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Magánbeszélgetésről készített titokban 
hangfelvételt Szenteczky János – derült 
ki a politikus május 5-én tartott bünte-
tőperén. Szenteczky tagadja, hogy köze 
lenne ahhoz a becsületsértő kiadványhoz, 
amelyben ezeket a törvénytelen felvétele-
ket felhasználták. 

A 2010-es önkormányzati választások 
előtt jelentettek meg egy kampányújságot, 
amely Szenteczky János politikai ellenfe-
leit próbálta hamis szexuális és bűncse-
lekmény-vádakkal lejáratni. Az esetből 
büntetőper lett, de az MSZP elnöke tagad-
ja, hogy köze lett volna a kiadványhoz. 
A lapban megjelent egy „álinterjú” is a 
Fidesz egy korábbi politikusával. A férfi 
a bíróságon kijelentette: egy magánbeszél-
getésen elhangzott mondatatait tették köz-
zé manipulatív módon. Elmondása szerint 
Szenteczky János kereste fel őt. Az MSZP 
elnöke még a kisfiát is magával vitte a ta-
lálkozóra. Ehhez képest a beszélgetésük 
hangfelvétele összevágva és átszerkesztve 

az interneten, majd – szöveges formában – 
a lejárató kampányújságban is megjelent. 

Egy korábbi tárgyaláson R. Béla tanú egy-
értelműen felismerte Szenteczky János sze-
mélyében azt az embert, akivel az MSZP 
csepeli irodájában a rágalmazó lap terjesz-
téséről megállapodtak. Nem ez lenne az 
első eset arra, hogy MSZP-s politikusok 
rágalmazás után elbújnak a felelősség elől. 
Takács Krisztiánt, Szenteczky János frak-
ciótársát április 8-án ítélték el hasonló okok 
miatt a csepeli bíróságon rágalmazás miatt. 
Szenteczky János büntetőperében várhatóan 
szeptemberben lesz ítélet. 

csepel.hu

aktuális

A közbiztonság növelése érdekében kerítést 
építene a csepeli önkormányzat a Vízmű la-
kótelep utcai frontján – hangzott el azon a 
lakossági fórumon, amelyet Borbély Lénárd 
polgármester, Balogh Ernő önkormányzati 
képviselő és Süle László, a Csepeli Város-
fejlesztési Kft. ügyvezető igazgatója tartott 
május 13-án. Ha a társasházak többsége  
a kerítés megépítése mellett áll ki, a képvi-
selő-testület már május végén napirendjére 

tűzheti a kérdést. A fórumon legalább hat-
van lakó vett részt, s kézfelemeléssel vala-
mennyien támogatták az ötletet.

Borbély Lénárd emlékeztetett rá, hogy már 
korábban javasolták a kerítés megépítését, 
ha a lakók is úgy akarják. Az önkormány-
zatok közül Csepel az elsők között lenne, 
amely egy lakótelepet igényes lakóparkká 
alakítana át. A későbbiekben uniós pénz-
ből szigeteléssel látnák el a lakóházakat, 
parkosítanák a környéket, ennek eredmé-
nyeként nagyban javulnának az életkörül-
mények.  A kerítés megépítése főként köz-
biztonsági szempontból előnyös. 

Nem egyszerű drótháló, hanem egy komo-
lyabb, szebb kivitelezésű kerítést húzná-

nak fel. A fórum résztvevői a helyszínen 
színes rajzokon tekinthették meg a ter-
veket, s elégedettek voltak a látvánnyal.  
A polgármester jelezte, hogy az építkezést 
csak akkor kezdhetik el, ha a társasházak 
többsége egyetért vele. A jelenlévők kö-
zött gyors közvélemény-kutatást tartottak;  
a mintegy hatvan lakó ekkor kézfeleme-
léssel kivétel nélkül elfogadta a látvány-
terven bemutatott elképzeléseket.

Balogh Ernő azt mondta, hogy a választási 
ígéretük között szerepelt a kerítés, vala-
mint az, hogy a lakótelepet szebbé, értéke-
sebb környezetté alakítják.
 
Süle László a részleteket illetően meg-
említette, hogy a tervek szerint mágneses 
beléptetőkapuk működnének, amelyek 
kártyával nyithatóak. Ezzel megelőzhető, 
hogy illetéktelenek jussanak be a lakóte-
lep területére. Néhány biztonsági kamerát 
is felszerelnének, hogy erősítsék a helyben 
élők biztonságérzetét.

Cs.

A beruházás költsége nem 
egészen 5,7 millió forint lenne. 
Az összeget az önkormányzat 
viseli, a karbantartás költségei 
a lakókat terhelnék. 

kerítést építenének 
a Vízmű lakótelepen

A lakóké a végső döntés

Különféle javaslatok hangoztak el a ka-
puk működtetéséről. Így szó esett arról, 
hogy távirányítóval is nyithatóvá lehet-
ne tenni őket. További ötletek is felme-
rültek, de a lényeget illetően egyetértés 
mutatkozott. Ha a lakók többsége végül 
támogatja a beruházást, a képviselő-
testület akár már május végén napi-
rendjére tűzheti a kérdés megtárgya-
lását. A kerítést pedig jó eséllyel az év 
végéig megépíthetik.

szenteczky-per

titokban 
készített 
hangfelvétel
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A Játéksziget Óvoda Jupiter utcai óvodá-
jának felújítási munkálatai május 18-ától 
július 29-áig tartanak, a felújított épület-
ben a nyári szünet után, augusztus 24-én 
várják újra a gyermekeket. 

A felújítás idejére a Játéksziget Óvoda Ju-
piter utcai óvodásait a Hollandi úti Sport-, 
Szabadidő- és Rendezvényközpontba köl- 
töztették. Gugcsóné Nagy Judit intéz-
ményvezetőtől megtudtuk, a kilencven 
óvodást az önkormányzat által biztosított 
autóbusz szállítja el a Zsongás Óvodából 
– két-két fordulóval – mindennap reggel 
és vissza délután.

A felújítás során a tetőt és az épület kül-
sejét szigeteléssel látják el, kicserélik a 
külső nyílászárókat és teljesen átépítik  
a bejáratot. A munkálatokat csak úgy tud-
ják zökkenőmentesen elvégezni, ha eb-
ben az időszakban a gyerekeket és az 
óvoda munkatársait átmenetileg máshol 
helyezik el. Az óvoda összes bútorát, já-
tékait, egyéb használati tárgyait a Csepe-
li Városgazda Zrt. teherautóin, valamint  
a dolgozók családtagjainak segítségével vit-
ték a szabadidőközpontba. A Csepeli Város-
gazda Zrt. munkatársai intézték a Hollandi 
úti új otthon festését, kialakítását.    

A szülőket a költözés előtt már tájékoz-
tatták az új rendről: az önkormányzat 
minden hozzátartozót névre szólóan ér-

tesített arról, hogy mik a változások, és 
közös szülői értekezleten válaszoltak a 
felmerülő kérdésekre, s beszélték meg 
a tennivalókat. Az óvodások a Zsongás 
Óvodában (Kőrösi Sándor utca 11.) ta-
lálkoznak minden reggel 6 és 8 óra kö-
zött, ahonnan autóbusszal viszik el őket 
az átmenetileg kialakított új helyszínre. 
Délután fél 5 és fél 6 óra között ugyan-
ide hozzák vissza őket. A szülőknek le-
hetőségük van arra is, hogy gyerekeiket 
maguk viszik, illetve hozzák el reggel és 
délután a Hollandi útra.

aktuális

Kifestett, berendezett termek várták  
a gyerekeket a Hollandi úton

új Helyen tartja foglalkozásaIt a játékszIget ÓVoda 

megkezdődött a felújítás
tóth ii.
Él köztünk egy csodálatos ember. 
Nem azért csodálatos, mert jól hang-
zik ez a fordulat, hanem azért, mert 
csodálatos időket látott, és önmagá-
ban csoda, hogy köztünk él, mesél 
nekünk.

Bozsi bácsi nyolcvanhat éves.

Tóth II. József – hogy hivatalosan em-
lítsük végre az Aranycsapat egykori 
tagját – tizenkétszer öltötte magára  
a magyar válogatott mezét. Nem ku-
tyaütőkkel, hanem Bozsikkal, Pus-
kással, Kocsissal, Grosicssal játszott 
együtt. És abban a csapatban, ha pá-
lyára léphetett, meg is állta a helyét, 
gólokat rúgott.

Amikor az ember arra gondol, hogy 
Bozsi bácsi nyolcvanhat éves, egyút-
tal az is eszébe jut, micsoda csepeli 
csapatunk volt nekünk még harminc- 
egynéhány éve is. Akkoriban, amikor 
a magyar válogatott kiharcolta a spa-
nyolországi világbajnokságon indulás 
jogát, a csepeli fiúk egészen a döntőig 
meneteltek a Közép-európai Kupá-
ban. Arra pedig már csak a legidő-
sebbek emlékeznek, hogy 1959-ben 
bajnokok voltunk, és magától értető-
dően abban a csapatban Bozsi bácsi is 
játszott.

Most meg itt van nekünk a nagy, ásí-
tó semmi: hogy miért van így, mit 
tettek és mit nem, mit intéztek és mit 
mulasztottak patinás egyesületünk 
vezetői, nem a mi tisztünk megítél-
ni. Csak fáj egy kicsit, hogy nem a 
Fradi, az Újpest, a Videoton játszik 
hétvégenként bajnokit nálunk. Pedig 
ha úgy volna, egészen biztos, hogy 
pár ezer futballszerető ember mindig 
elmenne a mérkőzésekre, ahogyan 
régen is elment.

Akárhogyan is van, Bozsi bácsi szüle-
tésnapján a legjobbakat kívánjuk! 

Számunkra igazi hős Tóth II. József, 
az egyik legragyogóbb csillag a cse-
peli sport történetében.

A szerkesztőség

fotó: szria
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idősek

Tavaly az idősek világnapján, október 1-jén 
adták át a Csepeli Nyugdíjas Klubot, s 
ezen a napon került sor arra hajókirándu-
lásra is, amely – most már biztosan állít-
hatjuk – hagyománnyá válik Csepelen. Az 
idei évben először május 11-én szállított 
hat autóbusz közel háromszáz nyugdíjast 
a pesti rakpart 9-es hajóállásához, ahol 
Zsófia főhercegnő már várta a vendégeket.  

A félnapos program ideje alatt a vendég-
látás mellé jó muzsika is dukált: Kalte-
necker Gábor harmonikán játszott. A hajó 
legénysége nem csak a belvárost, hanem 
azt is megmutatta, milyen látványt nyújt  
a vízről Csepel és Budafok. 

Borbély Lénárd polgármester – aki még 
alpolgármesterként ötletgazdája volt en-

nek a népszerű  programnak – elmondta: 
az önkormányzat jelenlegi vezetése ki-
emelt figyelmet fordít – a családok mellett 
– a kerület nyugdíjasaira. „Tizennyolcezer 
idős él Csepelen, akik a mindennapokban 
is számíthatnak az önkormányzat segítsé-
gére. Gondoljunk csak az ingyenes fürdő-
zési lehetőségre a strandon, a közelmúltban 
átadott nyugdíjasház színes programjai-
ra, a nyugdíjasklubok támogatására, de 
a különböző egészségügyi fejlesztésekre 
– mentőautó-vásárlás, életmentő eszközök 
beszerzése – is ide sorolhatom” – hang-
súlyozta a polgármester. Borbély Lénárd 
azt is hozzátette: mivel ekkora sikere van 
a hajókirándulásnak, ebben az évben még 
egyszer, s ha lesz rá igény, jövőre akár má-
justól szeptemberig, havonta egy alkalom-
mal szerveznek ilyen programot a csepeli 
nyugdíjasoknak. 

A kiránduláson részt vett Ábel Attila al-
polgármester, akit jól ismernek a kerület 
idősei, hiszen rendszeres résztvevője ren-
dezvényeiknek. Jelen voltak önkormány-
zati képviselők is: Czibulyáné Szonday 
Szilvia civil, Pintér József Gáborné csa-
ládügyi és Noé László idősügyi tanácsnok.

Ica néni nem csak arról beszélt lapunk-
nak, milyen jól érzi magát a kiránduláson, 
hanem azt is elmondta, mennyire örül 
az önkormányzat kezdeményezésének, 
hogy a nyugdíjasok ingyen látogathatják 
a Csepeli Strandot. „A strand közelében 

hajókirándulás 
nyugdíjasoknak

Szőnyi Andorné 
húsz éve nyugdí-
jas. A barátnőjé- 
vel jött el a kirán- 
dulásra. „A nyug-
díjasklubban sze-
reztünk róla tu-
domást, én most 
jöttem először, de 
ha lehetőségem 

lesz, máskor is jelentkezem. Nagyon 
jó a szervezés, szép az idő, jól érezzük 
magunkat.” Az idős hölgy nem volt 
egyedül a véleményével: akit megszólí-
tottam, mindenki dicsérte a programot, 
amiről a legtöbben a Csepeli Nyugdíjas  
Klubban értesültek. Van, aki többféle 
programra is jár a Kossuth Lajos utcai 
épületbe, van, akit főleg az egészség-
ügyi előadások, mérések érdekelnek, de 
a kímélő torna is nagyon népszerű.
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idősek

lakom, a Hajós utcában, legalább hetente 
egyszer elmegyek a fürdőbe, nagyon sze-
retem a termálmedence vizét. Mindig tíz-
alkalmas bérletet váltottam – ebből leg- 
alább hármat vettem nyaranta – így az 
ingyenes belépéssel legalább 25 ezer fo-
rintot spórolok. Ez elég egy nagybevásár-
lásra” – teszi hozzá Ica néni, aki azt is 
elmondja, jó lenne, ha a téli időszakban 
összekötnék a meleg vizes medence és 
az öltözők közötti szakaszt egy fedett fo-
lyosóval, mert így a hideg hónapokban is 
kijárna a strandra. 

Az Urmánczy Nándor Emléknapot már 
nyolcadik alkalommal szervezte meg 
Maroshévízen az egykori neves személyi-
ség nevét viselő egyesület, idén pedig már 
negyedik alkalommal szervezték köré a 
Székely-Magyar Napokat. A rendezvény-
sorozat legkiemelkedőbb programjai má-
jus 16-án, az emléknapon zajlottak. Az 
ökumenikus igehirdetés után a résztvevők 
megkoszorúzták Urmánczy Nándor sírját, 
majd a helyi Kemény János gimnázium 
dísztermében került sor a díjak átadására. 
Az idei díjazottak: Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes és Németh Szilárd ország-
gyűlési képviselő.  

Dr. Urmánczy Nándor Maroshévíz leghí-
resebb magyar szülöttje. Sokat tett szülő-
településéért, de az összmagyarságért is. 
1902 és 1918 között országgyűlési kép-
viselői tevékenysége is a magyar nemzet 
érdekében zajlott le.  

Dr. Urmánczy Nándor emlékpadját – Né-
meth Szilárd kezdeményezésére – 2013. 
október 1-jén, születésének 145. évfor-
dulója alkalmából újból felállították a 
Margitszigeten. Az emlékpadot 1942-ben 
adták át először, ám a második világhábo-
rúban a bombázások következtében meg-
semmisült. 

Schön Vilmosné már második alkalommal vett részt a hajóúton, míg Laczkó Fe-
rencné és a Kacsányi Lászlóné először. „Csodás az idő, kellemes a társaság, na-
gyon jól érezzük itt magunkat. Ha lehet, újra jövünk” – mondták. Mind a hárman 
járnak a nyugdíjasklubba, az úti beszámolókat, a táncos szombatokat, az egész-
ségnapok előadásait említik, amikor kedvenc programjaikat sorolták  

isten éltesse, erzsike néni!
Borbély Lénárd polgármester és Tamás Judit, a Családtá-
mogatási Iroda vezetője május 13-án látogatta meg ottho-
nában Krisztián Mihályné, Erzsike nénit, aki a közelmúltban 
töltötte be 90. életévét. 

Erzsike néni igazi csepeli és büszke is erre. Itt nőtt fel, évti-
zedekig a gyárban dolgozott esztergályosként, itt születtek 
a gyermekei és nyugdíjas éveit is kerületünkben tölti. A pol-
gármester kedvenc virágával, sárga rózsával és személyre 
szabott ajándékcsomaggal köszöntötte az idős hölgyet.

átadták az idei urmánczy-díjakat

Azok se búsuljanak, akik most nem 
tudtak részt venni a programon.  
A nagy sikerű kirándulást – melyet is-
mét a Csepeli Városkép Kft. szervezett 
– szeptember 18-án megismétlik. 

A jelentkezés helyét és időpontját la-
punkban később közzétesszük. 

fotó: szria

Németh Szilárd és Czirják Károly, az 
Urmánczy egyesület elnöke
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Visszatekintő

Németh szilárd
A képviselői munkával kapcsolatban három 
dolgot érzek meghatározónak. A legfontosabb, 

hogy a Parlamentben a magyar, így a csepeli emberek 
érdekeit, értékeit képviseljük. Valós, és nem elvont prob-
lémákat kell megoldani, ilyenek például: adócsökken-
tés, rezsicsökkentés, szociális biztonság, közösségépítés. 

Másodszor kiemelném, hogy nem hangosan óbégatni, 
hanem csendben, de határozottan cselekedni kell. Olyan 
döntéseket kell megfogalmazni és elfogadtatni, amelyek 
a magyar, így a csepeli családok boldogulását, biztonsá-
gát alapozzák meg. A tettek beszéljenek magukért! 

Harmadszor, nagyon fontos az őszinte párbeszéd az 
emberekkel. Nem az a kérdés, hogy a képviselők mit 
akarnak, hanem az, hogy az emberek mit gondolnak, 

és mit várnak el a poli-
tikusoktól. De nagyon 
hangsúlyoznám az 
őszinteséget is, amely-
nek igazi ellentétje az 
irigységre, cinizmusra 
építő hazudozás, az 
emberek becsapása. 
Azt gondolom, hogy 
az általam megszava-
zott törvények, közéle-
ti kezdeményezéseim 
komoly támogatással 
bírnak a csepeliek kör-
ében. De arra vagyok 
a legbüszkébb, hogy 
több évtized pusztítás, 
lenyúlás után új sport-
csarnok épülhet kerü-
letünkben.

Szabó Szabolcs 
Csepel országgyűlési képviselőjeként val-
lom: a képviselő legyen elérhető. Az itt la-

kók ne azt érezzék, hogy a politikusoknak csak a 
választási kampányban fontos a kapcsolattartás. 
Az irodám ezért mindenki előtt nyitva áll. Itt gyűj-
tünk és osztunk ruhákat, élelmiszert a rászorulók-
nak. Februárban húsz mázsa burgonyát osztottunk 
szét. Jelenleg több százezer forint értékben könyve-
ket adományozunk iskoláknak. Rendszeresen szer-
vezünk és támogatunk olyan rendezvényeket, mint 
például a Kultúrfaló. 

Alapvető feladatom, hogy az országos politikai ügyek 
mellett a választókerületet érintő ügyekben pontos és 
friss tájékoztatást adjak, lobbizzak a kerületért. Az 
utóbbi egy évben elsősorban a Kis-Duna vízminőségi 
problémája, a Csepeli 
gerincút folytatása, az 
autópályák díjasítása, 
a helyi oktatási intéz-
mények működését 
érintő anomáliákra 
igyekeztem felhívni az 
illetékesek figyelmét. 

Folyamatosan találko-
zom befektetőkkel, akik 
igazolják, hogy a kam-
pányban bemutatott 
Csepel Művekkel kap-
csolatos terveink helye-
sek voltak. Amíg ezeket 
a problémákat az ön-
kormányzat nem oldja 
meg, addig érdemben 
nem tudunk előrelépni.

Egy éve választott az ország,
vélemények a változásokról
A 2014-es áprilisi országgyűlési választásokat ismét a Fidesz-KDNP pártszövetség nyerte. Az új parlament egy éve, 
május 6-án alakult meg. Összefoglalónkban az elmúlt hónapok legfontosabb intézkedéseit gyűjtöttük össze, melyek 
a csepelieket is érintették. Országgyűlési képviselők, kerületi lakosok véleményét is kérdeztük. 

Mindkét országgyűlési képviselőnek ugyanazt a kérdést tettük fel: 
Mire a legbüszkébb, az elmúlt egy évből?
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Visszatekintő

Köszönetnyilvánítás
Közös érdekünk, hogy Csepelnek 
olyan országgyűlési képviselő-
je legyen, akivel összefogva azon 
dolgozhatunk, hogy minél inkább 
fejlődhessen a kerületünk. A   dön-
tésekből azonban nem lehet ki-
hagyni az itt lakókat, hiszen értük 
dolgozunk. Éppen ezért azt tartom 
a legfontosabbnak, hogy ki mit tesz 
Csepelért, és nem azt, hogy ki mit 
mond. Az elmúlt évek munkájáért 
és segítségéért köszönettel tarto-
zunk Orbán Viktor miniszterelnök 
úrnak, Tarlós István főpolgármes-
ter úrnak, valamint elődömnek, 
Németh Szilárdnak. Rájuk, a követ-
kező években is számítunk! És szá-

mítunk mindenkire, aki a kerüle-
tért szeretne dolgozni. 

Szabó Szabolcs képviselő úr az el-
múlt időszakban az önkormányza-
tunk által megrendelt és kifizetett 
Csepel Művek fejlesztési tanul-
mányt a saját elképzeléseként mu-
tatta be, ami igazolja azt, hogy a 
felszínes politikai csatározások 
hátterében mégiscsak azonosul 
azzal az elképzelésünkkel, amely a 
gyár területén nem lakópark beru-
házásról, hanem munkahelyterem-
tésről és újraiparosításáról szól. 

Az elmúlt időszakban Németh Szilárd 
képviselő úr jóvoltából több olyan 
céggel tárgyaltam, akik befektetné-

nek a kerületben. Csepel javára ter-
mészetesen várom Szabó Szabolcs 
képviselő úr lobbi-tevékenységét is, 
amelyet egyelőre hiányolok, hiszen 
olyan üzleti szándékkal még nem 
találkoztam, amely befektetést hoz-
na a kerületbe az ő munkája ered-
ményeképpen.

Csepelen jó úton járunk, hogy sike-
res kerület legyünk! Köszönöm min-
denkinek, aki velünk együtt ezen 
dolgozik!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere 

Családtámogatási kedvezmények
Cser Károlyné 
Jankovits Éva 

Húsz évig vezette a NOE csepeli 
csoportját, jelenleg az önkor-
mányzat szociális, egészségügyi 
és fogyatékosügyi bizottságának 
külsős szakértője       
Tragikus népesedési helyzetünk kö-
vetkeztében a szükséges kormányzati 
teendők között első helyet foglal el a 
családpolitika. A bevezetett támo-
gatási formák fokozottan igyekez-
nek biztosítani a gyermeknevelés és 
a munkavállalás összeegyeztetését. 
Életbe lépett a gyed első éve utáni, 
és a gyes melletti korlátlan munka-
végzés lehetősége, a családi adóked-
vezmények kiterjesztése, a bölcsődei 
férőh elys z ám 
emelése, a csa-
ládi napközik és 
a „tanodák” lé-
tesítésének elő-
segítése. Évente 
emelkedik az 
ó v o d á k b a n , 
iskolákban in-
gyen nyújtott 
étkeztetés, és az 

ingyen tankönyvhöz juttatás kor-
határa. Az állami gondozás a nagy 
intézetek helyett lakóotthonokban 
és a nevelőszülői hálózatban való-
sul meg. A házasságkötéseket segíti 
elő az első házasok kedvezménye. A 
kormány a lakhatás támogatására 
komoly erőfeszítéseket tesz, reméljük, 
hogy a gazdasági helyzet javulásával 
ennek mértéke emelkedni fog.

Varga Judit
Egy három hónapos és egy kétéves 
gyermekünk van; nekünk sokat 
jelentettek a családokkal kapcso-
latos kormányzati intézkedések.  
A gyed extra bevezetésével példá-
ul a nagyobb gyermekünk után 
sem veszítettük el 
az ellátást, ami-
kor megérkezett 
a testvére.  Több 
pénzünk marad 
így. Úgy tervez-
zük, a kicsi két-
éves koráig itthon 
maradok, így ad-
dig a nagyobb sem 
jár bölcsődébe.

Az Országgyűlés 
2011-ben alkotta 
meg a családok 
védelméről szóló 

törvényt, amely szerint Magyar-
ország mindenkori költségveté-
sének tervezésekor elsőbbséget 
élvez a családok támogatása. A 
családi adórendszer bevezetése 
óta 3600 milliárd forinttal több 
maradt a családoknál, ebből 
1300 milliárd forint családi adó-
kedvezmény formájában Fontos 
családsegítő intézkedés volt a 
gyed extra bevezetése, amely-
nek köszönhetően tavaly több 
mint 29 ezren tudtak munkát 
vállalni gyermekgondozási el-
látás mellett, és több mint 17 ez-
ren vehettek igénybe több gyer-
mek után is ellátást. 

1 300
milliárd Ft

családi
adó- 

kedvezmény
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csökkentek 
a háztartások 
költségei 

ÁTLAGOS ÉVES MEGTAKARÍTÁSOK
a teljes rezsicsökkentéssel számolva a 3. rezsicsökkentés után  

125 000
Ft/év
négyfős háztartás, 
távfűtéssel

165 000
Ft/év
négyfős háztartás, 
családi házban

125 000
Ft/év

több generáció esetén, 
családi házban

78 000
Ft/év
nyugdíjas házaspár,
távfűtéssel

115 000
Ft/év
nyugdíjas házaspár,
családi házban

Csepeli
rezsiadósság-
kezelő 
program

Kerületünkben tavaly jú-
niusban – az országban 
egyedülálló módon – re-
zsiadósság-kezelő prog-
ram indult, amelynek cél-

ja az adósságspirálba került családok 
helyzetének rendezése, az adósságál-
lomány csökkentése. 

A program segítségével eddig 48 
háztartás tudta rendezni elmaradt 
közműdíj-tartozását. 

A második és a harmadik Orbán-kor-
mány kiemelt célja, hogy a rezsiköltségek 
mérséklésével javítson a magyar csalá-

dok jövedelmi helyzetén. A rezsicsökkentés kezdete 
óta a lakosság 350 milliárd forintot takarított meg, és 
egy átlagos család terhe évente akár 170 ezer forinttal 
csökkent. 

Tóth Gusztávné 
Idén februárban vettem igénybe a rezsia-

dósság-kezelő program segítségét, aminek köszön-
hetően 15 ezer forint villanyszámla-tartozást sike-
rült rendeznem. A tartozás 33 százalékát, azaz 
5600 forintot kellett csak kifizetnem. Hat gyerme-
ket nevelek egyedül, így rajtunk nagyon sokat se-
gített. Ezúton is szeretném megköszönni az önkor-
mányzatnak, hogy létezik ez a lehetőség. 

Kiss Gáborné Farkas Etelka
Ötszázezer forint tartozás gyűlt össze lakbérhátra-
lékból és elmaradt szemétdíjakból. Ez utóbbi volt 
a jelentősebb tétel, mert nagy mennyiségű sittet 
kellett elszállíttatnom az udvaromról. Hitelt nem 
mertem felvenni, így csak az önkormányzathoz és 
a Humán Szolgáltatások Igazgatóságához tudtam 
fordulni, akiknek utólag is nagyon hálás vagyok a 
segítőkész hozzáállásukért. A program átvállalja  
a tartozás nagy részét, nekem csak százezer forintot 
kell kifizetnem. 
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segítség 
a Nyugdíjasoknak

Babics Sarolta, a Csepeli Nyugdíjasklub vezetője
Nagy szükség volt már Csepelen egy közösségi térre a nyug-

díjasok számára. Tavaly októberben ez megvalósult, így végre van egy 
hely, ahol a nyugdíjasok információkat kaphatnak, és 
barátokat szerezhetnek. Az épület két termében zaj-
lanak a programok a hét minden napján, lényegében 
egész nap. Nyilvántartásunk szerint mintegy 1200-1500 
idős látogatja rendszeresen a klubot. Megpróbáljuk 
mindenki igényeit kielégíteni, vannak ismeretterjesztő 
programok, mint például úti beszámolók, földrajzi, és 
történelmi előadások, de rendeztünk már tánc- és sakk-
versenyt is, tartunk tornaklubot, táncházat. Ezek kivé-
tel nélkül telt házzal zajlanak, sőt további alkalmakra 
is szükség volna.

2014. október 1-jén, az idősek világnapján adták át a Csepeli 
Nyugdíjasklubot. A közel 77 milliós beruházást teljes egé-
szében az önkormányzat finanszírozta. 2013-ban szavazta 
meg a testület Németh Szilárd akkori polgármester kezde-
ményezését, hogy az egykori MDF-székházból nyugdíjas-

házat alakítsanak ki. 2015. január 1-jétől minden csepeli lakó- vagy 
tartózkodási hellyel rendelkező nyugdíjas – bizonyos napokon – térí-
tésmentesen veheti igénybe a csepeli fürdő alapszolgáltatásait a nyug-
díjas-igazolványa és a lakcímkártyája felmutatásával.  

megújuló 
sportélet

javuló Egészségügy
Oláh Ilona 
Astellas-díjas háziorvos, 

diabetológus 
Azt mondhatom, utóbbi egy évben 
összességében emelkedett az orvosi 

ellátás minősége 
kerület ünkben . 
Nagyon sokat 
jelent, hogy mű-
ködik a felnőtt 
háziorvosi ügye-
let, valamint 
hogy megnyílt 
a gyermektra-
umatológia és 
-sebészet, így a 

sürgős esetek nagy részét kerüle-
ten belül el tudjuk látni. A tavaly 
a Szent István úton átadott ren-
delőben vérvételi hely is létesült, 
ezzel jelentősen lecsökkent a Tóth 
Ilona rendelőintézet ilyen irányú 
leterheltsége. Tavaly a rendelőin-
tézetben és a háziorvosoknál is 
több alkalommal voltak külön-
böző szűrővizsgálatok, és a szűrő-
buszok is megfordultak párszor a 
kerületben. A várakozási idő saj-
nos továbbra is hosszú, az ellátás 
minőségével kapcsolatban viszont 
számos pozitív visszajelzést ka-
punk a betegektől.

Németh Szilárd kez-
deményezésre 2014 
januárjában elin-
dult a 24 órás köz-
ponti ügyelet Cse-

pelen, s az ő nevéhez fűződik 
annak a mentőautónak a be-
szerzése is, melyet 2014 no-
vemberében helyeztek üzembe 
a Csepeli Mentőállomáson. Az 
önkormányzat 28,2 millióért 
vásárolta meg a kocsit, a felsze-
relés 2 millióba került. 2015. 
január 1-jén elindult a csepeli 
szakrendelőben a gyermektra-
umatológia és -sebészet, ebben 
az évben 88 millió forintot for-
dít erre az önkormányzat. 

2014 októbere: a 
kormány döntése 
alapján olimpiai 
evezős és kajak-
kenu pálya építé-

se kezdődhet meg Csepelen. 
A tervek szerint a több tíz 
milliárdos beruházással el-
készülő pályán 2018-ban 
már versenyeket rendezhet-
nek. Szintén Németh Szilárd 
segítségével 400 millió forint 
érkezik az állami költség-
vetésből – ehhez 100 milli-
ós önkormányzati önrész is 
csatlakozik – melyből bir-
kózócsarnok épül a Hollan-
di úti Sport-, Szabadidő- és 
Rendezvényközpontban; az 
épület más közösségi célok-
ra is alkalmas lesz. Önkor-
mányzati támogatással pe-
dig létre jön egy labdarúgó 
utánpótlás-egyesület, ahová 
a fiatalok minimális tagdíj 
ellenében léphetnek be.
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Sportos nappal indult a Napsugár Tagóvo-
dában május 11-én az intézmény 39. szüle-
tésnapját ünneplő Napsugár-napok rendez-
vénysorozat. Az egész héten át tartó játékos 
programokra a szülők mellett az önkor-
mányzat képviseletében Morovik Attila 
alpolgármester is ellátogatott. A kilencedik 
éve megrendezésre kerülő rendezvényso-
rozat célja a hagyományápolás, a szülők-
kel való együttműködés erősítése, és az is 

fontos cél, hogy a színes programok elér-
hetőek legyenek a sajátos nevelési igényű 
óvodások számára – mondta el lapunknak 
Kakuszi Imréné intézményvezető.

A négy korcsoportos óvodába 77 gyerek 
jár. Néhányuk szorgos munkájával, az 
óvoda dolgozóinak és a szülők összefogá-
sával nemrégiben megszépültek a kisker-
tek; évelő növényeket ültettek. 

Még kevésbé ismert, ám annál fontosabb 
és szebb kezdeményezéshez csatlakozott 
kerületünk. A csepeli önkormányzat tá-
mogatásával május elején adománybolt 
nyílt a Kossuth Lajos utcában, a 47–49. 
szám alatt, a volt Erste bankfiók helyén. 
Az üzletben használt, ám jó állapotú dol-
gokhoz lehet olcsón hozzájutni – az apró 
dísztárgyaktól a bútorokon át a ruhákig 
sok értékes holmit lehet itt vásárolni igen 
kedvezményes áron, így az arra rászoru-
lók méltóságukat megőrizve, mégis ol-
csón tudnak használati tárgyakhoz jutni.

Egy héttel a megnyitó után kérdeztük 
Sáhy Gábort, a Cseriti vezetőjét, milye-
nek az első tapasztalatok? „Még egyik 
boltunkat sem övezte akkora érdeklődés, 
mint a csepelit. Rengeteg a pozitív visz-
szajelzés, és hatalmas a vásárlási kedv. 
És nem csupán vásárlók vannak – hiszen 
épp ez a „cseritizés” lényege –, sokan 
adományoznak is, ezért most is teljes ki-
használtsággal működik a több mint száz 
négyzetméteres üzlethelyiségünk. Nonpro-
fit üzletről van szó, amely társadalmi célok 
érdekében működik. Egyrészt a boltokban 
jelenleg hátrányos helyzetű munkaválla-

lókat foglalkoztatunk, de később megvál-
tozott munkaképességűeket is szeretnénk 
bevonni.”

A bolthálózat nem jöhetett volna létre se-
gítők nélkül: az Adományháló létrejötté-
ben többek között az Erste Bank Alapít-
ványa vállalt komoly szerepet, a csepeli 
üzlet pedig nem nyithatott volna meg a 
Csepeli Városgazda Zrt. közreműködése 
nélkül. Ahogy Sághy Gábor elmondta, ez 
év elején jött az új üzlet megnyitásának 
ötlete, és már májusban nyithattak, ami 
nagyon rövid idő: ez a kerület önkormány-
zatának támogatásának és a Városgazda 
segítségének köszönhető. „Több választási 
lehetőség is volt, hogy hol legyen az üzlet, 
a Kossuth Lajos utcai helyiség azért volt 
ideális választás, mert központi, könnyen 
megközelíthető helyen van.” A további ter-
vekről a vezető elmondta, nemrég sikerült 

megegyezniünk az Age of Hope alapít-
vánnyal arról, hogy a Cseriti üzletek ado-
mányátvevő pontként is üzemelni fognak, 
tehát az alapítvány által szétosztott ado-
mányokat ők is tudják majd fogadni, így 
még nagyobb lesz az árukészlet. „Május 
29-én lesz az Adományboltok éjszakája, eb-
ben a csepeli üzlet is részt vesz” – hívja fel 
még a figyelmet Sághy Gábor.  

Az üzletbe bárki betérhet, igazi kincseket 
lehet találni – és éppúgy, mint az adomá-
nyozással, a vásárlással is jót lehet tenni. 

MN

aktuális

adományozz vásárlással!

születésnapi napsugár-napok

A kezdeményezés neve Cseriti, 
amely az angol „charity”,  
azaz jótékonyság szóból ered.  
A csepelivel együtt már  
hat ilyen üzlet található  
az országban.

A bolt a Kossuth Lajos utca 47–49. 
szám alatt található. 
Nyitva tartás: hétfő–péntek 10–18 óra, 
szombat 9–13 óra. 
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Városgazda

Egynyári virágokat vettek át az önkor-
mányzat Virágos Csepelért elnevezésű 
programjára jelentkezők a Csepeli Vá-
rosgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telep-
helyén május 9-én. A társaság munkatár-
sai mintegy negyvenezer darab növényt 
osztottak szét, köztük begóniát, zsályát, 
bársonyvirágot, kakastaréjt és porcsin-
rózsát. A virágosztásra Borbély Lénárd 

polgármester is 
ellátogatott.

A színes virágokból az 
iskoláknak és óvodáknak 
is jutott bőven. A csepeli lako-
soknak lakcímenként (társashá-
zaknál lépcsőházanként) átlagosan 
ötven darab egynyári virágot ajánlott 
fel az önkormányzat. 

A pályázók felhívásban értesültek a prog-
ramról. A növények elültetéséről – ez kö-
zel nyolcszáz helyszínt érint – és későbbi 
ápolásukról mindenki maga gondoskodik. 

azs

A csepeli önkormányzat kezdeményezé-
sére felújították a Sport-, Szabadidő- és 
Rendezvényközpont területén található két 
teniszpályát. 

A felújítást és kivitelezést végző Salakfel-
dolgozó Kft. szakemberei eltávolították a 
felső salakréteget, a gyomnövényeket és 
az egyéb szennyeződéseket. Az előkészí-
tett pályára 5-8 cm vastagságban terítettek 
salakot, majd elsimították, tömörítették.  
A két, 33 x 34 m-es teniszpálya felújításához 
tíz tonna salak bedolgozására volt szükség. 

A felújított teniszpályákra, a focipályára to-
vábbra is várják a sportolni vágyókat! 

Kerületünkben nagy hagyománya van a ke- 
rékpározásnak, épp ezért fontos, hogy a ke-
rületben élő fiatalok megismerkedjenek a bi-
ciklizéssel és a vele járó felelősséggel. Erről 
szólt a május 9-én, a Sport-, Szabadidő és 
Rendezvényközpontban megrendezett Két 
keréken okosan elnevezésű program, ahol 
az óvodások játékosan ismerkedhettek a ke-

rékpározással, az idősebbek pedig duatlon-
versenyen mérhették össze tudásukat. A 
délelőtt a biztonságos kerékpározásról szólt. 
Rengeteg óvodás érkezett, akik egy bóják-
ból összeállított KRESZ-pályán rendőrök 
segítségével sajátíthatták el a biciklizés 
alapvető szabályait. A szabályok ismerete 
mellett fontos, hogy egészségesen üljünk 
bringára, és ez különösképp vonatkozik a lá-
tás épségére. A verseny egyik fő támogatója, 
Karvázy Attila látszerészmester a kereske-
delemben kapható dioptriás sportszemüve-
gek használatára hívta fel a figyelmet. 

Eközben zajlott a duatlon: a versenyen 
párban indultak a résztvevők, a mezőn 
egyik fele futással kezdett, majd a körül-
belül ötszáz méteres táv teljesítése után 

a többiek kerékpárral váltották a futókat. 
A győztesek értékes ajándékokkal gaz-
dagodtak, a szponzorok felajánlásából 
például Csepel kerékpárt, gyárlátogatást, 
sportszemüveget lehetett nyerni.

Szabó János, a rendezvény egyik főszerve-
zője, a Velocipede kerékpárüzlet tulajdonosa 
elmondta: Csepel nagyon alkalmas terület a 
biciklizésre, s szeretnének a jövőben is ilyen 
programokat szervezni az óvodásokkal és is-
kolásokkal együttműködve.

Borbély Lénárd polgármester az esemény 
megnyitóján kiemelte, hogy igen fontosak 
az ilyen, a biztonságos közlekedést népsze-
rűsítő rendezvények. 

miss

több tízezer virág 
a csepelieknek

megújultak a teniszpályák Nyitva tartás: minden nap 8 és 20 óra 
között, illetve a programokhoz igazodva.

Kapcsolat: Reményi Ferenc intézményi 
csoportvezető:  06-70/777-1964
Szabics Lajos gondnok: 06-70/777-1980

Bérleti díjak:
• tenisz és strandröplabda – hétköznap: 

1000 Ft/óra; szombat, vasárnap, ün-
nepnap: 1200 Ft/óra;

• műfüves foci: 3500 Ft/óra
• pingpong: 1000 Ft/óra/asztal
• pályavilágítás: 400 Ft/óra
A sporteszközöket a bérlőnek kell hoznia.

két keréken okosan

fotó: szria
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Színes és tartalmas programokkal várták 
a csepeli óvodásokat és iskolásokat a Ma-
darak és fák napja rendezvényén a Sport-, 
Szabadidő- és Rendezvényközpontban 
május 8-án. Az önkormányzat támogatta 
esemény kivitelezésében a Nemzeti If-
júságvédő és Tehetségkutató Egyesület 
munkatársai segédkeztek.

A tetszetősen kialakított állomásokon kre-
atív feladatokat teljesítettek a gyerekek. A 
nyolc helyszínen szinte mindenütt a mada-
rakról esett szó. A madárlesen például a Fő-
városi Állat- és Növénykert madárszakértő 
munkatársa beszélt a szárnyasokról, míg 
a kézműves-sátorban hazavihető papírma-
darakat készítettek és madáretetőket dí-
szítettek a résztvevők. A gyerekek szebbé 
varázsolták a harangláb környékét is: begó-
niákat ültettek a Városgazda munkatársai 
segítségével. De díszalma- és mogyorófá-
val, valamint gömbkőrissel is gazdagodott 
a rendezvényközpont zöldterülete. 

 AZS

Negyven éve festették ki utoljára a Béke téri Jézus Szíve-templomot. Azóta falai 
elkoszolódtak, színüket vesztették. A csepeliek közkedvelt Kistemploma bizony 
megérett a változásra. Változásra? Nem! Annak idején Thurzó Antal plébános 
vezetésével Bardon Alfréd műegyetemi művésztanár remek színeket és formát 
állított össze. A mostani festés csak megújította az ő munkájukat. Újra tiszta lett 
és maradt nemesen egyszerű és elegáns. Ebben a templomban hetven éve hagyo-
mány, hogy saját erőből valósítanak meg mindent. A tízmillió forintot most is az 
ide járók adták, adják össze

ciVil élet 

EgyházI élEt

a Pünkösdi lélek
A Pünkösdi Lélekben, a harmadik is-
teni személyben az Atya és a Fiú köl-
csönös szeretetét látjuk, köszöntjük és 
ünnepeljük.

A Teremtés könyvének elbeszélése sze-
rint már Isten Lelke lebegett a minden-
ség felett, amikor még azt mondhatjuk, 
hogy teremtetlenség, rendezetlenség, 
vagyis „káosz” volt. A Teremtő Atya 
akaratából a Lélek indította el a világ-
mindenség rendjét, melyből az a világ 
alakult ki hosszú, talán évezredeket 
is meghaladó időben, melyben ma is 
élünk, melyben a világmindenségnek 
annyi szépsége, értéke és még mindig 
sok titka is van. 

Számunkra, keresztények számára 
ugyanilyen hatalmas közreműködő ereje 
volt e Léleknek, aki az angyali üdvözlet 
alkalmával Mária méhében is elindítot-
ta az új életet. Nem is akárkinek életét, 
hanem annak a második isteni személy-
nek valóságos emberségét, akit az első 
ember bűnbeesésekor már megígért a 
Teremtő Atya. Hiszen Gábor angyal 
Mária kérdő szavára így válaszolt: „A 
Szentlélek száll rád, s a Magasságbelinek 
ereje borít be árnyékával.” Amikor pe-
dig az Atyától jött Fiú e földről feltáma-
dása után visszatért az Ő országába az 
Atyához, övéinek azt ígérte, hogy elkül-
di nekik az Éltető Lelket, a Szentlelket, 
aki megerősíti őket és eszükbe juttatja 
mindazt, amit Jézus tanított nekik. Mi 
is ezt a Lelket várjuk pünkösdkor, hogy 
újra eljöjjön, ha nem is olyan szélvihar-
ban, vagy lángnyelvek formájában, mint 
az első pünkösdkor ott, Jeruzsálemben, 
de várjuk, hogy megerősítsen, bátorít-
son, erősítsen minket is. 

Töltsön el hét ajándékával: a bölcsesség 
és az értelem lelkével, a jó tanács és az 
erősség lelkével, az isteni tudomány és a 
jámborság lelkével, és töltsön el az isten-
félelem lelkével, amely semmiképpen 
nem rettegés és félelem az Úrtól, hanem 
a felé megnyíló és odaadó teljes szeretet. 

 
Kertész Péter

Csepel-belvárosi kanonok-plébános

megújul a kistemplom 

madárles, faültetés

fotó: szria
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nyugat-magyarország vármegyéi, 1. Moson vármegye 1989 km²-es terüle-
tével egyike volt hazánk legkisebb me-
gyéinek. Ezen a kis területen mindösz-
sze 94  479 lakos élt. A kis lélekszámú 
népességnek mindössze 34,9 százaléka 
volt magyar, a németek aránya 55 szá-
zalék volt. Rajtuk kívül számottevő 
horvát nemzetiség is élt a megyében.  
A megyeszékhely Magyaróvár városa 
volt, az ókorban itt állott Flexum erődít-
ménye. A honfoglalást követően a terü-
let hosszú ideig lakatlan gyepű volt, amit  
a besenyők védtek. 1096-ban (Könyves) 
Kálmán király Óvár, majd Mosony várá-
nál két ízben is szétverte a garázdálkodó 
keresztes hadakat. 

1848-ban Windischgrätz herceg meg-
szállta Moson vármegyét, és rövid időre 
osztrák kormányzás alá vette. 
A trianoni döntés alapján a megye terü-
letének több mint felét Ausztria kapta 
meg. A Magyarországnak hagyott te-
rületet egyesítették a Pozsony várme-
gyéből megmaradt néhány községgel és 
Győr vármegyével, Győr városát téve 
meg székhellyé. A megye címerében két 
aranyszínű oroszlán emeli magasba a 
magyar királyi koronát.  

   Dósa István

(Következik: Nyugat-Magyarország vár-
megyéi, 2.)   

Május elején negyvenhárom diák indult 
el a történelmi Magyarország északi ré-
szére, Felvidékre a Mátyás király Álta-
lános Iskolából. Pályázatuk címe: Várak 
határok nélkül. Megnézték a füleki várat, 
Krasznahorka várát, a betléri kastélyt, a 
zólyomi vadászkastélyt. Sajógömörön Má-
tyás király szobránál nemzeti színű szala-
got helyeztek el, Czinka Panna szobránál 
egy lelkes diák Jókai-regényrészlettel em-
lékezett meg híres elődeinkről. A zólyo-

mi vadászkastély Balassi emléktáblájánál 
koszorút helyeztek el a költő tiszteletére 
és egy Balassi vers felolvasásával rótták 
le tiszteletüket. A Kárpátok legmagasabb 
hegységében, a Magas-Tátrában megtekin-
tették a Tátra Múzeumot, és Dobsinán hí-
res jégbarlangot. A projekt értékelő szaka-
szában, a Nemzeti Összetartozás Napján, a 
kiránduláson részt vevő tanulók forgószín-
padszerű előadás-sorozattal számolnak be 
az élményeikről.

látható idő
Kopócsy Judit festőművész képeiből nyílt 
kiállítás a Nagy Imre ÁMK Galériájában 
május 13-án. A Látható idő című tárla-
tot Erdei Éva festőművész nyitotta meg.  
A festőművész kiállított művei zömében 
római kori ihletésű képek. 

egykori vármegyéink címerei, 26. rész
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történelem 

Várnézőben a Felvidéken

Kopócsy Judit kiállítása május 29-éig 
tekinthető meg a galériában

fotó: szria
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szabadidő

A Múzeumkertben május 16-án és 17-én 
megrendezett Múzeumok Majálisán ha-
zánk számos gyűjteménye képviseltette 
magát a legelőkelőbb intézményektől a 
legkisebbekig. Kerületünk múltjának leg-
szebb darabjait ismerhette meg a nagykö-
zönség ezen a nívós rendezvényen. A Cse-
peli Helytörténeti Gyűjtemény rengeteg 
látogatóban ébresztette fel a nosztalgia ér-
zését kiállítási tárgyaival, melyek főképp 
a Csepel Művek múltjából származtak.

„Nem gondoltam volna, hogy ennyi mindent 
gyártottak Csepelen” – mondták többen is, 
miután megtekintették a Helytörténeti Gyűj-
temény „guruló kiállítását”, a kerületben 
már jól ismert Csepszit, melyet egy műkö-
dő Csepel katonai teherautóban alakítottak 
ki a helytörténeti gyűjtemény munkatársai. 
„Magam is vezettem ilyet, amikor a hadse-
regben szolgáltam” – idézte fel régi élmé-
nyeit egy férfi, amikor benézett a D344-es 
típusú teherautó motorterébe. Mint kiderült, 
majdnem minden látogatónak van valami 
fogalma Csepelről: kinek a kerékpár, kinek 
a varrógép volt ismerős, az idősebb érdeklő-
dők közül sokan dolgoztak is a gyárban.

A muzeális értékek mellett a legkiseb-
beket kézműves-foglalkozásokkal és ha-
gyományőrző játékokkal várták a szerve-
ző Csepeli Városkép Kft. munkatársai.

A dicsőséges múlt mellett a jelen nagy-
szerű kulturális értékeit is megismerhette 
a közönség. Délután a Csepeli Virtuózok 
– az Operett Voices társulattal kiegészül-
ve – operettszámokat adtak elő, majd a 
Fasang Árpád Zeneiskola növendékeinek 
tapsolhattak a látogatók. 

A tavalyi Múzeumok Majálisa után Cse-
pel szereplése idén is nagyon sikeres volt 
– sokan kaptak kedvet ahhoz, hogy meg-
nézzék a helytörténeti gyűjteményt és 
vele kerületünket is.

Miss Nándor

bemutatkozott csepel 
a múzeumok majálisán

Különleges tárggyal bővült a Hely-
történeti Gyűjtemény Borbély Lénárd 
jóvoltából. A polgármester egy régi-
ségboltban talált rá a Weiss Manfréd 
Művek logójával ellátott falikútra, 
melyet hosszas alkudozás után tudott 
megvásárolni. A kutat restauráltatta, 
és a Múzeumok Majálisa alkalmából 
átadta Molnár Krisztiánnak, a Király-
erdei Művelődési Ház vezetőjének.

Nagyon népszerű volt a szintén működőképes 
Pannonia motor, melyre bárki felülhetett egy 
fénykép erejéig, és még jellegzetes motoros-
sapkát is kapott hozzá
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Az ÁMK tornacsarnok adott otthont má-
jus 16-án a harmadik Baracsi Imre em-
lékversenynek. A csapatok bevonulása 
után Borbély Lénárd polgármester nyitotta 
meg a versenyt: köszöntötte a díszvendé-

geket, köztük a viadal névadójának, néhai 
Baracsi Imre mesteredzőnek a családját. 
Ezt követően tolmácsolta Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő, a Magyar Bir-
kózó Szövetség elnökének jókívánságait. 
A diák I. és serdülőkorúak versenyén hat 
szakosztály birkózócsapata kétszer, hár-
mas csoportokba sorsolva mérkőzött meg 
egymással. A csoportok élén végzett csa-
patoknak a másik csoport második helye-
zettével kellett megküzdenie a döntőbe 

jutásért. A mieink – csoportjuk második 
csapataként továbbjutva – a későbbi győz-
tes Orosháza csapata ellen küzdöttek a 
döntőbe jutásért. Sajnos a szoros meccsen 
alul maradtak, így a bronzéremért csatáz-
hattak a Püspökladány csapatával. Itt – a 
papírformának megfelelően – magabiztos 
hazai siker született és a dobogó harmadik 
fokára állhattak fel fiaink.

A verseny végén Märtz József, a Csepeli 
Birkózó Club elnöke így összegezte a ver-
senyt: „Az eddigi visszajelzésekből úgy ér-
zem, hogy sikerült Baracsi Imre emlékéhez 
méltó, magas színvonalú és jó hangulatú 
versenyt rendeznünk. A Csepeli BC ver-
senyzőinek a szőnyegen nyújtott teljesít-
ményével elégedett vagyok, de szeretnénk 
tovább fejlődni. A Baracsi Imre emlékver-
sennyel párhuzamosan egy kadet, válogató 
versenyt is lebonyolítottak, ahol négy ver-
senyzőnk jutott döntőbe. A 76 kg-ban Lu- 
kács Botond révén bajnokot köszönthet-
tünk, aki ezzel a győzelmével kiharcolta a 
nyári kadet Európa-bajnokságon való rész-
vétel jogát. Gratulálok neki, és minden cse-
peli versenyzőnek is.”

b.s. 

A Kék Általános Iskola adott otthont 
május 9-én a 7-8. osztályos fiúk területi 
döntőjének. Az eseményt Morovik Attila 
alpolgármester nyitotta meg. Az induló 
csapatoknak jó játékot kívánt, és köszöne-
tet mondott Börcsök Csabának, hogy újjá-
teremtette a kerület röplabdasportját.  

A négycsapatos tornán a Kék iskola első 
mérkőzése az előrehozott területi döntő-
nek felelt meg. A viadal leglátványosabb 
meccsén a hazaiak gárdája a Dabronc 
csapatával játszott. A mieink magas szin-
tű felkészültségének és taktikai fegyel-
mének köszönhetően a dabronciak ere-
jéből csak a tisztes helytállásra futotta. 
A Gyöngyös ellen vívott döntő pedig a 
papírformának megfelelő, fölényes hazai 

győzelmet hozott. Börcsök Csaba tanítvá-
nyai mindvégig kiegyensúlyozott teljesít-
ményt nyújtva, veretlenül, szettveszteség 
nélkül nyerték meg a területi döntőt!

A csapat – meggyőző játékának köszön-
hetően – kvalifikálta magát a Debrecen-

ben megrendezésre kerülő országos dön-
tőbe, ahol az ország hatszáz általános 
iskolájából a legjobb nyolc találkozik 
majd egymással.

Märtz jÓzsef: sIkerült Magas színVonalú és jÓ Hangulatú gálát rendeznünk

baracsi emlékverseny

röplabda dIákolIMpIa

országos döntőben a kék iskola

Végeredmény:
1. Orosháza
2. ESMTK
3. Csepeli BC

A Kék iskola mérlege:
Kék Iskola–Dabronc  3:0   
(25:22, 25:16, 25:20)
Kék Iskola–Gyöngyös  3:0    
(25:5, 25:8, 25:4)

Végeredmény: 1. Kék Iskola, 2. Gyön-
gyös, 3. Dabronc, 4. Magyarnándor

sPort
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aktuális

tájékoztatás a szelektív 
hulladékgyűjtésről  

Kérjük, hogy akik még nem vették át a 
házhoz menő szelektív hulladékgyűjtő-
ket, tegyék meg azt. 

A szelektív szigetek megszüntetése 
miatt az üveggyűjtésre (mely nem tar-
tozik bele a házhoz menő gyűjtésbe) az 
alábbi helyeken biztosítanak továbbra 
is lehetőséget:
•	krizantém utca 24. számmal szemben; 
•	rakéta utca–kozmosz sétány 40.; 
•	Vízmű lakótelep 345. b/2 mögött; 
•	Mansfeld péter u. 86., kerületi hulla-

dékudvar.

Veszélyes hulladékok közül az alábbia-
kat fogadják: elhasználódott háztartási 
gép (pl. mosógép, hűtőgép); elektronikai 
hulladék; szárazelem; használt sütőzsi-
radék; fáradt olaj és göngyölege; hasz-
nált akkumulátor.

A hulladékgyűjtő udvar nyitva tartása: 
hétfőtől péntekig: 10-től 18-ig, 
szombaton: 8-tól 14-ig

célegyenesbe ér csepel 
stratégiai terveinek készítése

csepel önkormányzata 2015-ben igen jelentős stratégiai terveket készít. az új településfejlesztési koncepció (tfk) és integrált telepü-
lésfejlesztési stratégia (Its) a kerületi fejlesztéseket, és fejlődés irányait alapvetően meghatározzák a következő évekre. 

a stratégiai dokumentumok elkészítésének része, hogy a szakmai szereplők mellett a lakosság is részt vegyen a dokumentumok véle-
ményezésében. az önkormányzat célja, hogy mindenkit meghallgasson, mindenkinek a véleménye beépülhessen a két kulcsfontossá-
gú dokumentumokba. 

ennek érdekében április 24-én a királyerdei Művelődési Házban lezajlott az a csepeli lakossági rendezvény, amelyen az érdeklődő he-
lyiek találkozhattak a településfejlesztési koncepció (tfk) és az integrált településfejlesztési stratégia (Its) tervezőivel.  az eseményen 
több megjegyzés és vélemény érkezett a tervekhez. a helyszíni vélemények alapján csepeli sportolási lehetőségek, a kerékpárutak, a 
település környezetének állapota a különösen fontos a csepelieknek. több megjegyzés érkezett azokkal az utakkal kapcsolatban, amik-
nek még nincs szilárd burkolata. a HéV állapota és hosszabbítása, valamint az új hidak is az érdeklődés középpontjában álltak. a hárosi 
városrésszel kapcsolatban is érkeztek vélemények.

a településfejlesztési koncepciót (tfk) és az integrált településfejlesztési stratégiát (Its) az önkormányzat május végéig honlapján 
(csepel.hu) egyeztetésre bocsátja, hogy tartalma mindenki számára elérhetővé váljon és további észrevételeit megtehesse. cél, hogy a 
beérkező hasznos és értékes vélemények alapján olyan dokumentumok szülessenek, amiket a csepeli lakosok is sajátjuknak érezhetnek.

hirdetmény csepel-háros i. szektor területére készülő 
kerületi szabályozási terv partnerségi egyeztetéséről

budapest főváros XXI. kerület csepel önkormányzata 210/2015. (IV. 30.) kt. határozatá-
val döntött Csepel-Háros I. szektor területére vonatkozó kerületi szabályozási terv ké-
szítéséről.

A terület lehatárolása a következő: budapest XXI. kerület, plútó utca – körtefa utca – 
közigazgatási határ – 4076. számú dűlőút által határolt terület.

a szabályozási terv készítése a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben szabályozott mó-
don (továbbiakban: trk.) ún. teljes eljárással történik. a terv kidolgozása előtt (a trk. 37. 
§ (2) bekezdés alapján) előzetes tájékoztatót kapnak az eljárásban érintett partnerek, ön-
kormányzatok, valamint a trk. szerinti államigazgatási szervek, hogy azzal kapcsolatban 
észrevételeket, javaslatokat tehessenek. 

az egyeztetési eljárásba bevonásra kerülő partnerek köre és tájékoztatásuk módja a tele-
pülésfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabály-
zatáról szóló 28/2013. (X. 3.) kt. rendelet (továbbiakban: partnerségi rendelet) alapján 
történik.

a szabályzat tervezetéről az egyeztetésben résztvevő partner neve, elérhetősége, vala-
mint a Partnerségi rendelet 1.§ (2) bekezdése szerinti minősége feltüntetésével küld-
heti meg véleményét az alábbi címekre:

levélcím:
Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda
1211, Budapest Szent Imre tér 10.

e-mail: 
foepitesz@budapest21.hu
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meghívó  

Szeretettel meghívjuk 
2015. június 4-én 16 
órakor kezdődő né-
meth nyiba sándor, 
olimpikon, költő, zene-
szerző, „Ne szégyelld, 
hogy van lelked”  című 
önálló zenés, verses 
estjére.

helyszín: 
Csepeli Nyugdíjas Klub 
1214 Budapest, Kossuth 
Lajos u. 115.

rejtVény

a helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között 1000 forintos libri utalványt sorsolunk ki. a beküldési határidő: június 1.

sorsoltunk!   a május 7-ei skandináv rejtvény nyertese: Hegedűsné Magyar piroska 1211 budapest, templom u. a gyerekrejtvény nyertese: fekete eszter 
1214 budapest, Vénusz u. nyereményük egy-egy 1000 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. június 4-én, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

gyereksarok

Rejtvényünkben egy jeles nap megnevezését fejthetitek meg. 
Hazánkban jelenleg hány „ünnepelt” van?

Vízszintes: 1. A megnevezés eleje 9. Kecskeforma hegyi 
állatok 10. Se … , se bűze 11. Észak-európai nép 13. Római 
2000 14. Majdnem pimasz! 15. Fentről ide szállít 17. Ezer 
kg, kicsit megkeverve! 19. Egyiptomi napisten 20. Sacit 
23. Kiütéses győzelem 25. Dobozból előhúzza 26. Csomót 
bont 27. Mértékegységrendszer 28. Félig laza! 29. Kilogramm 
30. Megtéveszti, becsapja 33. Férfinév (máj.18.)

Függőleges: 1. Névelő 2. Az égbolt tetőpontja 3. Fejetlen 
Jeromos! 4. Ejtőernyősök teszik 5. Kompkikötő 6. … Péter 
sakknagymester, vissza! 7. Alíz egyneműi 8. Majdnem 
izmos! 12. Galambféle madár 14. A megnevezés vége 16. 7x  
18. Megreped a Balaton jege, keverve! 21. Óvodás 22. Szélei 
nélkül: házadig! 24. Női név (júl.27.) 30. Üres raj! 31. Félkeze! 
32. Iker fele!   

Előző rejtvényünk megfejtése: Madarak és fák napja (május 10.)

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
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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. 21., június 4.)

Origamiklub: június 10-e, 17 óra

Hahotaklub: május 28-a, június 11-e, 16 óra

öröm-klub: május 29-e, 16.30

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.

A könyvtár május 25-én zárva.

* * *

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. 

A 2015 június 13-i Csepel-sziget körüli 
hajókirándulásra minden jegy elkelt. 

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

Két hetente új könyvek!  60 féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

DVD kölcsönzés hosszú határidő, akció, 2 
-őt fizet 3-at vihet .

A könyvtárunkba egész nyáron mindenkit 
szeretettel várunk! 
Nyári nyitva tartás: 2015. június 15-től: 
h-sz-p: 13-19  k-cs:10-16 óráig. 

Ünnepi zárva tartás: Május 23-án és 
25-én a könyvtár zárva.
Minden előadás ingyenes, szeretettel vár-
juk önt is!                               

* * *

CSillAgtelepi 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.

A Csillagtelepi Könyvtár július 27-ig a szo-
kásos nyitva tartással várja látogatóit. nyá-
ri zárva tartás: július 27-től augusztus 
30-ig. nyitás: augusztus 31-én. 
Klubok, rendezvények 
Játsszunk együtt!
Június 3-án, szerdán 14 órától a Délután 
Alapítvány társasjáték klubja vár minden 
játszani szerető 9–99 évest.
Kineziológiaklub
Kéthetente szerdán 16.30 órától. Családias 
hangulatú beszélgetés és előadások élet-
vezetési kérdésekről, érdekes témákról. 
Május 27-e: Novák Ágnes kineziológus elő-
adásának témája: A felelősség felvállalása 
Minden programunk ingyenes. Kérjük a prog-
ramok résztvevőit, hogy beiratkozásukkal tá-
mogassák a könyvtár működését. Regisztráci-
ós tagság ingyenesen váltható a könyvtárban. 
További hírek, információk a www.fszek.hu 
honlapon, illetve a Facebookon keresse a  „Vé-
nusz utcai könyvtár”-at!

* * *

CSepeli MUnKáSOttHOn
KUltUráliS KözpOnt
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

CSepel SzínHáz
Május 29-e, 19.00: Az egyetlen Hajléktalan 
-opera két felvonásban. A mű Sárközi László 
és Lengyel Géza Fedél Nélkül szerzői írásaiból 
készült. Az előadás bevétele hajléktalan em-
bereké lesz a Diótörés Alapítvány és a Men-
hely Alapítvány közreműködésével.

prOgrAM
Május 30-a, 14.00: Éneklő Magyarok - Or-
szágos Kórustalálkozó tizennégy kórus rész-
vételével
Június 5-e, 18.00: Évadzáró Gála a Mun-
kásotthon művészeti csoportjainak rész-
vételével
Június 20-a, 19.00: Attila - lemezbemutató 
Koncert
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 
Június 2-e, klubnap 
tAMáSi lAJOS irOdAlMi KlUb
Május 26-a, 17.00: Lászki Erzsébet költő, 
festő új verskötetének bemutatója
Június 9-e, 17.00: Barcs János Váci Mihály 
– díjas író, költő és Szabó Tünde költő közös 
estje.
galéria 21
A Csepeli Képzőművész Kör évzáró tárlata. 
Megtekinthető: június 22-ig
OKtAtáS
Óvodai dajka, pedagógiai, gyógypeda-
gógiai segítő, családsegítő, kisgyermek-
gondozó képzések. 
nyári intenzív nyelvtanfolyamok: an-
gol -német, napi négy órában. Első turnus 
kezd.: június 15-e. Beiratkozás június 9-10-
11-e, 16-18 óra között
KlUbOK, SzAKKöröK
Stemmer Ferenc Fotóklub, Alakformáló Tor-
na Klub, KRAV MAGA és DEFENDO, 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

Málik Irén textilművész gyűjteményes ki-
állítása május 28-án, 17 órakor nyílik. A 
tárlat június 15-ig tekinthető meg. 

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

nyárKöSzöntŐ vigAdAlOM
Május 30-a, 15-18 óra
A műsorban fellépnek: Csukás Zsuzsan-
na, Nagy Zsuzsanna Fruzsina, Nagykör-
út Retro Song Pódium, Kunsági Andrea, 
Várszegi Dénes, Varga Gábor Vilmos, 
Vencli Gyula és a házigazda, a Csepeli 
Népdal- és Nótakör Egyesület
belépődíj: 400 forint
további információk: 420-7874 

KiállítáS

Kopócsy Judit festőművész kiállítása 
május 29-ig.

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
ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda: 16.00–17.00
Vezeti: Polákovics Rita 

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

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

Újabb koncert kárpátaljáért
a bernáth ferenc által kezdeményezett, kárpátaljáért életre hívott jótékony-
sági koncertsorozat folytatódik. Június 4-én, a József Attila Színházban 
csepeli kötődésű művészek és diákok lépnek fel. Ők azok, akik a jótékonysági 
koncertsorozat első állomásaként a királyerdei Művelődési Ház közönsége 
előtt adtak koncertet. a kárpátaljáról származó Bernáth Ferenc gitármű-
vész meghívását elfogadták kárpátaljai kötődésű művészek, és fellépnek 
bernáth ferenc kollégái és tanítványai is az egressy béni református Művé-
szeti középiskolából.
a 19.30-kor kezdődő gála bevételét kárpátaljai gyerekek iskolai étkezteté-
sére fordítja a kárpátaljai ferences Misszió alapítvány. belépőjegyek 1 500, 
2 000 és 2 500 forintos áron a józsef attila színház jegypénztárában és a 
jegy.hu-n vásárolható. támogatói jegyek 10 ezer forintért válthatóak. 
Az est fővédnöke Tarlós István főpolgármester. 
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hirdetés

CSEPELI
MUNK ÁSOTTHON

1215 Budapest, Árpád u. 1. T: 276 7733

www.csmoa.hu
www.facebook.com/csepeli.munkasotthon

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegõ. Sokan csak akkor veszik 

észre, ha már nagyon hiányzik.” Kodály Zoltán 

2015. május 30. 14 óra 

 
 

 

 

14 kórus részvételével 

Tököli Rác Férfikórus, Liszt Ferenc Vegyeskar - Budapest, Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház, 

Százhalombattai Liszt Ferenc Vegyeskar, Kertesi Kamarakórus – Erdõkertes, Harmónia 

Vegyeskar – Érd, Rába Dal - és Társaskör Vegyeskara, Cantemus Kamarakórus Dunaföldvár, 

Alcoa-Köfém Nyugdíjas Férfikórus – Székesfehérvár, Soroksári Hagyományõrzõ Vegyes Dalkör, 

Diósdi Nõi Kar, Forrás Nõi Kar – Ajka, Zenebarátok Kórusa – Mátészalka, Soroksári Pedagógus 

Kórus, Zöldalma Zenede kórus – Budapest, Csepel 

 Belépõ: 1.000 Ft   

                                 

                                                                 

A kórustalálkozót támogatta 

 

CSEPELI
MUNK ÁSOTTHON

1215 Budapest, Árpád u. 1. T: 276 7733

www.csmoa.hu
www.facebook.com/csepeli.munkasotthon

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegõ. Sokan csak akkor veszik 

észre, ha már nagyon hiányzik.” Kodály Zoltán 

2015. május 30. 14 óra 

 
 

 

 

14 kórus részvételével 

Tököli Rác Férfikórus, Liszt Ferenc Vegyeskar - Budapest, Vigyázó Sándor Mûvelõdési Ház, 

Százhalombattai Liszt Ferenc Vegyeskar, Kertesi Kamarakórus – Erdõkertes, Harmónia 

Vegyeskar – Érd, Rába Dal - és Társaskör Vegyeskara, Cantemus Kamarakórus Dunaföldvár, 

Alcoa-Köfém Nyugdíjas Férfikórus – Székesfehérvár, Soroksári Hagyományõrzõ Vegyes Dalkör, 

Diósdi Nõi Kar, Forrás Nõi Kar – Ajka, Zenebarátok Kórusa – Mátészalka, Soroksári Pedagógus 

Kórus, Zöldalma Zenede kórus – Budapest, Csepel 

 Belépõ: 1.000 Ft   

                                 

                                                                 

A kórustalálkozót támogatta 
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hirdetés

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

„VIRTUÁLIS DELFIN ÉS BÁLNALES”
Projektazonosító: DLK-PA-2014-002/7-001

Helyszín: Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. 
alatti Játszóház (volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületében) 

Időpont: 2015. május 24. (vasárnap), 2015. június 7. (vasárnap). 
Alkalmankénti kezdési időpontok: 9:00 óra, 10:30 óra, 12:00 óra. 
A programra előzetes regisztráció szükséges e-mailben: 
bluedolphininfo@gmail.com

Program:
Az érdeklődőket egy különleges virtuális utazásra hívjuk, ahol kipróbál-
hatják, hogy milyen lehet közvetlen közelről delfineket, bálnákat látni és 
a hangjukat hallani. Remek kikapcsolódást nyújt gyermekeknek és fel-
nőtteknek egyaránt. A gyermekek a Játszóház egyik - vízi világot imitált 
- termében felpróbálhatják a tengeri mentőmellényeket; beleülhetnek a 
csónakokba és onnan nézhetik a kivetítőn megjelenő különböző delfine-
ket és bálnákat. Vagyis átélhetik az élményt anélkül, hogy messzi tenge-
rekhez kellene utazni.

Részleteket a www.bluedolphinegyesulet.hu 
honlapunkon lehet olvasni.

Blue Dolphin Egyesület – 
a Cetek és Emberek 
közötti kapcsolatért

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

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

„ÖTTUSA KÖLYÖK PARK 
– ROAD SHOW”

Projektazonosító: DLK-PA-2014-003/VIII/005

Helyszín: Budapest XXI. kerület, Szent Imre tér. 

Időpontok: 
2015. május 16. (szombat) 10.00 – 16.00 
2015. május 23. (szombat) 10.00 – 16.00
2015. június 5. (péntek) 14.00 – 18.00

Program:
Az Öttusa Kölyök Parkban az 5-15 éves korosztály és családjuk számára 
kínálunk élménydús programokat. A Parkban játékos formában próbál-
ható ki az öttusa öt száma, így lesz 15 méteres felfújható akadálypálya, 
„lég”lovaglás, lézeres lövészet, vívás gyakorlatok, és egy 5 x 8 méteres 
medence amiben „csónakázni” lehet.

A rendezvényen a Csepeli Öttusa VSE edzői segítségével megismerked-
hetnek a sportágak alapjaival, szépségeivel a sportolás örömeivel.

További részletek a www.csepelottusa.hu 
honlapon találhatók.

Várjuk Önöket!

Csepeli Öttusa 
és Vízi Sport Egyesület

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Program/hirdetés

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve a Kre-
atív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet tanulni, 
ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres nyelvta-
nulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvta-
nulónak tartotta magát, 27 évesen mindössze 
egy nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy 
felfedezésének érzik a módszerrel való megis-
merkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka 
pedig  tizenhárom  nyelvből szerzett középfo-
kú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már 
tíz nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesítmé-
nye korosztályában egyedülálló.

Könnyedén, három-négyhavonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-

lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem vehe-
ti át diplomáját!

A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka Ma-
gyarországon. Három dolog, amiért érdemes 
ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít 
beszélni – tanári segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú nyelv-
vizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok ered-
ményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartás-
ra, sőt – újra elővéve – bármikor felfrissíthet-
jük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be 
kellene iratkoznunk egy nyelvtanfolyamra.

További információ az alábbi honlapon talál-
ható, illetve az előadáson, ahol elmondjuk a 
titkot, hogyan lehet minden olyan emberből 

sikeres nyelvtanuló, aki valóban komolyan 
gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű tankönyveinek

bemutatója 

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló 
beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, OROSZ, 

PORTUGÁL, HOLLAND, ESZPERANTÓ
tananyagok megtekinthetők és  21990 Ft-

os egységáron megvásárolhatók:

Csepelen a Nagy Imre ÁMK 
könyvtárában (Simon B. stny. 4-6.)

2015. május 22. (péntek) és 29. (péntek) 
17-19 óráig
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Programok

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

Június 20.
MúZEuMOK ÉJSZAKÁJA CSEPELEN
A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény idén is több 
helyszínen várja a látogatókat a Múzeumok 
Éjszakáján. Részletes program a következő lap-
számban fog megjelenni. 

ÚJ tAnFOlyAM 

GyMStICK – NaPjaINK EGyIK  lEGíGéREtESEBB 
FItNESS EdzéSMódSzERE Egyedülállóan sokoldalú 
és meglepően hatékony, izomerősítő, ízületeket 
kímélő, átfogó edzésprogram. a teljes testet edzi, fej-
leszti az egyensúlyt, koordinációt,  stabilitást és 
állóképességet, helyes testtartást eredményez. zsír-
égető és keringési rendszert javító hatású. Időpont: 
kedd, csütörtök 9.00-10.00. Részvételi díj: az első óra 
díjmentes utána 1000 Ft/ alkalom 10.000 Ft/ 10 al-
kalom+ 1 óra ingyenes. Előzetes jelentkezés és infor-
máció: 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. 
Csütörtök 10 – 11 óra. Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom 
vagy 5000 Ft/5 alkalom. Előzetes jelentkezés és info: 
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. tanfo-
lyam vezető: dévényi judit Stúdióvezető, rendező 
(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: június 6. 10.00, június 11. 18.30,
díja: 1100 Ft/alkalom; vezeti: Eisenmann tünde

tábOr

SzíNEK SzíNES VIlÁGa FEStőtÁBoR GyEREKEKNEK  
joBB aGyFéltEKéS MódSzERREl
tudtad, hogy a világ összes színe akár három szín-
ből kikeverhető? a színek színes világa táborban 
képeket festünk, színeket keverünk, játszunk.
a tábor végén kiállítást rendezünk a tábor részt-
vevői által készített képekből. Időpont: június 
29 - július 3. érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi tá-
borvezetőnél a 06-30-944-3460-as telefonszámon 
vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen

FIt daNCE- Edző tÁBoR: Balett, akrobatikus torna 
és disco Freestyle oktatással! Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket! a tábor utolsó napján bemutatót 
tartunk! Időpont: augusztus 3-7-ig. jelentkezni 
és bővebb információt Molnár Szilvinél lehet kérni 
a 06-70-313-8423-as telefonszámon.

ŐSzi börze idŐpOntOK:
BABABöRZE: OKT. 17., NOV. 7. 9.00-13.00
Használt ruhák és egyéb gyermekholmik vására.
bAbAbörze és tinibörze egyszerre egy 
időben: szeptember 12. 9.00-13.00-ig!
A börzékre asztalok már bérelhetőek 1000 Ft, 
1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

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

Június 13. 9-13 óráig
BABA-MAMA BöRZE 
Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
Asztalbérlés: 1500 Ft, állványbérlés: 500 Ft

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

ovis karate (5-6 éveseknek)  
hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00

Ringató szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
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.

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 június 6-i, 

a szeptember 19-i és az október 17-i rendezvények látogathatók.) A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Fellép: DOBÓ KATICA
Közreműködnek: Kerekes Katalin, Kemény Ági, Kőnig Éva,

Németi Pál, Farkas Melánia, meglepetés unokák,
 Nagy János dallamfüttyös, az Újra pörög a gyáli szoknya Egyesület 

és a Csepeli Mosolygó Dalkör Péter Anna vezetésével
Kísér: Tarnai Margit – zongora, a talpalávalót Maderspach Zoltán húzza

A rendezvény háziasszonya: Péter Anna

MADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE 
IN ROMANIA MADE IN BULGARIA MADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY 
MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIA MADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE 
IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIA MADE IN CCCP 
MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA 
MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR 
MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA 
MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR 
MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN 
BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN 
GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN 
HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN 
ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE 
IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN 
ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE 
IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN 
POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE 
IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN 
BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN 
GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN 
HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN 
ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE 
IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN 
ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE 
IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN 
POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE 
IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN 
BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN 
GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN 
HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN 
ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE 
IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN 
ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE 
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POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE 
IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN 
BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN 
GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN 
HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN 
ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE 
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IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN 
BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN 
GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN 
HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIA MADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN 
ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIA MADE 
IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN 
ROMANIA MADE IN BULGARIA MADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE 
IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN 
POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE 
IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN GDR MADE IN ROMANIA MADE IN 
BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN HUNGARY MADE IN USSR MADE IN 
GDR MADE IN ROMANIA MADE IN BULGARIAMADE IN CCCP MADE IN DDR MADE IN ČSSR MADE IN POLSKA MADE IN 
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Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747

e-mail: kiralyerdeim�h�@csepelivar�kep.hu  •  www.csepelivar�kep.hu

ZENÉL A MYDROS ZENEKAR

GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN
ÉLŐZENÉS TÁNCOKTATÁS

A CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

MÁJUS 23., 18-22 ÓRÁIG

A BELÉPÉS INGYENES!
Radnóti Miklós Művelődési Ház

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

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

INGATLAN________________________________________ 
dömsödön a Dunától második sor 150 nöl.-es telken 36 
nm fűthető faház, bútorozva, melléképülettel, kisméretű 
horgászstéggel eladó. Víz, villany bent, csatornázás folya-
matban. I.ár: 3,2 mFt. T.: 06 70-777-1959________________________________________ 
Csepelen ½ házrész (3+félszoba + szoba-konyha + garázs 
+ pince + kis telek) eladó. Ár.:13,9 mFt. Jó közlekedés. 
T.: 06-70-502-9347________________________________________ 
Halásztelken üres vikend telek eladó. Kb. 1000 nm. 
Ár: 650 eFt. T.: 06-30-912-7063________________________________________ 
Halásztelken 800 nöl-es gyümölcsös 68 nm-es lakóházzal, 
kerítve eladó. Ár: 12 mFt. T.: 06-20-218-3925

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

GYÓGYTORNA________________________________________ 
gyógytorna, igény szerint házhoz megyek. 
T.: 06-70-318-3077

OKTATÁS________________________________________ 
táncművészeti oktatás! Balett, modern, társastánc, 6 éves 
kortól minden korosztálynak, csoportosan és egyénileg! Emel-
lett személyi edzés, gyógytorna, háznál is! T.: 06-70-318-3077________________________________________ 
OKJ-s óvodai dajka, pedagógiai és családsegítő, gyógype-
dagógiai segítő szakképzés, felkészítés. T.: 06-30-269-1061, 
www.kaszaszakkepzes.hu nysz:01-0064-04________________________________________ 
Kutyakozmetikus 20 éves szakmai, kiállítási, tenyésztői 
gyakorlattal vállalja az ön otthonában kutyája teljeskörű 
kozmetikáját. T.: 06-20-973-5090

EGYÉB________________________________________ 
nyári táborok Csepelen! Június végétől július végéig egy hetes, 
egész napos, ebéddel 20.000 Ft/fő! Emellett nyári gyermekfel-
ügyelet a családok igényeinek megfelelően! T.: 06-70-318-3077

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
Sétáló utcai szépségszalonba Csepelen fodrász és műkör-
mös felvétel. T.: 06-30-292-3737

iX. ker. munkahelyre keresünk, gyakorlattal rendelkező, 
önállóan rajzról dolgozó szerkezetlakatost bérezés 800 Ft-
tól, megegyezés szerint, B jogosítvány előny. 
T.: 06-20-540-3551; e-mail: geminikivitelezo@gmail.com
pékmunkást dagasztói gyakorlattal és gépkocsivezetőt 
azonnal felveszünk. T.: 276-4105, 276-0720________________________________________ 
Csepeli munkahelyre köszörűst (sík, palást, furat), esztergá-
lyost, valamint hegesztőt, fémszórós munkára betanulással, 
nyugdíjas részmunkaidős is lehet. T.: 277-4224, 06-20-926-6883

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

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. 
Javítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148________________________________________ 
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________________________________________ 
duguláselhárítás díjtalan kiszállással mérsékelt árakon 
korszerű gépekkel falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal, gyorsan tisztán, lakosságnak és közületi megrende-
lőknek. T.: 420-6812, 06-30-272-7987 ________________________________________ 
Festés-mázolás- tapétázás, kisebb munkák vállalása is. 
Kőműves javítások, gipszkartonozás. Kovács Gergely. 
T.: 06-30-568-6255________________________________________ 
Mosógép gyorsszerviz minden típus, hétvégén is. javítás ese-
tén, ingyenes csepeli kiszállással. T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást. 
Penészes falak szakszerű rendbetételét garanciával. 
T.:  285-2882, 06-30-878-8977

Apróhirdetések   
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Program

Kicsiknek és nagyoknakSzínpadi programok 10 órától Öttusa kölyökpark Rubik kocka show Kézműves-foglalkozás Arcfestés 
Kisvasút, körhinta Lovaglás 
és még sok meglepetés!Kincskeresés – ajándékért 

Május 30-án
(szombat, 9.30-18 óra)

gyereknapra 
megyünk
a Daru-dombra!  :)

Piknikezni
szabad! 

Ajánlataink 2015. május 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki! 
A tekercsáru termékeket a tekercs teljes szélességében áll módunkban kiszolgálni!  

PADLÓSZŐNYEG 

Terra
4 színben, filc hátú, 3 - 4 m széles
(zöld szín csak 4m szélességben)

Ft/m²

2.499

1.599
LAMINÁLT PADLÓ 

7 mm vintage tölgy, 2,467 m²/ 3.945 Ft/doboz

Ft/m²

2.299

1.599

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

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

Értesítjük a kedves csepeli nyugdíjasainkat, hogy a 2015. június 10-től 2015. 
augusztus 15-ig tartó időszak alatt a házban zajló garanciális munkálatok 

miatt, intézményünk rövidített nyitva tartással várja látogatóit.

Bővebb információ a 278-0128-as telefonszámon.

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

„MOST MUTASD MEG – ALKOTÓI 
PÁLYÁZAT ÉS KIÁLLÍTÁS CSEPELEN”

Projektazonosító: DLK-PA-2015-001/IX/003

Alkotói pályázat – kategóriák: 
Az én Csepelem, én ezért szeretem: épített és természeti környezet Csepelen, 
hangok, arcok, tájak, képek. Kedvenc fa, park, épület.

Alkotás módja: Beküldhető makett, plakát, rajz, fotó, videó, montázs, szöveges 
műfajok: vers, mese, próza. 

Határidő: 2015.05.31, 23:59!   

További részletek a www.aprolepes.hu honlapon 
a Kreatív Pályázat menüpontban található, 
vagy segítünk a 06-1-2103090-es számon, 
info@harmonium.hu címen!

Harmónium Független 
Kommunikációs Egyesület

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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