szombat, 8 és 13 óra között. (Csepeli Város-
gazda Zrt., Katona József u. 62–64.)

bővebb információ és felvilágosítás: 
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asszisztens
+36-1/277-7856, +36-30/698-5921
www.varosgazda.eu 

VÁroSgAzdA

Hatvan 
tonna 
szemét
Csepel ipari területén, Csepel-
Ófaluban, a Mol-telep mellett, 
súlyos környezetszennyezéssel 
találkozott az arra járó. Ezen 
a környéken sajnos rendszeres 
az illegális hulladéklerakás. 
Évek óta hordják ide a tönk-
rement háztartási eszközöket, 
nagyobb méretű hulladéko-
kat. Sokan járnak ide teherau-
tókkal is szemetet elhelyezni.  
A Csepeli Városgazda Köz-
hasznú Nonprofit Zrt. évente 
több alkalommal is elszállíttat-
ja a hulladékot erről a területről. 
Szeptember elején ismét nagy 

mennyiségű szemetet vittek el 
a területről: összesen 60 tonna 
hulladékot gyűjtöttek, két 32 
köbméteres konténer telt meg.

A szemetelés bűncselekmény. 
A büntető törvénykönyv 248. 
§-a szerint, aki arra a célra ha-
tóság által nem engedélyezett 
helyen hulladékot elhelyez, 
vagy aki engedély nélkül, vagy 
az engedély kereteit túllépve 
hulladékgazdálkodási tevé-
kenységet, illetve hulladékkal 
más jogellenes tevékenységet 
végez, három évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntetendő. 
Súlyosabban büntetendő azok 
tevékenysége, akik hulladékról 
szóló törvény szerinti veszé-
lyes hulladékot raknak le nem 
a kijelölt szemétlerakóhelyen.

Segítsük a hatóságok munkáját 
az elkövetők beazonosításában! 

olcsóbb, erősebb zsákok

A Városgazdánál a korábban, 2-3 nap alatt lebomló, 320 fo-
rintos darabáron forgalmazott zöldhulladék-zsákok már nem 
állnak rendelkezésre. Az FKF Zrt. tájékoztatása szerint már 
folyamatban van a strapabíróbb, új technológiával készült 
zsákok beszerzése. További jó hír, hogy ezek olcsóbbak lesz-
nek: 235 forintért lehet majd megvásárolni ezeket. A zsákokat 
jelenleg az FKF Zrt. által üzemeltetett ügyfélszolgálatokon és 
hulladékudvarokban lehet megvenni (címek: fkf.hu).
 
csepelen egyelőre a Mansfeld péter u. 86. szám alatti hul-
ladékudvarban vásárolhatnak zsákot, de hamarosan több 
helyszínen is lehetőség lesz erre. Erről az újságban is tájé-
koztatjuk olvasóinkat. Köszönjük türelmüket. 
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Foniátriai szakrendelés indult szeptem-
berben a szakrendelőben. Ahogy dr. 
Szentkúti Gabriella gégész, foniáter szak-
orvostól megtudtuk, előzetes időpont-
egyeztetést követően várják a hangkép-
zési, artikulációs, nyelési problémával 
küzdő betegeket. Rekedtség, hangképzési 
problémája esetén segítenek, s azoknak 
is, akiknek nehézséget okoz a beszéd 
megformálása, vagy nehezen nyelnek, il-
letve gyakran félrenyelnek.

„Számos szakma munkája során – túl a 
fül-orr-gégészeten – a foniátria kiegészí-
tésül szolgálhat, ilyen társszakmák például 
a gasztroenterológia, a neurológia, a száj-
sebészet. Gégeműtétet vagy sugárkezelést 
követő beszéd- és nyelési rehabilitációt 
vállalunk, beleértve a teljes gégeeltávolítá-
son átesett betegek eszközös és eszköz nél-
küli beszédrehabilitációját” – mondta el a 
doktornő, hozzátéve: pajzsmirigy, nyaki 
vagy tüdőműtétet követő, vagy egyéb ere-

detű nervus laryngeus recurrens műkö-
dészavar esetén minél hamarabb szükség 
van a foniátriai ellátás megkezdésére.

„Stroke vagy más neurológiai ok miatt ki-
alakult szenzoros vagy motoros afáziában 
(ez az összefoglaló neve azoknak a beszéd-
zavaroknak, amelyek organikus agyi sérü-
lés következtében jönnek létre) szenvedő 

betegek beszéd- és nyelésrehabilitációját 
is vállaljuk” – tette hozzá a doktornő. 

A rendelésen várják azokat a betegeket is, 
akiknek szakmája a beszéd (tanárok, éne-
kesek, színészek), illetve az ilyen pályára 
készülő fiatalokat is: szűrővizsgálatot is 
végeznek. „A beszéd és nyelés javításával 
célunk a kommunikáció elősegítése, a be-
tegek visszavezetése a családba, a társas 
életbe, a munkába” – hangsúlyozta dr. 
Szentkúti Gabriella. 

A szakrendelésen területen kívüli betege-
ket is fogadnak.

Hatalmas csepeli sikerrel zárult az után-
pótláskorúak számára rendezett világ-
bajnokság Írország fővárosában, ahova 
48 ország 1800 versenyzője érkezett.  
A dublini esemény nem csak a számok-
ban múlta felül az eddigi utánpótlás-vi-
lágbajnokságokat, hanem erősségében is. 
Az olyan hagyományosan erős és érem-
esélyes nemzetek mellett, mint a rendező 
Írország vagy Oroszország, Olaszország 
és Nagy-Britannia, a mi magyar váloga-
tottunk a negyedik legnépesebb kerettel, 
összesen 115 versenyzővel képviseltette 
magát, ebből 25 főt a csepeli Halker-
Kiraly Team Kick-box Akadémia adott. 
15 arany-, 16 ezüst- és 24 bronzérem lett 

a magyar válogatott termése, ezzel a 48 
ország közül az előkelő ötödik helyet 
szereztük meg. A Halker-Kiraly Team 
Kick-box Akadémia 25 fős válogatott ke-
rete összesen 23 érmet, 10 világbajnoki 
címet, 8 világbajnoki ezüst- és 5 világ-
bajnoki bronzérmet nyert.

Király István mesteredző, szövetségi ka-
pitány kivételesen eredményes munkáját 
a WAKO, a Világ Kick-box Szövetsége is 
díjazta, és a Legetikusabb Edzőnek járó 
kupával jutalmazta.

(A teljes cikket és a részletes helyezése-
ket a www.csepel.hu oldalon olvashatják)  

cIVIl ÉlEt

Félrenyelés, rekedtség, 
hangképzési gond

WAKo cadets & juniors World championships 2016, dublin

Éremeső Írországban

A foniátriai szakrendelésre 
beutaló kell; a betegeket 
előzetes időpont-egyeztetés 
után fogadják

A rendelésen azokat is várják, akiknek szakmájuk a beszéd

fo
tó
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek egy-egy ajándékcsomagot nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. szeptember 26.

sorsoltunk!  A szeptember 1-ei skandináv rejtvény nyertese: Kalmár Katalin 1214 Budapest, Révész u. A gyerekrejtvény nyertese: Balogh Dorottya 
Anna, 1214 Budapest, Nyírfa u. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag, 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, tördelés), 
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. szeptember 29-én, csütörtökön jelenik meg.

IM
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s
s
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gyereksarok

Rejtvényünkben egy vers két sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a mű címe?

Vízszintes: 1. Italt fogyasztók 4. Az idézet eleje (zárt betűk: I; Y) 8. Félig erre! 
9. Tartós örömöt érez 10. Magas … csizma 12. A lakásban élő személy 
13. Hangszeren játszó embere 15. Omlani kezd! 16. Ver 17. Japán kerékpárgyártó cég 
19. Régi hosszmérték 21. Indulatszó 22. A talajban kicsírázik 23. Tetejére 
24. Tétlen Tádé! 26. Főzetét isszuk 28. Lordok összekeverve! 
30. Fával benőtt területed 32. Dicsérő egyneműi!

Függőleges: 2. Irányító, főnök 3. Tanítási időben 4. Dobolni kezd! 
5. A viselkedés szabályrendszere 6. Magasztos költemény 7. Hozzátartozója 
9. Húsba keverve! 10. Az idézet vége (E; L; J) 11. Keskeny nyílás 14. Erősen liheg 
18. ”A” pontos mérőeszköz 20. FTC beceneve 25. Dék! 27. Majdnem Ernő! 
28. Arra a helyre 29. Kősója egyneműi! 31. Visszajő!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24 25

26 27 28 29

30 31 32
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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; k–cs: 10–18;  sz–p: 
13–19; szo: 9–14 óra

Kiállítás 
Vasútmodellgyártás az ötlettől a termékig – 
Balkay András vasútmodell-gyártó kiállítása 
a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető 
meg. Kisszériás vasútmodell rendelhető a ké-
szítőtől, elérhetősége a könyvtárban. 
EZ(O)KOS klub
Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanács-
adó, numerológus őszi előadássorozatának 
címe: A párom és én - emberi kapcsolatok a 
numerológia tükrében. Időpontok: szeptem-
ber 28-a, október 26-a, november 23-a, 17 óra

A gyógyító kód – hatékony gyógymód 
szinte mindenre! Oszetzky Nóra előadása: 
november 9-e, 17 óra

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Pódium! – közös színházlátogatás 
Október 15-én A Billy Elliot – a Musical c. 
darabot nézzük meg az Erkel Színházban. 
Jegyár: 3500 Ft/db. Megvásárolható a 
könyvtárban. 

20 órás (5 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére. A tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2150 Ft). 
70 év felett tagság ingyenes, csak a tanfo-
lyami díjat kell fizetni. A már feliratkozott 
olvasóinkat a tanfolyam indulása előtti hé-
ten visszahívjuk! Szeptemberi tanfolyam 
betelt, jelentkezés folyamatos. 

Színházjegyvásárlás 
Novák Zoltánné Rózsa várja a színházra-
jongókat hétfőnként 16-18 óráig. novak.
rozsa@gmail.com tel:.06/30-414-1684 

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

* * *

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 életve-
zetési kérdésekről, érdekes témákról. Elő-
adást tart: Novák Ágnes kineziológus. Szept-
ember 21-én, a Betegségek lelki okai címmel 
hallgathatnak előadást az érdeklődők. Az al-
kalmakra folyamatosan be lehet kapcsolódni.

Társasjáték Klub
A hónap minden első szerdáján, 14 órától, a 
DélUtán Aalapítvány szervezésében Gubá-
nyi Gábor és játékos társai várják a játékos 
kedvűeket, korhatár nélkül.

A programok ingyenesek, de regisztráci-
óhoz kötöttek: Díja: 200 Ft/év.

Könyvtárbemutatóra várjuk az óvodás és 
iskolás csoportokat, előzetes bejelentkezés 
alapján. Telefon: 276-8953

További hírek, információk a fszek.hu/
venusz honlapon, illetve kövessen minket a 
facebookon is: Venusz Utcai Konyvtar

* * *

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

Elkezdődött az iskola. Ne feledkezzen 
meg a kötelező olvasmányokról!
A könyvtár állományából kivont fo-
lyóiratok 100 és 200 Ft-os áron megvá-
sárolhatók. (Burda, Diéta és Fitnesz, Éva, 
Kertbarát, National Geographic, Nők Lapja 
Évszakok, Nők Lapja Egészség, Nők Lapja 
Ezo, Nők Lapja Konyha, Otthon, Ötlet Moza-
ik, Praktika, Príma Konyha, Reader’s Digest, 
Természetgyógyász)

Nyugodt, családias környezet várja az ol-
vasókat, internetezni vágyókat a Királyer-
dei Könyvtárban.

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-52-78-
as számon nyitvatartási időben.

* * *

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

Csepel Színház
Október 19-e, 19 óra: a Budapesti Bulvár-
színház előadása – Georges Feydeau: Bolha 
a fülbe – vígjáték két részben.
Október 29-e, 19 óra: az Otthon Theatrum 
Társulat bemutatja: Drakula – musical.
Október 22-e, 11 óra: Hétvégi gyermek-
matiné: Boribon kirándul – A Nefelejcs 
Bábszínház előadása. 

Program
Október 1-je, 18 óra: Zámbó Jimmy díj-
átadó gálakoncert

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: hétfő: 13–16, kedd: 8–18, 
szerda: szünnap, csütörtök: 13–18, péntek: 
10–16, szombat: zárva

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai
Klubnap: október 4-e, 11 óra
Szeptember végén KIRÁNDULÁS! 

Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
szeptember 27-e, 16.30 óra 

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Szeptember 27-e, 17 óra: A 2016-os Tűzőrző 
évkönyv bemutatója.

galéria 21 
Szeptember 29-ig látható  a Stemmer 
Ferenc Fotóklub tárlata: „Víz + lépcső = 
vízlépcső”

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
Az őszi ANgOL, NÉMET nyelvtanfolya-
mok szeptember 19-én indulnak. Beiratko-
zás: szeptember 13-14-15. 
gitársuli. Vezeti: Kovács József László (ex 
100 Folk Celsius) Beiratkozás: szeptember 
15-e, 17-től 19 óráig. Első foglalkozás: szep- 
tember 22-e.

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együt-
tese (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, 
Csepeli  Képzőművész Kör, Klasszikus Balett 
Iskola, Komplex Tánciskola, Alakformáló Tor-
na Klub, Zumbafitnesz, Hastáncklub, Hatha 
Yoga, Nyugdíjas Nosztalgia Klub, Nyugdíjas 
Szenior Táncklub

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Pszichológiai, életvezetési tanácsadás 
hétfőtől szombatig, előre egyeztetett idő-
pontban! (Kovács Ildikó pszichológus)
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-
csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztára 
hétfő–péntek: 16–18, és az előadások előtt 
egy órával.

* * *

CSEPEL gALÉRIA
Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711
Turcsán Miklós festőművész kiállítása 

* * *

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

Szeptember 17-e, 16 óra: Biblia Pau-
perum címmel nyílik kiállítás Mándoki 
Halász Zsóka és Marosiné Földváry Irén 
műveiből

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KIÁLLíTÁS 
Szeptember 16-án A Vizsolyi Biblia 425 
éve – a kiállítás 17 órakor nyílik, előadás-
sal egybekötött rendhagyó tárlatvezetés-
sel. Megtekinthető október 5-ig.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Októbertől szerda délelőttönként.
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú 
babák és mamák társaságában játékkal 
eltölteni egy kis időt, miközben meg 
tudják beszélni aktuális gondjaikat  
a kisgyermekgondozóval. 
Az első alkalom ingyenes.

TÜNdÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Cseppecske Néptánc
hétfő: 17.00-17.40
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Kids Club Nyelviskola 
(6-tól 10 éves korig)
péntek: 16.00–16.45 
Vezeti: Tarnóczy Szilvia nyelvtanár 
Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
Ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17-től 18 óráig  
Vezeti: Polákovics Rita
Ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16-tól 17 óráig
Vezeti: Recsnik Zsófia

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.45-től 18 óráig
Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
szerda: 18.00-19.00
péntek: 18.00-19.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.30
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd, csütörtök: 16–17, 17–18, 18–19
Vezeti: Toronya Alexandra
péntek: 17.00-18.00
Vezeti: Surmann Edina
íjász klub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László

Kids Club Nyelviskola 
(6-től 10 éves korig)
péntek: 16–16.45
Vezeti: Tarnóczy Szilvia nyelvtanár 
Jelentkezés és további információ:
Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10
Vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
Haladó – hétfő, szerda: 16–17 
Kezdő – kedd: 17–18, csütörtök: 16–17
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-Tsun Kung-fu
hétfő: 19–20.30, csütörtök: 18.30–20
Vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesülete – klubfoglalkozás: 
minden hónap utolsó keddjén 14 és 19 
óra között.
Csepeli Népdal- és Nótakör
kedd: 16.30-tól 20 óráig
Vezeti: Hanczár János
Új! Hastánc – kezdő/ kismama
Szeretnél hastáncot tanulni a Csepeli 
Orientális Táncfesztivál főszervezőjétől? 
Akkor most itt a lehetőség, ráadásul olyan 
kezdő hastánctanfolyam indul, ahova kis-
mamák is csatlakozhatnak! Ezeken az órá-
kon jobban ráhangolódunk a testünkre és  
a lelkünkre is. Kismamáknak orvosi konzul-
táció mindenképp szükséges a tanfolyam 
megkezdése előtt. Az első óra ingyenes!
Kedd: 18–19, vezeti: Tóth-Czirják Aliz. 
Elérhetőség: 06/30-722-0562
Hastánc – középhaladó
kedd 19–20, vezeti: Tóth-Czirják Aliz
íjászklub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen”
csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Zumba
Hétfő: 18–19, szerda: 19–20,
péntek: 17–18. Vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség 
nyugdíjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság. 
A gép használatához munkatársunk 
segítséget nyújt.

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni  
valahová egy kis beszélgetésre,  
problémáid megoldásához szakemberek 
segítségét kívánod igénybe venni. 

Nyitvatartás:
Közművelődés: Hétköznapokon 12.00 – 
20.00, 15.00-ig a főbejáraton lehet bejönni.
Szombaton: 9:00 – 13:00
Könyvtár: Hétfőtől csütörtökig: 11-től 17 
óráig, pénteken: 10-től 16 óráig.
Szombaton: ZÁRVA

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

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

FuT a CsePel
sPorTÁgVÁlaszTó És egÉszsÉgnaP 

2016. szePTeMber 18., 9-14 óra
Helyszín: Csepel Pláza parkolója

a verseny díjmentes. Mindenkit szeretettel várnak.
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Nemzetközi kutatási adatok szerint napjainkban
minden tizedik ember szenved kisebb-nagyobb
fokú halláskárosodásban. Meg döbben tő, de az is
kiderült, hogy sokkal kevesebben fordulnak 
szak emberhez a hallásuk romlása miatt, 
mint ahányan például szemészt keresnek fel 
a látásproblémáikra. 

Miért olyan nehézelfogadni, 
ha gondvan a hallásunkkal?

Vajon miért van ez? Többen attól
tar ta nak, hogy a hallás  vizs   gálat után
vég  ér  vé  nyesen be bizo  nyo so dik,

hogy való ban baj van a hallásukkal. Pedig a
panaszok nem szűnnek meg maguktól, sőt
rosszab bodhat is ez az álla pot, ráadásul a
hallás  csökkenés rányom hatja a bé lyegét az
érintett családi – és társasági életére is. 

Lehetetlen teljes értékű éle tet élni jó
hallás nélkül. Gondoljunk csak bele, hogy
ez az érzék szervünk mennyi hasz nos infor-
mációval lát el bennünket a minket kö rül -
vevő világról. A hallás na gyon összetett
folyamat, és a fül az egyik legbonyo lul tabb
szer vünk, amely a leve gőben terjedő
rezgés hullá mo kat fogja föl, majd azokat az
agy felé továbbít ja, ahol a hangjelek dekó-
dolása zajlik.  
A hALLáscsökkenés jeLei
A halláscsökkenést leg gyak   rabban a belső
fülben található szőr  sejtek ká ro so dása, il-

letve azok elhalása idézi elő. A szőr sej tek
köz  ve tí té sé vel jut el az információ az agy-
hoz, így azok sérülése ese tén a fül nem
képes a hangokat meg felelően ér zékelni.
Ez leggyak rabban az idősödés fo lya  ma -
tának ter mé  sze tes részeként tör té nik meg. 

ha ön társaságban nehezen érti a be -
szédet, és gyak ran visszakérdez a beszél-
getés közben, illet ve nem a feltett kér  désre
vá laszol, már gya   na  kod hat, hogy a hát -
térben hallás romlás állhat. 

Amennyiben a kör nye zete is jelzi, hogy
a televíziót és a rá diót átlagon felüli
hangerővel hallgatja, illetve a színház -
ban – bár    milyen kö zel is ül a szí né  szek -
hez – gon  dot okoz meg halla ni a pár be -
szédet, itt az ideje, hogy tegyen lé pé   se -
ket az egész sége ér de kében.
kérjen időpontot most egy ingyenes
hallás vizs gálatra a 06 1 265 51 05-ös
telefonszámon.

Vegye komolyan!

Amplifon Hallásközpont

XXI., II. Rákóczi Ferenc u. 142. (Korzó Üzletház)
Bejelentkezés: 06 1 265 51 05

amplifon.hu

A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai 
szűrő vizsgálatot szervezünk az Amplifon Hallásközpontokban csepeli 
és környékbeli lakosok számára 2016. szeptember 15-től október 7-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

MEGNYITOTTUNK!
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az aurora art társulat hamarosan bemutatja 
új táncos-krimi filmszínház előadását

a VÁd
Lili, a fiatál lány életét a sors keresztülhúzza, akárcsak so-
kunkét. Útkeresés közben kezek kaparintják meg. A kilá-
tástalan sorsból hányattatott mindennapokba keveredik 
egy éjszakai felnőtt mulató táncosaként. Megtévesztő 
szerelem és egy csábító harmadik, menekülőútként mu-
tatkozik számára. De ahogyan lenni szokott, a remény 
szertefoszlik egy szempillantás alatt. Felmerül a kérdés, ki 
birtokolja a testét és ki a lelkét? A kilátástalan jövőkép vá-
lasz út elé állítja Lilit, aki az útkeresés közben egy gyilkos-
sági ügy szálaiba is keveredik. Mi az erősebb az erkölcs, 
a túlélési ösztön, netán a bosszúvágy? Egy biztos, a vád: 
gyilkosság!

Időpont: 2016. szeptember 24. 19:30
Cím: 1211. déli utca 14. Csepel Művek
Jegyek a helyszínen, vagy online a
www.auroraarttheatre.com-on.

HIrdEtÉS
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A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet Ápolási Igazgatója a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

álláshirdetést tesz közzé az Intézmény Központi Telephelyén (1204 Bp.
Köves út 1.) működő Központi Műtő állományába 

KIEMELT BÉREZÉSSEL 
MŰTŐSSEGÉD munkakör betöltésére

Jogviszony időtartalma: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves út 1.  
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A műtőssegéd kompetencia körébe tartozó feladatok végzése, részletes
feladatai a munkaköri leírásban meghatározottak szerint. 

Illetményre vonatkozó adatok: Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, ill. megállapodás alapján.  

Jelentkezési feltételek: • alapfokú iskolai végzettség • egészségügyi
alkalmasság • büntetlen előélet, cselekvőképesség 

A jelentkezésnek tartalmaznia kell: • a jelentkező személyes adatai,
elérhetősége (telefon, e-mail) • iskolai és szakmai végzettségét igazoló

okiratok másolata • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy
nyilatkozat büntetlen előéletről 

A jelentkezési dokumentáció benyújtásának módja: Személyesen:
Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1204 Budapest,

Köves út 1. Ápolási Igazgatóság (fsz. Igazgatósági folyosó) Molnár Beatrix
ápolási igazgató részére címezve 

e-mailen keresztül: 
apig@jahndelpest.hu Molnár Beatrix ápolási igazgató részére címezve 

JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ 
ÉS RENDELŐINTÉZET

jahn-ferenc-delpesti-2016-08-31_XXI  05/09/2016  14:49  Page 1HIrdEtÉS

PÁlyÁzaTI FelHÍVÁs

A budapest 1214. Erdősor utca 28-40.
 Számvizsgáló bizottsága pályázatot ír ki házainak 

 / 7 lépcsőház, 113 db. albetét /
közös képviseleti feladatainak ellátására.

a pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
- Képviseleti feladatok részletes ajánlata

- Cégkivonat
- Nullás NAV igazolás

- Szakképesítést igazoló bizonyítvány
- Szakmai felelősség biztosítási kötvény

- Erkölcsi bizonyítvány

a jelentkezés határideje: 2016. 09.hó, 30.nap

Érdeklődni: Molcsán András 06-70-638-2302

a pályázatokat 
az alábbi címre kérjük eljuttatni:

Molcsán András 
Budapest, 1214. Erdősor utca 28. fsz. 3.

 Társasház 1214. Erdősor utca 28-40.
 Számvizsgáló Bizottság
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További információ: 
www.coca-cola.hu 

Jelentkezés: 
anna.szabo@cchellenic.com

e-mail címre 
önéletrajz küldésével.

A Coca-Cola HBC 
Dunaharaszti 

telephelyére keres  

pozícióba új kollégákat.

TERMELÉSI MŰSZAKVEZETŐ,
RAKTÁRI ÁRUELLENŐR, 

GÉPKEZELŐ KARBANTARTÓ,
ELEKTROMOS GÉPKEZELŐ,

ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS

Amit kínálunk:
hosszú távú munkalehetőség,

versenyképes juttatási csomag 
és ingyenes céges buszjárat.

INgAtlAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
esetén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-es 
/900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcában. 
4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214________________________________________ 
CSEPEL központi részén két utcára nyíló 1250 nm-
es terület, mely sorház + üzlet építésére alkalmas 
eladó. T.: 06-20-515-8333

KIAdó________________________________________ 
KÉT diáklány részére szoba kiadó. T.: 276-8625.

ÁllÁS________________________________________ 
ÉRVÉNYES okmányokkal rendelkező személy- és 
vagyonőröket keresünk, kereskedelmi objektum 
őrzésére Szigetszentmiklósra. Jelentkezéseket 
e-mailben várjuk, a hr@timarsec.hu címre.________________________________________ 
SZOBAFESTŐT-kőművesburkoló, gipszkarton és 
villanyszerelő szakmunkást felveszünk. 
T.: 06-20-998-2369, 06-20-998-2369

AdÁS-VÉtEl________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót 
vennék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
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

tÁNc________________________________________ 
HATHA YOgA, Moderntánc, Klasszikus balett, 
csoportos és egyéni gerinctornák, mozgás/tánc-
terápia relaxációval szisztémás betegségekhez 
is, magánórák, nyújtások, Fitt-dance, Pilates, 
Salsa! Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi 
u. 55., T.: 06-70-318-3077 

oKtAtÁS________________________________________ 
ÚSZÓTANFOLYAM Csepelen október 3-tól indul 
illetve folytatódik kb. 5-8 éves kezdő és közép-
haladó gyerekek részére heti 1-2 alkalommal a 
késő délutáni órákban a Katona József Általános 
Iskola uszodájában. Érdeklődni és jelentkezni 
06-20-913-1633 Fekete Gyula úszóedzőnél

ÁLTALÁNOS iskolások napi, szakszerű (nem nap-
köziszerű) felkészítése. T.: 06-31-328-8919 vagy 
06-30-620-3078  ár megegyezés szerint. 

SzolgÁltAtÁS________________________________________ 
MEgOLdÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, moso-
gatógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási 
díj. Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzle-
tünkben: mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, 
kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. 
ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 
www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
dUgULÁSELHÁRíTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtéssze-
relés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Minden-
nemű vízvezeték 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 javí-
tását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszi-
getelő üvegezését, szigetelését garanciával. Fel-
mérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
SZIgET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06-70-
701-7843, Javítás vagy csere esetén a kiszállás 
ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
REdŐNYSZERELÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, 
szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, 
külső-belső műanyag párkányok szerelése. Hét-
végén is! Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
FESTÉS-mázolás tapétázás kisebb munkák, kő-
műves javítások. Kovács Gergely. 
T.:  06-30-568-6255________________________________________ 
VILLANYSZERELÉSI munkák A-Z-ig vállalok. 
Regisztrált villanyszerelő. T.: 06-30-921-1417________________________________________ 
ÉPÜLETKLíMA telepítés, karbantartás, javítás, 
autóklíma karbantartás házhoz megy. 
T.: 06-20-440-0633; www.sturmklima.hu

ApróHIrdEtÉSEK   

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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MEGHÍVÓ
www.egeszsegprogram.eu

A programban szereplő átfogó vizsgálatok:
Kardiológia, Hipertónia Szív- és érrendszeri vizsgálat  Vérnyomásmérés  Artéria merevség vizsgálat  Szív és érrendszeri kockázat Koleszterinszint mérés  Vércukorszint 
mérés  Húgysavszint mérés Tüdőgyógyászat  Spirometria - Légzésfunkció  COPD kérdőíves teszt  Szén monoxid mérés  Vér oxigén vizsgálat Szemészet Szemnyomás  
vizsgálat  Computeres látás vizsgálat  Szemüveg dioptria vizsgálat  Szemszárazság teszt Teljes Testanalízis Magasság mérés  Haskörfogat mérés  Derék-csípő arány- 
 vizsgálata  Súly, Cél súly meghatározás  Testzsír tömeg mérés  Vázizom tömeg mérés  Hasi zsírfelület vizsgálata  BMI – Testtömeg index Testműködés vizsgálat Ödéma - 
vizsgálata  Neuropathia vizsgálat  Hallásvizsgálat Csontok ásványi anyag tartalmának vizsgálata Inkontinencia és vízeletürítési zavarok kérdőíves teszt  Bőr hidra-
táltságának vizsgálata  Bőr faggyútartalmának vizsgálata  Bőr pigmentáció vizsgálat  Visszérbetegség kockázati teszt Vastagbéldaganat rizikó teszt  Tejcukor (laktóz) 
érzékenység teszt  Fizikai aktivitás szintjének felmérése
*További Információ a Visszér Pont-tal kapcsolatban: 

Az egészségvédelmi szűrőprogrammal kapcsolatban, a www.egeszsegprogram.eu oldalon talál részletes információt! 

www.servier.hu

A Programot ajánljuk mindazoknak, akik szeretnének egy átfogó vizsgálatot egészségi állapotukról és szeretnék megismerni az egészséges életmóddal kapcsolatos lehetőségeket. 
Újdonság a virtuális 3D Anatómiai Mozi Sátor, ahol 20 perces előadássorozatot tekinthetnek meg, 3D egyedi látvány- és hangelemekkel a látogatók. A Program minden látogató részére 
biztosít egy 168 oldalas Egészség Könyvet és egy ajándék Információs Prevenciós csomagot. 

Töltse ki a Prevenciós csomagban található Visszérbetegség rizikó tesztet. Látogasson el a Visszér Pont pulthoz és tájékozódjon a 
megelőzési lehetőségekről. Ismerkedjen meg a javasolt életmódtanácsokkal és kezelési lehetőségekkel visszérbetegségben.* 

ÖNNek Helyszín: Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház
Időpont:  2016. szeptember 24. 9-16 óráig

Servier Hungária Kft.  1062 Budapest, Váci út 1-3. Telefon: 238-7799, Fax: 238-7966
Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjának Főtámogatója. 16 DETLX 2 AP 8/2016.08.24.

16_DETLX_2_AP_8_20160824_szurakamion_209x134s5.indd   1 2016.08.31.   8:04:40

HIrdEtÉS

A csepeli
AlmA mAter

Állandó iskolatörténeti kiÁllítÁs
a szent imre téri szolgÁltatóhÁzban

(volt rÁkóczi iskola)
Megtekinthető hétfőn 8-18 óráig, kedden-szerdán-csütörtökön 

9-17 óráig, pénteken 8-13 óráig. A belépés díjtalan!

Vezetett csoportos látogatásra a Királyerdei Művelődési Ház 
elérhetőségein lehet jelentkezni.

1213 Budapest, Szent István út 230., T.: 278-2747, 
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.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 

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]  |
  

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |
 
 www.csepelivaroskep.hu

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

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]  |
  

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |
 
 www.csepelivaroskep.hu

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! 

KIÁLLíTÁS
„VÉGÜL IS KETTEN MARADNAK, ISTEN ÉS 
A BOR” – Szőlő- és borkultúra a Kárpát – 
medencében (1875-1920)
A Trianon Múzeum és a Királyerdei Művelődési 
Ház időszaki kiállítása. 
Megtekinthető: 
szeptember 23 - október 10.
A belépés díjtalan! 

HANGFÜRDő – A PROGRAMRA ELőZETES 
JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
időpont: október 6., 27. 18.30, október 29. 10.00
díja: 1100 Ft / alkalom; vezeti: Eisenmann Tünde

ÚJ! ASZTROLÓGUS KÉPZÉS – JELENTKEZőKET 
VÁRUNK! Értsd meg a sorsodat és légy a saját éle-
ted irányítója! Időpont: kedd 17.30-19.30 (szept-
ember 13-tól). Érdeklődni lehet Kölkedi Attila aszt-
rológusnál a 06-30-579-1081-es telefonszámon, 
vagy a fenyenposta@gmail.com e-mail címen.

ÚJ! ZENÉS KREATIVITÁS - FEJLESZTő FOGLAL-
KOZÁS – JELENTKEZőKET VÁRUNK!
A foglalkozásokon népdalok és komolyzenei 
részletek adják az ösztönzést a rögtönzött 
mozgáshoz, meséléshez és rajzoláshoz. A tan-
folyamot 6-10 éves gyerekek számára ajánljuk.  
Időpont: csütörtök 16.30-18.00 Az első foglalko-
záson (szeptember 15.) való részvétel díjmentes! 
Részvételi díj: 1500 Ft/ alkalom, 5000 Ft/ 4 alka-
lom. Érdeklődni és jelentkezni lehet Nagy Emesé-
nél a 0630/4475572-es telefonszámon.

ÚJ! KETTLEBELL – JELENTKEZőKET VÁRUNK! 
Ajánljuk: ülőmunkát végzőknek, derék-és hátfá-
jósoknak. Fogyni, izmosodni vágyó hölgyeknek 
és uraknak. Időpont: kedd, csütörtök: 19.00-20.00 
(szeptember 13-tól). Érdeklődni és jelentkezni 
lehet Papp Áronnál a +3630/209-3332-es tele-
fonszámon, vagy kettlebellcsepel@gmail.com 
e-mail címen.

ÚJ! JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM – 
JELENTKEZőKET VÁRUNK! 
A rajzprogram alatt használt rajzkészség fej-
lesztő módszerek, a tanulás más területén is 
pozitív változást eredményeznek, mely az iskolai 
teljesítmény javulását hozhatja. Kezdés: októ-
ber 17. 17.00. Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi 
tanfolyamvezetőnél a 06 30/ 9443-460-as tele-
fonszámon vagy a nogradigyorgyi@gmail.com 
e-mail címen

ÚJ! HOBBY SZINTű  VIRÁGKÖTő TANFOLYAM 
INDUL KEZDőKNEK- JELENTKEZőKET VÁRUNK!
Aki szereti a virágokat és a növényeket és még 
egy kis kézügyességgel is megáldotta a sors, an-
nak itt a helye! Várjuk szeretettel! Időpont: kedd 
10.00-12.00 (október 11-től), péntek 18.00-20.00 
(október 14-től). Jelentkezni lehet: Steer Éva vi-
rágkötőnél 06/30 /465-2840 

NYUgdíJAS KLUB:
időpont szeptember 3., 17.  15.00-18.00
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

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! 

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

RAdNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

2016.09.17. 10:00
SÉTA A MÚLTBA – látogatás az atombiztos Cse-
peli Vezetési Pont Kiállítóhelyen. A belépés in-
gyenes, de regisztrációhoz kötött a művelődési 
ház elérhetőségein.  

2016.09.17. 18:00-20:00
GÖRÖG TÁNCHÁZ – élő zenés táncoktatás a Cse-
peli Görög Önkormányzat szervezésében 

TANFOLYAMOK:
ÚJ TANFOLYAM: BodyArt csütörtök: 18:00-19:00

ÚJ TANFOLYAM: Hip-Hop csütörtök: 19:00-20:00

ÚJ TANFOLYAM: Modern tánc
péntek: 19:00-20:00

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

BOKWA FITNESS
hétfő: 18.00-19.00; szerda: 18.00-19.00

CAPOEIRA kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00

GYM STICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

KYOKUSHIN KARATE
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-17.30

ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csüt.: 19.00-20.00

CSEP’ JAZZ DANCE minden nap korosztályonként

CSIRI-BIRI TORNA kedd: 10.00-11.00

KANGA TRAINING péntek: 10.00-11.30

OVIS ANGOL szombat: 10-11 óráig (2-7 éves korig)

OVIS KARATE hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00

RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA! szerda: 18.00-20.00

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

MIT KÍVÁNSZ,

KISGAZDÁM?
 

Kutya-gyerek ügyességi verseny

a III. Csepeli Kutyás Napon

Várjuk azon 14 év alatti kutyatulajdonosokat, akik verseny-
keretek között megmutatnák, milyen ügyes kedvencük.

 

4 feladatot kell bemutatni a kutyának 
a megadott sorrendben, saját jelre/vezényszóra: 

1. fekszik, 2. ül, 3. pacsit ad, 4. szabadon választott utasítás
 A feladatok sorrendje fontos, az nyer, aki leggyorsabban, 

hibátlanul teljesíti a három utasítást, döntetlen esetén 
a szabadon választott produkciók befolyásolják 

az eredményt.
 

Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház 
(1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

Időpont: 2016.10.01. 13 óra
 

Jelentkezni a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
elérhetőségein lehet 2016.09.30-ig, személyesen: 

a művelődési házban, telefonon: 278-2757, 
e-mailen: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

 

A DOBOGÓS HELYEZETT KUTYÁK ÉS KISGAZDÁK ÉRTÉKES 
NYEREMÉNYEKRE SZÁMÍTHATNAK!

OKTÓBER 8., SZOMBAT

'
CSEPELI SZURETI

MULATSAG

..

EGÉSZ NAPOS CSALÁDI RENDEZVÉNY
A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL!

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

10:00 A KISGÖMBÖC ÉS JÓZSI BÁCSI – A KINCSES SZÍNHÁZ ZENÉS MESEJÁTÉKA
12:00 CSALÁDI VETÉLKEDŐ (JELENTKEZÉS AZNAP A HELYSZÍNEN)
12:30 „LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT” – CSEPELI GYEREKEK ZENÉS-TÁNCOS MŰSORA
13:00 BORDALOK MAGYARORSZÁGRÓL – A BORVIRÁG ZENEKAR FELLÉPÉSE
14:00 MADÁRIJESZTŐ-KÉSZÍTŐ VERSENY (JELENTKEZÉS AZNAP A HELYSZÍNEN)                                                                             
14:30-18:00 SZÜRETI BULI A RETROLEUM EGYÜTTESSEL, KÖZBEN:
15:30 KATÓ NÉNI – IHOS JÓZSEF KABARÉJA

18:00 PETER SRÁMEK FELLÉPÉSE
 
Ezenkívül: SZŐLŐPRÉSELÉS, MUST KÓSTOLÁS, SZŐLŐ- ÉS BORKULTÚRA
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN C. KIÁLLÍTÁS, UTAZÁS CSEPEL FAKARUSSZAL, 
NÉPI JÁTSZÓTÉR, UGRÁLÓVÁR, ÁLLATSIMOGATÓ, 
KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS
 

Gasztronómia: GULYÁSLEVES, LÁNGOS, KÜRTŐSKALÁCS, 
A GÁL PINCÉSZET CSEPEL-SZIGETI BORAI
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN, MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

progrAM



24 csepeli hírmondóprogrAM

2016. szeptember 24-én, 10 és 18 óra között 
a Nagy Imre ÁMK környékén, a lakótelep ölelésében 

megelevenedik a magyar vidék, magyarságunk számos értéke.

Hungarikumok sora lesz látható és hallható, megtapintható és persze fogyasztható a nap 
során: operett, magyar nóta, Kalocsa népművészete és fűszerpaprika-őrleménye, 

Rubik-kocka, bajai  halászlé, karcagi birkapörkölt, fröccs vagy éppen a panyolai pálinka.

A kisebbeket 11 órától a Kolompos együttes műsora és a Kenderkóc népi játszóház 
programja várja. A világ szinte minden nyelvére lefordították a magyar remekművet, 

a Pál utcai fiúkat, amelyet a Hangyabanda színtársulata varázsol a színpadra.
A háziasszonyok és háziurak alkotta „főzőcsapatok” verseny keretében mutathatják be, 

miként készül Csepelen a halászlé…

Ami az étlap további részét illeti:
Aszalt szilvaleves, szilvalekváros derelye, szatmári kukoricakásás töltött káposzta, 

lapcsánka, kenyérlángos, kézműves gyümölcsborok.

Külön sátorban lehet majd megnézni a magyar kisállatfajták bemutatóját.
Az alkalmi vásári forgatagban kézműves termékek, mindenféle érdekes, hasznos és finom 

vásárfia várja a látogatókat.

A PROGRAMOT TÁNCHÁZ, 
VALAMINT PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANDÁJA MŰSORA ZÁRJA.

Hungarikum – utánozhatatlan, kihagyhatatlan! 

HUNGARIKUM
FESZTIVÁL

Részletes program:
www.csepel.hu


