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A 300 millió forintos beruházásnak kö-
szönhetően elsőként az Erdősor és Festő 
utcai óvodában kezdhetik el a homlokza-
ti nyílászárók cseréjét. Elvégzik az épület 

szigetelését és a fűtés-korszerűsítést is. A 
Napsugár Óvodában a homlokzati nyílás-
zárók cseréjére, a hőszigetelésre és a fű-
téskorszerűsítésre jut támogatás. A Játék-

sziget és Hétszínvirág Óvodában hasonló 
munkálatok lesznek idén.

A 300 millió forintos fejlesztésen felül az 
Erdősor és Festő utcai óvoda, a Hétszínvirág 
Óvoda, annak Bóbita Tagóvodája valamint 
az Aprajafalva–Gyermeksziget Óvoda ud-
varának felújítására is sor kerül idén – ha-
tározott a képviselő-testület. A munkát  
a Csepeli Városgazda végzi. Kérdésre vá-
laszolva Borbély  Lénárd polgármester ki-
emelte, hogy teljes felújítást végez a kerület. 

Birkózócsarnok a Hollandi úton
A három lehetséges helyszín közül eldőlt, 
hol épülhet meg a korszerű, kisméretű sport-
csarnok. Az ellenzéki képviselők által is 
támogatott javaslat szerint a Hollandi út 8. 
szám alatt, a Duna-parton adnak otthont az 
500 millió forintos beruházásnak, amelyből 
100 millió forint az önkormányzati önrész. 

A fejlesztés nem vesz el a Kis-Duna-part 
zöldterületéből, a birkózás mellett pedig 
más sportágaknak és az önkormányzati 
rendezvényeknek is otthont fog adni. Cse-
pel önkormányzata feladatai ellátása során 

Megkezdődhet az óVodák és azok udVaraInak felújítása

Ülésezett a képviselő-testület

Borbély Lénárd polgármester a képviselő-testületi ülésen aláírta a vállalkozói 
szerződéseket a közbeszerzésen nyertes vállalkozókkal az óvodák idei felújítására

Százmilliót veszíthet Csepel 
dilettáns hibák miatt

Százmillió forintnál is nagyobb kára lehet 
a csepeli önkormányzatnak egy öt éve tar-
tó jogvita következtében. A rendkívüli kár 
egyik oka, hogy egy 2010-es közbeszerzé-
si szerződést nem az Európai Unió támo-
gatási feltételeinek megfelelően kötöttek 
meg. Ezen túl olyan felesleges pótmun-
kákat is megrendeltek majd elismertek az 
önkormányzat terhére, melyeket nem te-
hettek volna – értesült a Csepel.hu.

Még az MSZP-s vezetésű önkormányzat 
kötött meg 2010-ben a Hunép Universal 
Építőipari Zrt.-vel egy építőipari kivite-
lezési munkákra vonatkozó vállalkozási 
szerződést. A Magyar Államkincstár a tör- 
vénynek megfelelően építtetői fedezet-
kezelői feladatokat látott el a beruházás 
során, míg a beruházás előkészítésével 

és a projekt teljes körű lebonyolításával  
a Szenteczky János által igazgatott Csevak 
Zrt. került megbízásra annak teljes fele-
lősségével.

A képviselő-testület által megtárgyalt elő-
terjesztés szerint a projektmenedzsmenti 
feladatokat ellátó önkormányzati cég és  
a megbízott kft. nem a támogató által elő-
írt szabályok figyelembevételével készítette 
elő a közbeszerzési eljárást és kötötte meg  
a vállalkozási szerződést. Ennek következ-
tében több mint ötvenmillió forint késedelmi 
kamatot kell a bíróság esetleges döntésére 
fizetnie az önkormányzatnak. Ezenkívül  
a képviseleti és kötelezettségvállalási jogo-
sultsággal nem bíró személyek általi pót-
munka megrendelések (melynek pénzügyi 
fedezete nem volt, illetve a műszaki-szakér-
tői vélemény szerint szakmailag szükségte-
len beavatkozások voltak) okán szintén kö-
zel ötvenmillió forint fizetési kötelezettsége 

keletkezhet a bíróság döntése nyomán a cse- 
peli önkormányzatnak.

A képviselők hosszú és személyeskedő vita 
után név szerinti szavazáson döntöttek 
arról, hogy az önkormányzattal szembeni 
több mint százmillió forintos követelés kifi-
zetésével nem értenek egyet. A határozatot 
Szenteczky János, az MSZP frakcióvezetője 
és Takács Mónika MSZP-s képviselő asz-
szony nem szavazta meg: ők tartózkodtak. 
Takács Krisztián MSZP-s képviselő eltűnt 
a szavazáskor, de a többi városatya, a Fi-
desz-KDNP-frakció, a DK, a PM, a Jobbik 
frakciói, valamint Dobák István MSZP-s 
képviselő támogatták az előterjesztést. Az 
önkormányzat testülete arról is döntött, 
hogy ellenkérelmet nyújt be a bíróságon, 
a polgármestert pedig felhatalmazza arra, 
hogy a történtek miatt a szükséges polgári 
és büntetőjogi intézkedéseket megtegye.

Csepel.hu
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Európa egyik vezető kikötőlogisztikai 
cége, a HHLA AG Csepelt választotta leg-
újabb beruházásának célpontjává. A több 

tíz millió eurós beruházás nyomán 200 új 
munkahely létesül. 

A Metrans Danubia Kft., amely a HHLA 
(Hamburger Hafen und Logistik) leány- 
vállalata, egy új logisztikai és raktározá-
si terminált hoz létre Csepelen. A létesít-
mény nemcsak a kelet-nyugati áruforgal-
mat irányíthatja Magyarország felé, de 
az Ázsiából érkező és az oda szállítandó 
áruk legfontosabb csomópontjává válhat. 
Klaus-Dieter Peters, a HHLA AG elnök-
vezérigazgatója elmondta, a beruházás 
első ütemében kialakítják a raktározási 
területet, továbbá vágányokat, parkolóhe-
lyeket építenek, majd egy szociálisépület 
és egy irodaház is megépül. 

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere kö-
szönetet mondott a beruházóknak, hogy 
az új logisztikai terminál színhelyéül Cse-
pelt választották, majd elmondta, hogy az 
ilyen gazdaságélénkítő beruházások egy-
bevágnak a városvezetés elképzeléseivel. 

„Csepel nagy múltú ipari hagyományokkal 
rendelkezik, és 2010-ben a kerület lakói 
úgy döntöttek, hogy ezen az úton szeret-
nének továbbhaladni: a gazdaságélénkítés, 
az ipari fejlesztés és a munkahelyteremtés 
útján” – mondta a polgármester, majd hoz-
zátette, Csepelen mindig nagy örömmel 
fogadnak minden olyan fejlesztést, amely 
munkahelyeket teremt. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter hangsúlyozta, hogy a csepeli beruhá-
zásnak nemzetgazdasági jelentősége van. 
„A Metrans csepeli logisztikai beruházásával 
újabb lépést teszünk afelé, hogy egyrészt Ma-
gyarország legyen Európában a kelet-nyugat 
irányú áruáramlás fő útvonala, másrészt az 
Ázsiából érkező és az Ázsiába szállítandó 
áruk közép-európai csomópontja”– mondta 
Szijjártó Péter, aki beszéde végén köszöne-
tet mondott a csepelieknek, hogy „olyan fel-
tételeket teremtettek és biztosítanak, amelyek 
nyomán a beruházás lehetővé válik.” 

lass
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Klaus-Dieter Peters: több tíz millió  
eurós beruházás helyszíne lesz Csepel

neMzetgazdaságI jelentőségű beruházás Csepelen 

kétszáz új munkahely létesül 

– a lakosság önszerveződő közösségeivel 
való együttműködést, a kerületi sport és 
szabadidősport támogatását, a sportcélú 
együttműködést kiemelten kezeli – áll az 
előterjesztés szövegében.

Háros: elindulhat 
a belterületbe vonás
Sok éve húzódó probléma a kerület legel-
maradottabb része, Csepel-Háros átminő-
sítése. Borbély Lénárd polgármester javas-
latára Háros beépíthetőségének biztosítása 
érdekében a képviselő-testület elindította 
a szabályozási terv készítését és megkez-
dődött a partnerségi egyeztetés a társ-
szervekkel és a lakossággal, így van esély 
arra, hogy belátható időn belül rendeződik  
a kérdés a lakók megelégedésére.

sportcélú támogatások, 
nemzetiségi pályázat
Az évtizedek óta sok embert megmozgató 
és népszerű családi sport- és egészségnap, 
a Fut a Csepel-sziget idén 1,5 millió forin-
tos támogatást kap az önkormányzattól.  
A sportnap ősszel lesz. A képviselők dön-

töttek a 2015. évi sportcélú támogatások, 
valamint nemzetiségi pályázat kiírásáról, 
melyek feltételei hamarosan oldalunkon is 
megjelennek. A városatyák egyhangúlag 
támogatták, hogy a Csepel Halker-Kiraly 
Team Kick-box Akadémia ezentúl ingyen 
használhassa a régi Rákóczi iskola torna-
termét.

elfogadták a rendőrség 
és a tűzoltóság beszámolóját
Az április 30-ai ülésen az önkormányzat 
gazdasági társaságai, a XXI. kerületi rend-
őrkapitányság és a tűzoltó-parancsnokság 
is beszámolt előző évi munkájáról.

Óvodai átalakítás
A képviselők döntöttek az összevonást 
követő tagóvodanevekről is. Az előter-
jesztés elkészítésekor figyelembe vet-
ték a nevelői és a szülői munkaközösség 
véleményét is, így a tagóvodák önálló 
identitásuk mellett megtarthatják eddigi 
nevüket is, mindössze júliustól szerepel 
nevükben, hogy „Csepeli Csodakút Egye-
sített Óvoda”.

Hatmillió a csepeli kistáncosoknak
A Csepp-Csepel és Kis-Csepel fellépései-
re, a vezetők díjázására fordítható hatmil-
lió forintot szavaztak meg a képviselők  
a Csepeli Kistáncos Alapítványnak.

A testület döntött a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesületének, a Kisebbségekért- 
Pro Minoritate Alapítvány, a Királyerdei 
Nyugdíjas Klub és a Csepeli Birkózó Club 
támogatásáról is. Mindezek mellett az 
önkormányzat háromszáz darabot vásá-
rol a most készülő, Tóth II Józsefről szóló 
könyvből.

az önkormányzat tulajdonába 
kerül a BáV-székház
Csepel önkormányzata megvásárolja a ré-
gi Rákóczi iskolával szemben található 
telket és rendezi annak környezetét.

Bírósági ülnököket választottak
Zárt ülésen döntöttek a képviselők a bí-
rósági ülnökökről, akik hamarosan meg-
kezdhetik munkájukat.

Csepel.hu
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A csepeli Mátyás Király Általános Iskola 
6. z osztályos tanulói példaértékű kezde-
ményezésbe fogtak a Kárpátalján élő ma-
gyar gyerekek megsegítésére. Felhívásban 
fogalmazták meg, hogy egy vagy több 
csoki árát ajánlják fel a nehéz sorba került 
határon túli gyerekeknek. 

Az iskolások figyelemfelhívó plakátokat 
készítettek, amit sokszorosítva eljuttattak 
a kerület többi iskolájának, illetve a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központnak. 
Azt szeretnék, ha jó szándékú akciójukhoz 
minél több csepeli, budapesti vagy akár az 
ország összes iskolája csatlakozna – tájé-
koztatta lapunkat Juhász Katalin intéz-
ményvezető.

„A hatodikosok osztályfőnöke, Turúné 
Tóth Anikó megkeresett engem ötletükkel. 
Nem is volt kérdés, hogy mellé állunk, hi-
szen iskolánkban már hagyománya van  
a gyűjtésnek. Felajánlottunk már ado-

Gyerekek a gyerekekért

Az iskolában gyűjtőládát helyeztek el, ahová várják az adományokat. Ebbe a doboz-
ba dobta bele több csoki árát Zai Flóra és Zémann-Kiss Mátyás is. 

Flóra: „Örülök, hogy segíthetek. Amíg nekünk ter-
mészetes, hogy naponta többször is ehetünk, addig 
ezeknek a gyerekeknek a napi egyszeri étkezését is 
csak szűkösen tud-
ják megoldani. Va-
lamit én is szeretnék 
tenni azért, hogy 
egy kicsit könnyebb 
legyen az életük”

Mátyás: „Jó érzés, 
amikor segíthetek, 
már sokszor ada-
koztam. Amikor lá-
tom a hírekben, mi 

történik Ukrajnában, nagyon sajnálom az ott élő 
gyerekeket. Senkinek sem szabadna ilyen körülmé-
nyek között élnie.”

fotó: szria
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mányt a kolontári iszapkatasztrófa áldo-
zatainak, a kárpátaljai árvízkárosultaknak 
és Böjte Csaba árváinak is. Tudomásom 
szerint a kerület vezetése már felajánlott 
bizonyos összeget a kárpátaljai nehéz 
helyzetben élők megsegítésére, sőt egy jó-
tékonysági hangversenyt is szerveztek. Mi 
oly módon csatlakozunk az önkormányzat 
gyűjtőakciójához, hogy szeretnénk, ha az 
összegyűlt pénzt ők juttatnák el a rászo-
ruló településen élő gyerekeknek” – tette 
hozzá az intézményvezető. 

Az osztályfőnök büszke tanítványaira és 
összetartó osztályára. „Tulajdonképpen 
az igazi ötletadó az áprilisban szerve-

zett jótékonysági koncert volt. A gyerekek 
ezen felbuzdulva kérdezték, ők hogyan 
segíthetnének. A határon túli magyarok 
ügye – főleg, ha súlyosabbá vált a helyzet 
– sokszor téma volt az osztályban. Meg-
döbbentek azon, mekkora ott a szegény-
ség. Sokat beszélgettünk erről, s a gyere-
keknek természetes volt, hogy segítsenek. 
Nagyon büszke vagyok rájuk” – mondta 
Turúné Tóth Anikó.

Csepel a magyarországi önkormányzatok 
közül az elsők között ajánlotta fel segítsé-
gét a kárpátaljai magyaroknak, amint ar-
ról előző lapszámunkban beszámoltunk.

A.ZS.

felhívás
Mi, a csepeli Mátyás király általános 
Iskola 6. z osztályos tanulói, látva és 
hallva a hírekben – az ukrajnai háború 
miatt – a kárpátalján élő magyar gye-
rekek kilátástalan helyzetét és komoly 
megélhetési gondjukat, elhatároztuk, 
a magunk eszközével szeretnénk se-
gíteni a háború ártatlan áldozatain.

az „áldozd egy/több csoki árát a kár- 
pátaljai magyar gyerekek megsegíté-
sére!” felhívással szeretnénk minden 
csepeli vagy akár az ország összes 
gyerekét arra kérni, hogy segítsék  
a maguk erejével ezt az ügyet. ami 
nekünk legfeljebb egy apró lemon-
dás valami vágyott dologról, nekik 
akár a megélhetést jelentheti ezek-
ben a nehéz időkben.

Örülnénk, ha minél többen csatla-
koznának a segítő szándékhoz, és 
támogatnák lehetőségük szerint ezt 
az ügyet.

6. z osztály

tisztelt sportszerető csepeliek!
Csepel önkormányzata várja a sportszerető csepeliek javaslatát a „kolonics 
György sportérdemérem” adományozására. kolonics györgy sportérdem-
érem adományozható azon személyek részére, akik kiemelkedő teljesítményt 
értek el a sportban, és eredményükkel hozzájárultak Csepel hírnevének öregbí-
téséhez, továbbá munkájukkal, kiemelkedő tevékenységükkel segítették Csepel 
sportéletének fejődését.
a javaslatokat 2015. május 20-áig várjuk a markusz.b@budapest21.hu e-mail 
címre. a beérkezett javaslatokat a képviselő-testület bírálja el.

borbély lénárd 
Csepel polgármestere

Köszönöm
„Mindig is büszkén vallottam, hogy 
csepeli vagyok, most azonban külö-
nösen büszke vagyok azokra a csepeli 
gyerekekre, akik képesek lemondani va-
lamiről, hogy másoknak segítsenek.

És büszke vagyok minden csepeli pol-
gárra, akik templomokban, koncerte-
ken adományoztak, és azokra is, akik 
képviselőként tízmillió forintot szavaz-
tak meg kárpátaljai honfitársainknak. 
Jó érzés ilyenkor csepelinek, magyar-
nak lenni. Az önkormányzat – ameny-
nyiben a gyerekek kérik – szívesen segít 
a kezdeményezés népszerűsítésében és 
lebonyolításában is. Mert most minden 
segítség számít.

Köszönöm a gyerekeknek, a szüleiknek 
és tanáraiknak, hogy olyan generációt 
építhetünk közösen, amelyben minden 
magyar felelősséget érez minden ma-
gyarért!” – írta Borbély Lénárd polgár-
mester a gyerekek felhívása után megje-
lent közleményében. 

A csepeli gyerekeknek természetes volt, hogy segítenek
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Április 25-én elkezdődött a Kossuth Lajos 
utca felújításának második szakasza, ami 
a Szent Imre tér és az Erdősor utca közötti 
területet érinti. Itt a gyalogosok biztonsá-
gos közlekedése érdekében középszigetes 
gyalogátkelőhely létesül, valamint szá-
mos részen megújul az utca burkolata is.  
Változott a 35-ös, a 36-os, a 148-as, 
a 151-es, a 152-es, a 159-es, a 179-es, 
a 938-as, a 948-as, a 979-es és a 979A 
autóbusz közlekedése. A teljes felújítás 
mintegy 260 millió forintból várhatóan 
2015. május végéig valósul meg. 

A Kossuth Lajos utca felújításán kívül szin-
tén márciusban kezdődött a csepeli HÉV-
végállomás melletti P+R és B+R parkoló 
átépítése és bővítése, amelynek köszönhe-
tően nő a parkolóhelyek száma, valamint új, 
fedett kerékpártárolókat is kialakítanak.

Kérjük, továbbra is fokozott figyelem-
mel közlekedjenek a jelzett útszakaszon!

Türelmüket, megértésüket köszönjük.

„kapcsolj, hogy kapcsolhass”
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul! 
Program Együttműködés szakképző iskolák között” pályázat-
nak köszönhetően a Weiss Manfréd Szakközépiskola, Szakisko-
la és Kollégium és az Erdélyben található gyergyószentmiklósi 
Fogarasy Mihály Műszaki Líceum közös szakmai és kulturális 
programban vehet részt. Ennek keretében a két intézmény diákjai 
és tanárai meglátogatják egymást. A pályázatban főleg villany-
szerelő, elektroműszerész, illetve informatika szakmacsoportos 
diákok vesznek részt. A „Kapcsolj, hogy kapcsolhass” jelige ér-
telmében a diákok az oktatásban alkalmazható gyakorlópanelt 
készítenek el, amely alapkapcsolások működésének megértését, 
gyakorlását teszi lehetővé. A tanév során a diákok és tanárok fo-
lyamatos munkával készülnek a találkozókra.

folytatódik 
a kossuth 
lajos utca 
felújítása

Egyirányúsítás és az autóbuszok tErElt 

útvonala a fElújítás ii. ütEmE alatt

Csepel_terkep_297x420mm.indd   1 2015.04.27.   16:15:38

Bővebb információk: www.bkk.hu/kossuth 
és a csepel.hu oldalon érhetők el. 
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A kormány megtárgyalta és hamarosan 
benyújtja az Országgyűlésnek a 2016. évi 
költségvetést. A Fidesz-KDNP szerint ez 
az adócsökkentés költségvetése lesz. Erről 
kérdeztük Németh Szilárd csepeli ország-
gyűlési képviselőt, a kormánypárt frakció-
vezető-helyettesét.

 Hogyan alakul hazánk 2016. évi köz-
ponti költségvetése?
 A kormány úgy döntött, hogy még a ta-
vaszi ülésszak alatt megalkotja az ország 
jövő évi költségvetését. Az elmúlt öt év 
bebizonyította: Magyarország 2010-ben el-
kezdett reformjai működnek, a kabinet az 
adócsökkentés kormánya, és szeretnénk, ha 
az maradna a jövőben is. Magyarországon a 
gazdasági növekedés stabil, az ország iránti 
bizalom egyre erősödik, ezért lehetőség van 
további adócsökkentésekre. Ezért a 2016-os 
büdzsé az adócsökkentés költségvetése lesz.

 Hogy érinti ez az emberek mindennapjait?
 Ezek az adócsökkentések a Csepelen 
élőknek is újabb segítséget jelentenek. 
Négy területet emelnék ki. A 16 százalé-
kos egykulcsos, alacsony személyi jöve-
delemadóval már több mint 600 milliárd 
forintot hagytunk a családoknál. Az szja 
2016-ban tovább csökken, 16-ról 15 szá-
zalékra. Ezzel 120 milliárd forinttal több 
marad négymillió ember zsebében. A kor-
mány emellett azon dolgozik, hogy minél 
hamarabb egyszámjegyű lehessen az adó 

kulcsa. Jövőre tovább nő a kétgyermeke-
sek családi adókedvezménye is, tízezerről 
12 ezer 500 forintra. Ez további 15 milli-
árd forintos adócsökkentést jelent. Csök-
kentjük a sertés tőkehús áfáját is 27-ről 5 
százalékra, ami újabb 25 milliárd forintos 
adócsökkenést jelent. De csökkentjük, il-
letve el is törölhetjük a különböző állami 
közszolgáltatások díjait, illetékeit, amivel 
további 10 milliárdos teher kerülhet le a 
családok válláról.

 Miből lesz erre forrás?
 A magyar gazdaság teljesítménye, a ma- 
gyar emberek munkája teszi lehetővé az 
adócsökkentés politikájának folytatását és 
kiterjesztését. Mindezek azt jelentik, hogy a 
dolgozó emberek fizetése emelkedni fog, a 
két gyermeket nevelő családok támogatása 
tovább nő, a sertéshús és a különböző állami 

szolgáltatási díjak csökkentése és eltörlése 
pedig a mindennapi nehézségekkel küzdők 
számára még nagyobb segítséget jelente-
nek. Lépésről lépésre haladunk. A célunk az, 
hogy mindenki egy picit előrébb juthasson, 
saját maga, a családja, a vállalkozása, a telepü-
lése, az országa. Ennek eszköze az adócsök-
kentés, ami minden magyar számára jó hír.

Csepel és a kínai Hengsuj városa gazda-
sági együttműködésének lehetőségeiről 
rendeztek konferenciát a csepeli polgár-
mesteri hivatalban április 29-én. Ábel 
Attila alpolgármester vendéglátóként azt 
emelte ki, hogy a kínaiaknak jó hírük van 
hazánkban, Csepel pedig gazdasági szem-
pontból ma a lehetőségek szigete Ma-
gyarországon. Ma úr, Hengsuj alpolgár-
mestere, a népes kínai delegáció vezetője 
hangsúlyozta: országaink között évszáza-

dokra visszanyúlóan hagyományosan jó 
a kapcsolat, és fejleszteni kívánják a gaz-
dasági, kereskedelmi együttműködést a 
térségben.

Az eseményen magyar részről megjelent 
Farkas Bertalan kutató űrhajós, Süle Lász-
ló, a Csepeli Városfejlesztési Kft. ügyve-
zető igazgatója, dr. Juhász György, a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálat főigazgató 
főorvosa. Kínai részről a delegáció tag-

ja volt Jia úr, a Kína nemzetközi keres-
kedelmi fejlesztéséért felelős szövetsége 
gazdasági információs osztályának veze-
tője, Mu úr, az Európai Kínai Szervezetek 
Szövetségének főtitkára, valamint Lu úr, 
a kínai kormány Hengsuj város fejleszté-
si és reformbizottságának alelnöke, vala-
mint Chen úr, a Bank of China Limited 
magyarországi fióktelepének igazgatója.

A résztvevők a konferenciát követően el-
látogattak a Szabadkikötőbe és az egykori 
Csepel Művek területére.

A konferenciáról részleteket a csepel.hu 
honlapon olvashatnak.

2016, az adóCsÖkkentés éVe

több pénz a csepelieknél is

kínai delegáció csepelen: 
jó kilátások az együttműködésre

A 2016-os adócsökkentések várható 
eredményei:
· Két átlagkeresetű, gyermektelen csa-
ládnál évi 56 ezer forinttal,
·  kétgyermekes családnál, ahol a szü-
lők minimálbért kapnak évi 85 ezer 
forinttal,
· két átlagkeresetű, kétgyermekes csa-
ládnál évi 110 ezer forinttal marad 
több pénz.

fotó: pixabay
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Tizennégy háznak ítélt meg támogatást 
az Otthon Melege Program keretében a 
csepeli önkormányzat összesen 103 mil-
lió 135 ezer 231 forint értékben. A nyer-
tesek száma azért ennyi, mert az első kö-
rös 34 jelentkező közül csak ők adták be  
a pályázatukat a második körre. A 14 
házban 474 lakás található. Az állami ki-
írásra április 30-ától lehet beadni a pályá-
zatot. Amennyiben kedvező döntés szüle-
tik, úgy az önkormányzat megköti velük 
a támogatási szerződést.

Az Otthon Melege Program nevű pá-
lyázati felhívást a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium tette közzé, amelyre a 
társasházak és lakásszövetkezetek egy-
aránt jelentkezhetnek. A pályázat célja az 
energiamegtakarítást eredményező kor-
szerűsítések, felújítások támogatása. Az 
állami pályázat útmutatójának megjele-

nését követően a csepeli önkormányzat 
átalakította az ehhez kapcsolódó önerő 
kiegészítésre vonatkozó pályázati felhí-
vását úgy, hogy az általa nyújtott támo-
gatás a társasházak számára az állami 
pályázaton beszámítható legyen.

A csepeli önkormányzat kiírt egy önerő 
támogatásra vonatkozó pályázatot azon 
társasházak számára, melyek az Otthon 
Melege Program ZFR-TH/15 kódszámú 
pályázatán indulni szeretnének. Az állam 
a költségek maximum ötven százalékát 

adja támogatásként. Az önkormányzat a 
fennmaradó önerő 25-50 százalékát, de 
lakásonként maximum 162 500–325 000 
forint közötti támogatást nyújt. Erre a tá-
mogatásra az önkormányzat 130 millió 
forintot különített el.

Az államnak a pályázatokat április 30-
ától lehet benyújtani, amelyeket 120 napon 
belül bírálnak el. A támogatói szerződés 
megkötése a döntés meghozatalától szá-
mítva szintén 120 napon belül történik.

- cs - 

aktuális

otthon Melege: már 
vannak nyertesek

jutalom 
rendőröknek 
és tűzoltóknak
Csepeli rendőröket és tűzoltókat jutalmaz-
tak Szent György és Szent Flórián napja 
alkalmából a polgármesteri hivatalban. 
Borbély Lénárd polgármester megköszönte  
a rendőrök és katasztrófavédők egész éves 
munkáját, hangsúlyozva: a közrend, köz-
biztonság érdekében az önkormányzattal 
való szoros együttműködésre a jövőben is 
számíthatnak a rendvédelmi szervek. 

kőrisfák a 
Zrínyi utcában
A Főtáv jóvoltából 15 kőrist ültettek 
el ÁMK-s óvodások és iskolások Ábel 
Attila alpolgármesterrel és Varga Nor-
man ifjúsági referenssel a Zrínyi ut-
cában. A most elültetett kőrisfák akár 
húsz méter magasra is megnőnek – 
tudtuk meg a Csepeli Városgazda il-
letékeseitől, akik az ültetés előtt elő-
készítették a fák helyét, és segítettek  
a gyerekeknek a helyszínen.

fotó: h
alászi V
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A Vermes Miklós Általános Iskola április 
utolsó szombatján családi napot tartott. 
A programra érkezők – több mint kétszá-
zan – menetlevéllel a kezükben vághattak 
neki az izgalmakkal, kihívásokkal teli 
programnak. 

Az iskolában eddig is hagyomány volt 
a családi sportnap, de idén egy Euró-
pai Uniós pályázat keretein belül került 
szerveztük meg az eseményt. A Vermes,  
a Herman és Karácsony iskola diákjai és 
szüleik sportolhattak együtt, volt foci, 
kosárlabda, trambulin, pingpong, len-
gőteke, csocsó. A résztvevők megnéz-
hették a védett galambokat is bemutató 
kiállítást, nyulat és kecskét simogattak 
vagy akár lovagolhattak is. A vállalko-
zó kedvűek kipróbálhatták a vívást és 
a lövészetet a Csepeli Öttusa Egyesület 
edzőinek szakmai segítségével. A gyor-
sasági és ügyességi feladatok mellett a 

matematikai és logikai játékok is igen 
népszerűek voltak. A gyerekek nagy örö-
mére a kézműveskedés sem maradt el.  
A felállított alkalmi színpadon a legbát-

rabbak táncoltak, énekeltek, verset mond-
tak, hangszeren játszottak. 

Kovács Barbara és Patyi Béla 
programfelelősök

családi nap a Vermes iskolában

beMutatták a CsepelI kettős gyIlkosságról szóló dokuMentuMfIlMet

Döbbent csönd a nézőtéren

Az Uránia Filmszínházban tartották a cse-
peli kettős gyilkosságról szóló dokumen-

tumfilm bemutatóját április 27-én. Elma-
radt a díszbemutatók utáni szokásos taps,  
a nézők döbbent csöndben ültek. A vetíté-
sen telt ház volt, többnyire Csepelről érkez-
tek érdeklődők, akik általában a történet jó 
ismerőiként nézhették meg a filmet, amely 
a hat évvel ezelőtt történt páratlanul súlyos 
bűncselekmény előzményeit, a tragédia pil-
lanatait és a következményeit mutatta be. 

A film alkotói  – Csarnai Attila újságíró-
ként és Géczy Dávid filmrendezőként – 
arról beszéltek, hogy Magyarországon ez 
az első olyan dokumentumfilm, mely a 
BBC Crime által gyártott oknyomozó do-
kumentumfilmekhez hasonlóan, hitelesen 
rekonstruálja a bűncselekményt. Erre tö-
rekedtek, amikor az eredeti helyszíneken 
forgatták le a legfontosabb jeleneteket. 
Köszönet jár a Csepel-sziget Általános és 
Szakképző Iskola vezetőinek, hogy az in-
tézményt – a tragédia helyszínét a felvéte-
lek idejére a rendelkezésükre bocsátották. 
A történet valósághű bemutatásában sok 

segítséget kaptak az ügyben eljáró ügyvé-
dektől, a különféle szakterületek szakér-
tőitől, a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
nyomozóitól. A dokumentumfilmben meg-
szólaltak és a nézőtéren helyet foglaltak az 
áldozatok hozzátartozói, barátai, akiket 
különösen fájdalmasan érintettek a leg-
megrázóbb jelenetek.    

Noha a film készítői hitelt érdemlően ábrá-
zolták a történteket, maradtak máig megvá-
laszolatlan kérdések. Ezek egyike a politikai 
szál, hiszen az egyik elkövető és az egyik 
áldozat is a csepeli szocialista párthoz kö-
tődött, s a gyilkosságot megelőző sikkasz-
tásokról gyakorlatilag az egész helyi MSZP-
nek tudomása volt. Az egykori párttársak és 
barátok cinkos hallgatása hozzájárulhatott 
ahhoz, hogy Takács József intézményvezető 
magára maradt a végzetes napon. 

A dokumentumfilmet hamarosan a közte-
levízióban láthatják a nézők. 

Csepel.hu 
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VárosGaZDa

A Fővárosi Vízművek internetes oldalán – 
www.vizmuvek.hu – tájékozódhatnak, hogy 
a főváros egyes kerületeiben mikor várható 
az éves leolvasás, az első éves elszámolás és 
az első részértékes számla. Csepelen 2016 
februárjától indul az új rendszer.   

Senki sem szeret többet fizetni annál, 
mint amennyit fogyaszt. A Városgaz-

da Zrt. Társasház-kezelési Osztálya fel-
hívja a figyelmet azokra a pluszköltsé-
gekre, amelyeket a csöpögő csapok és a 
nem megfelelően működő vécétartályok 
okoznak. Naponta akár 40–120 liter vizet 
pazarolhatunk el, ha csöpög a csap, egy 
hibás vécétartállyal pedig nagyságren-
dekkel többet. Érdemes a hibákat minél 
hamarabb kijavítani, mert a látszólag kis 

mennyiségek je-
lentősen megemel-
hetik a vízszámlát. 

De hogyan lehet ezt ellen-
őrizni? A társasházban lakók-
nak mellékvízmérőre van szük-
ségük ahhoz, hogy pontosan tudják, 
mennyi vizet használnak a háztartá-
sukban.

A főmérő – társasházak esetében – a tár-
sasház nevén van. A tulajdonosok mellék-
vízmérői egyéni szerződésük alapján, a 
szolgáltató Vízművekkel történő tényleges 
vízfogyasztás mérésére szolgálnak.

Nincs is annál bosszantóbb, amikor a 
szomszéd a kertjében égeti a gazt, vagy – 
ami még rosszabb – a gumit, a műanyagot, 
vagy egyéb szemetet. Minden ilyen eset 
jogsértő cselekmény, ezért a háztartási 
hulladék égetése tilos. Azt azonban fontos 
tudni, hogy a kezeletlen fahulladék – vas-
tagabb ágak, rőzse stb. – égetése nem tilos, 
az arra alkalmas háztartási kazánban eltü-
zelhetők. Ugyanakkor a kerti hulladékot az 
FKF logóval ellátott, kerti zöldhulladék- 
gyűjtő zsákban is elszállíttathatja a tulaj-
donos márciustól novemberig, heti egy 
alkalommal. (A megvásárolt zsákok ára  
a szolgáltatás díját is tartalmazza.) 

A kerti grillezés és a tűzön történő sütés-
főzés – a tűz állandó felügyelete mellett – 
továbbra is engedélyezett. Tűzgyújtási tila-
lom esetén az érintett területen akkor sem 
megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként 
más jogszabály megengedi.

A tavaszi és nyári időszakban rengeteg tűz-
esetről hallhatunk, ami tarlóégetésből vagy 
kerti tűzrakásból keletkezett. 

Évente csak egyszer 
olvassák le a vízórát

tilos a szabadtéri 
égetés a fővárosban

kutyatulajdonosok 
figyelem!
a Városgazda zrt. a csepeli kutya- 
tulajdonosok részére az idén is térí- 
tésmentesen biztosít kutyapiszok-
gyűjtő zacskót. egy tulajdonos évente 
egy alkalommal ötszáz darabot igé-
nyelhet.

a  gyűjtőzacskókat oltási könyv és 
lakcímkártya felmutatása ellenében 

vehetik át a Csepeli Városgazda zrt. 
ügyfélszolgálatán (katona j. u. 62–
64., hétfő: 7–16, kedd, csütörtök: 8–16, 
szerda: 7–18, péntek: 7–12) a készlet 
erejéig. 

abban az esetben, ha nem a kutya-
tulajdonos jön a zacskókért, az oltá-
si könyv mellé feltétlenül szükséges 
meghatalmazást és a kutyatulajdonos 
lakcímkártyáját vagy annak másolatát 
elhozni, illetve a meghatalmazott iga-
zolványait is be kell mutatni. 

Virágos kerület
A Csepeli Városgazda Zrt. kerté-
szei tavaly ősszel ezer tulipánt, 
ugyanennyi krókuszt, ezerhárom-
száz nárciszt és tízezer árvácskát 
ültettek el Csepel közterületein.  
A virágok gyönyörű színfoltjai a ke-
rületnek.

Az észlelt tüzet a 105-ös vagy a 112-es 
(ingyenes) segélyhívó számon késede-
lem nélkül jelezni kell a tűzoltóságnak!
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A Fővárosi Önkormányzat és a Főkert 
Zrt. immár harmadik alkalommal ren-
dezte meg egész napos környezetvédelmi 
rendezvényét a Margitszigeten. A ren-
geteg program mellett Guinness-rekord-
kísérletben is részt lehetett venni: összesen 

mintegy tizenháromezer tő növényt ültet-
tek el önkéntesek, köztük harminc csepeli 
fiatal a szökőkút körüli területen. A gyö-
nyörű időben a szigeten kikapcsolódók a 
több fővárosi kerület, köztük Csepel látni-
valóival is megismerkedhettek.

A Föld napjára sokan érkeztek a Margit-
szigetre a Jedlik Ányos Gimnáziumból 
is Radnai Tamás fizikatanár kíséretében.  
A diákok izgalmas kísérletekkel várták az 
érdeklődőket Csepel sátránál. A pavilon-
ban – a kísérletek mellett – megtekinthe-
tő volt egy gyönyörűen restaurált Csepel 
kerékpár 1948-ból, mely a Helytörténeti 
Gyűjteményé, és mivel friss szerzemény, 
máshol még nem is láthatta a nagykö-
zönség. A Csepeli Városkép Kft. külön-
féle játékokkal készült a kisebbeknek, a 
nagyobbak pedig a Csepeli Evezős Klub 
SE evezőpadjait próbálhatták ki. Akinek 
pedig a sok fényképezés közben leme-
rült az okostelefonja, egy szobabiciklivel 
generált töltővel saját erejét felhasználva 
tölthette újra készülékét. 

A kihelyezett molinókról rengeteg érde-
kességet lehetett olvasni Csepel történeté-
ről, az itteni kikapcsolódási lehetőségek-
ről, a Stemmer Ferenc Fotóklub jóvoltából 
pedig a Kis-Duna madárvilágát ismerhet-
ték meg az érdeklődők.

A Föld napja alkalmából a Radnóti Mik-
lós Művelődési Házban április 25-én 
megrendezett eseményen minden a öld 
szeretetéről, a környezetvédelemről, a 
családokról szólt, ahol rengeteg gyerek 
lelhette örömét a különféle ügyességi já-
tékokban és az állatok simogatásában.    

Morovik Attila alpolgármester elmondta, 
hogy a művelődési ház előtt található vi-
rágágyást idén kőszegéllyel vették körbe. 
Ennek az az előnye, hogy takarosabb lett 
a kert és a kerékpárosok sem tudnak átgá-
zolni rajta. A szépen kialakított helyre sok 
új virágot ültettek. 

Ligeti Ágnes, a Radnóti Miklós Művelő-
dési Ház igazgatója megemlítette, hogy 
a Föld Napján minden évben változatos 
programokat rendeznek az érdeklődők-
nek. Témájában valamennyi műsor kap-
csolódik a föld megóvásához és a termé-
szet szeretetéhez. Reggel virágültetéssel 
kezdődtek a programok, közben a Csepeli 
Kertbarát Kör sátránál lehetett érdeklőd-
ni a növénytelepítés titkairól. Voltak kü-
lönféle ügyességi játékok, állatsimoga-

tás, ökojátszótér, kézműves-foglalkozás. 
A zöld háztartási praktikákról a Csepeli 
ÖkoKör tartott bemutatót. 

Sokak tetszését elnyerte a Sütő Enikő Mo-
delliskola táncosainak divatbemutatója. 
Pintér Katalin, a modelliskola művészeti 
vezetője mondta, hogy az iskolának mint-
egy száz tagja van, köztük óvodáskorúak 

és felnőttek. A mostani eseményen újra-
hasznosított anyagokból készített ruhák-
ban léptek fel. 

Műsort adott a Csep’ Jazz Dance Tánc-
együttes, majd délben fitnesz percek kö-
vetkeztek. Később fellépett Rácz Gergő 
Fonogram díjas énekes, zeneszerző. 

- cs. - 

fölD napja

Divatbemutató, táncos műsorok, ügyességi játékok is várták a látogatókat

A rekordkísérlet mellett a jedlikesek látványos bemutatója is sikert aratott

színes programok a radnótinál 

rekordkísérlet a Margitszigeten
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Majális

Május elsején a régi időket idéző, 
nagyszabású retró majálist tartottak 
a Királyerdei Művelődési Házban.  
A Csepeli Városkép Kft. által szervezett 
rendezvényen a szeles, esős idő ellenére 
is több százan vettek részt.

A munka ünnepét Csepelen idén az is kü-
lönlegessé tette, hogy ezen a napon ünne-
pelte negyvenedik születésnapját a műve-
lődési ház.

Délelőtt, amikor még az időjárás is kedve-
zőbb volt, a fiatalabb korosztály ismerked-
hetett meg a retró fogalmával. Nyitásként 
klasszikus „tévétorna” szórakoztatta a 
gyerekeket, aztán – Dani bohóc és a Kin-
cses Színház gyermekelőadása után – a 
Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószene-
kar retró rajzfilmek slágereit adta elő szo-
katlan hangszerelésben.

A majális délutáni részét a művelődési ház 
születésnapjának megünneplése nyitotta 
meg. A tortavágás előtt a ház egyik legré-
gibb dolgozója, Debrődy Józsefné Rózsika 
néni, a kézműves kör vezetője és Bálint Le-
hel, az intézmény első vezetője emlékeztek 

vissza az elmúlt évtizedek legszebb élmé-
nyeire, amikor még Rideg Sándor, az Indul 
a bakterház szerzőjének nevét viselte az 
intézmény. Köszöntőjében Borbély Lénárd 
polgármester bejelentette: az önkormányzat 
részéről a művelődési ház születésnapi aján-
déka az, hogy felújítják a színháztermet. Ezt 
követően Bálint Lehel és Borbély Lénárd 
közösen vágták fel a tortát, melyet a renge-
teg jelenlévő gyermek között osztottak szét.

A tortavágás után a motorosok vették bir-
tokba a színpadot azért, hogy átadják a 
legfiatalabb, valamint a legöregebb egy- és 
kéthengeres Pannóniáknak járó kupákat. 
Közben már hangolt a közönségkedvenc 
Spencer Hill Magic Band, akik a Bud Spen-
cer és Terence Hill filmjeiben szereplő da-
lokat adták elő. A koncert szünetében került 
sor a népszerű sör-virsli versenyre, melyen 
három pár virslit és három korsó sört kellett 
minél előbb elfogyasztania a tizenegy indu-
lónak. A versenyt a tavalyi győztes, Szuro-
mi Mihály nyerte, ezzel megvédve címét.

A délután további része is a nosztalgia je-
gyében telt: Éles István a Rádiókabaré leg-
jobb jeleneteit idézte fel műsorában, majd 

Csonka András mélyítette el a nosztalgia-
hangulatot. Az est a Zorall együttes nagy 
sikerű koncertjével zárult, akik klasszikus 
slágereket írtak át a rock nyelvére.

negyVenéVes a kIrályerdeI MűVelődésI ház – felújítják a színházterMet

csepeli majális 
a nosztalgia jegyében

A Csepel Művek területén délelőtt 
mintegy százötven motoros emlékezett 
a Pannónia motorgyár negyven évvel 
ezelőtti bezárásáról. A találkozó részt-
vevői és Borbély Lénárd polgármester 
emléktáblát avattak a neves motorke-
rékpárgyár tiszteletére. A vidám visz-
szaemlékezések, a gyárról és a mo-
torokról szóló anekdoták elmesélése 
után a többnyire Pannónia motorok-
ból álló konvoj déltájban vonult át a 
Királyerdei Művelődési Házhoz, ahol 
a Helytörténeti Gyűjtemény kiállítá-
sával és a veterán páncélozott szállító 
harcjárművel együtt teljessé tették a 
nosztalgiaélményt.

Az intézmény 1975. május 1-jén nyitotta meg kapu-
it a látogatók előtt Rideg Sándor Művelődési és If-
júsági Ház néven. Az épület – a szorgos társadalmi 
munkának köszönhetően – egy év alatt elkészült
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Majális

Nincs majális vidámpark nélkül. Ki-
sebbek és nagyobbak egyaránt szép él-
ményekkel gazdagodtak a körhinta,  
a kisvasút, a céllövölde, az ugrálóvár és 
az állatsimogató látogatásával. 

Aki pedig a bóklászásban megéhezett, 
lángossal, dödöllével vagy kürtőskalács-
csal enyhíthette éhségét, és a Rizmajer 
sörfőzde legjobb söreivel olthatta szom-
ját.

Bálint Lehel, a ház első vezetője
1969-ben neveztek ki a Radnóti Miklós 
Művelődési Ház vezetőjének. Mire kör-
benéztem, addigra már hat intézmény 
tartozott hozzám egész Csepelen. Ek-
koriban a Királyerdei Művelődési Ház 
helyén egy munkásoknak fenntartott 
felvonulási épület volt, a „lapos”, ahol 
a környékbeli iskolákat építők laktak.

Az első két év döcögős volt, hiszen rossz 
minőségű volt az épület, nagyon sokat 
kellett rajta javítani. Ráadásul ide, a 
Királyerdő szívébe túl nagy ez az in-
tézmény, a helyiek nem is szerettek ide 
járni, mondván: „zajos” a ház. Végül 
azonban sikerült ezen is felülkerekedni, 
így hatalmas tömegeket tudtunk meg-
mozgatni. A rockdiszkóklubba például 
már nem tudtuk beengedni az érkező-
ket, annyian voltak benn. A fellépők 
sem akárkik voltak: hiába tiltották be, 
nálunk fellépett például Radics Béla, 
Deák Bill Gyula, vagy Hobo. Minden 
koncertjükön telt ház volt, pedig sehol 
sem hirdettük meg!

Nagyon boldog vagyok, hogy minden 
a helyén van. Jó látni ezt a rengeteg 
embert, és ezt az áldozatos munkát. 
Nagyon szívesen dolgoznék együtt akár 
ma is azokkal az emberekkel, akik most 
viszik a művelődési házat, hiszen na-
gyon jó munkát végeznek.

Debrődy Józsefné Rózsika néni 
1977-ben nyílt meg a kézimunkakör, 
amiben a kezdetektől fogva dolgozom, 
és 1996 óta a vezetője is vagyok. A kör 
azóta is működik. E mellett vezettem 
a nyugdíjasklubot is, és számos bált is 
szerveztünk a munkatársaimmal. 

A bálokhoz rengeteg történet kapcsoló-
dik. Nagyon gyakran szerveztünk ilyen 
összejöveteleket, volt, hogy havonta. 
Ezeket a legváltozatosabb módokon 
próbáltuk feldobni. Egy Erzsébet-bál 
alkalmával például beöltöztem férfinak, 
bajusszal, öltönyben, egy kosár virággal, 
és az összes Katalin és Erzsébet nevű 
hölgyet felköszöntöttem virággal, és fel 
is kértem táncolni. Az egyik szilveszter 
alkalmával – amin 450 ember vett részt 
– egy élő malac volt a főnyeremény, amit 
évekkel később levágtak, és a disznóto-
rosból kapott a művelődési ház is.

Borbély Lénárd felvágja a születésnapi tortát Bálint Lehellel, a művelődési ház első vezetőjével 
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Délvidéki vármegyék,  2. 

Torontál vármegye 10 016 km²-es terü-
letével az ország ötödik legnagyobb me-

gyéje volt, Nagybecskerek székhellyel. 
Temes és Krassó-Szörény vármegyék-
kel egybefüggő földrajzi egységet alkot, 
amelyet a honfoglalás korában az al-du-
nai bolgárok laktak. Őseink nem teleped-
tek le a vidéken, az államalapításkor Aj-
tony uralta a területet, önálló királyságot 
fenntartva. István király Csanád vezérrel 
igáztatta le a „pogány” (amúgy bizánci 
keresztény vallású) kiskirályt és alattva-
lóit. Az 1030-ban alapított csanádi vár-
ispánság és püspökség fennhatósága alá 
tartozó egységes terület 5 vármegyére 
történő szétválasztása valamikor a XIV. 
század elején történt meg. A vármegye 
594 343 lakosának mintegy 20 százalé-
ka volt magyar, 25 százaléka német, és 
mintegy 30 százaléka szerb. A vármegye 
címerében ábrázolt vár konkrét helye 
nem állapítható meg. A többi szimbólum 
a terület kiváló természeti, mezőgazda-
sági adottságaira utal. A II. J. M. T. be-
tűk már több címerből ismerősök, mint 
II. József és Mária Terézia monogramjai. 
Trianon következtében elcsatoltak 9758 
km²-t, a keleti, kb. egynegyed részt Ro-
mániához, a többi területet Jugoszláviá-
hoz. A hazánknak megmaradt 258 km²-
es területet egybecsatolták Csanád és 
Arad vármegyék megmaradt területeivel, 
és a három vármegyéből hármas várme-
gyét szerveztek, Makó központtal.

Zala vármegye területe 5995 km² volt, 
Zalaegerszeg központtal. Egyik legősibb 

vármegyénk. A honfoglaláskor a legenda 
szerinti Vérbulcsú vezér vezette népek 
szálltak meg itt. A XI. században azután 
határ (gyepű)őrizeti feladattal megbízott 
besenyő menekülteket telepítettek le. 
Zalaváron állt az ország egyik legelső,  
a IX. században épített kővára és keresz-
tény temploma. Építtetői a Nyitráról el-
űzött Pribina szláv herceg és fia, Kocel 
voltak, akik a nekik oltalmat nyújtó ke-

leti frank királytól kapták meg az akkor 
Mosaburg (Mocsár-vár) néven nevezett 
helyet. Templomában térítettek Cirill és 
testvére, Metód, Európa társ-védőszent-
jei. I. István 1019-ben Zalaváron bencés 
apátságot alapított, Zalavár vára a török 
időkben az egyedüli bevehetetlen erőssé-
günk volt, majd a további évszázadokban 
rommá vált, ma már a helye is bizonyta-
lan. A vármegyének a török harcok ide-
jén több mint harminc kővára volt, ezek 
egy része már az 1200-as években állott, 
majd többségük az enyészeté lett (példá-
ul a megyeszékhely vára). A vármegye 
466 333 főnyi lakosságával az ország 
egyik legsűrűbben lakott megyéje volt.  
A népesség 74,5 százaléka magyar volt, 
ennek ellenére a trianoni békediktá-
tummal a terület közel húsz százalékát 
Jugoszláviához csatolták. Zala leghíre-
sebb szülötte Deák Ferenc, a haza bölcse.   
A megyecímer egyetlen képe, egy koro-
na, talán arra utal, hogy a legelső kora-
középkori fejedelmi székhely ebben a 
megyében jött létre.   

   Dósa István

(Következik: Nyugat-Magyarország vár-
megyéi, 1.)   

egykori vármegyéink 
címerei, 25. rész
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Egyházi élEt

„Éljen május 1-je!”
De miért is? Tudjuk, ez a dátum a mun-
ka ünnepe. Valaki azt mondta, a munkát 
nem ünnepelni kell, hanem ledolgoz-
ni. Igen ám, de ma, amikor nem min-
dig könnyű találni, ledolgozni, akkor 
örül(het) az ember, ha tud dolgozni, ha 
van munkája.

„Valami könnyű, irodai munkát szeret-
nék” – láttam nemrég egy hirdetést.  
A bűneset után meg ezt olvashatjuk a 
Bibliában: az embernek fáradságos mun-
kával, orcája verítékével kell kenyerét ke-
resnie, s az sokszor eredménytelen lesz. 
Mi hát az értelme egy életen keresztül 
dolgozni, hajtani – mi az, ami megma-
rad, aminek értelme van? – kérdezi meg 
sokszor az ember önmagától. Valóban 
büntetés lenne? Vagy szükséges velejá-
rója az életnek? Ez is egy olyan dolog, 
ami attól függ, hogy egyedül, küszködve, 
erőlködve tesszük-e, vagy Istenre tekint-
ve. „Ora et labora!” – tartja a mondás. 
„Imádkozz és dolgozz!” Egy történet sze-
rint egy csónakos átvitt egyszer egy fo-
lyón egy fiatalurat. Az egyik evezőre ez 
volt írva: „Imádkozz!”, a másikra: „Dol-
gozz!” „Öregapám, minek imádkozni, ha 
dolgozik az ember?” Erre a révész elen-
gedte az egyik evezőt, s csak körbe-körbe 
forogtak. „Látod fiam, ezért. Előbbre csak 
úgy juthat az ember, ha mindent megtesz, 
de tudja, hogy a Jóisten az, aki megsegíti.”

Ahogy a 127. zsoltár írja: „Hiába nektek 
korán kelnetek, későn feküdnötök, fárad-
sággal szerzett kenyeret ennetek. Az Úr 
szerelmesének álmában ád eleget.” A mi-
énk sokszor a fáradság, a törődés, a túl-
hajtottság, de segítségül hívjuk-e Őt, aki 
a munkánkra, életünkre áldását adhatja, 
és kiemeli azt az átokká válás keserűsé-
géből? Őt, aki a hiábavalóságból kiemel 
és célhoz juttat, értelmes életre segít. Hit 
által az ember megtapasztalja: a teremtő 
Isten munkatársa lehet az alkotásban, s 
imádkozva, helytállva, felfelé is halad-
hat egy kicsit, nem csak előre. És akkor 
nem lesz hiábavaló a fáradság, ha éle-
tünkre, munkánkra az Ő áldását kérjük.

 
Temesvári Imre, Csepel-királyerdői 

Református Egyházközség
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Diáknapok a jedlikben

Ballag már 
a vén diák 
E békés, boldog diákesztendő
elmúlt, vissza sose jő.
Mint egy álom, úgy suhant tova,
diákok nem leszünk többé soha.
(Madách Imre)

Lapunk megjelenések idején már elballagtak 
a középiskolások és az érettségik is zajlanak. 
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint 
május 4-étől június 26-áig tart a 2015-ös 
érettségi szezon. 1172 helyszínen mintegy 
115 300 diák vizsgázik majd. A szabályok 

és követelmények az előző vizsgák óta nem 
változtak, de módosult a választható tárgyak 
köre. Az írásbeli érettségik hagyományosan 
a magyar nyelv és irodalom és a magyar, 
mint idegen nyelv vizsgákkal kezdődtek. 

Csepelen a kerület hét középiskolájából az 
idei tanévben több mint nyolcszázan vet-
tek búcsút iskolájuktól. A Csete Balázs 
Szakközépiskolában 122, a Fodor József 
Szakképző Iskolában 96, a Jedlik Ányos 
Gimnáziumban 122, a Kossuth Lajos Két 
Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépisko-
lában 120, a Szamos Mátyás Vendéglátó-
ipari Szakközépiskola és Szakiskolában 
184, a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szak-
középiskolában 103, valamint a Weiss 
Manfréd Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiumban 110 diák ballagott. 

Évről évre bővül a hagyomány: a Jedlik- 
napokból Jedlik-hét lett. Immár ötödik 
alkalommal rendezték meg az iskolánk 
névadójáról elnevezett egész hetes projek-
tet, ahol különféle tematikus programok 
várták a diákokat és tanárokat.

S hogy mi minden történt? Például óriás-
festmény került a bejárathoz, és ellátogatott 
hozzánk Szabó Magda legendás Abigélje 
is, akivel megoszthattuk titkos kívánsága-
inkat. A lépcsőházi aknában a holokauszt 
emlékére fehér papírból hajtogatott, ezer 
origami papírdaru száll fel lélekszimbó-
lumként a pincéből a lépcsőházba. Meg-

elevenedett a telefonfülke Örkény István 
egyperces novellájából és elfoglalta a porta 
melletti helyét, ahol – bár telefonálni nem 
tudtunk –, elgondolkodtató monológok 
csendültek fel, ha tárcsázni próbáltunk. Az 
első emeleten kiállítás készült az első ma-
gyar színjátszó társaságról, majd változa-
tos kellékek kerültek a későbbi drámajáték 
színhelyére. A miniatűr színház színpa-
dán a jelentkezők improvizációs dráma-
játékokban mérhették össze tehetségüket. 

Kóstoltunk az egészségesebb életmód je-
gyében bioalapanyagból készült, friss fi-
nomságokat, voltak sportversenyek, házi 

hangverseny, s megjelent az Olajág, a di-
ákok irodalmi kiadványa is. 

A hét koronája a pénteki nap volt: virágo-
kat helyeztünk el névadónk, Jedlik Ányos 
szobránál, utána szekciósorozat volt sok 
érdekes előadással. Volt kísérletezés, tánc-
ház, kézműveskedés és a tantárgyakhoz 
kapcsolódó érdekességek. A Jedlik-hét 
zárása pedig – mint minden évben – az 
ünnepély volt, ahol átadták legkiválóbb ta-
nulóinknak a díjakat. 

Ambrus Gyöngy és Gerencsér Zsófia 9. A
Kiss Enikő 10. A 

iskola

fotó: szria
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aktuális

BUDAPEST XXI. KERÜLET 
CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
pályázati felhívást tesz közzé

2015. évi 
kerületi 

sportcélú 
támogatások 

elnevezéssel.

a pályázat kiírója és elbírálója: 
Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata.

a pályázat célja: 
A csepeli sportegyesületek, 

sportcélú alapítványok 
működésének támogatása, 
a kerületi ifjúsági és felnőtt 

sportélet ösztönzése.

a pályázati keretösszeg: 
3 000  000 ft

pályázók köre: 
Csepelen bejegyzett vagy 
működő sportegyesületek, 

sportcélú alapítványok.

A pályázati űrlap átvehető 
 a Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata címén, 
a Szent Imre tér 10. szám alatt,  

a Polgármesteri Kabinetben  
(I. emelet 6.) 

Sándor Bernadett 
sportreferensnél. 

a pályázat benyújtásának 
határideje:

2015. május 20.,
személyes leadás esetén 

12.00 óráig,
postai feladás esetén 

24.00 óráig. 

pályázati felhívás: irány a karnevál! 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelmezversenyt hirdet csepeli 
középiskolák számára IRÁNY A 2016-OS RIJEKAI KARNEVÁL! címmel. 

jelentkezni lehet: osztályoknak a jelmezötletek részletes bemutatásával és/
vagy fotójával. fődíj: utazás a 2016. február 7-én megrendezendő rijekai kar-
neválra. a pályázatokat 2015. május 31-ig várják a következő címre: budapest 
XXI. kerület Csepel Önkormányzata, 1211. budapest, szent Imre tér 10. jelige: 
Irány a 2016-os rijekai karnevál! eredményhirdetés: 2015. június 10-e. 

a pályázattal kapcsolatban további, 
részletes felvilágosítás 
a 427-6100/234-es telefonszámon. 

pályázati felhívás nemzetiségi önkormányzatok részére
Csepel önkormányzata idén is támogatja a kerületi nemzetiségi önkormányza-
tok működését. A pályázat beadási határideje: május 18. Részletek a Csepel.hu 
oldalon.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata,
a Magyar Birkózó Szövetség és a Csepel Birkózó Club

meghívja Önt a kiváló nevelő és mesteredző

BARACSI IMRE EMLÉKÉRE RENDEZETT 
SZABADFOGÁSÚ CSAPATGÁLÁRA

  

A verseny fővédnöke:
Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke

  

A verseny védnöke: Borbély Lénárd, Csepel polgármestere
  

Időpontja: 2015. május 16., 10.00
 

 Helyszíne: Nagy Imre ÁMK, Tornacsarnok, 
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

BARACSI IMRE
BIRKÓZÓ EMLÉKVERSENY

2015

Märtz József
a Csepeli Birkózó Club elnöke

Tóth Endre
a Nagy Imre ÁMK intézményvezetője

sportosztály: Még várják a jelentkezőket!
Ismét sporttagozatos osztály indul a 2015/16-os tanév-
ben a gróf széchenyi István általános és két tannyelvű 
Iskolában. a jelentkezőket május 10-éig várják. 
további információt személyesen az iskolában 
vagy telefonon (278-0942), illetve a jenei jános 
testnevelőtől (06-70/334-6621) kaphatnak.
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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

3-1-2 Meridiántorna®: kéthetente csü-
törtökön 15 órától (máj. 7., 21.)

Origamiklub: május 13-a, 17 óra

Hahotaklub: május 14-e, 16 óra

Matematikakorrepetálás általános isko-
lásoknak: minden szerdán fél 3-tól fél 4-ig.

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

Új kiállítás
Maya selyemfestő mandalái – Különleges 
mandalák, egyedi selyemsálak, kendők, ab-
lakképek. A kiállítás július 7-éig tekinthető 
meg nyitvatartási időben. 

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 
előadás-sorozata. Május 20-a, 17 óra: Min-
dent a grafológiáról – Hegyes Andrea grafo-
lógus előadás, íráselemezéssel

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

ismét Csepel-sziget körüli hajókirán-
dulás! A június 13-ai programra még 
van néhány hely. Jelentkezni lehet a 
könyvtárban hétfőnként 16-tól 18 óráig 
Zéman Istvánnál. 3800 Ft/fő, 6 év alatt 
ingyenes. 

Számítógépes tanfolyam idősebbek ré-
szére legközelebb csak szeptemberben 
indul. Megértésüket köszönjük! 

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

Kanasztacsata. Minden kedden kár-
tyaklub 10 órától 
Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. Tel.: 276-3512

Minden előadás ingyenes, szeretettel vár-
juk önt is !                               

Ha még jobb könyvtárat szeretne, 
kérjük, rendelkezzen adója 1 %-ról:
Pro Bibliotheca Civica Alapítvány 
18166741-1-42

* * *

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!
Június 3-án, szerdán 14 órától a Délután 
Alapítvány társasjáték klubja vár minden 
játszani szerető 9–99 évest.

Kineziológiaklub
Május 13-a, 16.30: Novák Ágnes 
kineziológus előadása: Szerepcserék a 
mindennapokban. Május 27-e, 16.30 
óra: A felelősség felvállalása
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   

Május 30-a, Országos Kórustalálkozó

2015. tavasz – Turay Ida bérlet
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 
Május 9-e: Kisbér-Mór-Majk kirándulás,
Május 17-e: Kirándulás a Jeli Arborétumba 
tAMáSi lAJOS irOdAlMi KlUB
Május 12-e 17.00: Drégely István költő új 
verskötetének bemutatója 80. születésnapja 
alkalmából. Május 26-a, 17.00: Lászki Erzsé-
bet költő, festő új verskötetének bemutatója
galéria 21
A Stemmer Ferenc Fotóklub tavaszi tárla-
ta 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 
május 23-áig tekinthető meg. 

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

A Vihart Anna restaurátor, képzőművész 
illusztrációiból rendezett kiállítás május 21-
éig látogatható.

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

KiállítáS

Kopócsy Judit festőművész látható 
idő című kiállítása nyílik május 13-án, 
18 órakor. Megtekinthető május 29-
éig.

MágiKUS CSAládi dÉlelŐtt 

Május 16-a, 10–13 óra: szeretettel 
várjuk a játszani, kézművesedni 
vágyó kicsiket és nagyokat. ritmi-
kus gimnasztika és fashion dance 
gyerekcsoport bemutatója. Az egész 
aprókat játszókuckóval várjuk. Szín-
háztermünkben 11 órától Szemerey 
lászló, egy nemzetközi bűvészver-
seny nyertese mutatja be műsorát 
gyerekeknek és felnőtteknek. 
további információk a honlapunkon.

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. június 29. - július 3.: Hiphop 
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
Kis-Csepel néptánc
szerda: 18.30–20.10, 
vezeti: Varga Edit

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

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
íjász klub
május 30-a, 
9.30-10.30, 10.30-11.30, 
11.30-12.30
Vezeti: Sárfi László

FelnŐtteKneK
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak! Nyitvatartási időben – a használat 
feltétele: könyvtári tagság. 
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.
íjász klub
május 30-a, 
9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30
Vezeti: Sárfi László

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

Horgászverseny
a csepel Horgász egyesület tagjai részére házi horgászversenyt 
rendez csepelen, a Gubacsi és a cső-híd közötti partszakaszon, 
május 9-én.

az egyesület tagjainak a versenyzés díjtalan! nevezés a helyszínen 
6.30-tól. kategóriák: gyerek, ifjúsági, női, felnőtt, nyugdíjas (62 éves 
kor felett). Díjazás: kategóriánként az első három helyezett érmet és 
tárgyjutalmat kap. 
a verseny szabályairól és további részletekről az egyesület honlapján 
olvashatnak: www.cshe.hu

Csepeli Hírmondó 17



rejtVÉny

a helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között 1000 forintos libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: május 18.

sorsoltunk!   az április 23-ai skandináv rejtvény nyertese: kecskés anikó 1214 budapest, zrínyi u. a gyerekrejtvény nyertese: németh petra 1213 budapest, 
fürdő u. nyereményük egy-egy 1 000 forintos libri utalvány, 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 21-én, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

Gyereksarok

Rejtvényünkben egy népdal két sorát fejthetitek meg. 
Melyik naphoz köthetők e két sor „szereplői”?

Vízszintes: 1. A népdal egyik sora 9. Gabona betakarításai 
10. Dabas nagyobbik fele! 11. Fél keze! 12. Emelkedik a folyó 
szintje 14. Meghatározott mennyiséget ad ki. 16. Tetejére rak 
18. Véredénye 19. Lapát szélei! 20. Kismotorok 22. Csekk 
belseje! 23. Majdnem totem! 24. Csámpásan jár, vagy lapos 
kavicsot dob pörgetve a víz felszínére 27. Az egyik szófaj 
28. Pakold helyre 30. Előkeverve!

Függőleges: 1. A népdal másik sora 2. Itt kötött ki Noé bárkája 
3. Marokkó fővárosa 4. Ottó fél! 5. Vízparti növény 6. Kétes! 
7. Becézett férfinév (márc. 8.) 8. Feszítő szerszám, vagy dísz 
11. Nullát 13. Fenyítő eszköz, vagy őszülni kezd 14. Kezébe 
egyneműi! 15. Indokol 17. Hosszú idő múlva 21. Tomi 
keverve! 22. Becs, vissza! 25. Török rang volt 26. Kazán 
nagyobbik fele! 29.Az egyik irány   

Előző rejtvényünk megfejtése: Fél tízkor

1 2 3 4 5 6 7 8
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HirDetÉs

A HITELÉT CSERÉLJE LE, 

NE AZ OTTHONÁT!

CIB Csepeli Fiók – 1211 Budapest, Kossuth L. u. 82.
THM értéke „Induló költségek nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök” megnevezésű akció esetén Hitelkiváltáshoz kapcsolódó kamatfelár kedvezmény figyelembevételével CIB UNO Lakáskölcsön esetén: 4,07%
*A Teljes Hiteldíj Mutató (THM) meghatározása a 2015. április 1-jén érvényes feltételek, a CIB UNO Lakáskölcsön esetén, a hitelkiváltáshoz kapcsolódó kamatfelár kedvezmény, illetve az „induló banki költségek 
nélkül igényelhető ingatlanfedezetes kölcsönök” megnevezésű akció és a hatályos jogszabályok  gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a 
hitel kamatkockázatát. A THM meghatározása 20 éves futamidő és 8 millió forint hitelösszeg  gyelembevételével történt tekintettel arra, hogy a kamatfelár kedvezményt a bank csak 8 millió forint hitelösszeg 
felett nyújtja, ezen felül tartalmazza a CIB Classic Magánszámla havi díját. A 2015. április 1-jétől érvényes THM számítás alapja a 2015. március 27-i 12 havi BUBOR, amelynek értéke: 1,84. A THM a jelzáloggal 
terhelt ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás díját nem tartalmazza. A Bank a 2014. december 1-jétől befogadott, hiánytalan kölcsönigénylések esetén az induló banki költségeket elengedi. A tájékoztatás 
nem teljes körű. Az akció részleteit, aktuális kamatait, díjait a mindenkor érvényben lévő „CIB UNO Ingatlanfedezetes Kölcsönök” elnevezésű kondíciós lista tartalmazza. A Bank a hitelbírálat jogát fenntartja.

CIB HITELVONAL: 06 40 222 333

VALÓDI LEHETŐSÉGEK

CIB UNO LAKÁSKÖLCSÖN HITELKIVÁLTÁSRA
Példa ajánlat:Váltsa kedvezőbbre meglévő 

lakáshitelét kedvezményeinkkel!
• Törlesztőrészlet: 47 987 Ft
• THM: 4,07%*

• Hitelösszeg: 8 millió Ft
• Futamidő: 20 év

CIUNSH1504_UNO_Csepeli_hirmondo_209_134eg5.indd   1 4/22/15   10:00 AM
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HirDetÉs

ingAtlAnÜgyeK elAdáS-KiAdáS, 
energetiKAi tAnUSítvány MáSnAPrA

HívJA: 06-30-616-6888!______________________________________
CSePel központjában a bíróságnál, felújított hőszigetelt 
2 db liftes házban 56 nm-es 1+ 2 félszobás XI. em.-i lakás 
budai panorámával: 10,9 mFt______________________________________
KOSSUtH Lajos u.-ban II. em.-i, átalakított, 72 nm-es, 3 szo-
bás + félszobás, 2wc fürdőszobás, erkélyes lakás: 12,9 mFt______________________________________
BányA u.-ban, felújított III. em.-i, 51 nm-es, kétszobás erké-
lyes felújított lakás, házközponti fűtés, egyedi mérő:  8,9 mFt______________________________________
SÉtányOKOn, felújított 64 nm-es, 2+1 félszobás, cirkófű-
téses, parkra néző, erkélyes, IV. em.-i műanyag nyílászárós 
lakás saját pincével, tárolóval: 10,5 mFt______________________________________
MáriA királyné u.-nál, 800 nm-es, összközműves telken 
100 nm-es, 3 szobás önálló, hőszigetelt családi ház ugyan-
annyi négyzetméteren előkészített emelet beépítési lehe-
tőséggel, dupla garázzsal, pincével, tárolókkal: 28,9 mFt______________________________________
SZent László u.-nál kétgenerációs külső lépcsős önálló csa-
ládi ház 2x80 nm, 150 nöl-es összközműves telek:21,9 mFt

erdŐSOr u.-nál, főúton 120 nm-es, hőszigetelt családi 
ház mindkét szinten 2db szobával, fürdőszobával korsze-
rűen felújított gépesített konyhabútorral, kertkapcsolatos 
étkezővel, garázzsal 540 nm-es telekkel. I.ár: 28,5 mFt______________________________________
SZent László u.-nál, 170 nm-es kétszintes, 3 szobás nap-
palis két fürdőszobás önálló családi ház, padlófűtéssel, 
klímával, 40 nm-es garázzsal önálló családi ház, 150 nöl-es 
összközműves telekkel: 26,9 mFt______________________________________
erdŐSOr utcánál, újszerű sorházi ingatlan kis telekkel, 
196 nm, 130 nm-es kétszintes földszinten: nappali és tágas 
étkező konyhával az emeleten 2 szoba, mindkét szinten für-
dőszobával,  szuterén lakrésszel, garázzsal: 28,9 mFt I.áron.______________________________________
CSePel rózsadombján, 434 nm-es telken teljes körűen fel-
újított, hőszigetelt,55m2-es kétszobás, garzon lakrésszel, 
önálló betonfödémes családi ház.18,9 mFt______________________________________
MegKeZdett építkezés (a falak és a tető félkész) a ki-
rályerdőben. 720 nm-es összközműves telken 184 nm-es 
kétszintes családi ház engedélyekkel (2013-as):18,9 mFt______________________________________
ÚJ ÉPítÉSŰ ikerház a királyerdőben 80 nm-es kétszintes 
nappali amerikai konyhával,  3 szobával szintenként fürdő-
szoba, WC-vel  (belső kialakítás megrendelésre: 24,9  mFt

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS________________________________________ 
eZÚtOn köszönöm mindazoknak, akik részvétüket nyilvá-
nították, utolsó útjára kísérték férjemet.
Gönczi Istvánné és családja (keretben)

INGATLAN________________________________________ 
HAláSZtelKen 800 nöl-es gyümölcsös 68 nm-es lakóház-
zal, kerítve eladó. Ár: 12 mFt. T.: 06-20-218-3925________________________________________ 
KASSAi u.-ban 100 nm-es újépítésű ikerház garázzsal nap-
pali és 3 szobával 2db WC fürdőszobával: 29,9 mFt. 
T.: 06-30-616-6888________________________________________ 
SZentMiKlÓSi úton 150 nöl-es összközműves telken, 330 
nm-es külön bejáratú, kétgenerációs családi ház, sok extrá-
val: 39,9 mFt. T.: 06-30-616-6888________________________________________ 
CSePelen a Krizantém lakótelepen extrán felújított III. 
emeleti 64 nm-es 2 + félszobás lakás gépesített konyha-
bútorral: 13,5 mFT irányáron eladó
T.: 06-30-616-6888

CSERE________________________________________ 
elCSerÉlnÉM 37 nm-es gázkonvektoros önkormányzati 
lakásomat öröklakásra. Különbözet ráfizetéssel, panellakás 
is érdekel. T.: 06-30-491-4567; 796-8943

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

TÁRSKERESŐ________________________________________ 
172/98 69 éves középvégzettségű, nemzeti érzelmű, ke-
resztény férfi azonos értékrendű, jólelkű, intelligens, vidám 
társat végleges kapcsolatra. T.: 06-30-481-3664

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
CSePeli munkahelyre köszörűst (sík, palást, furat), esz-
tergályost, valamint hegesztőt, fémszórós munkára beta-
nulással, nyugdíjas részmunkaidős is lehet. T.: 277-4224, 
06-20-926-6883________________________________________ 
PÉKMUnKáSt dagasztói gyakorlattal és gépkocsivezetőt 
azonnal felveszünk. T.: 276-4105, 276-0720

EGÉSZSÉG________________________________________ 
gyÓgyPediKŰr, manikűr, géllakkozás, lábmasszázs, 3-4D 
műszempilla - óriási akcióban! Csepelen INGYEN házhoz 
megyek! T.: 06-70-323-1230 www.pedikursziget.hupont.hu________________________________________ 
FelnŐtt, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI. Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313

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

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

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
AUtOMAtA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148________________________________________ 
FeStÉS- mázolás, tapétázást 20 % árengedménnyel válla-
lunk takarítással. T.: 06-20-358-9867.________________________________________ 
dUgUláSelHárítáS díjtalan kiszállással mérsékelt 
árakon korszerű gépekkel falbontás nélkül, több évtizedes 
gyakorlattal, gyorsan tisztán, lakosságnak és közületi meg-
rendelőknek. T.: 420-6812, 06-30-272-7987 ________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén is. javítás 
esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
MegOldáS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró 
javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 
1 év garancia! Üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, 
hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. 
XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
dUgUláSelHárítáS falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munká-
inkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
ABlAKJAvítáS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve vállalom 
kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szigetelését ga-
ranciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
FeStŐMeSter vállal szobafestést, mázolást, tapétázást. 
Penészes falak szakszerű rendbetételét garanciával. 
T.:  285-2882, 06-30-878-8977________________________________________ 
redŐnySZerelÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalagfüg-
göny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső műanyag 
párkányok szerelése. Hétvégén is! 
Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény, akciós klímaszerelés, karbantartás. 
T.:06-20-467-7693, 06-80-625-647________________________________________ 
víZ, fűtés, csatornaszerelés, vízóraszerelés, dugulás-elhárí-
tás, csőtörés-elhárítás garanciával, kisebb javítási munkák: 
WC, csaptelep javítás. Balla és Társa Kft. 
T.: 277-6690, 06-20-969-4833________________________________________ 
FeStÉS-mázolás- tapétázás, kisebb munkák vállalása is. 
Kőműves javítások, gipszkartonozás. Kovács Gergely. 
T.: 06-30-568-6255________________________________________ 
ABlAKOK, ajtók passzítása, szigetelése, burkolás, kőműves 
munkák, gipszkarton-szerelés, szőnyegpadló; parkettalera-
kás, festés-mázolás, tapétázás javítások. Garanciával Riener 
és Tsa. T.: 276-1805, 06-20-410-7695

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem 
vállalunk! Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

Telefon és fax: 278-0711
Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig,

 info@csepelihirmondo.hu
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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

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

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

Májusi programok:
 

Előadóestek 16 órától
Május 15-e: Karizma művészeti együttes műsora. Rendező: Csortos Ibolya

Május 22-e: Varázslatos klasszikus zene. 
Hárfán játszik: Markóczi Rita, hegedűn: dr. Szentkirályi Aladár Miklós

 

Úti beszámolók       
Május 14-e: Egyiptom I. rész, Május 21-e: Egyiptom II. rész

A vetítéssel egybekötött előadások 15 órától 17 óráig tartanak. 
Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.

Filmvetítések szerdánként 15 órától           
Május 13-a: Két emelet boldogság. Rendezte: Herskó János 1960

Május 20-a: Fel a fejjel. Rendezte: Keleti Márton 1954
Május 27-a: Szerelem csütörtök. Rendezte: Fejér Tamás 1959

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

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Egészség nap
Május 18-án 14.30 és 15.30 óra között az idős kort érintő egészségügyi problémákról 

előadást tart dr. Oláh Ilona szakorvos. Az előadás után – igény szerint – vérnyomás- és 
cukorszint mérés. Szemvizsgálat május 11-én 13-18 óráig

Gyógy-masszás minden hétfőn 10-15 óráig: dr. Solymosi Mária

Kímélő torna
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 8-10 óráig. Meridián torna hétfőnként 10-11 óráig.

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

A zenés táncesték16-19 óráig tartanak.          

Ének                     
A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 

május 12-én és május 26-án 15.30 - 16.30 óráig. Énektanár: Józsa Éva    

Kirándulás
Halászi /Szigetköz. Május 16 -17. (1 fő részére, 1 éjszaka hotelben, reggelivel és vacsorával. 

Várható költség: 10 000 forint mely önköltséges) Utazás vonattal egyénileg. 

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.

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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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

KiállítáS

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

ÚJ tAnFOlyAM 

GyMStICK- NaPjaINK EGyIK  lEGíGéREtESEBB 
FItNESS EdzéSMódSzERE Egyedülállóan sokoldalú 
és meglepően hatékony, izomerősítő, ízületeket kí-
mélő, átfogó edzésprogram. a teljes testet edzi, fej-
leszti az egyensúlyt, koordinációt,  stabilitást és 
állóképességet, helyes testtartást eredményez. 
zsírégető és keringési rendszert javító hatású, min-
den edzettségi szinten alkalmazható. Időpont: 
kedd, csütörtök 9.00-10.00. részvételi díj:az első 
óra díjmentes utána 1000 Ft/ alkalom 10.000 Ft/ 
10 alkalom+ 1 óra ingyenes. Előzetes jelentkezés 
és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: 
tarnay zsuzsanna 06 30/ 550 44 77 facebook.com/
gymstickcsepel, gymstickcsepel@gmail.com 

daNCE & toNING: Karibi táncos zsírégető és alak-
formáló óra. Időpont: péntek 18.00-19.00, rész-
vételi díj: 1200 Ft/ alkalom. további információk: 
horvath.beci@hotmail.com

BÁBoS MESEKuCKó BaBÁKNaK éS MaMÁKNaK 
Bábos mesés kreatív foglalkozás 1,5-4 éveseknek. 
Időpont: csütörtök 10 – 11 óra. Részvételi díj: 1200 Ft/
alkalom vagy 5000 Ft/5 alkalom. Előzetes jelentkezés 

és bővebb információ a foglalkozásvezetőnél: Papp 
judit +36 20 486 6443 pappjudit09@gmail.com 
https://www.babosmesekucko.hu

SzíNItaNoda- jElENtKEzőKEt VÁRuNK!
a Veronilla dráma és musical Stúdió szeretettel vár 
minden érdeklődőt 4 – 70 éves kor között!
Próbák időpontja: szombat 10.00 -12.00
tanfolyam vezető: dévényi judit Stúdióvezető, ren-
dező (06-70-326-7917)

HaNGFüRdő - a PRoGRaMRa ElőzEtES jElENt-
KEzéS SzüKSéGES!
tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban.
időpont: május 7. 18.30, május 16. 10.00
díja: 1100 Ft/alkalom; vezeti: Eisenmann tünde

táBOr

léGy KREatíV! Képzőművészeti és napközis tábor 
kisiskolásoknak. Festészeti és grafikai technikák, 
kreativitást fejlesztő gyakorlatok, játékok papírral, 
textillel. Időpont: 2015.június 29- július 3. 8.00-
16.00. Foglalkozást vezeti: Paulik orsolya tehetség-
gondozó, művészeti szaktanár. jelentkezni lehet 
folyamatosan a 06 30/ 5797-658-as telefonszá-
mon 17 óra után. (létszámkeret max. 10 fő)

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

Május 9. 18 óra
AZ ARéNA SZÍNTÁRSuLAT BEMuTATJA
„EMLéKSZEL... (AZ EMBERRE)?”
Egy különleges történet az utolsó emberpárról 
két felvonásban. 
16 éven aluliaknak nem ajánlott!
A belépés díjtalan, 
a programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

Május 23., 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 csoportfoglalkozások a Csil-
lag-műhely szervezésében. 
Szerda: 18.00-20.00

JÁTSSZuNK EGYÜTT! 
Minden hónap első szerdáján 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! 

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
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.

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

május 9.,
9-től 13 óráig

május 16.,
9-től 13 óráig

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

 www.csepelivaroskep.hu

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2.

Tel.: 278-2757
www.csepelivaroskep.hu/radnoti

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

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

ZENÉS DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN

A belépőjegy ára pártoló tagok részére 500 Ft elővételben*, a helyszínen 900 Ft.
*(pártolói tagság elővételben váltható 1500 Forintért, mellyel a május 16-i, a június 6-i 
és a szeptember 19-i rendezvények látogathatók.) A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Fellép: DÉVAI NAGY KAMILLA ÉS VÍGH LEVENTE
Közreműködnek: Kerekes Katalin, Király Erzsi, Farkas Melánia,

meglepetés unokák, Nagy János dallamfüttyös,
és a Csepeli Mosolygó Dalkör Péter Anna vezetésével
Kísér: Tarnai Ágnes – zongora, Nagy Imre – harmonika

A rendezvény háziasszonya: Péter Anna
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Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004

PREVENCIÓS NAP MEGTARTÁSA A 
14-18 ÉVES KOROSZTÁLY RÉSZÉRE

Projektazonosító: DLK-PA-2014-003/4/002

Helyszín: Budapest XXI. kerület, Karácsony Sándor utca – Sétáló utca 
– Könyvtár előtt. 

Időpont: 2015. május 16. (szombat), 10.00-14.00 óráig

A MEGTARTÁSRA KERÜLŐ ELŐADÁSOK TÉMÁI:
• Dohányzás és káros hatásai, megelőzés és a leszokás lehetősége
• Alkohol, drog és káros hatásai, megelőzés és leszokás
• Szexuális úton terjedő betegségek, védekezés
• Fogamzásgátlás fontossága, a nem kívánt terhesség megelőzése
• Táplálkozási zavarok, felismerésük és megoldási lehetőségük
• Ártalmas-e a zenelejátszók fülhallgatóval történő használata? 

Előzzük meg a korai halláskárosodást!
• Mozgásszervi betegségek, sérülések megelőzése

TOVÁBBI PROGRAM
• Az egészségmegőrzés céljából vérnyomás-, testzsír-, testvíz-, 

izomtömeg-, magasság-, tüdő vitálkapacitás mérés

A PROGRAM 
INGYENES!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

“VIRTUÁLIS DELFIN ÉS BÁLNALES”
rendezvénysorozat az óceánok élővilágának védelmében.

Sok gyermek és felnőtt álma, hogy delfinekkel ússzon. E virtuális program 
által bárki közelebbről megismerheti az óceánok csodálatos és intelligens 
emlőseit, a delfineket és bálnákat. 

Helyszín: Budapest, XXI. ker., II. Rákóczi Ferenc út 88-92. alatti Játszó-
ház (volt II. Rákóczi Ferenc Iskola)

Az érdeklődőket egy különleges virtuális utazásra hívjuk, ahol kipróbálhat-
ják, hogy milyen lehet közvetlen közelről delfineket, bálnákat látni és a hang-
jukat hallani. Remek kikapcsolódást nyújt gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt. A gyermekek a Játszóház egyik - vízi világot imitált - termében 
felpróbálhatják a tengeri mentőmellényeket; beleülhetnek a csónakokba 
és onnan nézhetik a kivetítőn megjelenő különböző delfineket és bálnákat. 
Vagyis  átélhetik az élményt anélkül, hogy messzi tengerekhez kellene utazni. 

Programok dátumai: 2015. május 10., vasárnap, 2015. május 24., va-
sárnap, 2015. június 7., vasárnap. Alkalmankénti turnus kezdő idő-
pontok: 9:00 óra ; 10:30 óra ; 12:00 óra

MINDEN PROGRAM INGYENES!

Szervező: Blue Dolphin Egyesület - a Cetek és Emberek közötti kapcsolatért. 
Honlap: www.bluedolphinegyesulet.hu. E-mail: bluedolphininfo@gmail.com

Előzetes regisztráció szükséges  a fenti e-mail címen!

A rendezvénysorozat célja, minél több emberrel megismertessük a delfinek és bál-
nák adta lehetőséget a relaxálásra és feltöltődésre.

A program a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 
azonosító számú, „Csepel déli lakóközpont 
szociális célú rehabilitációja” projekt 
Programalapjából DLK-PA-2014-002/7-001 
azonosítószámon valósul meg. 

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Szolgáltató 
és Játszóház

a volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületében
(1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.)

programjai:

Jóga
A jóga a test, az elme és a lélek tudománya, minden, ami a harmóniá-
hoz szükséges. Mindenkinek ajánlott kortól függetlenül.
Időpont: szerda 17.30.
Szervező: Csepeli Öttusa és Vízi- Sport Egyesület
„Mozdulj Csepel!” (DLK-PA-2014-001/7/001) program
Érdeklődni lehet: 10:00-18:00 között  
+36-30-842-6787

Angol interaktív játékklub
Minden héten angol nyelvű szójátékok, társasjátékok, szituációs il-
letve audiovizuális gyakorlatok fiataloknak. Egy hely ahol játékosan 
ugyan, de valóban használni kell az angol nyelvet!
Időpont: hétfő és csütörtök 14.00.-16.00-ig.
Szervező: Csepeli Gyermekekért Alapítvány
„Creactivity ” (DLK-PA-2015-001/IX/005) program
Érdeklődni lehet: Hétköznap 10:00-18:00 között a 30/585-7769 
telefonszámon

Csepeli Média Műhely
A fiataloknak most lehetősége nyílik bepillantani a média világába.  
Szakemberek segítségével a saját elkészített tartalmakat közösen ele-
mezve tanulhatják ki a szakma csínját-bínját. Híradózás, filmkészítés, 
hírek mindenmennyiségben. 
Időpontok: 2015. május 12-től, minden 2. kedden 14.00-19.00-ig
Szervező: Sirályok SE. 
„Csepeli Média Műhely” (DLK-PA-2015-001/IX/004) program
Érdeklődni lehet: Hétköznap 10:00-18:00 között a 70/777-7020 
telefonszámon.

Delfin Klub gyerekeknek
6 alkalmas kreatív foglakozás, melynek során a 6-12 éves gyerekek meg-
ismerkedhetnek a különböző delfin és bálnafajtákkal, kisfilmeket láthat-
nak róluk, kreatív feladatokon dolgozhatnak, végül egy különleges „bál-
na-torna” részesei lehetnek, ami egy pihentető delfin-relaxációval zárul. 
Időpontok: 2015. május 4. - június 29. között, 
hétfőnként 17.00-19.00-ig
Szervező: Blue Dolphin Egyesület 
„Delfin Klub” (DLK-PA-2015-002/IX/001) program
Információ: www.bluedolphinegyesulet.hu
Regisztrálni lehet: bluedolphininfo@gmail.com

A programok a „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” 
elnevezésű, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 azonosítószámú projekt 
Programalapjának keretében valósulnak meg.
VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!  
A PROGRAMOK INGYENESEK!
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MÁJUS 9. SZOMBAT
NEVEZÉS MÁJUS 8-IG: keok2015@gmail.com   Helyszíni NEVEZÉS: 08:30–09:30
Helyszín: Sport- Szabadidő és Rendezvény Központ 1213 Budapest, Hollandi út 8. 

1212 Budapest,II. Rákóczi Ferenc út 127.
Telefon: 

+36 (70) 264-4544
+36 (1) 427-1137

E-mail:
velocipede1987@gmail.com

Web: 
www.velocipede.hu

KIEMELT 
TÁMOGATÓK:

KARVÁZY ATTILA OPTIKA REKLÁMKÉPVISELET

DUATLON 
ÉS KÖZLEKEDÉSI ÜGYESSÉGI VERSENY
Fővédnökök:Borbély Lénárd polgármester és 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő

nevezési feltételek 
és további információ: 
www.karvazy.hu/keok2015

2kereken_press_kreativ_209_134fel.indd   1 28/04/15   11:53

Színpadi programok Öttusa kölyökpark Rubik kocka show Kézműves-foglalkozás Arcfestés 
Kisvasút, körhinta Lovaglás 
és még sok meglepetés! 

Május 30-án
gyereknapra 
megyünk
a Daru-dombra!  :)
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