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önkormányzat

A csepeli önkormányzat képviselő-tes-
tülete május 28-ai ülésén határozott 
arról, hogy a közbiztonság javítása ér-
dekében a Vízmű lakótelep különleges 
védelmet kapjon. Döntöttek a Majd 
Megnövök Baptista Óvodába járó gyer-
mekek étkezési támogatásáról, és az 
idei sportcélú támogatásokról.

A képviselő-testület tagjai és a jelenlé-
vők néma felállással emlékeztek a na-
pokban elhunyt Hermann Mária nővérre. 
Siegfrieda iskolanővér 2011-ben Csepel 
Örökség díjat vehetett át Németh Szilárd 
polgármestertől. Az ő kezdeményezésére 
épült meg a Béke téri Szent József Otthon, 
ahol haláláig ő is élt. 

egyhangú igen a „cigány óvodának”
Borbély Lénárd javaslatára a jövőben is 
biztonságosan működhet a Majd Meg-

növök Baptista Óvoda. Az intézménybe 
jelenleg ötvenegy, többnyire roma szár-
mazású gyermek jár, akik halmozottan 
hátrányos helyzetük miatt sajátos nevelést 
igényelnek. Az ott dolgozó hat pedagógus 
nap mint nap rengeteget tesz a gyerekek 
integrációjáért. Iskolaérettségre nevelik 
őket, ám hasznos tevékenységük ellenére 
kevés normatívát kapnak.

A testületi ülésen megjelent az óvodát 
alapító Debre Istvánné Magdolna, aki 
hangsúlyozta: büszkén nevezi cigány 
óvodának intézményüket, ahol a kerület 
szempontjából is fontos nevelő és felké-
szítő munkát folytatnak. Évek óta ne-
héz anyagi helyzetben működnek, óriási 
szükségük van segítségre. Arra kérte a 
képviselőket, hogy pártállástól függetle-
nül szavazzanak igennel a polgármester 
által beterjesztett javaslatra. A képvise-

lők teljesítették kérését, és valamennyi 
csepeli párt valamennyi képviselője meg-
szavazta az óvoda támogatását.

A Majd Megnövök Baptista Óvoda négy-
millió forintot kap tartozásai rendezésére, 
valamint önkormányzati segítséget a gyer-
mekek mindennapi étkeztetéséhez.

Javuló közbiztonság Hároson
Borbély Lénárd 2014-ben polgármester-
jelöltként, Balogh Ernő pedig képviselő- 
jelöltként tett ígéretet arra, hogy az ott 
élők érdekében javítják a közbiztonságot a 
Vízmű-lakótelepen. Ez a lakótelep Csepel 
határában fekszik, a legtávolabb a rendőr-
kapitányság épületétől. Lakói sokszor pa-
naszkodtak a lakásbetörések, gépjármű-lo-
pások, autófeltörések kimagasló számára.

Két héttel ezelőtt lakossági fórumon hall-
gatták meg az ott lakók véleményét, akik 
nagy többséggel támogatták (198-ból 167-
en) a közbiztonságot növelő kerítés és biz-
tonsági rendszer felállítását. A testület 9,9 
millió forintot szavazott meg a lakótelep 
bekerítésére.

sportpályázat és árkádsor 
a kossuth lajos utcában
A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
sportpályázatra tervezett hárommilliós 
keretet Borbély Lénárd polgármester 5 
millió 750 ezer forintra emelte. Ebből az 
összegből 21, kerületi sportegyesületet tá-
mogat a csepeli önkormányzat.

Szintén a polgármester kezdeményezte, 
vizsgálják  meg annak a lehetőségét, miként 
lehet modernizálni, szebbé tenni a Kossuth 
Lajos utcai üzletsort. Az állapotfelmérések-
kel párhuzamosan hamarosan ötletpályáza-
tot ír ki az önkormányzat az üzletközpontok 
és kapcsolódó közterületek színvonalas épí-
tészeti megújítása érdekében.

Újabb útszakaszok kapnak 
szilárd útburkolatot
A képviselők döntöttek arról, hogy marad-
vány forrásból – mintegy 40 millió forintból 
– a Kecsege utcában (Kórus utca és Damja-

ÖnkormányzatI mentőÖV a roma óVodának – folytatódnak az útfelújítások

üléseztek a képviselők

közlemény: „emeljük fel közösen a hangunkat!”
a fővárosi közgyűlés döntését követő napon Csepel is csatlakozott áder jános köztársa-
sági elnök felhívásához:

„Mi már a saját bőrünkön érezzük a klímaváltozás negatív következményeit, és szembe kell 
néznünk azzal, hogy közel a pillanat, amikor a folyamatok végleg visszafordíthatatlanná 
válnak. Ha mi nem változtatunk, unokáinknak már nem lesz módjuk a beavatkozásra”.

a 2015 decemberében Párizsban esedékes klíma-csúcstalálkozó fontos lépés lehet az 
emberiséget fenyegető veszély elkerülésében. Budapest XXI. kerület Csepel Önkormány-
zata képviselő-testülete – áder jános köztársasági elnök úr felhívásához csatlakozva – 
egyhangúlag támogatja al Gore, az amerikai egyesült államok nobel-díjjal kitüntetett 
volt alelnökének kezdeményezését, melynek célja, hogy  egymilliárd ember támogatásá-
val egy új globális éghajlatvédelmi megállapodás létrehozására ösztönözze a világ ve-
zetőit. ezt a nemes ügyet magánemberként és Csepel polgármestereként is támogatom.
arra kérek minden csepeli polgárt, akinek fontos bolygónk klímájának és a felnövekvő 
nemzedékek védelme, a http://www.elobolygonk.hu honlapon leadott voksával csatla-
kozzon a felhíváshoz.

mert egy ember véleménye talán soha nem jutna el a döntéshozókhoz, de egymilliárd em-
ber véleményét a világ vezetőinek is figyelembe kell venniük.

emeljük fel közösen a hangunkat!
 

Borbély lénárd, Csepel polgármestere

2 Csepeli Hírmondó



önkormányzat

nich János utca között), valamint a Kokilla 
téren (Motor utca–Mázoló utca között) meg-
történik a csapadékvíz-elvezetés és szilárd 
útburkolatot kapnak a jelzett útszakaszok.

civil szervezetek támogatása
„Önkormányzati általános célú támoga-
tás” előirányzat terhére az alábbi civil 
szervezetek támogatását szavazták meg a 
képviselők:
 – 200 ezer forint Málik Irén szabad-
foglalkozású művésznek, melyet kizárólag 
életmű-katalógusának kiadási költségeire 
fordíthat
 – 250 ezer forintos támogatásban ré-
szesül a Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesülete, melyet a két nyári kirándulá-
suk utazási költségeire fordíthatnak
 –  300 ezer forint a Katolikus Karitász – 
Caritas Hungarica a Szent Erzsébet Kari-
tász Bál megrendezési költségeire
 – 150 ezer forint a Csepeli Mosolygó 
Dalkör Kulturális Hagyományőrző Egye-
sület részére fellépőruhák, hangszerek 
vásárlására, valamint utazási költségek fi-
nanszírozására

 – 150 ezer forint a Csepeli Népdal-  
és Nótakör Kulturális Hagyományőrző 
Egyesület részére fellépőruhák vásárlá-
sára, utazási és szállásköltségeire, tech-
nikai, illetve működési költségeire fordít-
hatja.
 
Harc a globális felmelegedés ellen
A képviselő-testület Áder János köztár-
sasági elnök felhívásához csatlakozva 
– egyhangúlag támogatja Al Gore, az 
Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjjal 
kitüntetett volt alelnökének kezdeménye-
zését, melynek célja, hogy egymilliárd 
ember támogatásával egy új globális ég-
hajlatvédelmi megállapodás létrehozásá-
ra ösztönözze a világ vezetőit.

A fentiek mellett a képviselők elfogadták 
a kerület közigazgatási területére vonat-
kozó csapadékvíz-elvezetési koncepció-
terv kidolgozására irányuló javaslatot, 
valamint döntöttek arról, hogy Mendrey 
Tamás tőrvívó kapja idén a Kolonics 
György Sport Érdemérmet.

- k. a. - 

64 millió forintból
újulhat meg a daru-domb

Folytatódik az előző négy évben megindult fejlesztés a Daru-dombnál. A Fővá-
rosi Közgyűlés május 27-ei döntése értelmében Csepel, a megpályázott 50 millió 
forintból mintegy 34 millió támogatást nyert el a kerület életében fontos rendez-
vényhelyszín megújítására. Ezzel az összeggel a kért és megadott támogatást te-
kintve a legnagyobb támogatást kapta a pályázó fővárosi kerületek közül.
Az önkormányzat az elnyert összeget a Daru-domb melletti lakótelepi zöldfelület 
rendbetételére, és a zöldövezet jobb kihasználására kívánja fordítani.

Június 4.
A trianoni döntésre emlékeztető nem-
zeti összetartozás napján sokan felte-
szik a kérdést: mi szükségünk nekünk 
összetartozásra? Egyáltalán mi közünk 
van másokhoz, nincs elég bajunk?

Ha nem úgy tekintünk a történelemre, 
mintha egy másik naprendszert szem-
lélnénk, azonnal megértjük, miről is 
van szó. Képzeljük el, hogy holnap 
Debrecenből, Szombathelyről, Pécs-
ről és Szegedről Csepelre özönlenek 
a menekültek, akiknek csak egyet-
len bűnük van: magyarnak születtek. 
Szülőföldjüket idegen katonák száll-
ták meg. Befogadnánk, segítenénk 
őket? Vagy mit szólnánk, ha a román 
hadsereg megszállná Csepelt, és az 
utolsó szögig elvinne mindent a gyá-
rakból, üzemekből, de a lakóházakból 
is (1919-ben kirabolták, eltüntették 
Weiss Manfréd gyárát)? Mit szólnánk, 
ha rokonainkkal mostantól nem talál-
kozhatnánk, ha csak levélben tarthat-
nánk a kapcsolatot, és a borítékokra 
idegen városneveket kellene írnunk, 
olyanokat, amelyeket soha senki nem 
használt? Ha kisebbségben, a félelem 
légkörében nőnénk fel, annak a tuda-
tában, hogy hiába vagyunk tehetsége-
sek, nagyra hivatottak, szorgalmasak, 
a többségbe került másik nemzet min-
dig előnyt élvez majd mindenben? 

Ha arra kényszerítenének minket, 
hogy esküdjünk fel egy másik ország 
hűségére, ha idegen katonák szállnánk 
meg Csepelt, szeretett utcáinkon, te-
reinken packáznának a lakossággal?

„Magyar az, akinek fáj Trianon.” Aki 
azt mondja ma, hogy amíg világ a vi-
lág, segítenünk kell a szétszakított 
haza szerencsétlenebb sorsú részén 
született magyarokat. Akkor is, ma is.

Ilyen egyszerű. Ahogyan a saját gye-
rekünknek sem nyújtjuk be a szám-
lát felnőtt korában, hogy volna szíves 
kamatostól mindent kifizetni, amit 
ráköltöttünk, határon túli magyar  
testvéreinkre is szeretettel és érdek nél-
kül tekintünk a mai napon. És máskor is.

A szerkesztőség

fotó: szria
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Miközben a Szent Imre téri játszótér és a 
megújult park a csepeli családok és a gye-
rekek egyik kedvencévé vált, a felújítások 
során jelentős közpénzt sikerült megtaka-
rítania az önkormányzatnak. A városatyák 
rendkívüli ülésen döntöttek arról, hogy 
a megtakarított uniós forrásból az akció-
terület zöldfelületei és még egy játszótér 
újulhat meg mintegy 70 millió forintból.  
A megtakarított pénz csak hasonló mun-
kákra költhető el, mint amin a megtakarí-
tás keletkezett. Az önkormányzat ezért ezt 
a pénzt a Petz Ferenc utca 4–6. szám előtt 
új útburkolatra és park, valamint a játszó-

tér felújításra fordítaná. A testület elfogad-
ta az úgynevezett akcióterületi tervet, ami 
lehetőséget biztosít arra, hogy kérjék a to-
vábbi munkák támogatását. 

Az ellenzéki képviselők többsége tartóz-
kodott a szavazásnál, Horváth Gyula, a 
balliberálisok 2014-es polgármester-jelölt-
je pedig arra hivatkozva tiltakozott, hogy 
ezt a felújítást szerinte az ott élők nem 
támogatják. Borbély Lénárd polgármester 
ugyanakkor kiemelte: 1,3 milliárd forintos 
támogatást nem kockáztat az önkormány-
zat, és mindent elkövetnek annak érdeké-

ben, hogy a korábban elnyert százszázalé-
kos uniós támogatás megtakarítása csepeli 
fejlesztést finanszírozzon.

A képviselők arról is határoztak, hogy a 
Tátika-Napsugár Óvoda alapító okiratába 
foglalják a sajátos nevelési igényű gyer-
mekekkel való foglalkozást. Az intézmény 
pedagógusai 1988 óta látják el azt az em-
bert próbáló feladatot, és ezzel az admi-
nisztrációs lépéssel magasabb normatívát, 
támogatást kaphatnak a sajátos nevelési 
igényű gyermekek után.

Csepel.hu

Százmillió forintnál is nagyobb kára lehet 
a csepeli önkormányzatnak egy öt éve tartó 
jogvita következtében – derült ki a közel- 
múlt egyik képviselő-testületi ülésén.

Az ügyben ellenzéki képviselők vizsgálóbi-
zottság felállítását kérték, és azt is kifogá-
solták, miért csak most szereztek róla tudo-
mást. Ábel Attila alpolgármestert kérdeztük.

 A jogvitáról kevés információt hozott 
nyilvánosságra az önkormányzat, vizsgáló-

bizottság felállítását pedig nem támogatta 
a testület. Miért? 
 Azért, mert még tart a pereskedés. Ne-
héz helyzetben vagyunk. Az önkormány-
zatnak ugyanis biztosítania kell a nyil-
vánosságot, de nem árulhatjuk el, hogy  
a perben mi a stratégia. Ha azt is elárul-
juk, valóban százmilliót veszíthet a kerü-
let. A rendkívüli kár 2010 októbere előtti, 
dilettáns vezetői döntések miatt keletke-
zett. Ennél többet még nem mondhatunk. 
Amikor a per lezárul, minden nyilvános-

sá válik. Azoknak a képviselőknek, akik 
most nyilvánosságot követelnek, akkor 
majd az lesz a bajuk, hogy mindent rész-
letesen elmondunk. 

 Voltak, vannak még hasonló peres ügyek?
 A Kis-Duna-partra és a Görgey Artúr 
Általános Iskola helyére lakóparkot ter-
vező cég követelt milliárdos kártérítést. 
Azt állították, hogy az MSZP-s vezetés 
megígérte nekik, hogy felépíthetik a la-
kóparkokat. Aztán ezt mégsem tudták 
megtenni, pedig a Kis-Duna-parton már 
árulták a luxuslakásokat. Egy ekkora 
kártérítésbe belerokkant volna az önkor-
mányzat. De csődbe ment a cég, mielőtt 
per lett volna belőle. 

Csepel.hu

Hetvenmilliós megtakarítás: 
mire költi az önkormányzat?

lezárulhat az ötéves jogvita: 
részletek csak a per végén

fotó: szria
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kék fény

Csepelen a rendőrség egyre hatékonyabb 
eszközökkel tud fellépni a bűnözés ellen, 
így az elmúlt néhány évben jelentősen 
javult a közbiztonság, különösen az au-
tólopások és a rablások száma csökkent 
– derült ki a rendőrkapitányságon tar-
tott közbiztonsági fórumon.

A fórumon Papp Péter csepeli rendőrka-
pitány számolt be a 2014-es évben elért 
eredményekről. Az önkormányzat min-
den támogatást megad a rend őreinek 
a közbiztonság javítása érdekében. Így 
épülhetett ki a negyvenhat kamerából 
álló térfigyelő kamerahálózat, a Csepel-
re vezető utakon pedig működésbe lé-
pett egy nagyszabású rendszámfelismerő 
rendszer. A kamerák hatásosságát mutat-
ja, hogy tavaly alig több mint másfélszáz 
betörés történt, míg a korábbi években 
250-300 esetben riasztották a rendőröket 
ilyen bűncselekmény miatt. A tavaly nyá-
ron élesített rendszámfelismerő rendszer 
segítségével számos lopott autót sikerült 
megtalálni, és a kerületünkben történt 
kocsilopások száma is csökkent.

A felügyelet mellett a járőrözésre is nagy 
hangsúlyt fektet a rendőrség. A kapitány-
ság a Dél-Csepel Polgárőr Egyesülettel 

kötött együttműködési megállapodást, 
melynek keretében közös járőrözésre is 
sor kerül. A kék kabátosok utcai jelenléte 
miatt drasztikusan csökkent a rablások és 
a lopások száma – 2011-ben például nyolc-
vanöt rablás történt, tavaly csupán húsz. 
A közbiztonság javulását az emberek is ér-
zik, ez többek között az ingatlanok értéké-
nek növekedésén is látszik, a rendőrséghez 
pedig érkezett már olyan levél, amelyben 
kerületünk egy új lakója írta, hogy épp  
a javuló közbiztonság miatt költözött ide.

Ahogy a fórumon elhangzott, továbbra is 
cél a lakosság biztonságérzetének fokozá-
sa, ezért többek között újabb rendszám-
felismerő kamerák üzembe helyezésével 
is tenni fog a rendőrség a bűnözés vissza-
szorításáért.

drasztIkusan CsÖkkent a loPások és a raBlások száma a kerületBen

fórum a javuló közbiztonságról

Az elmúlt néhány évben 
összességében kevesebb 
bűncselekmény történt,  
az eredményességi mutatók 
szerint a csepeli kapitányság 
az ország élvonalában van.

a csepeli rendőrkapitányságon szolgálatot 
teljesítő körzeti megbízottak júniusi fogadóórái 
XXI/1-es körzet: Dankó Tamás r. törzsőrmester
Június 8-a: 16.00–18.00 óra; Dunadülő 3/A szám alatti körzeti megbízotti iroda 

XXI/2 körzet: Győri Ferenc r. törzsőrmester
Június 15-e: 16.00–18.00 óra; Dunadülő 3/A szám alatti körzeti megbízotti iroda 

XXI/3 körzet: Takács László r. törzszászlós
Június 27-e: 16.00–18.00 óra; Dunadülő 3/A szám alatti körzeti megbízotti iroda 

XXI/4 körzet: Kosztyú László r. zászlós
Június 11-e: 16.00–18.00 óra; Dunadülő 3/A szám alatti körzeti megbízotti iroda  

XXI/5 körzet: Nagy Sándor r. törzszászlós
Június 4-e: 16.00–18.00 óra; Csikó sétány 2/B szám alatti körzeti megbízotti iroda   

XXI/6 körzet: Paládi Zoltán r. törzsőrmester
Június 16-a: 16.00 –18.00 óra; Csikó sétány 2/B szám alatti körzeti megbízotti iroda 

XXI/7 körzet: Németh Béla r. törzszászlós
Június 23-a: 16.00–18.00 óra; Nap utca 14. szám alatti körzeti megbízotti iroda   

XXI/8 körzet: Jánosi Béla r. zászlós
Június 12-e, 16.00–18.00 óra; Csikó sétány 2/B szám alatti körzeti megbízotti iroda 

XXI/9 körzet: Lázár Péter r. zászlós
Június 5-e: 16.00–18.00 óra; Nap utca 14. szám alatti körzeti megbízotti iroda   

XXI/10 körzet: Kovács Zoltán r. főtörzszászlós
Június 19-e: 16.00–18.00 óra; Nap utca 14. szám alatti körzeti megbízotti iroda   

XXI/11 körzet: Tumik Sándor r. zászlós
Június 5-e: 16.00–18.00 óra; Csikó sétány 2/B szám alatti körzeti megbízotti iroda   

Csepeli Hírmondó 5



aktuális

Pünkösd vasárnapján a Nemzetstraté-
giai Kutatóintézet és a Magyar Birkózó 
Szövetség Keresztes Lajosnak, az 1928-
as amszterdami olimpiai játékok győz-
tesének tiszteletére emléktáblát állított 
a birkózóbajnok szülőfalujában.

Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutató-
intézet elnökhelyettese ünnepi beszédében 
felidézte Tamási Áron gondolatát, mely 
szerint azért vagyunk a világon, hogy va-
lahol otthon legyünk benne. „Keresztes 
Lajos – akit a nagy székely író egykor a 
kedvesség mintaképének nevezett és a nép-
dal naivságához hasonlított – otthon volt 
Budapesten és otthon volt a világ számos 
helyszínén is, ahol fizikai ereje mellett eszét, 
leleményességét és bátorságát is megmu-
tathatta a nagyvilágnak. Igazán otthon 

azonban csak a Sóvidéken, Alsósófalván 
volt, ahová most jelképesen is hazatért” – 
fogalmazott Fráter Olivér.

Parajdon ugyancsak ünnepi megemléke-
zésre és az olimpiai bajnok birkózó, Ke-
resztes Lajos emléktáblájának felavatására 
került sor. Pünkösdvasárnap óta a helyi ál-
talános iskola sportterme Keresztes Lajos 
nevét viseli. Az ünnepi eseményen részt 
vett – többek között – Németh Szilárd szö-
vetségi elnök vezetésével a Magyar Birkó-
zó Szövetség küldöttsége is. „A sportoló 
soha nem adta fel, pedig sokszor került ne-
héz helyzetbe, senkit nem bántott meg, nem 
okolt másokat a problémákért, hanem ere-
jén, tudásán, büszkeségén és tenni akarásán 
keresztül tudta magasabb szintre emelni ma-
gát” – hangsúlyozta Németh Szilárd.

Az emléktábla leleplezése és a koszorúzás 
után Jakabházyné  Mező Mária, a Magyar 
Olimpiai Akadémia főtitkára átnyújtotta 
intézménye zászlaját az általános iskola 
vezetőségének. Végül az érdeklődők az 
újonnan elnevezett sportteremben a csepe-
li és korondi gyermekek birkózó bemuta-
tóját nézhették meg. 

esküt tettek 
az új ülnökök
Letették a hivatali esküt Budapest XX., 
XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság új ülnökei 
a Csepeli Járási Bíróság épületében május 
28-án. A bírói eskü szövegét dr. Kelemen 
Gyöngyi, a Csepeli Járási Bíróság elnöke, 
valamint az érintett kerületek polgármes-
terei előtt mondták el. Az új ülnököket kö-
szöntötte Borbély Lénárd, Csepel, Szaba-
dos Ákos, Pesterzsébet és Geiger Ferenc, 
Soroksár polgármestere. 

A képviselő-testület április 30-ai ülésén dön-
tött az új csepeli ülnökök megválasztásáról. 
Bírósági ülnöknek tíz, pedagógusi ülnöknek 
öt személyt választottak meg Csepelről. 

A Magyar Ülnöki Egyesület tájékoztatá-
sa szerint az ülnök nem hivatásos, hanem 
laikus bíró. Az ülnökké választás feltétele 
egyebek között az, hogy a megválasztott 
személy magyar állampolgár, büntetlen elő-
életű, betöltötte a 30., de még nem érte el  
a 70. életévét. Az általános ülnökök mellett 
pedagógus, munkaügyi és katonai ülnökök 
működnek közre az igazságszolgáltatásban. 
Az ülnököket négy évre választják meg a 
helyi önkormányzatok. Az ülnököket tár-

sadalmi szervezetek – kivéve pártok – és 
magánszemélyek jelölhetik. A pedagógus 
ülnököket az alap- és középfokú oktatási in-
tézmények tantestületei jelölik. A helyi ön-
kormányzatok által megválasztott ülnökö-
ket a bíróság elnöke hívja be eskütételre. Az 
ülnökök az eskütétel után a bíróság elnöké-
nek beosztása alapján kezdik el munkájukat.   

Az ülnökök leggyakrabban az elsőfokú 
büntetőperekben vesznek részt. A három-
tagú tanács egy hivatásos és két nem hi-
vatásos (ülnök) bíróból áll. Az ülnököknek 
az ítélkezésben a hívatásos bírákkal azo-
nos jogaik és kötelezettségeik vannak. 
     cs. a.

emléktábla keresztes lajosnak

segítség egy hétköznapi hősnek
Somogyi Zoltánné, Ibolya néni nagymamaként hatalmas feladatot vállalt magára: egye-
dül neveli három unokáját. Anyagi lehetőségeik igencsak szűkösek, mégis kerül étel 
minden nap az asztalra, a gyerekek ápoltan, rendezetten járnak óvodába, iskolába. A 
gondoskodó nagymama áldozatos napi munkával biztonságos otthont és ellátást nyújt 
az unokái számára. Nemrégiben azonban elromlott a bojler és a mosógép, ezek cseréje, 
javíttatása már nem fért bele a család költségvetésébe.

Ahogy ez az önkormányzat tudomására jutott, azonnal segítséget nyújtott: bojlert vásá-
rolt Ibolya néninek, sőt, az Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával egy új mosógép-
pel is gazdagodott a család. A gépeket Bakonyi Judit, az Ökumenikus Segélyszervezet 
munkatársa és Borbély Lénárd polgármester adta át.

Csepel.hu

fotó: szria
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 a képviselő-testület tagjainak fogadóórája, elérhetősége 
Borbély Lénárd (fidesz-kdnP)
polgármester

polgarmester@csepel.hu; Fogadónap:  előzetes bejelentkezés szükséges a 276-7660/122-es 
telefonszámon. Helye: Polgármesteri hivatal, I/1.

Ábel Attila (13. evk.)
(fidesz-kdnP)
alpolgármester

abel.attila@gmail.com; Fogadónap:  minden hónap első és utolsó keddjén 14.00-16.00 óráig 
(telefonos egyeztetés szerint, előzetes bejelentkezés szükséges a 427-6225-ös telefonszá-
mon) Helye: Polgármesteri hivatal, I./4.  

Morovik Attila (4. evk.) (fidesz-kdnP)
alpolgármester

morovik.attila@csepel.hu; Fogadónap: minden hónap második keddjén 13.00 órától (tele-
fonos egyeztetés szerint, előzetes bejelentkezés szükséges a 427-6100-as telefonszámon), 
helye: Polgármesteri hivatal, I/4.

Balogh Ernő (8. evk.) (fidesz-kdnP)
kisebbségekért, halmozottan hátrányos helyzetűekért 
és a hárosi fejlesztésekért felelős tanácsnok; közrendvé-
delmi és közbiztonsági Bizottság tagja

balogherno123@gmail.com, 06-30-466-3943
Fogadónap: minden hónap első hétfője, 17.00-18.00-ig 
Helye: Vermes miklós általános Iskola (1214 Bp. tejút u. 2.)

Bercsik Károly (1. evk.) (fidesz-kdnP)
közterület-fenntartási tanácsnok; közrendvédelmi és 
közbiztonsági Bizottság tagja

bercsik.karoly@fidesz.hu, 06-70-777-1859; Fogadónap: minden hónap első keddjén 18.00 
órától, helye: szárcsa általános Iskola (1213 Bp. szárcsa u. 9-11.)  

Borka-Szász Tamás (4. evk). (dk)
Pénzügyi, ellenőrzési és ügyrendi Bizottság tagja

borkaszasztamas@gmail.com, 06-30-466-8024; Fogadónap: minden pénteken 13.00-18.00 
óráig, helye: dk frakcióiroda (1214 Budapest, zrínyi u. 2/a.)

Czibulyáné Szonday Szilvia (7.evk) (fidesz-kdnP) 
civil tanácsnok; szociális, egészségügyi és 
fogyatékosügyi Bizottság tagja

czibulya.szilvia@fidesz.hu, 06-70-777-1870
Fogadónap:  minden hónap második keddje 17.00-18.00 óráig
Helye: rákóczi kert Civil és közösségi Ház (1212 Budapest, rákóczi tér 34.)

Dobák István (3. evk.) (mszP)
Pénzügyi ellenőrzési és ügyrendi Bizottság elnöke

dobak.istvan@t-online.hu; 06-30-619-5493; Fogadónap: minden hónap első hétfőjén 17.00-
18.00 óráig. Helye: mszP frakcióiroda (Bp. kossuth l. u. 150.)

Horváth Gyula (listás) (dk)
szociális, egészségügyi és fogyatékosügyi Bizottság tagja

Horvath.Gyula@budapest21.hu; 06-30-515-3074; Fogadónap: minden hónap első hétfője 
16.00-18.00 óráig, helye: dk frakcióiroda (1214 Budapest, zrínyi u. 2/a.) 

Hudák János (listás) (együtt-Pm)
szociális, egészségügyi és fogyatékosügyi Bizottság 
tagja

hudak.janos@parbeszedmagyarorszagert.hu; Hudak.janos@budapest21.hu; 
06-70-396-0634; Fogadónap: minden hónap első csütörtökjén 17.00-18.00 óráig;
Helye: kék általános Iskola (1213 Budapest, szent lászló u. 84.) 

Kováts Dániel (11. evk.) (fidesz-kdnP)
ifjúsági tanácsnok; Pénzügyi ellenőrzési és ügyrendi 
Bizottság tagja

daniel.kovats@gmail.com; 06-70-396-6256
Fogadónap: minden hónap első keddje 18.00-19.00 óráig
Helye: általános művelődési központ könyvtára (1214 Bp. simon Bolivár stny. 4-8.)

Makray Barbara  (9. evk.) (fidesz-kdnP)
költségvetési tanácsnok
Pénzügyi ellenőrzési és ügyrendi Bizottság tagja

makray.barbara@gmail.com; 06-70-777-1858
Fogadónap: minden hónap második keddje 17.00-18.00 óráig
Helye: móra ferenc általános Iskola (1214 Bp. tejút u. 10.)

Noé László (listás) (fidesz-kdnP)
idősügyi tanácsnok; szociális, egészségügyi és 
fogyatékosügyi Bizottság tagja

noetanacsnok@gmail.com; 06-70-312-4032
Fogadónap: minden hónap első hétfője 18.00-19.00 óráig
Helye: jedlik ányos Gimnázium (1212 Bp. táncsics mihály u. 92.)

Pákozdi József (listás) (jobbik)
közrendvédelmi és közbiztonsági Bizottság elnöke

pakozdi.jozsef@jobbik.hu; 06-70-777-1871; Fogadónap: minden hónap páros keddjén 18.00-20.00 
óráig, vagy telefonon egyeztetett időpontban, helye: jobbik képviselői iroda (1214 Bp. zrínyi u. 6/a.)

Pintér Józsefné (10. evk.) (fidesz-kdnP)
családügyi tanácsnok; Pénzügyi ellenőrzési és ügyrendi 
Bizottság

pinter.jozsefne21@gmail.com; 06-70-396-0633
Fogadónap: minden hónap második hétfőjén 10.00-12.00 és 18.00-19.00 óráig
Helye: ámk-nagy Imre általános Iskola (1214 Bp. simon Bolivár stny. 4-8.)

Szenteczky János (listás) (mszP) 
Pénzügyi ellenőrzési és ügyrendi Bizottság tagja

janos@szenteczky.hu; 06-70-777-1867; Fogadónap: minden hónap első szerdája 17.00 órától
Helye: mszP frakcióiroda (Bp. XXI. ker. kossuth l. u. 150.)

Szuhai Erika (5. evk.) (fidesz-kdnP)
szociális, egészségügyi és fogyatékosügyi Bizottság elnöke

erika.szuhai@gmail.com; 06-30-465-5009; Fogadónap: minden hónap első hétfője 17.00-
18.00 óráig. Helye: mátyás király általános Iskola (1212 Bp. kolozsvári u. 61.)

Takács Krisztián (6. evk.) (mszP)
közrendvédelmi és közbiztonsági Bizottság tagja

takacs.monika@budapest21.hu; 06-70-396-0635; Fogadónap: minden hónap első szerdája 
17.00-18.00 óráig, helye: mszP frakció iroda (Bp. XXI. ker. kossuth l. u. 150.)

Takács Mónika (12. evk.) (mszP)
közrendvédelmi és közbiztonsági Bizottság tagja

takacs.monika@budapest21.hu; 06-70-396-0635; Fogadónap: minden hónap első szerdája 
17.00-18.00 óráig, helye: mszP frakció iroda (Bp. XXI. ker. kossuth l. u. 150.)

Tenk András (listás) (lmP) 
fenntartható fejlődésért felelős tanácsnok

tenkandras@freemail.hu; 06-70-777-1868; Fogadónap: telefonos egyeztetés esetén bármikor
Helye: lmP képviselői iroda (1211 Bp. II. rákóczi ferenc út 97-105.(ü8 üzlethelyiség)

Zupkó János (2. evk.) (fidesz-kdnP)
infrastruktúra-fejlesztési tanácsnok; közrendvédelmi és 
közbiztonsági Bizottság tagja

zupko.janos@gmail.com; 06-30-465-9336; Fogadónap:  minden hónap első hétfőjén 17.00-
18.00 óráig, helye: eötvös józsef általános Iskola (1213 Bp. szent István u. 232.)

A fogadóórákkal kapcsolatos egyéb információért a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata szervezési irodájához fordulhat: 1-427-61-24.
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A Kossuth Lajos utca felújítása hamarosan befejeződik. Május 30-ától ismét kétirányúvá vált a Kossuth Lajos utca a 
Szent Imre tér és az Erdősor utca között. Május 31-étől a tömegközlekedés eredeti rendje is visszaállt, a 35-ös, 36-os, 
148-as, 151-es autóbuszok azonban Pesterzsébet felé – forgalomtechnikai okok miatt – továbbra is terelt útvonalon köz-
lekednek. A további változásokról friss információkat a csepel.hu oldalon olvashatnak. 

Előző lapszámunkban beszámol-
tunk arról, hogy május 9-én zajlott 
le a Két keréken okosan nevet viselő 
duatlonverseny a Sport-, Szabadidő- 
és Rendezvényközpontban. Szabó Já-
nost, az esemény egyik főszervezőjét,  a 
Velocipede kerékpárüzlet vezetőjét kér-
deztük a csepeli kerékpárosélet lehető-
ségeiről és a további tervekről.

 Viszonylag kevés résztvevővel, ám igen 
neves támogatók segítségével valósult meg 
a verseny. Mi a rendezvény célja, mennyire 

sikerült ezt teljesíteni, milyenek voltak a ta-
pasztalatok?
 Úgy látom, az elmúlt években egyre na-
gyobb népszerűségnek örvend a kerékpá-
rozás, ami nagyon jó, azonban a bringára 
ülők – főleg a fiatalok – nincsenek tisztá-
ban a kerékpáros-biztonsággal. Ezért szer-
veztük meg még tavalyelőtt az első Két 
keréken okosan rendezvényt, ami akkor 
még nem verseny volt, hanem egy oktatás, 
ahol a rendőrséggel közösen óvodásoknak 
tanítottuk a helyes biciklis közlekedést. És 
hogy ne csak a komoly tanulásról, a köz-
lekedésbiztonságról, hanem az egészséges 
sportolásról is szóljon az esemény, idén 
már egy duatlonversenyt is szerveztünk.

A rendezvény után sok baráttól kaptunk 
pozitív visszajelzéseket és biztatást, ami  
a folytatáshoz is komoly erőt ad. A támoga-
tóink is biztosítottak, hogy jövőre is segítsé-
günkre lesznek a verseny lebonyolításában.
 
 Kik voltak a legfontosabb támogatók?
 Magát a rendezvényt hárman szer-
veztük meg, a Sportvilág sportbolttal és  
a Karvázy optikával közösen, akiknek ez 
úton is külön köszönetet szeretnék mon-
dani. A csepeli közterület-felügyelet biz-
tosította számunkra a helyszínt, az Adu 
Oktatási Központ az ételt, Borbély Lénárd 

polgármester úr pedig felajánlotta, hogy 
jövőre is helyet ad a rendezvényünknek. 
Nagyon értékes nyereményeket ajánlottak 
fel a támogatóink, így például a Csepel 
Művek területén működő Prima Maroni 
Kft. a nyertes óvodáscsoportot hívta meg 
gyárlátogatásra. 
A győztesek a Csepel Kerékpártól bicik-
lit, a Bovito Kft.-től vásárlási utalványt,  
a Paul Lange-tól kerékpáros-világítást 
kaptak a helyezettek. 
Nagyon hálásak vagyunk, amiért ezek  
a vállalkozások önzetlenül támogatták az 
ügyünket. 

Végéhez közeledik a felújítás

két keréken jövőre is

Nagyon szeretnénk, 
hogy minél többen üljenek 
kerékpárra – ezért mutattuk 
be a rendezvényünkön 
a Bubit: hamarosan Csepelen 
is lesz ilyen bérbicikli- 
állomás, és mivel jól és egyre 
jobban el lesz látva a kerület 
bicikliutakkal, fontos,  
hogy a csepeliek merjék  
majd használni ezt 
az új lehetőséget!

Szabó János
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foGyasztóVédelmI roVat – 1. rész

mit jelent a szavatosság?
Az eladó felelősséget vállal, hogy eladáskor hibátlan termé-
ket ad el a vásárlónak. A kellékszavatossági felelősség olyan 
rejtett vagy gyártási hibára vonatkozik, amelynek az oka már 
megvan a termékben a vásárlás pillanatában is. Tehát a meg-
lévő hiba miatt az eladó felelősséggel tartozik, a vásárló ezért 
érvényesítheti a kellékszavatosságot. A vevő által okozott hi-
báért a kereskedő nem felel.

A vásárlót a következő szavatossági igények illetik meg:
•	 Kérheti a hiba kijavítását vagy a termék kicserélését.
•	 Igényelheti az ellenszolgáltatás (ár) arányos leszállítá-

sát, lehetősége van továbbá arra, hogy a hibát az eladó 

költségére maga kijavítsa vagy mással kijavíttassa, vagy 
a szerződéstől elállhat.

Az elállás lényege, hogy visszakapjuk a termék vételárát, ne-
künk pedig vissza kell adnunk a hibás terméket.

Lényeges, hogy a fent megjelölt szavatossági igények közül 
nem a kereskedő, hanem a vevő választ. Vannak azonban 
esetek, amikor valamely szavatossági igény érvényesítése –  
a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szabályai alapján – nem lehet-
séges. (Ezzel kapcsolatban további részleteket a varosgazda.
eu oldalon találnak.)

Nagyon fontos, hogy a ne dobjuk ki a blokkot! A vásárlást 
számlával, blokkal tudjuk igazolni, jótállás esetén, ha kap-
tunk jótállási jegyet, azt is be kell mutatnunk.

Városgazda

A Városgazda honlapján (www.
varosgazda.eu) fogyasztóvédelmi ro-
vat indult, amelyben hétről hétre egy-
egy cikk és gyakori kérdések jelennek 
meg. Miért van erre szükség?

Hosszasan sorolhatnánk a különféle, ki-
sebb-nagyobb bosszúságra okot adó esete-
ket, amelyek azonban sokszor kedvezően 
végződhetnek számunkra, ha tisztában va-
gyunk fogyasztói jogainkkal. Az új rovat 

segítséget nyújt-
hat a kerületben 
élőknek abban, hogy 
magabiztosan kezeljék a 
vásárlói helyzeteket, és haté-
konyabban tudják érvényesíteni 
fogyasztói jogaikat. 

Ahhoz, hogy tudatos vásárlók legyünk, 
érdemes végiggondolni azt, hogy mihez 
van jogunk. Ha nem azt kapjuk, amiért fi-
zetünk, mi a teendő? 

fogyasztóvédelmi 
rovat a Városgazdánál

2015. júnIus 14., VasárnaP, 9–15 óra: VárosGazda fItnesz-naP

mozogJunk együtt!
Résztvevők, programok: DANCE EXPRESS TSE – TÁRSASTÁNC, PETRI VERONIKA – BABA-MAMA TORNA, 
KETTLEBELL, TARNAY ZSUZSANNA – GYMSTICK, SÁRKÖZI BÉLA – CAPOEIRA, SCHRAMEK GÉZA –TENISZ, KO-
LÓNIA SE – KAJAK/SÁRKÁNYHAJÓ, DÓRA ZOLTÁN – THAI BOKSZ, GOLDANCE TSE – ZUMBA, CSEPELI MODEL-
LEZŐ SZABADIDŐS SPORTKÖR – TANKCSATA • Gyermekprogramok:  X-BOX; KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS; ARC-
FESTÉS; TOMBOLA; FUTÓVERSENY; ERGOMÉTERES VERSENY • Bővebb információ: www.varosgazda.eu • Az első 
50 érkező ajándékot kap • A belépés díjtalan • Helyszín: Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház (Rákóczi tér 34.), tel.: 278-0508
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Bár hölgyek esetében nem illik a korról be-
szélni, Málik Irén Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész nem titkolja, május 26-án lett 
hetvenesztendős. E kerek évfordulót gyűj-
teményes kiállítással ünnepli a Csepel Ga-
lériában, ami pályafutása minden időszaká-
ból mutat egy-egy részletet.  Itt van az egyik 
„legöregebb”, 1974-ben alkotott faliképe, de 
a legújabbak közül is láthatunk néhányat. 
Több textilje gyűjtemények, intézmények 
tulajdonában van: ezeket is megnézheti  
a látogató, igaz, csak fotókon. Amikor ar-
ról kérdezem, melyik az kárpit, amitől nem 
tudna megválni, a Pannonhalmát ábrázoló 
képre mutat, „de persze ez csak az egyik 
kedvenc, több is van, amit nem adnék más-
nak.” Málik Irén tősgyökeres csepeli, már 
az édesanyja is itt született. Nagyszülei az 
1920-as években telepedtek le Csepelen: 
nagyapja kubikosként, később kőművesként 
dolgozott. Az egyszerű, írástudatlan mun-
kásembernek – aki később megtanult írni 
és olvasni – , nagyszerű kézügyessége volt. 
„Valószínűleg tőle örököltem a tehetséget: 
gyönyörű állatfigurákat faragott a gyerekek-

nek, de a hangja is jó volt” – mondja Málik 
Irén. Azt is megtudom tőle, hogy a szövés 
folyamata sokszor nem csak előre, hátra-
felé is halad. „Fejtek is, ha nem úgy alakul  
a kép, ahogy megterveztem, megálmodtam” 
– meséli.  Munka közben legszívesebben 
régi kabaréjeleneteket hallgat kazettáról, 
de az operettek, kuplék világa is közel áll 
hozzá. „Én is énekelek, ha olyan szám megy  
a rádióban, amit ismerek, szeretek.”

Málik Irén textiljeiről, olajpasztelljeiről 
sok mindent írhatnánk, elemezhetnénk 
művészetét, idézhetnénk a kiállítást meg-
nyitó Wehner Tibor művészettörténész 
megnyitón elhangzott értő mondatait, de 
inkább a személyes találkozóra invitálom 
az olvasót. Higgyék el, megéri. 

Málik Irén gyűjteményes kiállítása június 
15-éig tekinthető meg a Csepel Galériában 
(Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711) hétfő-
től csütörtökig 8 és 16 óra között, pénteken 
előzetes bejelentkezéssel. 

-m-
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EgyHázi élEt

aki nem 
a barátom...
Aki nem a barátom, az nem feltétlen az 
ellenségem. Aki nem a barátom, még 
azzá lehet. Jézushoz egyszer így szólt 
János nevű tanítványa:  

Mester, láttunk valakit, aki a te neved-
del ördögöket űz, de eltiltottuk, mivel-
hogy nem követ minket. Jézus válasza 
meghökkentő: „Ne tiltsátok el! Mert aki 
nincs ellenünk, mellettünk van.” A ha-
talom nagyvonalúsága ez. Az igaz ha-
talomé, amely nem akar mindig, min-
den körülmények között érvényesülni. 
Nem fölényes, nem megfellebbezhetet-
len és nem durva. Örül annak, ha más 
is jót kar, jót tesz, és hagyja is megtenni 
ezt a jót. Jézus nem helyesli a tanítvá-
nyok szolgalelkű bennfentességét, sőt 
rájuk pirít. Persze csak az igazi hata-
lom engedheti meg magának a nagy-
vonalúságot. Az olyan hatalom, amely 
nem félti állandóan önmagát, nem ret-
teg attól, hogy megtépázzák a tekinté-
lyét és akar mindenki fölé kerekedni a 
maga igazának tudatában. Isten olyan 
nagy, hogy megengedheti magának azt 
a szép gesztust, hogy másnak – ezúttal 
egy embernek – teret adjon. Voltakép-
pen Isten ezt gyakran cselekszi. Meg-
tehetne mindent nélkülünk, de velünk 
akarja megtenni. Jobban is sikerülne 
nélkülünk, de ő inkább hibáinkat javít-
gatja, beépíti az ő végtelen bölcsességé-
nek tökéletes tervébe. Egy szóval sze-
ret minket. Csetlő-botló, sokszor vele 
szemben arrogáns, ellenséges, rossz-
indulatú ember gyermekeit. Olyan jó 
lenne eltanulni, ellesni valamit ebből! 
Különösen azoknak, akik hatalmat 
gyakorolnak. Hátha az is tehet, mond-
hat jót, aki – a szűkkeblű tanítványok 
szavaival élve – nem követ minket. 
Az erős hatalom szép gesztusa lehet-
ne, hogy osztozik a hatalomban olya-
nokkal, akiket amúgy félresöpörhetne. 
Sőt! Több ez, mint gesztus. Az együtt-
élés, a közösségformálás, a másik 
nagykorúsítása, komolyan vétele. Az 
áhított magyar polgárosodás alapköve.

Zólyomi Mátyás 
evangélikus lelkész

málIk Irén kIállítása a CsePel GalérIáBan

„szövök, fejtek”

Málik Irén kárpitjait kiállították már többek 
között Szombathelyen, Debrecenben, Belgi-
umban, Grazban, Perugiában. A textilművész 
2013-ban Csepel Örökség-díjat kapott
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nyugat-magyarország vármegyéi, 2. 

Sopron vármegye már a római korban sű-
rűn lakott terület volt, erre utal számtalan 
ásatási lelet, mint például a Borostyánút 
Sopronban (római nevén Scarbantia) fel-
tárt szakasza, vagy a Fertőrákos határában 
található Mithras-szentély. A 3256 km² 
területű vármegye mintegy 260 ezer lako-
sának 50,1 százaléka magyar volt, rajtuk 
kívül jelentős arányban németek és horvá-
tok lakták a megyét. Maga a vármegye a 
XI. század elején alakult ki, előbb Kapu-
vár, majd Sopron székhellyel. A vármegye 
rendkívül gazdag természeti és történel-
mi-kulturális értékekben. (Fertő-Hanság 

Nemzeti Park, Fertőrákos, Fertőd, Balf, 
Kismarton) Sopron világhírű bora a Kék-
frankos, melynek elnevezése a napóleoni 
háborúk idején keletkezett. (Csak a jó új 
francia pénzért, a „kék frankért” lehetett 
vásárolni a borból.) A megye legnevesebb 
szülötte Liszt Ferenc, a világ egyik legna-
gyobb zeneszerzője és zongoravirtuóza.

A trianoni döntés értelmében a vármegye 
területének közel felét – a megyeszékhely-
lyel együtt – Ausztriának kellett volna át-
adni. Ezt a nyugat-magyarországi felkelők 
időlegesen megakadályozták, de a soproni 
népszavazást követően Sopron város és 
nyolc környező település kivételével 1341 
km²-ét át kellett adni. A vármegye címe-
rében egy ezüstpáncélos vitéz az Esterhá-
zyak hercegi címerét tartja.

Vas vármegye 5474 km² kiterjedésű terü-
lete a római korban szintén a legsűrűbben 
lakottak közé tartozott. Sabaria provincia 
területén is keresztülhaladt a Borostyánút, 
amelynek egyes szakaszai a mai napig köz-
lekedési útként használatosak. A vármegye 
eredeti székhelye Vasvár volt, 1578-ban  
a török veszélyeztetés miatt költöztették át a 
megyeszékhelyet a biztonságosabbnak tar-
tott Szombathelyre. Szombathelyen látható 
a római korból fennmaradt Ízisz-szentély, 

és e provincia szülötte volt Szent Márton. 
A vármegye területén 1910-ben 435 793 
lakost számláltak össze, ezzel a megye 
az ország legsűrűbben lakott vármegyéje 
volt, a magyarok aránya 57 százalékot tett 
ki. Trianont követően a megye területéből 
1580 km²-t Ausztria, 610 km²-t Jugoszlávia 
(ma Szlovénia) kapott meg. Moson, Sopron 
és Vas megye elcsatolt területeiből jött létre 
Ausztria Burgenland tartománya, Eisens-
tadt (Kismarton) székhellyel. A vármegye 
címere egy bástyán lépő, csőrében patkót 
tartó struccot ábrázol. A címer eredete és 
jelentése ismeretlen. 

   Dósa István

(Következik: Az anyaországnak megma-
radt vármegyék, 1.)   

Ukrán képzőművészek alkotásaiból nyílt 
kiállítás az Erdei Éva Galériában. A Cse-
peli Ukrán Önkormányzat kerületben 
szervezett első eseményén a megjelent 
vendégeket Erdei Kvasznay Éva képző-
művész köszöntötte. A galériatulajdonos 
különlegesnek értékelte a mostani tár-
latot, mivel személyes kötődése révén  
a kárpátaljai tájakat ábrázoló képek Ung-
várra emlékeztették, ahol testvérével, 
Kvasznay Péterrel felnőtt. A kiállítást 
Morovik Attila alpolgármester nyitotta 

meg. Ahogy beszédében fogalmazott: üde 
színfoltja volt az önkormányzati válasz-
tásoknak, hogy a kerületben újjáalakult 
a Csepeli Ukrán Önkormányzat. Ezután 
Kravcsenko György, az Ukrán Országos 
Önkormányzat elnöke emelte ki: fontos 
az ukrán és a magyar kultúra találkozása, 
a hímzésben és festészetben is találhatók 
közös motívumok. 

A tárlat június 12-éig tekinthető meg  
a galériában (Kondor u. 29.).

egykori vármegyéink címerei, 27. rész
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történelem 

kárpátaljai tájak 
festményeken
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Még a jó idő is megérkezett, így a für- 
dést, úszást sem kellett kihagyniuk  
azoknak kerületi pedagógusoknak és 
családtagjainknak, akik a csepeli önkor-
mányzat pedagógusnapi rendezvényére 
érkeztek. 

Harmadik éve ad helyszínt a Csepeli 
Strand ennek a találkozónak, amit ez 
alkalommal is a Csepeli Városkép Kft. 
szervezett. Nemcsak a víz, hanem az al-
kalmi vidámpark, a koncertek is a kikap-
csolódást szolgálták. 

A gyerekek kipróbálták a mini kalandpar-
kot, a bátrabbak megülték a rodeóbikát, 
és folyamatosan üzemelt a gumiköte-
les ugráló is. A Csepeli Öttusa- és Vízi 
Sportegyesület légvárai sem maradtak 
üresen. A munkatársak a lézerlövészettel 
is megismertették az érdeklődőket. 

A délben kezdődött rendezvényen gulyás-
levessel és túrós batyuval vendégelték 
meg a résztvevőket. 

Némethné Láng Zsuzsanna, a Kék iskola 
pedagógusa azt mondja, jó együtt len-
ni a kollégákkal a nem megszokott he-
lyen. „Hangulatos a rendezvény, jólesik 
a mindennapokból egy kicsit kizökkenni. 
Strandolni is szeretek, ha már itt vagyok, 
úszom egyet.” 

Baktai Erika, a Mátyás iskola tanára is 
szép gesztusnak tartja, hogy nemcsak 
ők, hanem a családtagok is meghívást 
kaptak. „Jó azokkal a kollégákkal is ta-
lálkozni, akikkel ritkán futunk össze. Itt 
kötetlenül tudunk beszélgetni egymással. 
A gulyásleves finom, a zene kellemes, a 
hangulat nagyszerű. A lányommal érkez-
tem, tollasozni fogunk.”

A színpadon először a Lustige Musikanten 
zenekar játszott: örökzöld dallamok és 
a sramli szólt. Később Csepregi Éva és 
Végvári Ádám adott nagy sikerű koncer-
tet: a közismert Neoton-slágereket sokan 
együtt énekelték az énekesekkel. 

A rendezvényre Borbély Lénárd polgár-
mester is kilátogatott a családjával, de 
Morovik Attila alpolgármesterrel, Szuhai 
Erika önkormányzati képviselővel és 
Tóth János tankerületi igazgatóval is ta-
lálkozhattak a vendégek. 

azs

szabadidő

pedagógusnap a 
csepeli fürdőben
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ciVil élet

A Csepeli Gyermekekért Alapítvány 
május utolsó vasárnapján a Sétáló ut-
cában szervezett gyereknapot.  A szín-
padi műsorban – többek között – az 
Eötvös József Általános Iskola színját-
szó csapata adta elő a Holle anyó című 
mesejátékot.    A résztvevők óriásbo-
hócokkal találkozhattak, az állatsimo-
gatóban pedig pónilovak és bárányok 
vártak simogatásra. Volt arcfestés, 
lufihajtogatás, rajzverseny, s a jur-
tában is körül lehetett nézni. Az ön-
kormányzat támogatta eseményen a 
Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkuta-
tó Egyesület munkatársai segítettek a 
programok lebonyolításában.

A Mozgássérültek Egyesületének Or-
szágos Szövetsége az elmúlt évben hir- 
dette meg a fogyatékkal élőknek a Para- 
szupersztár nevű országos tehetségkutató 
versenyt, amelyen Zsoldos Irén a grafika 
kategóriában a Beszűrődés című képével 
a második helyezést érte el. Idén az Art 
Feszt Original amatőr alkotóknak kiírt 
pályázaton indult. A képzőművészet kate-
góriában a Konstelláció című grafikájával 
első helyezést ért el. 

„Korábban az egészségügyben dolgoztam; 
1994-ben egy autóbaleset miatt mozgássé-

rült lettem. Két éve kezdtem el a képzőmű-
vészet iránt érdeklődni, azelőtt semmilyen 
formában nem foglalkoztam rajzolással és 
festéssel. 2013-ban szinte egyik pillanatról 
a másikra megnyílt bennem egy »csatorna« 
és felszínre kerültek az addig szunnyadó ké-
pességeim. Azóta fejlesztem magam Véghseő 
Klára festőművésznél és a csepeli képzőmű-
vész körben Fark László grafikusművésznél 
tanulok. Általában belső sugallatra festek, 
intuitív módon alkotok” – mutatkozott be 
lapunknak Zsoldos Irén, akinek nyáron lesz 
önálló kiállítása az Erdei Éva Galériában. 

azs

ébresztőóra 
az ámk-ban
Az Ébresztőóra az UNICEF (Egyesült 
Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorsse-
gélyalapja) olyan iskolai programja, mely  
a gyermeki jogokkal és a gyermekek hely-
zetével foglalkozik. 

A Nagy Imre Általános Iskolába április 
24-én látogatott el az UNICEF magyar bi-
zottságának hat önkéntese, akik négy osz-
tálynak tartottak előadást. Ebben a másfél 

órában megtudtuk, hogy naponta 17 ezer 
gyermek hal meg különböző okok miatt, 
melyek megelőzhetőek lennének. Megnéz-
tünk egy videót is, melynek lényege: Higy-
gyünk a nullában. Ez a mondat azt jelenti, 
hogy a 17 ezer gyermekhalált nullára sze-
retnék csökkenteni. 

A Földön sok ezer gyermek nem jut meg-
felelő mennyiségű ételhez, tiszta vízhez 
vagy védőoltásokhoz. Ezért az UNICEF 
olyan dolgokat juttat el a különböző tele-
pülésekre, mint például a víztisztító tablet-
ták. Egy ilyen kis tabletta egy liter vizet 
képes megtisztítani; egy dobozban száz 
tabletta van, ami egy hektoliter tiszta vizet 

jelent. Az UNICEF önkéntesei zacskózott, 
nutellaszerű ételt is visznek, mely ötszáz 
kalóriát tartalmaz, ami egy nélkülöző 
gyereknek az életet jelentheti. Ezenkívül 
ellátják őket a megfelelő védőoltásokkal, 
és akiknek nincs otthona vagy családja, 
azokat elhelyezik ezzel foglalkozó tábo-
rokban vagy központokban. Megtudtuk, 
hogy az UNICEF szeretné a gyerekjogokat 
megismertetni és betartatni a világ min-
den egyes pontján.

Ne feledjék: Higgyünk a nullában! 
Én hiszek.

Kováts Hanna
5. b 

színes forgatag a sétáló utcában

„belső sugallatra festek”
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gyereknap

Vidám hangulatban telt május 30-án 
a gyermeknap, ahol a kilátogató csalá-
dok számtalan színes, változatos prog-
ram közül válogathattak. A több száz 
családot a szabadba vonzó rendez-

vényt – az önkormányzat támogatásá-
val – a Csepeli Városkép Kft. szervez-
te. A Daru-domb melletti óriási zöld 
területre számos szervezet települt 
ki sátrával: kézműves-foglalkozások, 

arcfestés, rengeteg mozgási lehetőség 
várta az apróbb-nagyobb látogatókat. 
A vonzó programok sokakat csábítot-
tak a szabadba; mindent ingyen lehe-
tet kipróbálni, megnézni, elkészíteni.

mozdulj!
A gyermeknapon a legkisebbektől a na-
gyokig mindenki kiélhette mozgásigé-
nyét. A bátrabbak – megfelelő biztosítás 
mellett – hajmeresztő szaltókat vethettek 
a trambulinokon, a többiek akár az óriási 
ugrálóváron, akár a különféle sportágban 
tehették magukat próbára.

A Csepeli Öttusa Kölyök Park például ér-
dekes sporteszközök egész sorát hozta el 
az érdeklődőknek. Ki lehetett próbálni az 
öttusa néhány sportágát, elektromos gya-

korlóeszközök segítségével lehetett célba 
lőni és vívni. A Kölyök Park a legkiseb-
beknek szólt, így a terepfutás és a lovag-
lás szinte csak szimbolikusan volt jelen 
– azért kicsit távolabb volt lehetőség igazi 
lóra is ülni – , a Magyar Cserkészszövet-
ség sátránál pedig egy nagyszabású aka-
dálypálya várta a nagyobbakat. A cser-
készek nem csak az akadálypálya miatt 
voltak nagyon népszerűek: a kerületünk-
ben működő 96. Sólyom Cserkészcsapat 
bemutatta az érdeklődőknek a cserkészet-
ben rejlő lehetőségeket.

figyelj!
Az iskoláskorúak nem maradtak szelle-
mi táplálék nélkül sem. Délután a Jedlik 
Ányos Gimnázium kísérletező kedvű ta-
nulói – többek között – szárazjég segítsé-
gével emeltek fel egy raklapnyi gyereket, 
akik nagyon élvezték, hogy lábuk alatt 
emelkedik a talaj. A fagyott szén-dioxiddal 
egy autót is sikerült felemelni – a jelenség 
hátterét pedig részletesen megismerhették 
a gyerekek. Délután a Rubik-kocka megol-
dásának rejtelmeibe avatta be az érdeklő-
dőket a Rubik Stúdió.

több száz család a 
csepeli gyereknapon
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tapsolj!
A színpadon egymást váltották a színes 
programok. Délelőtt Miskey Roland, a 
Nemzeti Színház gyerekszínésze televí-
ziózási tanácsadást tartott Varró Dániel 
műve alapján, majd az erzsébeti Lázár 
Vilmos Általános Iskola Hangyabanda 
színjátszócsoportja bűvölte el a nézőket 
Lázár Ervin Mikkamakkáról szóló mesé-

jével. Ezt követően a csepeli Fit Dance tán-
cosai tartottak bemutatót. Az Island Rock 
Csepel TáncSport Egyesület hatvan tánco-
sa, és edzőjük, Tramontini Péter irányításá-
val több százan vettek részt a flashmobon. 
Délután a Csinibabák Produkció régi és új 
slágereket énekelt és táncolt a színpadon, 
majd Hajnóczy Soma bűvészvilágbajnok 
bemutatója vonzott rengeteg gyereket.

alkoss!
Rengeteg program állt rendelkezésére a 
nyugalmat keresőknek is: több helyen le-
hetett rajzolni, kézműveskedni, de volt 
diavetítés és relaxációs sátor is. 
Pihenésképpen jelmezes fotókat is lehetett 
készíttetni: az eredményeket a csepel.hu 
oldalon található képgalériánkban is meg-
nézhetik.

gyereknap

Fazekas Márk
Nagyon örülök, hogy ilyen színvonalas rendez-
vényre jöhettünk el. Eddig a lufihajtogatás tet-
szett a legjobban, de egész nap itt leszünk, és 
igyekszünk mindent kipróbálni.

Lovasz Erika
Nagyon tetszik a program, szerintem az lenne 

a legjobb, ha minden hétvégén el lehetne jönni 
egy ilyen rendezvényre.

Szabó József
Nagyon tetszik a rendezvény. Eddig még nincs 
kedvenc, a kislányom mindent ki szeretne pró-
bálni, úgyhogy arra megyünk, amerre ő sze-
retne.

Esmat Nadya
Hosszú órák óta kinn vagyunk 

már, és nagyon tetszik. Komoly feladat négy 
gyerekre vigyázni, mindent látni akarnak,  

négyen négyfelé szaladnak, és nagyon élvezik 
az attrakciókat.

Bárkit is kérdeztünk, mindenki dicsérte a rendezvényt, a látnivalókat. 
És nem csak a gyerekek mulattak jól, a felnőtteknek is kellemes időtöltést jelentettek a programok. 

folytatás a 16. oldalon

fo
tó

: s
zr

ia
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gyereknap

A Csepeli Ökölvívó Szakosztály 2011-es 
megalakítása Lukács Adorján és Énekes 
Róbert edzők nevéhez köthető. Az ökölví-
vás szeretetén kívül tették ezt azzal a szán-
dékkal, hogy a hátrányos helyzetű, utánpót-
láskorú tehetségeket felkutatva, lehetőséget 
biztosítsanak és utat mutassanak azoknak, 
akik éreznek magukban kellő ambíciót és 
elhivatottságot a sportághoz. Célul tűzték 
ki, hogy az utánpótláskorú versenyzőik ne 

csak a sport világában, hanem az élet más 
területein is érvényesüljenek, magatartá-
sukkal és életfelfogásukkal kitűnjenek. 

A klub versenyzőinek egy közelmúltbéli 
megmérettetése a Győrszentivánon meg-
rendezett Országos Diákolimpia döntője 
volt. A viadalon 59 egyesület 309 ököl-
vívója szállt ringbe, hogy megküzdjön az 
érmekért. A mieink nyolcfős alakulatának 

mérlege: egy arany, egy ezüst és öt bronz-
érem. A fiúk megérdemelnek minden di-
cséretet, kitettek magukért és a létszámuk 
arányában a legeredményesebb csapatnak 
mondhatják magukat.

A nagybetűs, csepeli ökölvívás újjáterem-
tése tehát jó úton halad!

A Csepeli Hírmondónak Lukács Ador-
ján beszélt munkájukról: „Négy év alatt 
egy olyan csapatot hoztunk össze, amely 
már komoly tényezőnek számít a magyar 
ökölvívásban, s évről évre jobbak leszünk.  
Áldozatos munkával értük el azt, hogy  
a versenyeken az ellenfelek  tartanak a cse-
peliektől, respektálják a tudásunkat, ma-
gatartásunkat. Büszkék vagyunk a tanítvá-
nyainkra! Szakosztályunk e rövid idő alatt 
kivívott eredményeiről dr. Csötönyi Sándor, 
a Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke is 
számos fórumon beszámolt már, és biztosí-
totta klubunkat, hogy amíg ilyen minőségi 
munka folyik, addig teljes mellszélességgel 
kiáll a Csepeli Ökölvívó Szakosztály mel-
lett” – hangsúlyozta Lukács Adorján. 

„Célunk, hogy a saját nevelésű versenyző-
inket – válogatott versenyzőkként – számos 
világversenyen szerepeltessük, reményeink 
szerint kimagasló eredménnyel. Ugyanilyen 
fontos az is, hogy felnőtt, válogatott ver-
senyzőinket az olimpiára és más világver-
senyekre megfelelően felkészítsük” – tette 
hozzá Énekes Róbert edző, a klub alapítója.

CsePelI BokszkluB

Úton a régi dicsőség felé

Főtámogató:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

Támogatók: 
Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. 
– az ingyenes ivóvizet biztosította

Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. 

Programokkal segítettek: 96. Sólyom cserkészcsapat, 
Amaltheia jelmezköcsönző (Hollandi út), Blue Dolphin 
Egyesület, Csepeli Baptista Gyülekezet, Harmónium Füg-
getlen Kommunikációs Egyesület, Humánszolgáltatások 
Igazgatósága, Kompánia Alapítvány – Domino Tanoda, 
Papp Éva és Berta Brigitta – Láthatatlan utazás, VitaliStab 
– Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület 

Külön köszönet: 
Island Rock Csepel TáncSport Egyesület
Fit Dance Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület

Apró papírtekercsekkel felszerelt kék léggömbök százai töltötték 
meg az eget délután: a nap folyamán bárki rajzolhatott, írhatott 
üzenetet, amit aztán a gyerekek lufikra kötve engedtek fel a ma-
gasba. Talán valakik olvassák majd ezeket a sorokat… 

2015 februárjában Lukács Adorjánt (képünkön balról az első) munkája elismeréséül 
a szakszövetség a Magyar Ökölvívásért-díjjal jutalmazta. Ez hazánkban a legrango-
sabb kitüntetés, amit ökölvívóedző pályája során elérhet. Adorján ezzel minden idők 
legfiatalabbjaként tudhatja magáénak a megtisztelő elismerést.
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sport

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Márkus 
Tímea a vitorlázórepülés megszállott-
ja. Hosszú évek óta a válogatott oszlo-
pos tagja, magyar bajnok és többszörös 
nemzeti csúcstartó. Oktatóként a sport-
ág utánpótlás-neveléséből is aktívan 
kiveszi a részét. A csepeli pilótahölgy 

nincs egyedül szenvedélyével a család-
ban: már három éves kisfia is legszíve-
sebben repülő- és helikopter-modellek-
kel játszik. 

A kérdésre, hogy mit szól majd hozzá, ha 
egyszer a fia is repülőgépet szeretne vezet-

ni, Magyar Tímea így válaszol: „Vilike hat 
hónapos volt, amikor először ült repülőn. 
Egy motoros kisgéppel mentünk Tökölről  
Szlovákiába, és egyéves korában már verse-
nyen vett részt velem.  A férjem szintén szak-
mabeli, sárkányrepülő-oktatóként dolgozik. 
Mostanában apa és fia együtt járnak repü-
lőmodellező-szakkörre. Befolyásolni nem 
akarjuk, de tény, hogy ebben a közegben 
felnőve nagy esély van rá, hogy előbb-utóbb 
ő is repülni fog” – meséli Tímea, aki azt is 
elmondja, hogyan fogadták a szülei, mikor 
megtudták, pilóta szeretne lenni. „Először 
nem vették komolyan, csak amikor az okta-
tóm gratulált az első repülésemhez, hitték 
el, valóban ezt szeretném csinálni.” 

Tímea repülős karrierje Aradon kezdődött. 
Aztán felvették a Budapesti Műszaki 
Egyetemre, és ide költözött. A férjével is 
itt ismerkedett meg. Rövid időn belül meg-
kapta az állampolgárságot és ezzel egy 
időben tagja lett magyar vitorlázórepülő 
válogatottnak. S hogy mitől lesz valaki jó 
pilóta? „Nagyon sok múlik az oktatón és  
a szakosodáson. A jó oktató abban a dön-
tésben is segíteni tud, hogy a tanítványa mi 
felé orientálódjon: a táv- és teljesítményre-
pülést műrepülés vagy a hobbirepülés felé.  
Az én szakágam a távrepülés: a női mezőny 
nemzeti csúcstartója vagyok 561,7 km-es 
eredménnyel.”

Tímea a Műegyetemi Sportrepülő Egyesü-
let versenyzője, de ezzel párhuzamosan a 
MÁV Repülőklub oktatójaként is tevékeny-
kedik. Kezdő növendékek repülésoktatását, 
valamint teljesítményrepülő pilóták elméle-
ti és gyakorlati felkészítését segíti. Ahogy 
mondja, a műszertant, navigációt és a légi 
jogot tanítja legszívesebben az elméleti tár-
gyak közül, a gyakorlati részen a távrepülés 
és terepre szállás a kedvence.

Amikor sikerének titkáról kérdezem, így 
válaszol: „Azt csinálom, amit szeretek, és 
szerencsére ebben a férjem és kisfiam is tá-
mogat.”

Jásdi sándor evezős emlékverseny
Fél évszádos múltra visszatekintő evezős versenyét rendezte meg május 30-án és  
31-én a Csepeli Evezős Klub. A Csepel Kupnak is nevezett viadalon tizenkilenc hazai 
klub ötszáz versenyzője kilencszáz beülővel állt rajthoz, hogy megmérkőzzön a 170 
aranyéremért. Az évad legjelentősebb klubversenyére kilátogatott Morovik Attila 
alpolgármester, aki az ünnepélyes eredményhirdetésen érmeket adott át, továbbá 
érdemei elismeréséül kitüntette Tóth Balázs paraevezős, ergométeres világbajnokot.

BeszélGetés márkus tímeáVal, maGyar Bajnok és 
tÖBBszÖrÖs nemzetI CsúCstartó VItorlázórePülőVel

szelek szárnyán

Fontosabb eredmények
2008 – Nemzeti bajnok (Női Klub kategória), az év sportolója
2010 – Magyar Vitorlázórepülő Kupa, III. hely
2013 – Magyar Vitorlázórepülő Kupa, I. hely
– Tizenegy élő országos és nemzeti, távolsági és sebességi rekord, 
köztük száz kilométeres, háromszög pályán repült átlagsebesség (119,06 km/h)
– Leghosszabb repült táv: 561,7 km
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reJtVény

a helyes megfejtést beküldő felnőttek ajándékcsomagot, a gyerekek libri utalványt nyerhetnek. a beküldési határidő: június 15.

sorsoltunk!   a május 21-ei skandináv rejtvény nyertese: Huszár julianna 1211 Budapest, kossuth lajos u. a gyerekrejtvény nyertese: mars anna luca 1211 
Budapest, Petz ferenc 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 18-án, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

gyereksarok

Rejtvényünkben egy költemény kezdő sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő?

Vízszintes: 1. Az idézet eleje 9. Ehhez hasonló 10. Átgondolt 
szándék 11. Apró, piros gyümölcs 13. Kevert sav! 
14. Helyiérdekű vasút 15. Vissza: majdnem lekezel! 
17. Be(kapcsolva) angolul 18. Európai Parlament 19. Szükséges 
20. Város Vecsés közelében 22. Zsíroz 23. Össze-vissza les! 
25. Tol vagy bűnjel 27. E nap 29. Durva vászonból készülő 
csomagolóeszköz 31. Szorongj 33. Elek!

Függőleges: 1. Én és társa(i)m 2. Kellemes esemény, amit 
jó átélni 3. Majdnem gyáva! 4. Belgák fele! 5. Család vagy 
egy közösség jeles napja 6. Zárt szélei! 7. Csekély szélességű 
8. Érveket mond. 12. Névelő 14. Az idézet vége. 16. Keverve 
kenek! 18. Elhint 21. Nem valódi 24. Össze-vissza vesd! 
26. Északi főváros 28. Idegrendszerünk központja 30. Fejetlen 
rája! 32. Maga fél! 33. Kettős betű 34. Üres a lak!   

Előző rejtvényünk megfejtése: 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 34
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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 (június 4., 18.)

Origamiklub: június 10-e, 17 óra

Hahotaklub: június 11., 25., 16 óra

öröm-klub: június 19-e, 16.30

Kreatív klub: nyári szünet

Matematika korrepetálás szeptember-
ben folytatódik.

A könyvtár július 6-tól  augusztus 7-ig 
zárva tart
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

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

A június 13-i Csepel-sziget körüli hajókirán-
dulásra minden jegy elkelt. 

Segítünk az internetes ügyintézésben! 
Előzetes bejelentkezés alapján várjuk csü-
törtökön és pénteken 14-16 óra között, hogy 
együtt oldjuk meg a felmerült problémákat 
az interneten.  Ennek díja a tényleges inter-
nethasználat szerint: regisztrált használók-
nak: 120Ft / fél óra; beiratkozott olvasóknak: 
120 Ft /óra, továbbá az egyéb eseti költségek: 

nyomtatás, szkennelés, fénymásolás. További 
információ,előzetes bejelentkezés: 276-3512

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

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

* * *

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!
Július 1-én,14 órától. A DélUtán Alapít-
vány társasjáték klubja vár minden játszani 
szerető 9-99 évest július 1-jén, szerdán 14 
órától.
Kineziológiaklub
Kéthetente szerdán 16.30 órától. Csalá-
dias hangulatú beszélgetés és előadások 
életvezetési kérdésekről, érdekes témák-
ról. Következő időpont: június 10-e. 
Előadást tart: Novák Ágnes kineziológus. 
Téma: Külső körülmények és az én; június 
24-e: A betegségek lelki okai 

Újra eZÉrt-klub!
Június 26-a, 17 óra: Téma: Betegségjegyek 
írásban és rajzban. Berényi Ibolya várja az 
érdeklődőket. 

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   

prOgrAM
Június 5-e, 18.00: Évadzáró gála a Munkás-
otthon művészeti csoportjainak részvételével

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
Június 9-e, 17.00: Barcs János Váci Mihály 
– díjas író, költő és Szabó Tünde költő közös 
estje.
Június 23-a, 17.00: Koppány Zsolt író, esz-
széista, kritikus, egyetemi tanár előadása a 
Nyugat első nemzedékéről
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 kiállítása június 
15-ig. 
Június 18-a, 17 óra: Gepner Wojciech 
GRACE#LAND című fénykép kiállításának 
megnyitója.

* * *

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

Ukrán képzőművészek kiállítása június 12-ig 
tekinthető meg. 

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

KiállítáS

A Nagy Imre ÁMK év végi vizsgamunka-ki-
állítása június 24-ig tekinthető meg.

Június 26-a: ANNO DOMINI kiállítás nyílik, 
mely július 29-ig látogatható.

tŰZUgráS
Június 24-e, 21 óra: Tűzugrás a Szent Imre 
térnél.  A programon a csepeli néptáncosok 
apraja-nagyja a Botosánka együttes kísé-
retével egy moldvai koreográfiát mutat be, 
bevonva minden táncolni vágyó érdeklődőt, 
hogy közösen, ahogy ezen a napon számta-
lan más helyen, faluban, városban határon 
innen és túl együtt táncolják.

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 

A nyári nyitvA tArtáSrÓl, A CSOpOr-
tOK FOglAlKOZáSAinAK idŐpOntJá-
rÓl táJÉKOZtAtáSt tAlálnAK honla-
punkon: www.csepelamk.hu vagy a 
Facebook oldalunkon és szívesen adunk 
információt telefonon is: 420-7874 

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
szombaton 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
szombaton 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

tanévvégi néptánc gála
A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos osz-
tályai év végi gálájukat tartottak a Királyerdei Művelődési Házban május 
29-én. Két amatőr művészeti gyermekcsoport, a Csepp-Csepel és a Kis-
Csepel Táncegyüttes is fellépett a műsorszámokban, valamint a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola tanulói hajdúsági táncokkal mutatkoztak be. Hang-
szeren kísért a Nemzeti Táncszínház zenekara, a Gázsa együttes. A gálán 
a diákok egész éves munkájukról adtak számot: dunántúli, sárközi, kazári, 
kalocsai és kartali táncokat láthatott a közönség. 
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program/Hirdetés

Szolgáltató 
és Játszóház

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

2015. júniusi programjai:

Angol interaktív játékklub
Minden héten angol nyelvű szójátékok, társasjátékok, szituáci-
ós illetve audiovizuális gyakorlatok fiataloknak. Egy hely ahol 
játékosan ugyan, de valóban használni kell az angol nyelvet!

Időpont: hétfő és csütörtök 15.00.-17.00-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 vi-
lágába.  Szakemberek segítségével a saját elkészített tartalma-
kat közösen elemezve tanulhatják ki a szakma csínját-bínját. 
Híradózás, filmkészítés, hírek mindenmennyiségben. 

Időpontok: 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 gyere-
kek megismerkedhetnek a különböző delfin és bálnafajtákkal, kis-
filmeket láthatnak róluk, kreatív feladatokon dolgozhatnak, végül 
egy különleges „bálna-torna” részesei lehetnek, ami egy pihentető 
delfin-relaxációval zárul. 

Időpontok: 2015. június 12.; 19; 26-án pénteken 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 rehabilitá-
ciója” elnevezésű, KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 azonosítószá-
mú projekt Programalapjának keretében valósulnak meg.

VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!  

A PROGRAMOK INGYENESEK!
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program

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. június 7. (vasárnap). 
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. június 5. (péntek) 14.00 – 18.00
2015. június 12. (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

technikai okok

miatt elmarad!

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

„MOzDulj CsePel!”
Projektazonosító: DLK-PA-2015-003/IX/004

Helyszín: Csepelen, az adott sportágnak megfelelően 

Időpontok: 2015. júniusától folyamatos bekapcsolódással

A Csepeli Öttusa és Vízi- Sport Egyesület ingyenes sportolási lehetőséget biztosít 
Csepel lakosainak. A részvétel feltétele egy elektronikus űrlap kitöltése után egy 
telefonon vagy e-mailben történő bejelentkezés. 

• Céllövészet: Deme zoltán     
20/341-4288 csepelle@freemail.hu (kedd és csütörtök, 17:00-19:00)

• foci: Halászi ferenc     
30/774-2592 ferenc.halaszi@freemail.hu (vasárnap, 15:00-17:00)

• futás és funkcionáis tréning: jakab ágnes   
70/337-8763 jagi.futo@gmail.com (kedd és csütörtök, 18:00-19:30)

• Íjászat: Csizmadia józsef     
30/842-6787 cjlovasijasz@gmail.com (hétfő és szerda, 16:30-18:00)

• röplabda: Börcsök Csaba    
20/323-8195 csaba56ster@gmail.com (szombat és vasárnap, 10:00-11:00)

• Úszás: Hliva Katalin     
20/311-8578 hlivakati@gmail.com (kedd és csütörtök, 16:30-17:30)

• Vívás: németh tamás     
20/481-9526 nemethtamaska@index.hu (hétfő és szerda, 17:00-19:00)

További részletek és a jelentkezéshez szükséges űrlap 
megtalálható a www.csepelottusa.hu honlapon.

Várunk Kicsiket és nagyokat!

Csepeli Öttusa 
és Vízi Sport Egyesület

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

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.
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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

programok

Csepeli Helytörténeti gyűjtemény
Júliusban és augusztusban a Gyűjtemény látoga-
tásához előzetes bejelentkezés szükséges! 

ÚJ tAnFOlyAM 

GyMStICK – NaPjaINK EGyIK  lEGíGéREtESEBB 
FItNESS EdzéSMódSzERE 
Egyedülállóan sokoldalú és meglepően hatékony, 
izomerősítő, ízületeket kímélő, átfogó edzésprog-
ram. a teljes testet edzi,  fejleszti az egyensúlyt, 
koordinációt, stabilitást és állóképességet, helyes 
testtartást eredményez. zsírégető 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 alkalom+ 1 óra ingyenes. 
Előzetes jelentkezés és információ: tarnay zsuzsan-
na 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, 
mely három részből áll: 
- bábismerkedő: sok ismert mondókával, dallal kísért 
interaktív bábjáték a babák között, 
- mesetorna: ahol egy akadálypálya segítségével 
végigjárjuk a "főhősök" útját, vagyis mászunk, hem-
pergünk, bukfencezünk...
- maszatolás: ahol festünk, tépünk, gyúrunk, és 
kipróbálunk mindent, aminek előkészítése otthon 
sokkal tovább tart, mint maga az alkotás  
Időpont: csütörtök 10.00 - 11.00
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

HaNGFüRdő - a PRoGRaMRa ElőzEtES 
jElENtKEzéS SzüKSéGES!
tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák sejt-
jeinket 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 résztve-
vői által készített képekből. 
Időpont: június 29 - július 3. 
érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi táborvezető-
nél 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 okta-
tással! 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

Nyári szabadtéri zenés este a Radnótiban!
TÁNCDALFESZTIVÁL KOLIMUSICAL MóDRA
Június 27., 20 órától
A Radnóti előtti színpadon, kedvezőtlen időjárás 
esetén az előadást a Művelődési házban tartjuk 
meg! A részvétel 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: 10-11 óráig (2-7 éves korig)

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: 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

Önzetlen masszázs: 
kedd: 16.00-20.00

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

SZABADTÉRI GÖRÖG TÁNCHÁZ
A MYDROS ZENEKARRAL

ÉLŐZENÉS TÁNCOKTATÁS
A CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

JÚNIUS 13. 18-22 ÓRÁIG

A BELÉPÉS INGYENES!
Radnóti Miklós Művelődési Ház

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

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására

BABA•MAMA
BÖRZE

Asztalbérlés: 1500 Ft,
állványbérlés: 500 Ft

Június 13.,
 9-től 13 óráig

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757  •  e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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INGATLAN________________________________________ 
CSepelen ½ házrész (3+félszoba + szoba-konyha + garázs 
+ pince + kis telek) eladó. Ár.:13,9 mFt. Jó közlekedés. 
T.: 06-70-502-9347________________________________________ 
HAláSZtelKen 800 nöl-es gyümölcsös 68 nm-es lakóház-
zal, kerítve eladó. Ár: 12 mFt. T.: 06-20-218-3925________________________________________ 
elAdÓ Dömsödön faházas telek reális áron. 
T.: 06-30-466-0292

EGÉSZSÉG________________________________________ 
FelnŐtt, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI. Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313________________________________________ 
gyÓgytOrnA, igény szerint házhoz megyek. 
T.: 06-70-318-3077

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

EGYÉB________________________________________ 
nyári táborok Csepelen! Június végétől július végéig egy 
hetes, egész napos, ebéddel 20.000 Ft/fő! Emellett nyári 
gyermekfelügyelet a családok igényeinek megfelelően! 
T.: 06-70-318-3077________________________________________ 
KUtyAKOZMetiKUS 20 éves szakmai, kiállítási, tenyésztői 
gyakorlattal vállalja az ön otthonában kutyája teljeskörű koz-
metikáját. T.: 06-20-973-5090________________________________________ 
AngOl oktatást és korrepetálást vállalok. T.: 061 420-8544

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.

ÁLLÁST KíNÁL________________________________________ 
CSepeli telephelyű cég, autó- és épületklíma szereléshez 
keres, fiatal, nem dohányzó munkatársakat.
Érdeklődni: 06-20-335-9143

SÉtálÓ utcai szépségszalonba Csepelen fodrász és műkör-
mös felvétel. T.: 06-30-292-3737
iX. Ker. MUnKAHelyre keresünk, gyakorlattal rendelke-
ző, 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________________________________________ 
teleFOnOS munkatársakat keresünk megváltozott munka-
képességűeknek és nyugdíjasoknak, akár otthonról is végez-
hető lehetőség. T.: 06-30-341-1516

OKTATÁS________________________________________ 
tánCMŰvÉSZeti oktatás! Balett, modern, társastánc, 6 
éves kortól minden korosztálynak, csoportosan és egyéni-
leg! Emellett 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

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, tar-
tályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra 
garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089
redŐnySZerelÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalagfüg-
göny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső műanyag 
párkányok szerelése. Hétvégén is! 
Nagy Sándor 06-20-321-0601
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

HŰtŐgÉpJAvítáS garanciával hétvégén is. Nyugdíjasoknak 
kedvezmény, akciós klímaszerelés, karbantartás. 
T.:06-20-467-7693, 06-80-625-647________________________________________ 
dUgUláSelHárítáS díjtalan kiszállással mérsékelt árakon 
korszerű gépekkel falbontás nélkül, több évtizedes gyakor-
lattal, gyorsan tisztán, lakosságnak és közületi megrendelők-
nek. 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________________________________________ 
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________________________________________ 
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
________________________________________ 

SZeretettel grAtUlálUnK 
ráCZ bAlOgH benedeK 
SZÜletÉSÉHeZ! 

Sz&K

Apróhirdetések   

program/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 lehető-
séggel, 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 korszerűen 
felújított gépesített konyhabútorral, kertkapcsolatos étke-
zővel, 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 
felújított, hőszigetelt,55m2-es kétszobás, garzon lakrésszel, 
önálló betonfödémes családi ház.18,9 mFt______________________________________
MegKeZdett építkezés (a falak és a tető félkész) a királyer-
dőben. 720 nm-es összközműves telken 184 nm-es kétszin-
tes 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

Csepeli Családi szombat – Egy szelet Csepel

Apák nApjA, AvAgy 
ApA is csAk egy vAn
2015. június 27. 10.00-17.00 
Rákóczi kert civil és közösségi Ház 
(1212 Budapest, Rákóczi tér 34.)

gyere, hozd el Apukádat és vegyetek részt a hétpróbás akadályon együtt! 
egész napos jókedv és szórakozás, ahol (nemcsak) az Apák a főszereplők! 
Anyukádat és a tesódat se felejtsd otthon!

„Az én Apukám” gyerekrajz pályázat
készíts egy rajzot apukádról a munkahelyén, otthon, nyaraláskor, 
családi körben vagy éppen játék közben, amikor együtt játszotok!

Technika: Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek 
(grafitceruza, színes ceruza, filctoll, zsírkréta, pasztellkréta, 
vízfesték, akril festék, akvarellfesték, kollázs illetve vegyes technika).

Méret: A/4-es rajz- vagy kartonpapír.   Beküldési határidő: 2015. június 20.

A beküldés módja: A pályaműveket személyesen vagy postán a Csepeli 
Városkép Kft. címére (1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.) kérjük eljuttatni.

Az alkotás hátuljára kérjük, minden esetben írják rá a mű készítőjének nevét, 
életkorát és a mű címét. Az eredményhirdetésre 2015. június 27-én 
megrendezendő Apák napi rendezvényen kerül sor.

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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program

MÚZEUMOK
ÉJSZAKÁJA
CSEPELEN!
PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
15 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG: fa körhinta, népi játékok, ugrálóvár, trambulin, 
kézműves foglalkozások
16:00 Szivárvány – ismeretterjesztő játszóműsor 
17.00 80 éve kezdődött Királyerdő felparcellázása – interaktív előadás
18:00 Kincskeresés   
19:00 Tárlatvezetés a Csepel és a gyár története című állandó kiállításon
20:00 Máglyagyújtás; táltos dobolás ősi, gyógyító rezgésekkel
21:00 Tabáni István rendhagyó tárlatvezetése

22:00 TABÁNI ISTVÁN FELLÉPÉSE
A PROGRAMOK KÖZÖTT A JÓ HANGULATRÓL 

A MAGNETIC LIGHT BAND GONDOSKODIK.

SZALONNASÜTÉSI LEHETŐSÉG (A HOZZÁVALÓKAT BIZTOSÍTJUK), 
ÁLDOS KÓSTOLÁS, BÜFÉ!

TOVÁBBI HELYSZÍNEK CSEPELEN:
 
CSEPSZI – a guruló kiállítás a Szent Imre téren, az önkormányzat épületével 
szemben várja a látogatókat.
 
CSEPELI VEZETÉSI PONT KIÁLLÍTÓHELY (Fodor József Szakképző Iskola – 
1214 Bp., Tejút u. 12.) Az egész órakor induló bunkertúrákra előzetes bejelentkezés 
szükséges a művelődési ház elérhetőségein legkésőbb június 18-áig!
 
A csepeli programokon való részvétel ingyenes (a budapesti Múzeumok Éjszakája 
belépőjegy - karszalagok aznap mindhárom helyszínen megvásárolhatóak)!

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

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

2015. JÚNIUS 20.
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