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Aktuális

Civilnek mondott demonstrációt tartot-
tak az óvodai átalakítások ellen április 
14-én a csepeli önkormányzat épülete 
előtt. Az ötvenfős megmozduláson nagy 
számban vettek részt a kerület jelenlegi 
ellenzéki képviselői és azok, akiket a ke-
rület lakossága 2010-ben leváltott. Köz-
ben a helyi vezetés többször is világossá 
tette, a szülőket semmilyen formában 
nem érinti az intézmények átszervezése.

A résztvevők szimbolikusan a Munkásott-
hon elől indulva jutottak el az önkormány-
zat épülete elé, ahol az egyik főszervező 
Fazakas Gergely elmondta: ma Csepelen 
tizenegy önálló óvoda működik, ezeket ter-
vezi most az önkormányzat egy „huszáros 
vágással” pár hónap alatt egyetlen intéz-
ménybe szervezni. Ez azt jelenti, hogy az 
intézményeket megszüntetik és tagintéz-
ményeket hoznak létre. Csepelen egy óvo-

davezető lesz három helyettessel a mostani 
vezetők pedig tagóvoda-vezetőkké válnak.

„Ők gyakorlatilag óvónők lesznek plusz-
feladatokkal. Leegyszerűsítve: elvesznek 
ugyan feladatokat, de elvesznek egy em-
bert is. Másik kérdés, hogy egyetlenegy 
óvodavezető el tudja-e majd látni mind  
a 25 tagintézmény feladatát. Úgy gondolom, 
hogy nem” – mondta Fazakas Gergely, aki 
szerint borítékolható, hogy a tagóvoda-ve-
zetők túlterhelik magukat, és hosszú távon 
erodálódhat a nevelési munka minősége. 
Az átalakítással elveszhet az óvodák csa-
ládias légköre, aminek a gyerekek ihat-
ják meg a levét. Mindezeket tetézte, hogy 
kompromisszumok helyett az érintettek 
feje felett döntöttek a kérdésben.

A rendezvényen felszólalt a Pedagógusok 
Demokratikus Szakszervezetének elnöke. 
Mendrey László azt hangsúlyozta, hogy a 
központosítások célja nem más, mint az in-
tézménybezárás, ami ellen éppen a gyere-
keink érdekeinek védelmében kell fellépni.

működő modell
De nézzük, miről van szó pontosan. A cse-
peli hivatal negyvenmillió forintos uniós 

forrásból vizsgáltatta át az önkormányzat 
működését, benne az óvodahálózattal. Ki-
derült, az óvodavezetők terheinek csök-
kentésével elérhetővé válhat az, hogy az 
óvodapedagógusok kizárólag pedagógiai, 
nevelési feladataikat lássák el, az admi-
nisztráció helyett. Fontos szempont volt 
az is, hogy egyszerűbb egy költségvetési 
szervet üzemeltetni, mint többet. Jelenleg 
ugyanis a tizenegy költségvetési szervként 
működő tizenegy óvoda, és a hozzájuk tar-
tozó tagóvodák jelentik az óvodahálózatot. 
Júliustól egy költségvetési szervként mű-
ködő óvodahálózat jön létre huszonnégy 
tagintézménnyel. 

Az ellenzék segít
A csepeli képviselő-testület ez év január 
29-én el is fogadta az óvodák összevonásá-
ról szóló előterjesztést. A döntés ellen civil 
apukaként tiltakozott Fazakas Gergely, aki 
két nap alatt – állítása szerint – 250 aláírást 
gyűjtött össze a szülőktől (az aláírásokat a 
képviselő-testületi ülésen nem kívánta átad-
ni a döntéshozóknak). Az önkormányzatnál 
állítólag a kérdéseire érdemi választ nem 
kapott. Végső elkeseredésében szervezte 
meg a civil demonstrációt, ahol – meglepő 
módon – nagy számban vettek részt jelenle-
gi és korábbi ellenzéki politikusok: többek 
között Szenteczky János, Takács Krisztián, 
Hudák János, Dobák István, Podolák Sándor, 
Borsány György, Kulinyi Márton, Horváth 
Gyula, a Jobbik részéről Pákozdi József és 
Lehmann Viktor, valamint az a Tóth Mihály, 
aki 1996-ban szocialista polgármesterként 
kezdeményezte az óvodák vezetői szerke-
zetének átalakítását. A főszervezők között 
találjuk Tóth Mihály korábbi főtanácsadó-
jának egyik családtagját, Polgár Izabellát is, 
valamint háttérszervezőként a titkosszolgá-
lati múlttal rendelkező Kál Károlyt. Fazakas 
úr állítja, bár ő nem politizál, mégis szüksé-
gét érezte, hogy megkeressék az ellenzéket, 
akik „egy emberként beállva az ügy mögé a 
támogatásukról biztosítottak minket”. 

nem most indult az átalakítás
A tiltakozók között volt Szabó Szabolcs 
országgyűlési képviselő, aki a Csepeli Hír-
mondónak elmondta, az elmúlt két testületi 
ülésen személyesen volt szerencséje meg-

A megoldás kiválóan 
működik például a szocialista 
vezetésű XIII. kerületben, 
és számos vidéki városban, 
köztük Szegeden. 

TünTeTés az óVodaI áTalakíTás ellen – ellenzékI TámogaTás a szerVezőknek

leépítés helyett továbbfejlesztés

A demonstráción néhány tucat ember jelent meg, köztük Tóth Mihály, Podolák 
Sándor, Kál Károly, Borsány György, Kulinyi Márton, Szenteczky János, valamint 
a jelenlegi baloldali és jobbikos képviselők
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tapasztalni a feszültséget az önkormányzat 
fideszes vezetése és a szülők között. Sze-
rinte valakinek végre el kellene mondania, 
hogy az átszervezés miért történik, mik en-
nek az előnyei, a hátrányai, és hogy milyen 
kompromisszumos megoldás létezhet. 

„Azóta rengeteg konzultáción vagyunk túl, 
személyesen, több körben egyeztettem az 
óvodákkal, óvodavezetőkkel, nemrég az óvo-
dák teljes állományával, amire közel száz-
hatvanan jöttek el. Javaslatukat egytől egyig 
beépítettük a szervezetmodellbe, valamint 
több mint másfél órán keresztül tájékoztat-
tam Fazakas urat fogadóórámon az ösz-
szes részlet pontos ismertetésével” – cáfolja 
Szabó Szabolcs szavait Borbély Lénárd
polgármester kitérve arra, hogy az óvoda-
átalakítás nem most indult. Ez egy több évti-
zede húzódó folyamat, amit még a szocialista 
vezetésű önkormányzat indított el 1996-ban, 
ezért is érthetetlen a korábbi polgármester 
részvétele a demonstráción. A végleges be-
fejezés az évtized végére lett volna várható. 

átláthatóbb, gazdaságosabb 
„Nem változnak az óvodákba történő beíra-
tás, ebédbefizetés helyszínei sem. A szülők 
mindebből semmit nem érzékelnek majd” – 
mondja a polgármester. Ugyanazok az óvó-
nők és dajkák lesznek, akik eddig is voltak. 
Az önkormányzat álláshelyeket sem szün-
tet meg, sőt, amennyiben szükséges, még új 
kollégákat is felvesz. Fontos törekvése volt 

az önkormányzatnak, hogy az adminisztrá-
ciós terheket levegyék az óvónők válláról, 
ami azt jelenti, hogy az óvodapedagógusok 
kizárólag a szakmai munkával és a gyere-
kekkel tudjanak foglalkozni.

Borbély Lénárd az átalakítás több előnyét 
is felsorolja: a fenntartó, vagyis az önkor-
mányzat számára sokkal átláthatóbbá válik 
a működés, hosszú távon gazdaságosabb, 
harmadrészt pedig azért is szükséges az 
átszervezés, mert egy nem várt esemény – 
például  járvány – esetén szükséges lehet 
egy központi irányító szervre, ami koordi-
nálja a helyzetet. Eddig ez nem volt. „De 
nemcsak polgármesterként, hanem apuka-
ként is azt mondom, hogy számomra a cse-
peli óvodák nem gazdasági kérdésként jelen-
nek meg, hanem a jövőnkről, a gyerekeinkről 
szólnak. Nagyon jó dolognak tartom, hogy a 
csepeli szülők kiállnak a kerületi intézménye-
inkért, hiszen mindannyian a legjobbat sze-
retnénk gyerekeinknek” – summázza a ki-
alakult helyzetet a tüntetés kapcsán Borbély 
Lénárd, aki szerint sokatmondó, hogy azok 
a politikusok vettek részt a rendezvényen, 
akik a legtöbbet tehették volna korábban a 
kerület óvodáiért.
 
Ehhez kapcsolódik, hogy több internetes 
csepeli fórum is felfigyelt arra a hírre, 
miszerint pár napja július 31-ei hatállyal 
lemondott a posztjáról a Csodakút Óvoda 
vezetője, Szücsné Gál Etelka. Sokan az in-
tézményvezető átszervezéssel kapcsolatos 
egyet nem értését valószínűsítik a döntés 
mögött. Az igazgató állítja, szó sincs er-
ről. „A Csodakút Óvodába fog a kerület 23 
intézménye beolvadni, az intézmény irányí-
tási feladatainak ellátására, a vezetői po-
zíció betöltésére pályázatot hirdettek meg. 

Én nem pályáztam erre a posztra, szeret-
nék ebben az óvodában vezető maradni. Ez 
egy technikai döntés volt a részemről azért, 
hogy ki tudják majd nevezni a sikeres pá-
lyázót az egyesített óvoda élére.”

A struktúraátalakításról szólva hozzátette: 
az egyeztető fórumokon Borbély Lénárd 
támogatóan és nyitottan állt a megfogalma-
zott kérdésekhez, segítő szándékáról bizto-
sította az óvodavezetőket. Az új szervezeti 
struktúra akkor lehet eredményes, ha annak 
irányítói a csoportba visszakerülő tagóvo-
da-vezetők munkáját az adminisztratív, 
valamint szakmai feladataik jelentős át-
vállalásával segítik. Ebben látja a jelenlegi 
magas színvonalú szakmai munka folytatá-
sának egyedüli garanciáját.

Takó Szabolcs

Aktuális

Az egységesítés és az 
összevonás kizárólag vezetői 
szinten értendő, az óvodák 
egyéni arculata megmarad. 

Szülői vélemények 
a demonstráción 

„Általában minden-
féle központosítás-
nak ellene vagyok. 
Úgy érzem, nem 
kaptunk megfelelő 
tájékoztatást az ön-
kormányzattól, a fe-
jünk felett döntöttek. 
Nem látjuk az elő-
nyét az átalakításnak. Szerettem volna, 
ha világosabban kommunikálnak velünk, 
hogy megértsük, miről van szó. Nem fel-
tételezem, hogy rosszat akarnak, viszont 
demokráciában élünk, miért ne tehetnék 
szóvá, ha valami nem tetszik!”

Tóth Kinga

„Az a gond, hogy 
senki nem tudja, 
milyen előnyei és 
hátrányai vannak 
az átszervezésnek. 
Szerintem a köz-
pontosítás általá-
ban nem szokott jó 
hatással lenni az 
olyan intézmények-
re, ahol emberekkel 
foglalkoznak. Kiváló példa erre az isko-
lák esete, ahol ebből adódóan számtalan 
problémával kell megküzdeniük nap mint 
nap az intézményeknek. Nem gondolom, 
hogy ez egy óvodánál másképp működne.”

Antalné Márai Brigitta

Aprajafalva óvoda: kétszáz millióból újult meg
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Aktuális

csepel volt az első állomás

Jótékonysági koncertet rendeztek a kárpát-
aljai magyarokért a Királyerdei Művelő-
dési Házban április 10-én. Borbély Lénárd 
polgármester köszöntőjében arról beszélt, 
hogy Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő kérésére a képviselő-testület március 
26-án tárgyalta meg és fogadta el, hogy 
a csepeli önkormányzat tízmillió forint 
támogatást nyújt a kárpátaljai magyarok-
nak. A testület döntésével Csepel az első 

magyarországi önkormányzatok közé tar-
tozik, amely anyagi segítséget nyújt a Kár-
pátalján élő honfitársaknak. A Kárpátaljai 
Ferences Misszió Alapítvány felajánlotta, 
hogy koncertet ad a csepeli közönségnek; 
ennek bevételét az alapítvány használja fel 
jótékonysági célokra. 

Uri Ágnes, a Kárpátaljai Ferences Misszió 
Alapítvány munkatársa elmondta, hogy az 

összegyűlt 173 ezer forintot sokféle cél-
ra elkölthetik. Ebből az összegből például 
ezer adag ételt oszthatnak szét, vagy tű-
zifára költhetik a rászoruló emberek. Az 
alapítvány 1988 óta működik, és több szá-
zan vannak, akik rendszeresen támogatják 
őket. Az elmúlt hónapban annyi adományt 
kaptak, mint tavaly egész évben. 

A koncerten Bernáth Ferenc gitáron, Ber-
náth Viktória zongorán adott elő zenemű-
veket. További közreműködők: Lakatos 
Diána (ének), Pintér Péter (zongora), Bár-
kányi Csaba (percussion), valamint az Eg-
ressy Béni Református Művészeti Közép-
iskola gitárszakos diákjai.

Majtán Olga vállalkozó, négygyermekes 
családanya Bernáth Ferenc gitárművész-
szel együtt indította el azt a jótékonysági 
koncertsorozatot, amelynek első állomása 
a csepeli hangverseny volt. 

„A hírekből és ismerősök személyes beszá-
molóiból hallottam, mi történik Kárpátalján, 
és hogy drámaian romlik az életszínvonal. 
Bernáth Ferenc tanár úrtól – aki Kárpát-
aljáról származik – indult a jótékonysági 
koncertsorozat ötlete. Vele már több közös 
projektben együtt dolgoztunk. Az Egressy 
zeneiskolához és Csepelhez való kötődésünk 
miatt jutottunk arra, hogy az első koncert itt 

legyen, s ezt a csepeli önkormányzat is támo-
gatta. Már szervezzük a következő fellépést, 
amely várhatóan szintén Budapesten lesz” 
– mondta el Majtán Olga, akinek 13 éves 
Anna lánya gitárosként szerepelt a koncer-
ten. Nagybányai-Nagy Annának  nem ez 
volt az első fellépése nagyközönség előtt. 
„Hat éve gitározom. Általában napi egy órát 
gyakorolok. Ha egy új zeneművet tanulok 
tanáromtól, Bernáth Ferenctől, a muzsika 
dallama hamar megragad bennem, utána 
tökéletesítem az előadást. Több versenyen 
szerepeltem eredményesen, részt vettem a 
velencei gitárosnapokon, pár hete pedig a 
tanár úrral és több diáktársammal a rádió-

ban adtunk egy koncertet, amely hamarosan 
a Bartók Rádióban hallható felvételről. Kár-
pátalján még nem jártam, de hallottam, hogy 
egyre szegényebben élnek ott az emberek.” 

cs. a. 

Bernáth Ferenc gitárművész, az Egressy tanára is Kárpátalján született 

Nagybányai-Nagy Anna és Majtán Olga

Adományok a templomban

A Béke téri katolikus templomban szin-
tén adakozást tartottak a kárpátaljai 
magyarokért egy országos akció kere-
tében, aminek eredményeként három 
hét alatt 454 ezer forint gyűlt össze 
– tájékoztatta lapunkat Kispál György 
atya. Az összeget a püspökségnek utal-
ják át. A Béke téri templomban min-
den csütörtökön egyórás imádkozáson 
vesznek részt a hívők, melynek mottó-
ja: „Hazánk sorsáért esdekelünk”. 

JóTékonyságI koncerT a kárpáTalJaI magyarokérT kIrályerdőben

ezer adag étel ára gyűlt össze

fotó: szria
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Aktuális

„soha többé soá”

vámosgálfalvai küldöttség járt csepelen

Európa számos nemzete évente megemlé-
kezik a holokauszt áldozatairól. Nálunk az 
emléknap április 16-ára esik, mert a német 

megszállást követően 1944-ben ezen a na-
pon állították fel Kárpátalján az első ma-
gyarországi gettót.

Csepel önkormányzata, a pártok képvise-
lői e napon a Nefelejcs utcai izraelita teme-
tőben rótták le kegyeletüket az áldozatok 
emléke előtt.

„Csepel nem lett volna a magyarországi 
ipar egyik fellegvára, ha nem lettek volna 
zsidó emberek, családok, akik megterem-
tették és felvirágoztatták iparát. A Weiss 
Manfréd Gyár, a Mauthner, Kornfeld, 
Chorin és Herzog családok ipari és keres-
kedelmi tevékenysége alapozta meg a köz-
ség hazai és nemzetközi hírnevét.

A ma élő emberek számára a holokauszt 
üzenete, hogy világunk feszültségei és vál-
ságai közepette is vigyáznunk kell örök em-
beri értékeinkre és óvnunk, védenünk kell 
nehezen kivívott szabadságunkat, méltósá-
gunkat” – mondta beszédében Schwartz 
Péter rabbihelyettes. 

Huszonhárom fős, diákokból és tanárokból álló delegáció vendégeskedett Cse-
pelen április 13-a és 15-e között. Testvérvárosunk lakóit Borbély Lénárd pol-
gármester köszöntötte szálláshelyükön, a Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központban. A csoport ellátogatott testvériskolájába, a Móra Ferenc Általános 
Iskolába és Németh Szilárd országgyűlési képviselővel is találkoztak parlamen-
ti látogatásuk alkalmával

gyilkosok
2009. január 7. Ez a nap fekete betűk-
kel kerül be a csepeli krónikába. 

Ekkor gyilkolták meg Takács József 
intézményvezetőt és Papp László ta-
nárt. Az indíték látszólag magánéleti 
természetű volt: pénzéhség és hata-
lomvágy miatt döntött úgy Deme Gá-
bor és Kun Tamás, hogy elveszi két 
ártatlan ember életét.

Az ügyben azonban kétségkívül lé-
tezik a politikai szál is. Deme Gá-
bor ugyanis a gyilkosságig a csepeli 
MSZP-ben gombolyította a szálakat, 
nyilván kivette a részét a pártfinan-
szírozási ügyeskedésekből, élvezte a 
csepeli magánbirodalmak védelmét,  
hajszálpontosan úgy, ahogyan a töb-
biek. A gyilkos Deme megbecsült és 
kedvelt elvtársa volt a csepeli bal-
oldalnak: olyan nagyágyúk, mint 
Avarkeszi Dezső és Podolák György 
csókosaként azt hitte, mindent meg-
engedhet magának.

Ami történt, megtörtént. Soha nem 
tudjuk meg teljes bizonyossággal, 
hogy a gyilkosság előtt Deme kivel 
egyeztetett, kivel beszélt, ki mit su-
gallt neki, ki mitől tiltotta el és mit 
engedélyezett számára. A bíróság 
előtt egykori társait vádló Deme sza-
vahihetőségében nem hihetünk, min-
denesetre nyilvánvaló, hogy a kettős 
gyilkosság után az MSZP legszíve-
sebben az egykori barátság tényét is 
tagadta volna.

A két meggyilkolt ember életét viszont 
már senki nem adhatja vissza. Emlé-
kezni azonban kötelességünk.

Időközben filmet forgattak a történ-
tekről. Április 27-én este hét órakor 
vetítik A csepeli kettős gyilkosság – 
hatalmat mindenáron című dokumen-
tumfilmet az Uránia Filmszínházban. 
Csarnai Attila újságíróként és Géczy 
Dávid filmrendezőként rendezte, az 
alkotás producere Skrabski Fruzsina. 
Ott a helye mindenkinek, akit érdekel 
csepeli közelmúltunk.

A szerkesztőség

fotó: H
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Villámlábúak, kocogók, totyogók és séta-
fikálók százai vágtak neki annak a három 
kilométeres futásnak, amelyet a Kis-Du-
na partján rendezett meg a csepeli önkor-
mányzat április 15-én este. Hivatalosan 
most adták át a már korábban üzembe he-
lyezett közvilágítást a Kis-Duna-partján, 
amelyet most közös futással ünnepeltek  
a szép számmal megjelent résztvevők. 

Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
és Borbély Lénárd polgármester ígérete 
alapján folytatódnak a Duna-parti fejlesz-
tések. A polgármester elmondta: a mosta-
ni, mintegy 102 millió forintos beruházás-
nak köszönhetően három kilométer hosszú 
szakaszon korszerű, energiatakarékos, új 

lámpasort telepítettek a sétány mentén. Ez- 
zel a csepeli önkormányzat – egy hagyo-
mányos közvilágítási rendszer haszná-
latához képest – több millió forintot tud 
megtakarítani évente. A sportolni vágyó 
és a vízparti sétákat kedvelő csepeliek már 
nemcsak szebb és rendezettebb, hanem 
biztonságosabb környezetben is használ-
hatják a partszakaszt. 

A futók a Hollandi út végénél lévő Halász-
csárdánál gyülekeztek, a cél pedig az ifjú-
sági tábor volt. A bemelegítetést követően,  
a lámpafény automatikus felgyulladása 
után elindult a menet. Olyanok is nekivág-
tak a vízparti futásnak, akik e sport kerü-
leti büszkeségei. Babinyecz Tusai Brigitta 

többszörös magyar bajnok középtávfutó je-
lenleg is 13 országos csúcsot tart. Már visz-
szavonult a versenyzéstől, de szinte napon-
ta tűnik fel a parti sétányon futás közben. 
Két gyermeke, a kilencéves Babinyecz 
Anna és a 13 esztendős Babinyecz Ákos 
korosztályukban Európa-bajnokok lettek 
tavaly Franciaországban, a kutyás terepfu-
tásban. 
Most ők hárman voltak a több száz indu-
ló felvezetői, s ők is értek célba legelőször. 
Mögöttük a 15 esztendős öttusázó, Józsa 
Tamás végzett. De dicséret illet minden 
rajthoz állót, köztük sok-sok diákot, főként 
a Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesület 
sportolóit, valamint a felnőtteket és időseb-
beket, mert egy sem akadt közülük, aki ne 
teljesítette volna a távot. 

A jutalom mindenkit megilletett: emlék-
lap, csokoládé és frissítő ital várta a célba 
érkezőket. Ismét kiderült: futni jó, különö-
sen vízparton, lámpafénynél.  

csarnai

sokkal szebb, rendezeTTebb és bIzTonságosabb leTT a VízparTI séTány

lámpafényes futás a kis-duna-parton

Költségek, megtakarítás

A 2014 októberében kezdődött közvilá-
gítás-fejlesztés a „Tér_Köz” Fővárosi 
Városrehabilitációs Keret támogatá-
sával valósult meg. Az új, intelligens 
közvilágítási rendszer használatával 
egy hagyományos közvilágítási rend-
szerhez képest 30-35 százalékos, az 
új LED-izzós lámpatestek gazdasá-
gos működtetésével pedig további 60-
70 százalékos megtakarítás érhető el.  
A beruházás összköltsége 86 088 750 
forint volt, melynek 80 százalékát a fő-
város önkormányzata, a fennmaradó 
20 százalékot pedig Csepel önkormány-
zata biztosította. 

tisztelt csepeliek! 
A Kossuth Lajos utca felújításának 
első üteme hamarosan véget ér. A kö-
vetkező időszakban a Károli Gáspár és 

Erdősor utca közötti szakaszon foly-
tatódnak a munkálatok április 25-étől.

A végleges forgalomtechnikai vál-
tozásokról, a BKK-járatok közleke-
déséről naprakész információkat 

a www.csepel.hu oldalon olvashat-
nak. Kérjük, továbbra is fokozott 
figyelemmel közlekedjenek a jelzett 
útszakaszon!
 
Türelmüket, megértésüket köszönjük.

Közös futással ünnepelték a új vízparti lámpasort a csepeliek
fotó: szria
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Több száz munkaleHeTőség kínálTak a HelyIeknek

állásbörze csepelen

Állásbörzét rendezett a Csepeli Járási 
Hivatal a Királyerdei Művelődési Ház-
ban április 15-én, amelyen 36 cég várta 
a jelentkezőket. Az eseményen több mint 
száz álláskereső jelent meg, akik közül jó 
néhányan megtalálták a számukra megfe-
lelő munkát. Ábel Attila alpolgármester  
a börze megnyitóján azt emelte ki, hogy az 
ország gazdasági helyzetének javulásával 
egyre többen álláshoz jutnak, s ennek ará-
nyában csökken a munkanélküliség.

Persze ez még nem jó hír azoknak, akik 
jelenleg is állást keresnek, biztató ugyan-
akkor, hogy egyre több cég kínál különféle 
munkákat az embereknek. Csepelen jelen-
leg kétezer-kétszáz munkát keresőt tarta-
nak nyilván. Sajnálatos, hogy sok a hamis 

álláshirdetés, de a mostani állásbörzén 
csak olyan vállalatok jelentek meg, ame-
lyek valóban létező cégek és igazi álláso-
kat ajánlottak. Ezúttal mintegy 750 állást 
kínáltak az érdeklődőknek. 

A börzén nemcsak csepeli székhelyű cé-
gek képviseltették magukat, hanem más 
kerületekből is érkeztek. Egy XI. kerületi 
cég például szobalányokat és takarítókat 
keresett, akik szállodákban, irodaházak-
ban dolgoznának. Azt a felvilágosítást 
kaptuk, hogy sokan érdeklődtek, de keve-
sen jelentkeztek. A munka hátránya, hogy 
többnyire nyári idénymunkáról van szó, 
előnye, hogy emelték a béreket, amely 
havi nettó 130 ezer forint lett. A Csepe-
li Városgazda Zrt.-nél azt mondták, hogy 

főállású kertészeti gépkezelőket, kőmű-
veseket, villanyszerelőket szeretnének 
alkalmazni, mert hiány van belőlük. Két 
óra alatt hatan adták le jelentkezésüket, 
többségük férfi. 

A csepeli székhelyű Prima Maroni Kft. 
állandó munkára betanított munkásokat 
keres szalag mellé gyümölcsfeldolgozásra, 
csomagolásra, kartonozásra. Többen is le-
adták életrajzukat.

Vélemények álláskeresőktől

Megkérdeztünk két munkakeresőt, akik-
kel a börzén találkoztunk. Egy közép-
korú férfi – aki értékesítési szakember 
és gépjárművezető képesítéssel is ren-
delkezik – elégedetlen volt a kínálattal. 
Szerinte nem volt olyan állásajánlat, 
amely a munka körülményeit és a bére-
zést illetően is kielégítő lett volna szá-
mára. „Két kiskorú gyerekem van, havi 
120 ezer forint fizetésből nem tudom 
eltartani a családomat úgy sem, hogy  
a feleségem is dolgozik. Lehet, hogy 
külföldön próbálok munkát keresni.”

Egy fiatal nő elégedettebb volt, mert 
hónapok óta munka nélküli, és a ven-
déglátásban vagy az egészségügyben el 
tudna helyezkedni. „Nincsen gyerekem, 
egyelőre csak magamról kell gondos-
kodnom. Havi 110-120 ezer forintnak 
örülnék, mert egyébként nincsen bevé-
telem. Végre olyan munkát vállalhatnék 
el, amely bejelentett állás, és hosszabb 
távon számolhatok vele.”

Üzlethelyiségek 
bérlése: kedvezőbb 
feltételek 
Módosultak a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérlésének fel-
tételei. Az óvadék a nettó bérleti díj 
hatszorosáról a kétszeresére csök-
kent, a bérleti jog megváltási díját 
pedig eltörölték. A Városgazda Zrt.-
nél május 4-étől kedvezőbb feltéte-
lekkel lehet üzlethelyiségek bérlé-
sére pályázni.

pályázatot ír ki csepel önkormányza-
ta a tulajdonában lévő, jelenleg üresen 
álló üzlethelyiségének bérbeadására. 
a helyiségeket határozott, maximum 
5 év időtartamra lehet bérbe adni, 
bármely természetes vagy jogi sze-
mély részére.

A pályázati dokumentáció átvehe-
tő a csepeli Városgazda közhasz-
nú nonprofit zrt. ügyfélszolgálatán 
(1215 budapest, katona József utca 
62–64.) május 4-étől, illetve a www.
varosgazda.eu internetes oldaláról is 
letölthető.

a pályázat benyújtásának határideje: 
2015. május 18-a, 16 óra.

a pályázat benyújtásának helye: Cse-
peli Városgazda közhasznú nonprofit 
zrt. ügyfélszolgálata.

Versenytárgyalás elbírálásának ideje 
és helye: május 19-e, 14 óra, a csepeli 
Városgazda közhasznú nonprofit zrt. 
tárgyalója.

További információ: 
Horváthné Mislai Ildikó, 
tel.: 278-5848/137-es mellék 

fotó: H
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városgAzdA

A Csepeli Fürdő a nyári előkészítő 
munkák miatt április 13-án bezárt.  
A Városgazda Zrt. munkatársai a 
strand megújításán dolgoznak. 

Magyarországon egyedülállónak számít  
a strandon felállított sátor, ugyanis ritka, 
hogy egy 50 x 21 méteres medencét légtar-
tásos sátorral fednek le. Általában a 25-33 
méteres medencéknél alkalmazzák ezt az 
eljárást. A sátrat a nyári nyitás előtt el kell 
bontani. 

Márciustól folyamatosan zajlanak az ál-
talános előkészítő feladatok is: a munkát 
a lomtalanítással kezdték, rendet raknak 
a teljes strandterületen, az épületekben,  
a gépházakban, és elvégzik a fürdő parkjá-
nak kertészeti felkészítő munkáit is.
Az előkészítő feladatok után– a Városgaz-
da szakemberei az ÁNTSZ-szel közösen 
–, biztonsági szemlét tartanak. Felmérik 
a baleseti forrásokat, és intézkednek azok 
megszüntetéséről. Áttekintik a szükséges 
beruházásokat, felújítandó területeket.

Áprilisban elkezdődtek a karbantartási 
munkák: az öltözők tisztasági festése, a 
zuhanyzók, a termálmedence, az élmény-, 
úszó- és gyermekmedence burkolatának 
javítása és teljes fugázása. A nyári szezon 
előtt a kerítést, a kerti padokat és a hulla-
dékgyűjtő edényeket is lefestik. Nyitás 
előtt felülvizsgálják az aknafedőket, az 
öntözőrendszert, a teljes csatornahálózatot, 

felmérik a szivaty-
tyúk állapotát. El-
lenőrzik a térvilágítást, 
az orvosi és mentőfelsze-
reléseket. A medencék kar-
bantartására is nagy hangsúlyt 
fektetnek, először szárazon, majd 
vízzel feltöltve mérik fel az élmény-
fürdő berendezéseinek állapotát. 

Ahhoz, hogy a csúszda biztonságos és 
használható legyen, le kell vizsgáznia.  
A vizsgáztatás során a csúszó felületek 
vizsgálata, a tartószerkezetek statikai 
vizsgálata és a csúszda éles – vizes – pró-
baüzeme történik meg.

A Csepeli Strandfürdő május elsejétől vár-
ja a vendégeket. 

május 1-jén nyit 
a csepeli Fürdő

A nyugdíjasoknak a fürdő használata 
május 1-je és szeptember 30-a között, 
minden hétfőn, kedden és szerdán to-
vábbra is díjtalan. Bővebb információ 
az árakról, a nyitva tartásról és a 
programokról: www.varosgazda.eu

FelHíVás az élHeTő, 
szebb környezeTérT

virágos csepelért 
Az önkormányzat 2015-ben ismét el-
indítja a virágosítási programját. 

lakcímenként (társasházaknál lépcső-
házanként) átlagosan ötven darab egy-
nyári virágot ajánl fel az önkormányzat. 
Társasházak esetén 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 nö-

vények elültetéséről és későbbi ápolásá-
ról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk! 

a Jelentkezési lap beszerezhető a csepe-
li Városgazda közhasznú nonprofit zrt.-
nél, vagy letölthető a www.csepel.hu 
és www.varosgazda.eu weboldalakról.

A jelentkezési lapok benyújtásának 
határideje: 2015. április 30., 12 óra, a 
benyújtás módjai: postán (csepeli Vá-
rosgazda közhasznú nonprofit zrt. 1215 
budapest, katona József u. 62–64.), 
személyesen az ügyfélszolgálati irodán, 
vagy a viragoscsepelert@varosgazda.eu 
e-mail címen.

A növények átvételének időpontja 
és helyszíne: május 9., szombat, 8–14 
óra; csepeli Városgazda közhasznú 
nonprofit zrt., katona József u. 62–64. 
(kassai utca felőli dolgozói parkoló-
ban).

a növények átvételéhez szükséges: 
személyi igazolvány, lakcímkártya, 
szükség esetén meghatalmazás!

Bővebb információ és felvilágosítás: 
erdeiné schuch beáta 
zöldterületi asszisztens
277-7856, 30/698-5921
erdeine.beata@varosgazda.eu
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Csepel talán egy poros falu lenne csupán, 
ha nem települt volna ide – a gyárkomple-
xum mellett – az európai színvonalú kő-
olaj-feldolgozó üzem a Szabadkikötővel 
együtt. Az üzem 1945-ig tartó, nemzet-
közi színvonalú eredményeket felmutató 
történetéről készült könyvet a Csepel Ga-
lériában mutatták be.

Cseh Valentin történész A petróleum-kikö-
tő – a csepeli olajipari társaságok története 
1945-ig címet viselő munkája többek kö-
zött a csepeli önkormányzat támogatásá-
val jött létre. A bemutatón Németh Szilárd 

országgyűlési képviselő méltatta a kötet 
fontosságát. „Volt idő, amikor öblöket épí-
tettünk a szigetcsúcson, és olyan idő, ami-
kor öblöket temettünk be. Az a lelkesedés, 
ahogy létrejött a kikötő, példaként szolgál 
az önkormányzat számára is.”

A kötet ötlete 2009 őszén született meg. 
Ahogy a szerző elmondta, három lelkes 
csepeli beszélte rá a petróleum-kikötőben, 
hogy írja meg a könyvet. Ehhez segítségül 
kapott egy fényképalbumot, mely a har-
mincas években készült a Shell számára 
a kikötőben található olajipari üzemekről. 

A kutatás során még két korabeli fénykép-
albumot talált, ezek képanyagát is beépí-
tette, így egy gazdagon illusztrált, érdekes 
könyv született, amelynek a szövege sem 
mélyen szakmai – akár iskolákban, törté-
nelemórákon is fel lehet használni.

miss

történelem 

fo
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könyv a petróleum-kikötőről

délvidéki vármegyék  1. 

Trianont követően alakult ki a Délvi-
dék mint országrész megnevezés. Ebbe 
a fogalomba beletartoztak Horvátország 
vármegyéi is. Mivel ezekről a sorozat ele-
jén már volt szó, így ezúttal csupán azzal 
a négy vármegyével foglalkozom, ame-
lyek egy része az anyaországnak maradt.

Bács-Bodrog vármegye területén erede-
tileg két vármegye létezett. Mindkettőt 
még I. István korában szervezték. A ké-
sőbbiek során a két vármegye hol egye-
sülve, hol szétváltan működött, véglege-
sen 1791-ben egyesültek. Ekkor jött létre 
a 10 362 km² területű vármegye, amely 
az ország negyedik legnagyobb közigaz-
gatási egysége lett, Zombor székhellyel.  
A lakosság 40,5 százaléka volt magyar.  

A terület sokszor vált lakatlanná. Először 
a kunok, majd a tatárok pusztították, majd 
Dózsa parasztjai dúlták fel az összes bir-
tokot, a mohá-csi vészt követően a törökök 
rombolták le az összes települést, lakóikat 
megölték, elhurcolták, elűzték. A teljesen 
elnéptelenedett területre Cserni Jován ve-
zetésével különféle nemzetiségű csőcse-
lék telepedett be. Buda megszállása után a 
törökök szerbeket telepítettek a területre.  
A későbbiekben azután elsősorban magya-
rok és németek érkeztek új lakosokként. 
1848-49 után a bécsi udvar a megyét az 
1860-ig fennállott Szerb vajdaság részévé 
tette. Trianont követően 8677 km² került 
Jugoszláviához. A megmaradt rész Bács 
megye néven önállósult, Baja székhellyel.  
A megye címereként a korábbi Bács me-
gyei címert használták. Ez Szent Pál apos-
tolt ábrázolja, nem tudni, miért.

Baranya vármegye 5177 km² kiterjedésű 
területét már a honfoglalás során teljes 
egészében megszállták a magyarok. A te- 
rület első székhelyévé a Dunaszekcső te-
rületén lévő volt római erődítményt vá-
lasztották. I. István az államalapításkor 
Baranyát az egyik legelső vármegyeként 
hozta létre, központjává a már évszázadok 
óta lakott Pécs városát tette. Itt azonnal 
püspökséget is alapított, majd 1015-ben 
létrehozta a pécsváradi bencés apátságot. 
A vármegye kiemelkedő művelődéstörté-
neti jelentőséggel bír: Nagy Lajos király 
1367-ben Pécsett alapította meg az első 

magyar egyetemet. A vármegye különö-
sen sok kárt szenvedett a Rákóczi-sza-
badságharc idején, amikor a Somogyban 
portyázó csapatok többször is megsarcol-
ták, felégették a falvakat. A vármegye kö-
zel 300 ezer fős lakosságának több mint 

51 százaléka volt magyar, számottevő, 
35,6 százalék volt a német nemzetiségűek 
aránya, ők a bányászat és az ipar megte-
remtésében vittek vezető szerepet. 1920 
után a vármegye területének ötöde került 
jugoszláv fennhatóság alá. A vármegye 
címerében egy kőtorony körpárkányán 
két férfi egy hatalmas szőlőfürtöt cipel, ez  
a villányi borvidék mesés bőségű termé-
sére utal. A várkapun lévő két betű I. Jó-
zsef és I. Lipót császárok nevét őrzik.   

   Dósa István

(Következik: Délvidéki vármegyék 2.)   

egykori vármegyéink címerei, 24. rész
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civil élet

InVITáló egy saJáTos TrIaTlonra

csepeli kaszap istván-próba

Hétköznapi vészhelyzetek

Negyedik éve már, hogy május 1-jén, a 
Béke téri cserkészek ötvenórás tábort tar-
tanak a plébánia udvarán, sátorral, tábor-
élettel. Az emlékezetes film alapján el is 
neveztük az összejövetelt „a halál ötven 
órájának.” Az idén egy kiváló magyar 
cserkész, Kaszap István születésének szá-
zadik évfordulóját ünnepeljük, aki Szé-
kesfehérváron élt és dolgozott: tiszteletére 
az ottani cserkészek Fehérváron végigjár-
ják a Kaszap István-ösvényt. Innen jött az 
ötlet, hogy Csepelen is hasonlóan emlé-
kezzünk rá. 

A tábor első napján őrsönként (5-6 fős 
csoportokként) a következő utat járjuk be 
biciklivel:
Gyülekezés a plébánia udvarán 9.30 óra-
kor, indulás 10 órakor.
1. állomás: Szent Imre tér – helytörténet és 
történelmi tudásverseny (Szent Imre sze-

mélyéről, Nepomuki Szt. János és a szobor 
története, Nagy-Magyarország, Trianon,  
64 vármegye címere, emlékmű sorsa. 
2. állomás: Biciklis extrémpálya – egyéni 
próba, korosztálytól függően, felnőtt fel-
ügyelettel.
3. állomás: Daru-domb, történelmi alakok.
4. állomás: Csepeli Strand – korosztály-
ként megadott távolság leúszása felnőtt 
felügyelettel. (A belépőt a plébánia fizeti.)
5. állomás: Akácfa utcai kiserdő – 18 ál-
lomásos tornapálya.

A plébánia udvarán közben készül az 
ebéd. Az eredményhirdetésre a csapatok 
beérkezése után, körülbelül 17 órakor ke-
rül sor. A napot tábortűz zárja. 

Jelentkezni a fkrisz00@gmail.com cí-
men lehet április 30-áig.

Kispál György, plébános

Szerelem, szexualitás, család, házasság, öngyilkosság, abortusz, válás – napjaink 
legégetőbb kérdéseivel foglalkozik az április 13-án nyílt Kontrasztkiállítás. A szolgál-
tató- és játszóházban (régi Rákóczi iskola épülete) látható tárlat – a református egy-
ház és a rendőrség összefogásával, valamint a csepeli önkormányzat támogatásával 
– a 14 és 18 éves korosztályt célozza meg. „Az egyház és a rendőrség közös család- és 
ifjúságmentő projektje 2008-ban indult; a kisvárdai református gyülekezet ifjúsága 
kezdeményezte” – mondta el a megnyitón Kéri Tamás református lelkipásztor.  

A multimédiás kiállítást, mely napjaink égető problémáival foglalkozik, a középis-
kolások szervezett csoportokban, május 31-éig tekinthetik meg. 

Egyházi éLEt

Fehér ruha
Anyaszentegyházunk a húsvétot kö-
vető vasárnapot fehérvasárnapnak 
nevezte, amit Szent II. János Pál 
pápa, „az irgalmasság vasárnapjává” 
nyilvánított. Nevét a fehérvasárnap 
onnan kapta, hogy az egyház a nagy-
szombaton megkereszteltekre fehér 
ruhát adott, amit a húsvét utáni első 
vasárnapon vettek le. A fehér ruha azt 
jelképezte, hogy a vízzel leöntéssel, 
vagy alámerítéssel az Isten eltörölte 
a keresztségben részesülő eredeti és 
személyes bűneit, lelke tiszta, büntet-
len – mondhatjuk – hófehér lett. Nos, 
ezt a jelképet, a fehér ruhát vették le 
ezen a napon. Természetesen igyekez-
ve megtartani a lelki tisztaságot, a ka-
pott, megszentelő kegyelmet.

Egy magyar mondás szerint nem a 
ruha teszi az embert. És ez így igaz. 
Jób könyvében olvassuk: „Mezítelen 
jöttem ki anyám méhéből, és mezíte-
len térek oda vissza”. (Jób 1, 20.) Egy 
király sem születik koronával a fején 
és jogarral a kezében. Minden ember 
azonos módon születik és senki sem 
viszi magával a kapott érdemrendjeit. 
Ha a ruha nem is teszi az embert, de 
a ruha mégis kötelez. A viselőjének a 
magatartását, cselekedeteit irányítja. 
Ha reverendában (ami már ritka) vagy 
papi civilben látok egy embert, tudom, 
hogy kicsoda. És viselkedése is ruhá-
zatának megfelelő kell, hogy legyen. 
A ruhát nem lehet bemocskolni, az 
szabályozza életvitelemet. Gyerekko-
romban még divat volt az ünnepi ruha: 
ebben viselkedésünk nem lehetett hét-
köznapi, arra vigyázni kellett.

Így a keresztségben kapott fehér ke-
gyelmi ruha is kötelez. Ahogy újjá-
születtünk a keresztségben az isteni 
életre, úgy kell megmutatkoznia föl-
di életünkben ennek a kegyelemnek. 
Ahogy a ruhámra is vigyázok, hogy ne 
sározzam be, úgy kell élnem, hogy a 
keresztségben kapott megszentelő ke-
gyelmet is gondozzam, és tisztán, bűn-
től mentesen őrizzem meg.

Krammer András
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legyezők, párnák, falvédők

Arany minősítés 
az egressynek

A Nádasdy Kálmán Művészeti Iskola tex-
til-kézműves növendékeinek alkotásaiból 
mutat be válogatást az Erdei Éva Galé-
riában nyílt kiállítás. A Hétköznapok – 
ünnepnapok című tárlaton Orient Enikő 
textiles iparművész tanítványainak kéz-
műves munkái láthatók. 

A kiállítás április 30-áig mindennap meg-
tekinthető a galériában (Kondor u. 29. 
tel.: 420-0334).

2015. április 11-én rendezték meg De-
mecserben a VI. Fúvószenekari Fesz-
tivál és Minősítő Versenyt, melyen az 
Egressy Béni Református Művészeti 
Középiskola fúvószenekara nagy siker-
rel szerepelt Tóth Tamás karnagy veze-
tésével. Az intézmény zenekarát – az 
összesített pontok alapján – arany mi-
nősítéssel tüntette ki a zsűri.

VÁRJÁK A JELENTKEZŐKET

Budapest XXI. kerület Csepel 
Önkormányzata 

és a Csepeli Városkép Kft. 
a kerületi tehetségek felkutatására 

Ki Mit Tud?-ot szervez. 
Várják azok jelentkezését, 

akik szeretnék közönség és zsűri 
előtt is bemutatni tudásukat.  

Kategóriák: 
• vers-, próza- és mesemondás

• hangszeres zene (egyéni, 
csoportos – max. 6 főig)

• ének (egyéni, 
csoportos – max. 6 főig)

• tánc (egyéni, 
csoportos – max. 6 főig)

• egyéb

A jelentkezőket 10 éves kortól várják. 

Jelentkezési határidő: 
2015 május 15. 

Jelentkezési lapok letölthetők a 
Csepeli Városkép honlapjáról 

(www.csepelivaroskep.hu) 
és facebook oldaláról, illetve 

személyesen is átvehetők a Csepeli 
Városkép irodájában (1215 Csete 
Balázs utca 15.), a Radnóti Miklós 

Művelődési Házban (1214 Vénusz u. 2.) 
és a Királyerdei Művelődési Házban 

(1213 Szent István út 230.)  

A kitöltött jelentkezési lapok postán 
(Csepeli Városkép Kft., 1751 Pf. 28) 

küldhetők be, illetve személyesen is 
leadhatók.  

A jelentkezők előválogatókon 
vesznek részt. A döntőre 2015 

decemberében kerül sor. 

További információ: 278-0711

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Anyák napja alkalmából
köszöntünk minden édesanyát, 
nagymamát és dédnagymamát!

fotó: H
alászi V

ilm
os

fotó: m
r. g

abee

Csepeli Hírmondó 11



kultúrA

Kiváló ötlet alapján szervezett szavaló-
versennyel tisztelgett a Radnóti Miklós 
Művelődési Ház a költészet napja előtt. Az 
április 10-én A dalszöveg is vers címmel 
megrendezett versenyen az indulók ismert 
és kevéssé ismert magyar dalok szövegeit 
szavalták, de idegen nyelvű művek fordí-
tásával is lehetett indulni.

A több mint harminc induló többsége az 
általános iskola felső tagozatából került ki, 
de lehetett nevezni az alsó tagozatból és 

gimnáziumból is; felnőtt kategóriában egy 
versenyző mérette meg magát. Jobbnál jobb 
szavalatokat hallhatott a közönség, pedig 
komoly kihívást jelent, ha ismert dalok szö-
vegeit a versmondásból ismert eszközökkel, 
átéléssel kell elszavalni. A versenyzők igen 
jól vették az akadályokat, sokszor teljesen 
új kontextusba helyezték a jól ismert mon-
datokat. A zsűri minden produkciót külön-
külön értékelt, ettől a szavalóverseny egy 
tehetségkutatóhoz hasonlított. Az indulók 
egy része komoly, nehéz műveket válasz-

tott, legtöbbször saját indíttatásból – töb-
ben szavalták Bródy János, az Edda, vagy 
a Karthago dalainak szövegét. Akik idegen 
nyelvű dalokat választottak, igényes műfor-
dításokat adtak elő.

A háromtagú zsűri egyik tagja az ismert 
énekesnő, Csemer Boglárka, Boggie volt,  
aki idén megnyerte A Dal című zenei te-
hetségkutatót, és így ő képviseli hazánkat 
az Eurovíziós Dalfesztiválon. Boggie a 
verseny után elmondta, számára is meg-
lepő volt, milyen másként hatnak a dal-
szövegek versként előadva.  Az énekesnő, 
aki egyébként csepeli születésű, és itt is 
járt általános iskolába, a verseny végén 
így fogalmazott: „Boldog vagyok, hogy 
Csepelen ilyen sok tehetséges fiatal van, és 

szaValóVerseny a radnóTI műVelődésI Házban

A dalszöveg is vers

Igazából azért indultam a ver-
senyen, mert egy osztálytársam 
is jelentkezett. A történelemta-
nárom is motivált és segített, 
az általa javasolt művek közül 
választottam Bródy János A 
szavak című versét. Színészi pá-
lyára készülök, a Vörösmarty 
Gimnázium drámatagozatára 
szeretnék jelentkezni, de már 
most tagja vagyok a Thália Ta-
noda társulatának. 
Juhász Tibor, a felső tagozatos 
kategória nyertese

Már tinédzserkoromban is na-
gyon szerettem tanulni, színész 
szerettem volna lenni, de a kö-
rülmények nem tették lehetővé. 
A versenyről a Csepeli Hírmon-
dóból szereztem tudomást, így je-
lentkeztem egyik kedvencemmel, 
Bródy János Ha én rózsa volnék 
című dalának szövegével. Hu-
szonhárom évig voltam nagyvő-
fély, ezért könnyebben szerepelek 
nagyobb közönség előtt is. 
Perge István, a felnőtt kategória 
győztese

fotó: szria
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az is nagyon jó, hogy meg is mutatják, mit 
tudnak.  Ma már nem divatos a költészet, 
a versolvasás, ezért is jó volt látni, hogy 
ennyien indultak a versenyen.”

A verseny résztvevői 

Alsó tagozatosok
1. helyezett: Dudla Szilvia Boglárka (Kato-
na), 2. helyezett: Szabó Barbara (Vermes), 
3. helyezett: Szentgyörgyi-Hotváth Bálint 
(Vermes); emléklapot kapott: Márton Szon-
ja (Móra), Mózsi Luca (Lajtha), Molnár 
Lilla (Vermes), Gombkötő Ágnes (Eötvös), 
Polán Lili Bianka (Vermes), Dunai Réka 
(Mátyás), Radeczky-Geisz Laura (Mátyás)

Felső tagozatosok 
1. helyezett: Juhász Tibor (Katona), 2. 
helyezett: Schubert Laura (Széchenyi), 
3. helyezett: Rozinka Zsuzsanna Enikő 
(Karácsony), különdíjas: Tolmácsy Dor-
ka (Széchenyi); emléklapot kapott: Fórizs 
Andrea Petra, Pusztai Enikő (Lajtha), 

Skorka Kornél, Sándor Petra, Balogh 
Ferenc, Csepelyi Soma, Müller Dorina,  
Fekete Hanga (Széchenyi), Árvai Péter, 
Tar Krisztina Anka, Kiss Máté Barnabás 
(Mátyás), Marksteiner Jázmin (Katona), 
Csapó Máté (Szent-Györgyi)

Középiskolások 
1. helyezett: Potyó Dominika (Európa 
2000 Gimnázium), 2. helyezett: Baranyi 
Dzsenifer (Csete)

Felnőtt 
1. helyezett: Perge István

Fordítás 
1. helyezett: Tasi Dorottya, Sztojanov 
Fanni, Szalay Daniéla (Eötvös); Emlék-
lapot kapott: Sztojanov Zoltán (Eötvös)

Több szavalóversenyen is sikerrel vettem 
részt. Majka-BLR-Curtis Belehalok című 
számát szavaltam el, mert szerintem nagyon 
aktuális és jó a szövege. Sokáig színész sze-
rettem volna lenni, de most, középiskolában 
média tagozatra járok, ahol többek között 
újságírást és műsorvezetést is tanulunk.
Potyó Dominika, a középiskolai kategó-
ria nyertese

Sokat készültem a versenyre, Halász 
Judittól a Mit tehetnék érted című 
dalt választottam. Izgultam az előadás 
alatt, de nagyon örülök, hogy sikerült 
nyernem.
Dudla Szilvia Boglárka, az alsó tago-
zatos kategória nyertese

miért jó olvasni? 
Az olvasás manapság szubkulturá-
lis jelenség – hallottam a minap egy 
irodalomtanártól, amivel arra utalt, 
hogy kevesen olvasnak szépirodalmi 
műveket, különösen verseket. Hova-
tovább különc figurának tekintik azo-
kat, akik színvonalas regényeket és 
verseket bújnak.

A költészet napján – április 11-én, 
József Attila születésnapján – ugyan-
akkor talán többen és többször is fel-
tették a kérdést: miért jó és mire jó 
az olvasás? 

De akad-e olyan ember, aki ne volna 
kíváncsi a körülötte lévő hétköznapi 
világ sok-sok titkára, a megfejthetet-
lennek tűnő rejtelmekre? Ki az, aki 
sosem tett fel magában olyan kérdé-
seket, hogy mi játszódik le egy go-
nosz cselekedetet elkövető ember 
lelki világában, vagy ne töprengene 
el sokszor azon, mitől lehetünk leg-
alább egy hajszálnyival boldogabbak 
a szürke mindennapokban? 

Csupa izgalmas kérdés, amelyre kí-
váncsiak az olvasók, s amelyeket a jó 
írók feltesznek. Nem megoldásokat 
kínálnak, ám közelebb visznek a tit-
kok megfejtéséhez. 

Nemrég egy számítógépes módszer-
rel kielemezték, mely híres magyar 
költő rendelkezett a legbőségesebb 
szókinccsel. Az összevetésben Arany 
János végzett az élen, aki csaknem 
hatvanezer egyedi szót használt írá-
saiban. Őt követi Vörösmarty Mihály 
és Petőfi Sándor. De álljon itt József 
Attila egyetlen sorból álló verse: 
„Irgalom, édesanyám, mama, nézd, 
jaj kész ez a vers is!” Vagy Radnóti 
Miklós egyik versének utolsó sora: 
„Lélek vagyok. Élni szeretnék!” Mek-
kora izzó feszültség van József Atti-
la szavaiban, s milyen szikárul vall 
Radnóti Miklós létezése lényegéről. 
Tagadhatja-e bárki, hogy soha nem élt 
át sorsfordító pillanatokat és ne mon-
daná azt, hogy nemcsak testében él, 
hanem lelkében is, amely különös ti-
tokként, de láthatóan jelen van.

Cs. A.  

A színvonalas és izgalmas verseny 
végén Borbély Lénárd polgármester 
Boggie-val együtt adta át az oklevele-
ket és a díjakat 
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tisztelt szülők! 
Közeledik az óvodai beiratkozás idő-
szaka.  Április elején az önkormány-
zat (www.csepel.hu) és az óvodák 
honlapjára felkerült, valamint a böl-
csődékben és az óvodákban is kifüg-
gesztették azt az óvodai felvételekről 
szóló hirdetményt, amelyből már tá-
jékozódhattak a beiratkozással kap-
csolatos részletes tudnivalókról.  Az 
alábbiakban röviden összefoglaljuk  
a legfontosabbakat. 

A beiratkozás időpontja: 
2015. május 4–8.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
cXc. törvény szerint az óvoda a gyer-
mek hároméves korától a tankötele-
zettség kezdetéig nevelő intézmény.

Nevelési év: az óvodában szeptember 
1-jétől a következő év augusztus 31-éig 
tartó időszak.

A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt. 

a jegyző – egyházi és magán fenntar-
tású intézmények esetében a fenntar-
tó – a szülő kérelmére és óvodavezető, 
valamint a védőnő egyetértésével, a 
gyermek jogos érdekét szem előtt tart-
va, az ötödik életév betöltéséig felmen-
tést adhat az óvodai nevelésben való 
részvétel alól, ha a gyermek családi kö-
rülményei, képességeinek kibontakoz-
tatása, sajátos helyzete indokolja.

a gyermek óvodai nevelésben való 
részvételének biztosítása a szülő kö-
telessége.  az óvodai felvétel, átvétel 
jelentkezés alapján történik. a szülő 
gyermeke óvodai felvételét, átvételét 
bármikor kérheti. a jelentkező gyer-
mekek fogadása az óvodai nevelési 
évben – mennyiben azt a férőhelyek 
száma lehetővé teszi – folyamatosan 
történik.

A szülő az óvodai nevelésben tör-
ténő részvételre jogszabály alapján 
kötelezett gyermekét köteles beírat-
ni az önkormányzat által közzétett 
hirdetményben meghatározott idő-
pontban. a napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek szülője, 
amennyiben gyermeke az óvodaköte-
lezettségét külföldön teljesíti, köteles 
arról a beiratkozás idejének utolsó ha-
tárnapját követő tizenöt napon belül 
írásban értesíteni a gyermek lakóhe-
lye, annak hiányában tartózkodási he-
lye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsá-
ga alatt álló gyermeket kellő időben 
óvodába nem íratja be, szabálysértést 
követ el.

a szülő gyermeke adottságainak, ké-
pességeinek, érdeklődésének meg-
felelően, saját vallási, világnézeti 
meggyőződésére, nemzeti hovatarto-
zására tekintettel szabadon választ-
hat óvodát.

Jelentkezni a meghirdetett időpont-
ban a lakóhely szerinti körzetileg ille-
tékes – vagy választott óvodába lehet. 
a jelenleg bölcsődében elhelyezett 
gyermekekre vonatkozó igényt is be 
kell jelenteni. 

A beiratkozáskor be kell mutatni a 
gyermek személyazonosítására alkal-
mas, a gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosítót, a lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt, továbbá a szülő 
személyi azonosító és lakcímet igazo-
ló hatósági igazolványát, nem magyar 
állampolgár kiskorú óvodai beíratá-
sánál a szülőnek igazolnia kell azt is, 
hogy fennállnak az óvodai ellátásra 
jogosultság feltételei.

a sajátos nevelési igényű gyermeke-
ket nevelő óvodába való felvételhez a 
szakértői és rehabilitációs bizottság 
javaslata szükséges. a sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése az 
e célra létrehozott gyógypedagógiai 
intézményben, konduktív pedagógi-
ai intézményben, óvodai csoportban, 
vagy a többi gyermekkel részben vagy 

egészben együtt, azonos óvodai cso-
portban történhet.

az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven 
is folyhat. egy adott nemzetiséghez 
tartozó gyermek anyanyelvén, anya-
nyelven és magyar nyelven, vagy ma-
gyar nyelven részesülhet óvodai neve-
lésben. 

a gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, amelynek kör-
zetében lakik, illetőleg ahol szülője 
dolgozik. az óvodai felvételről, át-
vételről az óvoda vezetője dönt. az 
óvoda köteles felvenni, átvenni azt 
a gyermeket, aki életvitelszerűen az 
óvoda körzetében lakik / kötelező fel-
vételt biztosító óvoda.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi 
kérelemnek helyt adó döntését írás-
ban, a kérelem elutasítására vonat-
kozó döntését határozati formában 
legkésőbb 2015. június 1-jéig közli  
a szülővel.

az óvoda döntése ellen a szülő a köz-
léstől, ennek hiányában a tudomására 
jutásától számított tizenöt napon be-
lül eljárást megindító kérelmet nyújt-
hat be. az ügyben a fenntartó jár el 
és hoz másodfokú döntést. a szülő a 
fenntartó döntésének a bírósági felül-
vizsgálatát kérheti, a közléstől számí-
tott harminc napon belül, jogszabály-
sértésre hivatkozással.

Az első óvodai foglalkozási nap / a 
nevelési év első napja: 2015. szep-
tember 1. (kedd)

ezen a napon kerül átvételre az eddig 
bölcsődében elhelyezett, óvodába fel-
vett gyermek is.

az óvodai beiratkozással kapcsolatban 
további információkat kaphatnak az 
óvodavezetőktől és az önkormányzat-
nál az alábbi elérhetőségen:

Kaszásné Baráth Anikó 
köznevelési ügyintéző
Intézményfelügyeleti ágazat
tel.: 427-6220
e-mail: kaszasne.b@budapest21.hu
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Pályázat: A legszebb konyhakertek

Csepel polgármestere – csatlakozva az ötletgazda Kovács Szilvia kar-
cagi alpolgármester által létrehozott A legszebb konyhakertek – Ma-
gyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz – meghir-
deti a helyi A legszebb konyhakertek elnevezésű versenyt.

A program célja: a lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, 
vagy barátai kertjében alakítson ki és termesszen maga és családja 
számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

A programban történő részvétel feltételei: az illető a program-
hoz önként kíván csatlakozni; rendelkezik saját tulajdonú vagy szá-
mára megművelésre átengedett balkonnal, kerttel, udvarral, te-
lekkel, földterülettel, ahol konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket 
termeszt.

Nevezési kategóriák: Balkon: erkélyen kialakított; Mini: 10–50 m2; 
Normál: 50 m2 felett; Zártkert 1.: zöldség; Zártkert 2.: gyümölcs; 
Zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyümölcs); Közösségi: csoportok, 
szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2015. április 30-a.

Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltése, leadása. Lap 
kérhető és leadható a Csepeli Polgármesteri Hivatal Főépítészi 
Irodájában (1211 Bp., Kossuth Lajos u. 65.); a Csepeli Városgazda 
Közhasznú Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1215 Bp., Katona 
József u. 62–64.)

Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, 
vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készí-
tését a balkonról, kertről. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhe-
tetlen lesz!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
1. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhe-

lyezett, 3 különböző konyhakerti növény termesztése történjen.
2. A növények megválasztása szabad, mindenki igényének megfe-

lelően.
3. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, gondo-

zott, gyommentes, hasznos.
4. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el.
5. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő le-

gyen.
6. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan 

vezetett permetezési napló.
7. Előnyt élvez a komposztálás, a bio/öko módszerek alkalmazása, 

öntözésnél csatorna/esővíz használata, a madárbarát kert kiala-
kítása: található benne madáretető, madáritató és madárodú. 
(A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de nem kötelező – a 
www.mme.hu oldalon található útmutatás alapján.)

8. Külön előnyt élvez, ha a kertben minél többféle fűszer és gyógy-
növény található.

Díjazás: kategóriánként az első három helyezés és – indokolt eset-
ben – különdíjak odaítélése a település szervezésében.

Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó Magyarország leg-
szebb konyhakertje díjra történő jelölésre minden kategória első 
helyezettje jogosult lesz a helyi zsűri által tett külön ajánlás alapján.

A kerteket két alkalommal – 
május 1. és augusztus 15. 
között – tekintik meg, előzetes 
időpont-egyeztetés után. 

Eredményhirdetés várható idő-
pontja:  2015 szeptember.

természet

Ragyogó napsütésben zajlott a csepeli óvo-
dások Duna-parti találkozója április 15-én. 
A kerület környezeti nevelés iránt elhiva-
tott óvónőit tömörítő Zöldike klub immár 
ötödik alkalommal rendezte meg a találko-
zót, melyen a kerület huszonkét óvodájából 
érkezett nyolcfős gyerekcsapatok oldották 
meg az állomások feladványait.

A huszonkét csapat huszonkét állomáson 
tette próbára képességeit. A feladatok egy 
része klasszikus ügyességi feladat volt, de 
voltak összetettebb kihívások is. A „Ne-
vet a Föld” címet viselő állomáson példá-
ul azt kellett eldöntenie a kicsiknek, hogy 
szerintük mi a jó és mi a rossz a Földnek. 

Morovik Attila alpolgármester és Zupkó 
János önkormányzati képviselő nyitották 
meg a találkozót, az önkormányzat pedig 
minden csapatnak értékes nyereményt 

ajánlott fel: kerti eszközöket és játékot 
kaptak a résztvevők. „Ez nem verseny, itt 
minden csapat nyer!” – szegezte le épp 

ezért Pintér Anita, a Repkény utcai óvoda 
pedagógusa, az esemény egyik szervezője.

MN

környezetvédelem óvodásoknak
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sport

A Magyar Vívó Szövetség (MVSZ) kez-
deményezésére induló, sportágfejlesztési 
program része, hogy az általános isko-
lások körében népszerűsítsék a vívást.   

A program keretein belül az egyesületek 
saját régiójukban szerződnek le általános 
iskolákkal, ahol potenciális utánpótlás-
bázis kialakítására nyílhat lehetőségük. 

Kerületünkben a Csepeli Vívó Klub és 
a Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület 
kötött együttműködési megállapodást  
a Kölcsey Ferenc Általános Iskolával. En-
nek értelmében a testnevelésórákon, heti 
egy alkalommal a tanterv részeként is-
merkedhetnek meg a tanulók a vívósport 
alapjaival. „A programot egy 300 ezer 
forintos szövetségi támogatás segítségé-
vel indíthattuk el. Mivel a diákok és szü-
lők, és az iskolavezetőség is érdeklődött  
a lehetőség iránt, ezért a vívó és az öttu-
sa szakosztály további 1,2 millió forint-
tal járult hozzá a projekt sikerességéhez. 
Erre azért volt szükség, mivel az angliai 
oktatásban rendszeresített, úgynevezett is-
kolai vívó alapkészlet beszerzése jelentős 
költség volt” – tudtuk meg Szegi Csabától 
a Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesület 
vezetőedzőjétől. Azt már Németh Tamás 
vívómester tette hozzá, hogy a felszere-
lést hamarosan bővíteniük kell a kezde-
ményezés népszerűsége miatt. „Ameny-
nyiben ilyen léptekkel haladunk, az sem 
kizárt, hogy érdemes elgondolkodni egy 
főállású edző alkalmazásán. Ám ezek a 
fejlesztések csak további anyagi támoga-
tással valósíthatók meg.” 

Sokan tartják úgy, hogy a kosárlabda az 
egyik legizgalmasabb, leglátványosabb, 
legsokoldalúbb labdajáték – nos, én is 
közéjük tartozom! Ezért – és az iskolánk 
adottságát is figyelembe véve – választot-
tam ezt a sportágat közel négy éve. 

Idővel bekapcsolódtunk a kerületi diákolim-
piák versenyeibe, egyre nagyobb sikerrel. 
Három év alatt három első, három második 
és két harmadik helyezés jutalmazta mun-
kánkat. 2012-ben csatlakoztunk a Magyar-
országi Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
által meghirdetett Dobd a kosárba! program-
ba. Igyekszünk a gyerekek szabadidős tevé-

kenységét is segíteni: például már két nyári 
kosárlabdatáborban is részt vettünk.

A nagy áttörést ez a tanév hozta meg. Az 
egyik legnagyobb előrelépés az volt, hogy 
versenyzőcsapatot tudtunk indítani –  
a Csepel Kosárlabda Iskolával karöltve – 
a Kenguru Budapest bajnokságban, ahol 
komoly egyesületi csapatokkal tudjuk 
összemérni a tudásunkat. Idén a Dobd a 
kosárba! program keretében már az alsó-
sok is ügyességi versenyeken vettek részt, 
meglehetősen sikeresen. A B33 Streetball 
budapesti döntőjén elért negyedik helyezés 
is a gyerekek tehetségét mutatja. 

De nem pihenünk meg a babérjainkon. Az 
idén elnyert Tehetségpont minősítés szel-
lemében felmerült, hogy jövőre minden 
osztályban – heti egy alkalommal – le-
gyen tanórán is kosárlabdaképzés, ezzel 
is növelve a kis kosarasok számát, ami 
azért már most is jelentős (közel hetvenen 
kosaraznak az iskolában). Jövőre már két 
csapattal képviselnénk az iskolát az egye-

sületi bajnokságokban, illetve a Budapesti 
Diákolimpián is több csapattal szeretnénk 
indulni. Az is cél, hogy a környező iskolák 
legtehetségesebb diákjai is nálunk fejleszt-
hessék tudásukat, ha erre ott nincsen mód. 

Császár Gáspár testnevelő

vívóleckék a kölcseyben

kosárlabdások a mórában 

sporToszTály

még várják a 
jelentkezőket!
Ismét sporttagozatos osztály indul a 
2015/16-os tanévben a gróf széchenyi 
István általános és két Tannyelvű Is-
kolában. a jelentkezőket május 10-éig 
várják. További információt személye-
sen az iskolában vagy telefonon (278-
0942), illetve 
a Jenei János 
testnevelő-
től (06-70/ 
334-6621) 
kaphatnak.

fotó: Halászi Vilmos
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Aktuális

április 24. – 
közös jövőnk műhelye

önt is érdekli  a kerület jövője? Találjuk ki együtt!
lakossági rendezvény a csepel fejlesztési stratégiáiról

Helyszín: királyerdei művelődési Ház, 
Budapest XXi., szent istván út 230.

időpont: 2015. április 24., 16.00–18.30

programok:
•	 közvetlen párbeszéd a településfejlesztési koncepciót    
 és az integrált településfejlesztési stratégiát készítő szakemberekkel
•	 kiállítás a Főépítészi Iroda által meghirdetett kreatívpályázatokra   
 érkezett pályaművekből
•	 16.30-tól a nyertes pályázatok díjazása
•	 csepeli relikviák, személyes tárgyak interaktív bemutatása
•	 Helytörténeti érdekességek

A rendezvényre minden csepelit hívunk és várunk! 
A rendezvényen való részvétel ingyenes, 

előzetes regisztráció nem szükséges. 

Állandó iskolatörténet kiállítás

régi tárgyak 
kerestetnek!
„Amikor én még kissrác voltam” –  
a csepeli alma mater címmel állandó 
iskolatörténeti kiállítást rendez a csil-
lag-műhely közösségfejlesztő egyesü-
let. a tárlat a „csepel déli lakóközpont 
szociális célú rehabilitációja”elnevezésű 
projekt keretében valósul meg a régi rá-
kóczi iskolában, a csepeli Helytörténeti 
gyűjtemény szakmai támogatásával.

Várjuk azok jelentkezését, akiknek  
a birtokában van 1980 előtt készült, ok-
tatással kapcsolatos bármilyen tárgy 
(tanszer, iskolaköpeny, dokumentum, 
fotó, stb.), és azt szívesen felajánlanák 
kiállítás céljára. Jelentkezésüket várjuk 
a csillagmuhely@gmail.com e-mail cí-
men, vagy a helytörténeti gyűjtemény 
278-2747-es telefonszámán. 

A jelentkezés határideje: 
április 30-a

Befogadó családokat keresnek
Mi legyen a gyerekkel, ha egy egyedülálló szülőnek kórházba kell mennie? 
Mi történik egy családdal, ha hirtelen el kell hagyni otthonukat és a szü-
lőknek minden idejükre szükségük van, hogy dolgozni tudjanak, hogy újból 
megfelelő lakhatást találjanak?

a Fehér kereszt közhasznú egyesület helyettes szülői hálózata az ilyen típusú 
problémákra nyújt megoldást. Tagjai olyan családok, akik szívesen megnyitják 
otthonukat a bajba jutottak előtt: saját gyermekeik mellett, vagy éppen helyet-
tük bármikor készek egy-két vendég gyerekekről gondoskodni. 
 
csepel önkormányzata a Fehér kereszt közhasznú egyesülettel kötött ellátási 
szerződése keretében biztosítja a XXI. kerületben a helyettes szülői gondozást 
csecsemők és kisgyermekek részére. a helyettesítő család kiválasztásánál 
fontos szempont, hogy a gyerekek a lehető legkevesebb változást szenvedjék 
el, míg szüleiktől távol vannak. a feladatra való felkészülés egy ingyenes, öt-
venórás felkészítő tanfolyam elvégzésével indul, amely várhatóan 2015 máju-
sában kezdődik. 

A Fehér kereszt közhasznú egyesület munkatársai 
a 343-6680-as, illetve a 06-20/961-9359 és 06-70/317-5354 
számokon vagy az egyesulet@feherkereszt.hu e-mail címen 
várják a családok jelentkezését. 
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progrAmok

progrAmok, gAlériákámk

Királyerdei Könyvtár
Szent István u. 230., tel.: 277-5278
Nyitva tartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

Május 1-jén ingyenes negyedéves be-
iratkozás! DVD-akció – kettőt fizet, hár-
mat vihet. 15 óra:  Simon Attila: Kézenfek-
vő állatmesék – zenés, animációs előadása 
nem csak gyerekeknek. 16 óra:  Kassovitz 
László mesemondó: Magyar népmesék, 
rímbe és ráncba szedve – interaktív elő-
adása. Játékokkal, vetélkedőkkel vár-
juk az egész családot 12-től 18 óráig. 

A könyvtár hagyományos programjai: 
3-1-2 Meridiántorna®: kéthetente csü-
törtökön 15 órától (ápr. 23., máj. 7.)
Kreatív klub: április 24-e (péntek), 16.30 óra
öröm klub: április 24-e (péntek), 16.30 óra
Matematikakorrepetálás általános isko-
lásoknak: minden szerdán fél 3-tól fél 4-ig.

Május 6-a, 17 óra: Asztrológia a minden-
napokban címmel tart előadást Csikós Olivér

A könyvtár állományából kivont könyvek 
100Ft/db áron vásárolhatók meg a nyitva 
tartási időben.

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.

* * *

SÉtálÓ UtCAi Könyvtár  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitva tartás: h: 12–19 óra; k–cs: 10–18 
óra;  sz–p: 13–19 óra; szo: 9–14 óra

eZ(O)KOS klub következő előadásai:
Május 6-a, 17 óra: Mindent a számmisztiká-
ról – Ismerjük meg önmagunkat, társunkat, 
gyermekünket! A számok és a betegségek 
összefüggése. Denke Ibolya numerológus 
előadássorozata. Május 20-a, 17 óra: Min-
dent a grafológiáról – Hegyes Andrea grafo-
lógus előadás, íráselemezéssel

Színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné 
Rózsa várja a színházrajongókat hétfőnként 
16-tól 18 óráig. (novak.rozsa@gmail.com; 
tel.: 06-30/414-1684)

Hajókirándulás. Június 13-án Csepel–
sziget körüli egész napos kirándulás. Két 
alkalommal zsilipelés, megállás Ráckevén. 
3800 Ft /fő, 6 év alatt ingyenes.

Pódium – színházbarátok köre
Május 16-a: 19 órától a Thália Színházban 
nézzük meg Terrence McNally: Ketten egye-
dül című vígjátékát. A két szereplő: Schell 
Judit és Csányi Sándor

Kanasztacsata. Minden kedden kár-
tyaklub 10 órától 
Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 
év felett a beiratkozás ingyenes! Helyben 
használat ingyenes. Egyéb díjakról érdek-
lődjön honlapunkon vagy személyesen, 
illetve a 2763-512 telefonszámon.

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

Kéthetente új könyvek!  60-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás!
DVD-kölcsönzési akció: kettőt fizet, hármat 
vihet.
Minden előadás ingyenes, szeretettel vár-
juk önt is !                               
A könyvár 2015. május 1-jén és 2-án 
zárva tart!

* * *
vÉnUSZ UtCAi Könyvtár  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitva tartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

nálunk egy könyv áráért éves tagsá-
got válthat! 
Játsszunk együtt!
Május 6-a, 14 órától a Délután Alapítvány 
társasjátékklubja vár minden játszani szere-
tő 9–99 évest.

Kineziológia-klub
április 29-e, 16.30 óra: Elengedés, de 
hogyan?” Május 13-a, 16.30: Szerepcse-
rék a mindennapokban
Minden programunk ingyenes. Kérjük a prog-
ramok résztvevőit, hogy beiratkozásukkal 
támogassák a könyvtár működését. Regiszt-
rációs tagság ingyenesen váltható a könyvtár-
ban. További hírek, információk a www.fszek.
hu honlapon, illetve a Facebookon keresse a  
„Vénusz utcai könyvtár”-at!

* * *
CSePeli MUnKáSOttHOn
KUltUráliS KöZPOnt
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

április 25-e, 18.00: Kromaticanto Singers 
(énekegyüttes) koncertje.  Vendég: Hal-
per-Hendrix
2015. tavasz – Turay Ida bérlet
április: 30-a 19.00: A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ – 
zenés vígjáték két felvonásban
Május 19-e, 19.00: A maláji lány – zenés 
játék (Bérleten kívüli előadás – bérletesek-
nek fél áron! 

Könyvtár ÉS rendeZvÉnyei
nyitva tartás: 
h: 13.00–16.00, k: 8.00–18.00, sz: szünnap, 
cs: 13.00–18.00, p: 10.00–16.00, szo: zárva
OlvASÓ ÉS KirándUlÓ nAgyiK KlUbJA 
Április-28-a, 16.30: kertbarátkör
Május 5-e, 11.00: klubnap 
Május 9-e: Kisbér–Mór–Majk  kirándulás 
tAMáSi lAJOS OlvASÓ MUnKáS KlUb
árpilis 28-a, 17.00: Gyimesi László költő, 
kritikus, Írószövetség tagjának irodalmi estje
Május 12-e, 17.00: Drégely István költő 
új verskötetének bemutatója 80. születés-
napja alkalmából
galéria 21
Stemmer Ferenc Fotóklub tavaszi tárlata 
május 16-áig tekinthető meg.
OKtAtáS
Óvodai dajka, pedagógiai, gyógypeda-
gógiai segítő, családsegítő, kisgyermek-
gondozó képzések. 
erdei tanodú, a képességfejlesztés ottho-
na. Alapozó mozgásterápia gyerekeknek.
KlUbOK, SZAKKöröK
Csepel Táncegyüttes Gyermekcsoportja, 
Csemeték Óvodás Néptánccsoport, Komplex 
Tánciskola, Klasszikus Balett Iskola, Réti Pál 
Fotóklub, Csepeli Képzőművész Kör, hiphop 
locking tanfolyam, Hatha jóga, Hastánc 
Klub, Alakformáló Torna Klub, Kravmaga 
és defendo, wing tzun kung-fu, Nyugdíjas 
Nosztalgia Klub, Szenior Táncklub
SZOlgáltAtáS 
Jogpont + ingyenes jogi tanácsadás  
Dr. Osztrovszky Zoltán csüt. 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 jegyiro-
dája: hétfő–péntek: 14.00–18.00
Béres Ria: 276-9523; 06-20/476-3189
A Munkásotthon (Csepel Színház) bérlet- és 
jegyirodája: hétfő–péntek: 16.00–18.00

* * *
CSePel gAlÉriA
(Csete Balázs utca 15.), tel.: 278-0711

Beretvás Csanád szobrászművész kiállítása. 
Megnyitó: április 23-a, 17 óra. 

* * *

erdei ÉvA gAlÉriA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29.,tel.: 420-0334 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Orient Enikő textiles iparművész tanítványai-
nak kézműves munkái április 30-áig látha-
tók.  Május 2-a, 17 óra: Vihart Anna restau-
rátor, képzőművész illusztrációiból rendezett 
kiállítás és a Sárkányszelídítők című könyv 
bemutatója.

nAgy iMre áMK – 
KöZMŰvelŐdÉS – 
Könyvtár – iFJÚSági
inFOrMáCiÓS POnt
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu

KiállítáS

Horváth l. Adrián (lAdrián) grafikus-
művész Csend című kiállítása május 
3-áig tekinthető meg.

legO®-KiállítáS

2015. április 23-án, 9.00-18.00 között 
legO®-kiállítás nyílik. Belépődíjas 
rendezvény. A csoportok előzetes beje-
lentkezése szükséges. Megtekinthető: 
április 26-áig.

tábOrOK 2015

2015. június 15–19.: Ritmikus gimnasztika 
2015. június 22–26.: Akrobatikus rock and roll
2015. június 22–26. : Fashion dance
2015. június 29.–július 2.: Tündértánc
2015. július 6–10. : Íjász
2015. július 6–10 : Kreatív zene-varázs
2015. július 20–24. : Sakk
2015. július 27–31. : Sakk
2015. július 27–31. : Íjász 
további információk 
és jelentkezés: 420-7874

CSOPOrtJAinK 

PiCÚrOKnAK (3 éves korig)
baba – Mama Klub
szerda 9:00–10:00
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú ba-
bák és mamák társaságában játékkal eltölte-
ni egy kis időt, miközben meg tudják beszélni 
aktuális gondjaikat a kisgyermekgondozóval. 
Az első alkalom ingyenes, utána 200 Ft.

tÜndÉreKneK, MAnÓKnAK (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 17.15–18.00
Vezeti: Koleszár Viktória
Cseppecske néptánc
hétfő: 16.30–17.30
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17.00–18.00
Vezeti: Polákovics Rita
ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök 17.00–18.00
Vezeti: Recsnik Zsófia

SUlibA JárÓKnAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30–18.00
Vezeti: Juhász Péter
blACK tOP hiphoptánciskola
szerda: 17.00–18.00, 
péntek: 18.00–19.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel néptánc
hétfő: 17.30–19.00
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd 17.00–18.00 (alsós), 
18.00–19.00 (felsős); 
szombat: 10.30–11.30 (alsós), 
11.30–12.30 (felsős). 
Vezeti: Toronya Alexandra
Kis-Csepel néptánc
szerda: 18.30–20.10, 
vezeti: Varga Edit
ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda: 16.00–17.00
Vezeti: Polákovics Rita

Wing-tsun kung-fu
hétfőn 19.00–20.30, 
csütörtökön 18.30–20.00, 
vezeti: Bereczky Péter

FelnŐtteKneK
do-in torna
szerda 18.00–19.00
vezeti: Orbán Tamásné, Kati 
Zumba
hétfő: 18.00–19.00, 
szerda: 19.00–20.00, 
péntek: 17.00–18.00, 
vezeti: Pinelli Andrea
Hastánc
kedd 18.00–19.00, 
vezeti: Tóth-Czirják Aliz
Meridián torna – 
„Élj száz évig egészségesen”
csütörtök 18.30–19.30
Ingyenes! 
Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Pingpongklub
kedd 17.00–20.00, 
vezeti: Antal Tivadar

önzetlen masszázs gábortól 
hétfő 16.00–20.00; Ingyenes nyugtató, fris-
sítő, relaxáló masszázs tanácsadással.

Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak! Nyitvatartási időben – a használat 
feltétele: könyvtári tagság.

info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni va-
lahová egy kis beszélgetésre, problémáid 
megoldásához szakemberek segítségét kí-
vánod igénybe venni. 
Az Info Pont nyitvatartási ideje: 
hétfőtől péntekig: 12.00-től 20.00-ig, 
szombaton: 9.00-től 13.00-ig

ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig: 13-tól 17-ig, szom-
baton: 9-től 13-ig
(20 perc/fő/alkalom)

nyitva tartás:
Közművelődés: 
hétköznapokon 12.00–20.00, 
szombaton 9.00–13.00
Könyvtár: 
hétfőn zárva, 
keddtől péntekig 13.00–19.00, 
szombaton 9.00–13.00 

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

kedvezményes vásárlás
cseriti pont Adománybolt nyílik 
csepelen május 6-án, a kossuth 
lajos utca 47-49. szám alatt. a bolt 
kedvezményes vásárlást biztosít a 
rászorulók, a kisnyugdíjasok, a  fi-
atal házasok, a családok és minden 
csepeli lakos számára.  
A nyitás napján 11 órától várják a 
vásárlókat. 

közgyűlés 

A Csepeli Mozgássé-
rültek Önálló Egye-
sülete 2015. április 
28-án, 16 órától köz-
gyűlést tart a Csa-
ládsegítő Közösségi 
Házban (1215 Buda-
pest, Csete Balázs u. 
17-19.)
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rejtvény

a helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között 1000 forintos libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: május 4.

sorsoltunk!   az április 9-ei skandináv rejtvény nyertese: Tátrai József 1213 budapest, mária királyné útja. a gyerekrejtvény nyertese: Vajda dávid péter 1214 
budapest, kossuth lajos u.  nyereményük egy-egy ajándékcsomag, melyet szerkesztőségünkben vehetnek 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

kiadja: a csepeli Városkép kft.
Felelős kiadó: Vida István ügyvezető igazgató, vidaistvan@csepelivaroskep.hu
szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 budapest, csete balázs utca 15. 
(csepel galéria), 1751 pf. 28., tel.: 278-0711, zubormonika@csepelihirmondo.hu. 
a másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.
szerkesztőségvezető: máger Judit, info@csepelihirmondo.hu

munkatársak:  antal zsuzsa, csarnai attila, csordás andrea, Halászi Vilmos, 
kis györgy, kitzinger adrienn, kónya 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 2015. május 7-én, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

gyereksArok

Rejtvényünkkel ismét egy rendezvényre hívjuk fel a figyelmeteket. 
Hány órakor fog kezdődni a program?

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje 9. Ízetlen az étel 10. Kevert sör! 11. … Lajos (színész volt) 
12. Nagyon öreg 14. Zokogni kezd! 15. Dunántúli sportegyesület 17. Szakítom 19. Járást segítő 
eszköz 21. Csiga-… 22. Leinti, az eleje nélkül! 24. Indulatszó 25. Majdnem jut! 27. Szélei nélkül 
licitál! 29. Világjáró 32. Kettős betű 33. Tánclépés 35. Kicsi Éva 37. Előd

Függőleges: 1. Üreges rúd 2. Ízesíti 3. Étellel ellátna 4. Például röv. 5. Elakad egyneműi! 
6. Lenget msh-i 7. Rönk fele! 8. Majszolgat 13. Verébalkatú ragadozó madár 16. Eszter becézve, 
visszafelé! 18. Görög betű 19. A meghatározás vége 20. Vegyjele: Sn 23. T.sz.2.sz. 26. Banki úton 
küld pénzt 28. Ismeretlen dolog, vagy aminek nem jut eszünkbe a neve 30. Kevert sas! 31. Osztja 
páratlanjai! 34. Ék! 36. Férj, a feleség szülei szempontjából   

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Radnóti Művelődési Ház

Sajnos a „nyomda ördöge” kissé megnehezítette ezt a feladványt: 
Kimaradt a vízsz.33. és eltűnt egy fekete négyzet is a függ.19. felett. 
Gratulálunk azoknak, akik még így is meg tudták fejteni a rejtvényt!

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

33 34 35 36

37
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Hirdetés

INGATLAN________________________________________ 
HAláSZtelKen 800 nöl-es gyümölcsös 68 nm-es lakóház-
zal, kerítve eladó. Ár: 12 mFt. T.: 06-20-218-3925________________________________________ 
FÉl házrész (3+félszoba összkomfort, pince, melléképület, 
kert, garázs) eladó 14,5 mFt! T.: 06-70-502-9347 ________________________________________ 
SZigetSZentMiKlÓS Sóhegyi tavaknál 30 nm-es, tég-
lából épült hétvégi nyaraló 60 nm-es pincével 10,6 mFt. 
T.: 06-30-964-5550

EGÉSZSÉG________________________________________ 
gyÓgyPediKŰr, manikűr, géllakkozás, lábmasszázs, 3-4D 
műszempilla - óriási akcióban! Csepelen INGYEN házhoz 
megyek! T.: 06-70-323-1230 www.pedikursziget.hupont.hu

FESTMÉNY________________________________________ 
19-20. SZáZAdi magyar és régi külföldi festmények, mű-
tárgyak vétele készpénzért. Díjmentes értékbecslés. 
Tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu 
Nemes Galéria: 1024. Szilágyi Erzsébet fasor 3.

OKTATÁS________________________________________ 
OKJ-S óvodai dajka, pedagógiai és családsegítő, gyógype-
dagógiai segítő szakképzés, felkészítés. T.: 06-30-269-1061, 
www.kaszaszakkepzes.hu nysz:01-0064-04

EGYÉB________________________________________ 
KUtyAKOZMetiKUS 20 éves szakmai, kiállítási, tenyésztői 
gyakorlattal vállalja az Ön otthonában kutyája teljeskörű 
kozmetikáját. T.: 06-20-973-5090

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

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
HAláSZtelKi varrodába varrónők jelentkezését várom. 
T.: 06-30-209-5292 ________________________________________ 
PÉKMUnKáSt dagasztói gyakorlattal és gépkocsivezetőt 
azonnal felveszünk. T.: 276-4105, 276-0720

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
AUtOMAtA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148________________________________________ 
AblAKJAvítáS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve vállalom 
kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szigetelését ga-
ranciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269
dUgUláSelHárítáS díjtalan kiszállással mérsékelt ára-
kon, korszerű gépekkel falbontás nélkül, több évtizedes 
gyakorlattal, gyorsan, tisztán, lakosságnak és közületi meg-
rendelőknek. T.: 420-6812, 06-30-272-7987 
gáZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, 
cirkók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gázter-
vezések, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768________________________________________ 
FeStÉS- mázolás, tapétázást 20 % árengedménnyel válla-
lunk takarítással. T.: 06-20-358-9867.________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén is. javítás ese-
tén, ingyenes csepeli kiszállással. T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
dUgUláSelHárítáS falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tar-
tályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáink-
ra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
FeStÉS-mázolás- tapétázás, kisebb munkák vállalása is. 
Kőműves javítások, gipszkartonozás. Kovács Gergely. 
T.: 06-30-568-6255________________________________________ 
víZ, fűtés, csatornaszerelés, vízóraszerelés, dugulás-elhá-
rítás, csőtörés-elhárítás garanciával, kisebb javítási mun-
kák: WC, csaptelep javítás. Balla és Társa Kft. T.: 277-6690, 
06-20-969-4833________________________________________ 
ZárSZerviZ, rácskészítés! Zárnyitás, zárcsere, ajtórácsok, 
ablakrácsok, kapuk, kerítések készítése, egyéb lakatosmun-
kák. T.: 06-30-299-1211; www.racskeszites.hu________________________________________ 
redŐnySZerelÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalagfüg-
göny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső műanyag pár-
kányok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 06-20-321-0601

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
Telefon és fax: 278-0711. Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig, info@csepelihirmondo.hu

Csepel Művek Központi Irodaház és Innovációs 
Központban, légkondicionált, kiváló 
esztétikával bíró különböző kivitelű és 
kialakítású irodák bérelhetők 16nm-500nm-ig. 
» Határozatlan/határozott időre. 
» Határozott idejű szerződés esetén további

kedvezményeket adunk a bérlőink részére. 
» Az irodaház saját parkolóhelyekkel bír.
» Bérleti díj: 3 - 5.5 Euro/nm + Áfa.

A Csepel Művek területén található irodaház a csepeli HÉV -től 
és több buszmegállótól 8-10 perc alatt gyalog is megközelíthető.

Halekné Antal Mónika várja megkeresésüket a helyszínen – 
1211 Budapest, Varrógépgyár u. 8-10. –,  illetve az alábbi elérhetőségeken:

email: halekne@a1ingatlan.hu, mobil: +36 30 660 0012
www.csepeliroda.hu

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. FELVÉTELT HIRDET 
ÁLTALÁNOS ASZTALOS SZAKMUNKÁS VAGY TECHNIKUS

MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Az elvárások: 
• Asztalos szakmunkás vagy asztalos technikus végzettség

• Felelősségvállalás, önálló munkavégzés
• Minőségi munkavégzés.

• Munkatapasztalat nem szükséges

Jelentkezni a +36 30 318 32 56 telefonszámon lehet. 

Masszázsainkról bővebb információt a
www.thaikert.hu oldalon vagy a 

06-20-501-14-83-as  telefonszámon kaphat.

Csepelen a Korzó Üzletházban Thaiföldről érkezett, 
szakképzett masszőrök várják Önöket kellemes
környezetben Tradicionális Thai Masszázsra. 

       A
ki ezt a hirdetést kivágja  

 és a szalonban bemutatja, annak minden    

60,  90 vagy 120 perces masszázs árából             

1.000.- fo
rint kedvezményt adunk!

Elérhetőségek: 
Bp., XXI. II. Rákóczi F. u. 142. 

(Korzó Üzletház)
Telefon: 06 /20 /501-14-83                                  

Web: www.thaikert.hu  
Facebook: 

   Thaikert Tradicionális Thai Masszázs Szalon - Csepel

AKCIÓ!
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GARÁZSVÁSÁR
CSEPELEN!

HOZZA EL HASZNÁLT, DE JÓ ÁLLAPOTÚ TÁRGYAIT.
ITT ELADHATJA, VAGY ELCSERÉLHETI

A FELESLEGESSÉ VÁLT JÁTÉKOKAT, KÖNYVEKET,
PORCELÁNOKAT, RUHÁKAT,

KISEBB HASZNÁLATI TÁRGYAKAT.

AZ ASZTALFOGLALÁS REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT.

A RADNÓTI MIKLÓS MÛVELÔDÉSI HÁZ ELÔTT
MÁJUS 9-ÉN, SZOMBATON,

9 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT

1500FT/ASZTAL INFO: 278-2757
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

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

április 25.
I. CSEPELI ORIENTÁLIS TÁNCFESZTIVÁL
Jegy: 1200 Ft, gyermekeknek 6 éves kor alatt 
díjmentes. Jegyinformáció: Tóth- Czirják Alíz 
06 30/722-0562

Május 9. 9.00-13.00
BABABÖRZE – HASZNÁLT RuHÁK éS EGYéB 
GYERMEKHOLMIK VÁSÁRA
A börzére bérelhető asztal 1000 Ft, 1500 Ft és 
2500 Ft-os áron!

Május 17.  10.00-18.00
XX. KIRÁLYERDEI ÁSVÁNYBÖRZE éS KIÁLLÍTÁS
Különböző ásványok és ékszerek kiállítása és 
vására. Belépő: 200 Ft

KiállítáS

MADE IN KGST- RETRO HASZNÁLATI TÁRGYAK 
KIÁLLÍTÁSA Megtekinthető: május 1 – júni-
us 13.  A belépés díjtalan!

ÚJ tAnFOlyAM 

SzíNItaNoda – JElENtKEzőKEt VÁRuNK! 
a Veronilla dráma és musical Stúdió szeretettel vár 
minden érdeklődőt 4 – 70 éves kor között! Színjátszás, 
helyzet- és stílusgyakorlatok, kommunikáció, musical 
és színpadi tánc, énekhangképzés, beszédtechnika.  
Próbák időpontja: szombat 10-12 óra; Vezeti: dévényi 
Judit Stúdióvezető, rendező (06-70-326-7917)

daNCE & toNINg: 
Karibi táncos zsírégető és alakformáló óra. 
időpont: péntekenként 18.00-19.00 
további információk: horvath.beci@hotmail.com

HoBBy SzINtű  VIRÁgKötő taNFolyaM INdul 
KEzdőKNEK! aki szereti a virágokat és a növényeket 
és még egy kis kézügyességgel is megáldotta a sors, 
annak itt a helye! Várjuk szeretettel!  időpont: 
kedd 10-12.00,  szerda 18.00-20.00 Jelentkezni 
lehet: Steer Éva virágkötőnél 06-30-465-2840 

BÁBOS MESEKuCKÓ BABÁKNAK éS MAMÁKNAK
Bábos mesés kreatív foglalkozás 1,5-4 éveseknek, mely 
három részből áll: bábismerkedő: sok ismert mon-
dókával, dallal kísért interaktív bábjáték a babák kö-
zött; mesetorna: ahol egy akadálypálya segítségével 
végigjárjuk a "főhösök" útját, vagyis mászunk, hem-
pergünk, bukfencezünk; maszatolás: ahol festünk, 
tépünk, gyúrunk, és kipróbálunk mindent, aminek 
előkészítése otthon sokkal tovább tart, mint maga az 
alkotás :)  időpont: csütörtök 10 -11 óra. Részvéte-
li díj: 1200 Ft/alkalom vagy 5000 Ft/5 alkalom. Előzetes 
jelentkezés és bővebb információ a foglalkozásvezető-
nél: Papp Judit +36 20 486 6443, pappjudit09@gmail.
com, https://www.babosmesekucko.hu

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

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

április 25. szombat, 18-22 óráig
GÖRÖG TÁNCHÁZ – élőzenés táncoktatás 
a csepeli Görög Önkormányzat szervezésében
Zenél: MYDROS zenekar. A belépés ingyenes!

KlUbOK

KATTANJ A HÁLÓRA! – számítógépes ismeretek 
kezdőknek. Ingyenes, interaktív csoportfoglal-
kozások a Csillag-műhely szervezésében. Szer-
da: 18.00-20.00

JÁTSSZuNK EGYÜTT! Minden hónap első szer-
dáján 14 órától a könyvtár előterében. 
A Délután Alapítvány csepeli tagjai biztosítják 
elsősorban nyugdíjasok, középkorúak számára 
a társasjáték lehetőségét. A részvétel ingyenes! 
Szeretettel várnak minden játszani szeretőt! 

ÖkoKör hétfőnként 13-15 óra között. Ha Te 
is szeretnéd zöldíteni háztartásod, gyere el hétfő 
délelőttönként, hogy hasznos tanácsokat kapj, és 
kis lépésenként Te is tegyél valamit környezete-
dért! A program ingyenes, a jó hangulat garan-
tált, csak a lelkesedésed kell hozzá!

CSOPORTOS HANGFÜRDő TERÁPIÁS TÁLAKKAL
április 30. 18-19 óráig
A hangfürdő ideje alatt kényelmes helyzetbe pi-
henünk, a tálak hangjai mély relaxációs állapotot 
hoznak létre. Ára: 1500 Ft/fő. Vezeti: Máthé Haj-
nal vaisnava teológus, hangterapeuta

tAnFOlyAMOK

Ringató szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
ovis karate (5-6 éveseknek)  
hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00
angol a HElEN doRoN szervezésében ovisoknak:
szombat: 9.30-10.30
Hip-hop (8 éves kortól):
hétfő: 16.00-17.00, csütörtök: 16.30-17.30
Hastánc: szerda: 19.00-20.30
Capoeira abolicao:
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
Reggeli Frissítő torna: csütörtök: 9.00-10.00
aerobic-mix:
hétfő: 19.00-20.00; csütörtök: 19.30-20.30
alakformáló torna: hétfő, csütörtök: 18.30-19.30
Bokwa Fitness:
hétfő: 19.00-20.00, szerda: 18.00-19.00
zumba: kedd: 19.30-20.30, csütörtök: 19.00-20.00
Kyokushin Karate:
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-18.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.00-19.30
önzetlen masszázs: kedd: 16.00-20.00 

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti.

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

Áprilisi programok:

Előadóestek 16 órától
Április 24-e: Varázslatos klasszikus zene

Előadók: P. Kozma Anikó zongorán és Orbán Boglárka fuvolán 

Filmvetítések szerdánként 15 órától           
Április 29-e: Rangon alul. Rendezte:  Bán Frigyes 1960

Jogi tanácsadás 
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben 

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva  ügyvéd

Egészség nap
Gyógy-masszás minden hétfőn 10 órától 15 óráig: dr. Solymosi Mária; 

minden szerdán, csütörtökön és pénteken 14 órától 17 óráig: Terleth Mónika

Kímélő torna
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 8 órától - 10 óráig.

Meridián torna hétfőnként 10-tól 11 óráig.

Táncos, zenés szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16 órától 19 óráig tartanak.                                                             

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 14 és 18 óra között vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 
A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 12 és 18 óra között.

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

Minden nyugdíjast szeretettel várunk. A programok ingyenesek.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 10 és 18 óra között, 
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

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

XX. KIRÁLYERDEI
ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS

ÉS BÖRZE
MÁJUS 17.

10-18 ÓRÁIG

Belépő: 200 Ft/fő,
10 év alatti gyerekeknek

díjmentes

ARANYMOSÁS,
CSIGAOVI
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Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004

„MADARAK A VÁROSBAN – 
MADARAK CSEPELEN”

Projektazonosító: DLK-PA-2014-003/5/001

Helyszín: Budapest XXI. kerület, Karácsony Sándor utca, 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár előtti füves terület 

Időpont: 2015. április 25. (szombat), 9-12h között. 
Esőnap: 2015. május 2. (szombat)

Program:
Madárbarát mintakert telepítési akció
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület meghirdeti 
Madárbarát mintakert telepítési akcióját Csepelen a „Ma-
darak a városban – Madarak Csepelen” projekt keretében.
Vegyen részt családjával Madárbarát mintakert kihelyezésében, 
madarásszon, játsszon velünk és nyerje meg a helyszínen kisor-
solásra kerülő 3 db távcső egyikét!
A programra minden érdeklődő gyereket és felnőttet szeretettel 
várunk! A rendezvény ingyenes. 

Részleteket a www.mme.hu 
honlapunkon lehet olvasni.

Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

MARGITSZIGET

CSEPEL

SZIGET A 
SZIGETEN!

Budapest Főváros Önkormányzata 
idén is megtartja a Föld Napjához 

kapcsolódó, nagyszabású családi napját.
A rendezvényhez ezúttal Csepel 

is csatlakozik programjaival!

Tedd meg 
magadért!

Margitsziget – április 25., 
szombat, 10-21 óráig

Szeretettel várjuk!

FÖLD
NAPJA
FÖLD
NAPJA

2015. ÁPRILIS 25. SZOMBAT 9 ÓRA2015. ÁPRILIS 25. SZOMBAT 9 ÓRA

Együttműködő partnereink: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.,
Macskamánia Magyar Macska Egyesület, Csepeli Kertbarát Kör Egyesület

Program:
9 órától Közös virágültetés 
 a Művelődési Ház előtt (kedvező időjárás esetén)

10 órától Hernyók Könyve – a Kisvirág kreatív 
bábcsoport előadása

11 órától Sütő Enikő Modelliskola divatbemutatója 
újrahasznosított anyagokból • Macska-

 bemutató és simogató – Macskamánia 
Magyar Macska Egyesület • Fellép 

 a Csep’ Jazz Dance Táncegyüttes • 
 Mi fér el egy balkonládában? – Csepeli 

Kertbarát Kör Egyesület 
12 órától Lépj egyet! – Fitness percek az 

egészségért Vágási Szilvivel és Papp 
Noémivel • Zöld háztartási praktikák – 

 a Csepeli  ÖkoKör bemutatója
13 órától Rácz Gergő, Fonogram díjas énekes, 

zeneszerző koncer¦e

Ezen kívül:
szatyorkiállítás • állatbemutató • kézműves 

foglalkozások • ökojátszótér • használtelem-gyűjtés • 
zöld pálya • pályázatfigyelő • háztartási elektronikai 

hulladékátvétel • fűszerfelismerés • reform büfé

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757, www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

A programváltoztatás jogát fenntar�uk!

Csepeli Hírmondó 23



progrAm

9:30 „TV torna” a májusfa körül

10:00 Négy�ögletű Kerekerdő – a Kincses Színház gyermekelőadása

11:30 Retro ra�filmslágerek a Csepeli Auth Henrik Fe�tivál Fúv�enekar előadásában

12:00 Dani bohóc műsora

12:30 Születésnapi tortavágás – 40 éves a Királyerdei Művelődési Ház

13:30 „H¦ajáró Pannoniák” – motor©találkozó a Pannonia MGTSZ �erv¬ésében

14:00 Önök kérték: Spencer Hill Magic Band koncert 

  (a �ünetben sör-virsli verseny)

16:30 Rádiókabaré – a �ínpadon Éles István

17:30 Csonka Bandi retro műsora

19:00 Zorall koncert (a művelődési ház melletti parkolóban)

Kedv¬őtlen időjárás esetén a �ínpadi programokat a művelődési házban tartjuk meg.

A rend¬vényre a belépés díjtalan, mindenkit �eretettel várunk! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
 

Királyerdei Művelődési Ház

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

e-mail: kiralyerdeim·h¦@csepelivar©kep.hu

www.csepelivar©kep.hu

Csepeli retro majális
Május 1. péntek

Veteránok: PSZH (páncélozott �állító harcjármű); 13:30 órától Pannonia motorok minden mennyiségben; Csep�i, a guruló kiállítás   

Kiállítások: 40 éve történt – kamarakiállítás a Királyerdei Művelődési Ház történetéről, MADE IN KGST – retro ha�nálati tárgyak 

kiállítása, Csepel és a gyár – a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény állandó tárlata   Gyerekeknek: mini vidámpark, teknőc simogató, 

kézműves foglalkozások, arcfestés, lufihajtogató bohóc   Könyvtár: 12:00 órától várja látogatóit kölcsö¾éssel, kv¿játékokkal. A majális 

ideje alatt negyedéves ingyenes tagság váltható!   Ut¦ás: 9:30 órától ¦ önkormánÁat elől óránként 40 fős kisvonat indul a rend¬vény 

hely�ínére díjmentesen   Ga�tronómia: sültkolbá�, virsli, marhapörkölt, zalai dödölle, krumplis pr�a, cukrá�sütemények, kürtőskalács, 

RÂmajer kézműves sörök 

 

Ajánlataink 2015. április 1-30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!  

SZŐNYEG 
Galaxy

80×150 cm 
9.990 6.990 Ft/db,

160×230 cm 
29.990 19.990 Ft/db

Ft/m²

2.399

1.699
LAMINÁLT 
PADLÓ 
8 mm auckland tölgy,
1,985 m²/ 3.373 Ft/doboz

120×170 cm

17.990 
11.990 

Ft/db

665/111

CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc út 277.   Tel: 278-01-09 
Nyitva: H-P: 9-19, Sz: 9-19, V: zárva   www.diego.hu

VÁRJÁK A JELENTKEZŐKET
 

RÉSZLETEK A 11. OLDALON
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