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A nyári szünet előtti utolsó rendes testü-
leti ülésen a képviselők döntöttek arról, 
hogy az új csepeli Utánpótlás Sportegye-
sület futballszakosztálya a Csepel pályán 
edzhet, kinevezték az egyesített óvodák 
vezetőjét, valamint út- és csatornaépítések 
folytatásáról is határoztak.

támogatás kárpátaljai 
magyarlakta településeknek
A testületi ülésen Borbély Lénárd polgár-
mester megnevezte azt a két ezerlelkes 
települést (Csonkapapi és Beregsom), me-
lyek a beregszászi 6-os számú általános is-
kola mellett támogatást kapnak az önkor-
mányzattól. A tízmillió forintos összeghez 
a Fidesz-KDNP frakciója és támogatóik 
további 872 ezer forinttal járulnak hozzá. 

A kárpátaljai magyarok július 7-én vehe-
tik át az adományt Németh Szilárd ország-
gyűlési képviselőtől és Borbély Lénárd 
polgármestertől, akik a helyszínre utaznak 
a felajánlásokkal. 

A csepeli diákok 200, a háziorvosok to-
vábbi 100 ezer forinttal járulnak hozzá 
határon túli honfitársaink életkörülménye-
inek javításához.

pont kerül az óvodaügy végére
Zárt ülésen, hosszú vitát követően döntöt-
tek a képviselők az egyesített óvodavezető 

személyéről. Hierholczné Faragó Tünde 
kinevezése 2015 júliusától él. Hónapok 
óta húzódó ügy látszik megoldódni végre 
ezzel a döntéssel. Szeptembertől már az új 
gazdasági struktúra alapján kezdődik az új 
nevelési év, amiből azonban a gyerekek és 
szüleik semmit sem fognak érezni.

Mély utcai telek, kis-Duna-part

Megkezdődhet az építkezés a Mély utcai 
telek helyén. Sok környékbeli örömére a 
Szent István út 228. szám alól lebontott ro-
mos ház helyén játszótér, park és parkoló 
épül hamarosan.

A Kis-Duna-liget és a Daru-domb között 
folytatódik az intelligens lámpák és a sé-
tány kiépítése a Kis-Duna-parton. A már 
kiépített 180 kandelábert újabbak követik 
annak érdekében, hogy sötétedés után is 
biztonságosan lehessen sétálni Csepel köz-
kedvelt részén.

Folytatódnak az útépítések
A polgármester felhatalmazta a Csepe-
li Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési 
Nonprofit Kft.-t, hogy kezdje meg a rendel-
kezésre álló 470 millió forintból az út- és jár- 
daépítések, valamint a csapadékvíz-elveze-
tési fejlesztések megvalósítását a kerületben.

utánpótláskorúak edzései 
a csepel pályán
Borbély Lénárd tárgyalásokat kezdemé-
nyezett több kerületi sportegyesülettel, így 
a Csepel SC Alapítvánnyal is annak érde-
kében, hogy a bejegyzés alatt álló Csepel 
Utánpótlás Sportegyesület versenyzői mi-
nél színvonalasabb körülmények között 
sportolhassanak. Így például a kis futbal-
listák edzései a Béke téri Csepel pályán 
lesznek a közeljövőben. 

11 mIllIó forInt segítség a kárpátaljaI magyaroknak – folytatódIk a 35 pontos 
polgármesterI program  –  cIVIl szerVezetek támogatása – új díszpolgárok

Ülésezett a képviselő-testület

kezdődhet az érdemi munka
több hónapos előkészítő, tervező munka ért véget június 
25-én: a csepeli képviselő-testület Hierholczné faragó tün-
dének szavazott bizalmat, hogy 2015 júliusától betöltheti az 
egyesített óvodavezető posztját.

nem lesz könnyű dolga, hiszen az 1996-ban elkezdett óvo-
dahálózati átalakítást kell néhány hónap alatt végső formá-
ba öntenie és lezárnia. a nevelési év elejére, szeptemberre 
már egy új vezetői, gazdasági szerkezetet kell kialakítania, 
s mindezt úgy, hogy mindebből se gyermekeink, se szüleik 
ne érezzenek meg semmit. ennek eléréséhez a csepeli ön-
kormányzat nevében ígérem, hogy a frissen megszavazott 

óvodavezető minden segítséget megkap tőlünk, egyben 
pedig arra kérek minden szülőt, pedagógust, óvodaveze-
tőt, politikust és szakembert, hogy egyéni sérelmeket félre 
téve, gyermekeink nyugalma, biztonsága és fejlődése ér-
dekében tegyék ugyanezt.

tisztelt óvodavezető asszony! kedves tünde!

új megbízásához szívből gratulálok. 
jó munkát és sok sikert kívánok!

Borbély lénárd
csepel polgármestere

fotó: szria
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Újabb szakemberek 
a szakrendelőben
Dr. Juhász György főigazgató főorvos 
a testület tagjainak elmondta, Csepelen 
megfordulni látszik az országos tendencia, 
és ide érkeznek orvosok, nem elmennek 
innen. Példának említette a gyermeksebé-
szetet és -traumatológiát, de nívós kardi-
ológusban és gyermekpszichiáterben sem 
szenved ezentúl hiányt a kerület.

csepel új díszpolgárai
A testület döntött: július 18-án, Csepel 
napján Csepel díszpolgára elismerő címet 
vehet át Kontur Pál autószerelő mester, or-
szággyűlési képviselő és Rácz Lajos kötött-
fogású világ-, és kétszeres Európa-bajnok, 
olimpiai ezüstérmes birkózó, mesteredző.

civil szervezetek támogatása
A képviselő-testület tagjai tízmillió fo-
rinttal támogatják a Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Ala-
pítványt, de támogatást szavaztak meg a 
Csepeli Német Nemzetiségi Önkormány-
zat, a Csepeli Mérnökhallgatók Alapít-
vány és az Asociata Fidem számára is.

a klik költözik 
az alapítványi iskola helyére
Az önkormányzat képviselő-testülete úgy 
döntött, a Csepel-sziget Humánerőforrás 
Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató 
Alapítvánnyal kötött tízéves bérleti szer-
ződést annak lejárta – 2016. július 31. – 
után nem hosszabbítja meg. 

A felszabadult iskolaépületet – ahol 
2009-ben a kettős gyilkosság történt –  
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont veheti használatba, valamint a Gróf 
Széchenyi István Általános Iskola.

Hálózatfejlesztés királyerdőben
Magyarország kormányának célja, hogy 
az Európai Unióban élenjáróként leg- 
később 2018-ra biztosítsa az ország  
teljes szélessávú adatátviteli hálózati  
lefedettségét. Ezért Királyerdő szélessá-
vú hálózatfejlesztése érdekében a Magyar  
Telekom Távközlési Nyrt. és Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
együttműködési megállapodást köt egy-
mással – határozott a képviselő-testület.

Csepel.hu

tájékoztatás
tisztelt csepeliek!

az „államreform operatív program” 
keretében döntés született arról, hogy 
központi címregisztert kell kialakí-
tani (továbbiakban: kcr), azért, hogy 
megvalósuljon egy központi, egysé-
ges és teljes címnyilvántartási rend-
szer magyarországon.

a kcr létrehozásának szabályait a 
345/2014 (XII. 23.) kormányrendelet 
tartalmazza, amely az eljárás rendjét 
is előírja. az eljárás ún. kivett eljárás, 
amelyre nem alkalmazhatók a közigaz-
gatási és hatósági eljárás (ket) szabá-
lyai. a rendelet alapján a hatáskör cím-
zettje a jegyző, aki természetesen nem 
személyesen hajtja végre a feladatot, 
hanem munkatársai közreműködésé-
vel. a címek felülvizsgálata jelenleg 
folyamatban van, azonban annak vég-
rehajtása, az előírásoknak megfelelő új 
cím megállapítása esetenként huza-
mosabb időt vesz igénybe.

amennyiben a címben elkerülhetet-
len valamely címelem képzése, vagy 
módosítása hivatalom a helyben szo-
kásos hirdetményi úton (www.csepel.
hu, a polgármesteri Hivatal hirdető-
táblája) értesíti a lakosságot, mely in-
gatlan címében fog változás beállni.

társasházak esetében a lakások címé-
nek megállapításához szükség lehet 
az alapító okirat, tulajdonosi döntés, 
tulajdonosi határozat becsatolására. 
ezen okiratok beszerzése elsősorban a 
közös képviselőkön keresztül történik.

fenti figyelemfelhívást követően a ké-
sőbbiekben a részletekről is tájékozta-
tom Önöket.

kérem, hogy a jogszabály végrehaj-
tásából eredő feladatok eredményes 
végrehajtása érdekében szíveskedje-
nek munkatársaimmal együttműködni.

Budapest, 2015. június 25.

dr. szeles gábor
jegyző sk.

élőlánc
„Az objektív igazság fogalma fokoza-
tosan eltűnik a világból. A hazugságok 
történelemmé válnak” – nem más, mint 
George Orwell írta ezt, fél évszázadnál 
is régebben, amikor még nem ismer-
hette a csepeli panoptikumot. Bár igaz, 
ami igaz, a Munkásotthon „védelmé-
ben” felvonultak jó része azt hiszi, hogy 
ha valamit elég sokáig mondogat, ma-
gától valóra válik. 

Lássuk akkor tételesen az igazságot.

Először is: a Munkásotthon eredetileg 
a csepelieké. Ezzel a szándékkal ala-
pították, és nem azzal, hogy az állam-
párt vagy az MSZP üzemeltesse.

A másik igazság, hogy a csepeliek vé-
leményét a mindenkori önkormány-
zat képviseli. Pusztán azon egyszerű 
oknál fogva, hogy a csepeliek általá-
nos, titkos választáson úgy döntöttek, 
ahogy. Ez az önkormányzat most visz-
szaadja a Munkásotthont a csepeliek-
nek. Nem egy pártnak, nem egy csa-
ládnak, a csepelieknek, mindenkinek. 
Nem ágálni kéne a döntés ellen, hanem 
ésszerű javaslatokkal kiegészíteni. Ez 
(is) az ellenzék dolga, nem csak az örö-
kös lázítás, ágálás máskülönben helyes 
döntések ellen.

A harmadik igazság pedig az, hogy 
az élőláncban nosztalgiázók felbuj-
tói ellökték a segítő kezet. Nem kel-
lett nekik a pénzügyi segítség, mert 
akkor a csepeliek beleláttak volna a 
gazdálkodásukba. Folytassuk? Nem 
vagyunk gyerekek, mindenki ponto-
san tudja, miért nem szerették volna, 
hogy gazdálkodásuk nyilvános és át-
látható legyen.

Nagyjából ennyi. Ezért ne tessék dikta-
túráról, elnyomásról, erőszakról beszél-
ni. Nem. Elnyomás csak azokban a fe-
jekben létezik, amelyekben még mindig 
valahol 1972-ben járunk. Hát, ennek 
vége, ideje volna észrevenni. Minden 
szóba jöhető aktivistával, családtaggal, 
támogatóval együtt sem voltak sokan 
kíváncsiak a nagy performance-ra.

A szerkesztőség
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Mintegy kétszáz MSZP-s, DK-s és Együtt-
PM-es aktivista vett részt a Csepeli Mun-
kásotthon előtt azon a demonstráción, 
amelyen az ellen tiltakoztak, hogy az 
intézmény visszakerüljön csepeli köz-
tulajdonba. Az intézmény súlyos anyagi 
helyzetben van, amin az önkormányzat se-
gítene: a támogatást azonban az üvegzseb-
feltétel miatt visszautasították.

A Munkásotthon a rendszerváltásig köztu-
lajdonban volt, utána azonban a gyári cégek 
megszűnését kihasználva a csepeli MSZP 
érdekkörébe került. A kerület támogatná 
az intézményt, de feltételül szabta a mű-
ködtetés átláthatóvá tételét. A támogatást 
ezért visszautasították – legutóbb harminc 
millió forintra mondtak nemet. Németh 
Szilárd csepeli országgyűlési képviselő 
most olyan törvényjavaslatot nyújtott be, 
ami a megszűnt vagy eltűnt alapítójú ala-
pítványokat a helyi önkormányzatokhoz 
vonná. A Csepeli Munkásotthon így 25 év 
után az alapító atyák akaratának megfele-
lően csepeli köztulajdonba kerülne.

A tiltakozó megmozduláson Nagy József 
korábbi MSZP-s képviselő, a Munkásott-
hon kuratóriumi elnöke nem titkolta, hogy 
az intézmény pénzügyi gondokkal küzd. 
Kijelentette: a demonstrációt azért szervez-

ték, mert ragaszkodnak a függetlenségük-
höz. Takács Mónika MSZP-s képviselőasz-
szony, igazgatóhelyettes a megjelenteknek 
azt állította, hogy az intézmény átlátha-
tóan működik. A legnagyobb veszélynek 
nevezte, hogy az alapítói jogok önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társasághoz 
kerüljenek. A rendezvényen felszólalt még 
Drucker Tibor, akit 1956-ban nevezett ki a 
Rákosi Mátyás által vezetett MDP a Mun-
kásotthon élére, valamint Földiák András, 
a Közgyűjteményi és Közművelődési Dol-
gozók Szakszervezetének elnöke is. Mind-
ketten elítélték, hogy csepeli köztulajdon-
ba kerüljön vissza az intézmény.

A beszédek után egymás kezét fogva al-
kotott élőláncot Kunhalmi Ágnes, az 
MSZP budapesti elnöke, Szabó Szabolcs, 
az MSZP-DK-Együtt-PM által támogatott 
országgyűlési képviselő, Horváth Gyula, a 
csepeli DK önkormányzati képviselője és a 
többi megjelent. Kunhalmi azt nyilatkozta: 
„Jól jelképezi a Fidesz politikáját, hogy egy 
törvénymódosítással a fideszes csepeli ön-
kormányzat tulajdonába akarják adni azt, 
ami majdnem száz éve az embereké, pusztán 
azért, mert szükségük van az ingatlanra. A 
Munkásotthonban csak egy drága ingatlant 
látnak, és nem érdekli őket, hogy a falai kö-
zött sok értékes kulturális, civil rendezvényt 

tartanak. Vannak olyan csepeli ismerőseim, 
akik világhírű művészek lettek, és a Mun-
kásotthonból indultak el. A Kádár-rendszer 
hagyta, hogy a csepelieké legyen, úgy lát-
szik, a Fidesz az új kommunista mentalitá-
sával már nem hagyja” – mondta a szoci-
alista politikus, majd hozzátette: Csepelen 
kellene falat építeni a Fidesszel szemben, 
és nem az országhatárra.

Ábel Attila alpolgármester az elhangzot-
takra reagálva elmondta: megdöbbentette, 
hogy a tüntetők fideszes lopásnak nevezték, 
hogy az eltűnt vagy megszűnt alapítók he-
lyett ismét a csepeliek tulajdonába kerülhet 
az intézmény. „Miközben az önkormányzat 
rendezvényeire a sok érdeklődő miatt egyre 
nehezebben találunk helyszínt, a Munkás-
otthon évente egyszer, a Jimmy koncerttel 
kerül a hírekbe. Németh Szilárd javaslatával 
a Munkásotthon ismét a kerület kulturális 
központja lehet, és a csepeliek által demok-
ratikusan megválasztott mindenkori testület 
dönt az intézményről. A csepeli emberek pe-
dig nem tolvajok, csak a jogos tulajdonukat 
kaphatják vissza” – jelentette ki.

csepel.hu

A csepeli ellenzéknek megfelel az intézmény eddigi működtetése 

csepeli köztulajdonba 
kerülhet a Munkásotthon

Drucker Tibor a Csepeli Munkásotthon 
civil szervezeteiről a következőket írta 
1964-ben: „A mozgalmi munka mellett, 
ahhoz szorosan kapcsolódva az ott-
honban volt a munkásság szellemi köz-
pontja is. Itt tevékenykedett a Csepeli 
Általános Munkás Dalárda, a Munkás-
színjátszók Vigalmi Gárdája, az Általá-
nos Munkás Könyvtár, melynek jelentős 
szerep jutott a munkások nevelésében. 
Itt volt a bázisa a Természetbarátok 
Turista Egyesületének, az Eszperantis-
ta Mozgalomnak, a Gyermekbarátok 
Egyesületének és az Alkoholellenes 
Munkásmozgalomnak, melyek fedő-
szervei voltak az illegalitásba szorított 
osztályharcos küzdelmeknek.” 
(Drucker Tibor: A Csepeli Munkásott-
hon története, 1964)
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Júliustól felújítják a Petz Ferenc utcai 
játszótér és park területét, valamint a fel-
újított panelházak közötti útburkolat is el-
készül. Mindez annak köszönhető, hogy 
a Csepel déli lakóközpont szociális célú 
rehabilitációja elnevezésű, KMOP-5.1.1/
B-12-k-2012-0004 számú projekt kereté-

ben sikerült megtakarítani több mint 70 
millió forintot. A munkálatokat az ősszel 
befejezik. 

Már tavaly augusztusban látható volt, 
hogy a déli lakóközpont rehabilitációja 
és az ehhez kapcsolódó Szent Imre téri 
felújítása során megtakarítás érhető el, 
ezért az önkormányzat és a Csepeli Vá-
rosgazda Zrt. a környéken élőknek fóru-
mot rendezett. A lakosok több észrevételt 

tettek, ezek többségét a tervező beleépí-
tette a dokumentációba a kiviteli tervek 
elkészítésekor. 

A tervezési helyszínek kiválasztásánál be 
kellett tartani azt az előírást, hogy a megújí-
tandó terület az akcióterületen belül, azaz  
a Vermes Miklós utca – Kossuth Lajos utca 
– Karácsony Sándor utca – II. Rákóczi Fe-
renc út által határolt városrészben legyen.  

Csepel.hu

Buszútvonalak: 
önnek mi 
a véleménye? 
A Kossuth Lajos utcában végzett munkák 
miatt a 35-ös, a 36-os, a 148-as és 151-es 
járat közlekedési rendje Csepel központjá-
ban ideiglenesen módosult. A munkálatok 
alatt érkezett lakossági észrevételek alap-
ján a BKK véglegesítené a Pesterzsébet 
felé közlekedői buszok számára kijelölt 
ideiglenes útvonalat: forgalmi tapasztala-

tok szerint a II. Rákóczi Ferenc út–Ady 
Endre út vonalán az autóbuszos haladás 
feltétele kedvezőbb. A járatok útvonala  
a csepeli végállomások felől a Szent Imre 
téri HéV-megállóig változatlan, azt köve-
tően a II. Rákóczi Ferenc út–Ady Endre 
úton közlekednek. A csepeli végállomá-
sok felé nincs változás.

A változással kapcsolatban az utazók 
véleményét is kérik: július 17-éig ön is 
hozzászólhat a témához a www.bkk.hu/
elozetes-tajekoztato-csepel oldalon. A 
linket a www.csepel.hu oldalon is meg-
találják. 
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Hetvenmillióból újítják fel 
a petz Ferenc utca környékét

Milyen változások lesznek? 

Konkrétan a következőket valósítják 
meg. A területen csak három fát kell 
kivágni, a többiek egészségesek. A 
játszótér kibővül, így két fát átültet-
nek innen a park területére. 
A játszótéren a régi játékok egy részét 
elbontják, helyette uniós szabvány 
szerinti játékszereket helyeznek el.  
A régi játékokat lefestik, felújítják és 
antigraffiti bevonatot kapnak a ron-
gálások megelőzésére érdekében. 
A parkolókban a gazzal benőtt gyep-
rácsot visszabontják és kavicsszórás 
után újra elhelyezik, a hiányzó, törött 
elemeket pótolják. A szabályosabb és 
helytakarékosabb parkolás érdekében 
a parkolóhelyeket újra kiosztják. 
A park teljes területén új gyepet és 
cserjéket ültetnek. A házak közötti 
területen az aszfaltburkolatot néhol 
felmarják a csapadékvíz elvezetése 
miatt, és térburkolatot fektetnek le. 

Nem csak a játszótér lesz szebb és biztonságosabb, a park is megújul
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Csepeli iskolások 200 ezer forintot gyűj-
töttek össze, az önkormányzat pedig 10 
millió forintot ajánlott fel a kárpátaljai 
magyarok támogatására.

A Mátyás Király Általános Iskola tanulói 
áprilisi felhívásukban arra kértek minden 
csepeli diákot, hogy legalább egy csoki 
árát ajánlják fel Kárpátalján élő nehéz sor-
sú magyar gyerekek megsegítésére. 

Az összegyűjtött pénzt június 18-án ün-
nepélyes keretek között adták át Borbély 
Lénárd polgármesternek. Ha lemondha-
tunk egy csoki áráról, akkor tegyük meg 
– így magyarázták a gyerekek, hogy miért 
érezték szükségesnek hozzájárulásukat a 
gyűjtéshez, majd átadták a polgármester-
nek a táblára írt „csekket”. – Büszke va-
gyok arra, hogy Csepelen ilyen diákjaink 
vannak – fogalmazott Borbély Lénárd, 

majd megköszönte a gyerekeknek és az 
intézményvezetőknek, hogy csatlakoztak 
ehhez a nemes ügyhöz. Ezután emlékez-
tetett arra: a budapesti önkormányzatok 
közül Csepel a legmagasabb összeggel, 
tízmillió forinttal támogatja a kárpátaljai 
települések megsegítését. 

Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
szerint a csepeli gyerekek tette a magyar-
ság összetartozását szimbolizálja. Beszé-
dében visszautalt arra, hogy a kormány 
március 25-én döntött a kárpátaljai ma-
gyar közösségek 650 millió forintos tá-
mogatásáról. Az ukrajnai fegyveres konf-
liktus miatt Orbán Viktor miniszterelnök 
és a kormány korábban felhívást intézett 
a magyar önkormányzatokhoz, hogy le-
hetőségükhöz mérten támogassák kárpát-
aljai magyar településeket.

Az országgyűlési képviselő felajánlotta a 
polgármesternek a csepeli közéleti szemé-
lyek által közelmúltban összegyűjtött 865 
ezer forintot, valamint a Bogányi Ger-
gely és a Csepeli Auth Henrik Fesztivál 
Fúvószeneker  közös koncertjén össze-
gyűlt 230 ezer forint adományt is.

Ezután a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
képviseletében Szász Jenő elnök szólt a 
résztvevőkhöz. Kiemelte: az intézet lelki-
ismereti ügyként tekint a külhoni magyar 
testvérekre.

Az összegyűlt adományokat két magyarlak-
ta településre, Beregsomra és Csonkapapira 
juttatják el, a gyerekek gyűjtötte „csokipénz” 
pedig a beregszászi 6-os számú általános 
iskolájához kerül. Az intézmény 5,5 millió 
forintos fejlesztési tervéhez a kutatóintézet 
kétmillió forinttal járul hozzá – jelentette be 
az elnök, majd Kárpátaljáról hozott csokival 
ajándékozta meg a gyerekeket.

A felnőttek fejet hajthatnak a gyere-
kek példaértékű kezdeményezése előtt 
– kezdte beszédét Czunyiné Bertalan 
Judit, az EMMI köznevelésért felelős 
államtitkára. Amint a gyűjtés is bizo-
nyítja, itt az iskolákban nemcsak tanítás, 
hanem nevelő munka is folyik, mivel a 
gyerekek érzékenyen reagálnak a társa-
dalmi problémákra.

Előrebocsátotta: a kormány kiemelt figyel-
met fordít a kárpátaljai gyerekek megse-
gítésére. Az Erzsébet-program keretében 
nyaraltatni fogják őket, ősszel pedig tan-
eszközökkel és tankönyvekkel látják majd 
el a külhoni diákokat.

azs

iskola

Beregszászi iskolások 
kapják a „csokipénzt”

A Mátyás iskolások kezdeményezésé-
hez öt csepeli iskola is csatlakozott: 
a Kék Általános Iskola, a Kazinczy 
Ferenc Értékközvetítő és Képesség-
fejlesztő Általános Iskola, a Vermes 
Miklós Általános Iskola, az Eötvös 
József Általános Iskola, valamint 
a Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ Általános Iskola. Ez a hat 
intézmény április végétől az évzáróig 
200 ezer forintot gyűjtött össze.

Borbély Lénárd: „személyesen 
felügyelem, hogy az adomány 
jó helyre kerüljön és a lehető 
legjobb célt szolgálja”

fotó: szria
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Nyolc és tizenkét tanéven át értek el kitű-
nő tanulmányi eredményt azok a fiúk és 
lányok, akiket a Fasang Árpád Zeneisko-
lában köszöntöttek. 

A dicsérő oklevelet, a csepeli önkormányzat 
ajándékaként a tíz alkalmas strandbelépőt, 
valamint a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ könyvjutalmát Borbély Lénárd 
polgármester, Ábel Attila alpolgármester és 
Tóth János tankerületi igazgató adta át.

A tankerületi igazgató Parák Jánosné ze-
neiskolai tanárnak is megköszönte a pe-
dagógusi pályán ötven éven keresztül 
végzett sikeres munkáját. Az oklevelek és 
ajándékok átvétele előtt a Fasang Árpád 
Zeneiskola és a Nagy Imre Általános Isko-
la növendékei adtak zenés műsort. 

A jutalmak kiosztása után Borbély Lénárd 
polgármester külön gratulált a kitűnő tanu-
lóknak, szüleiknek és a pedagógusoknak.

fotó: szria

fotó: H
alászi V

ilm
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kitűnőket köszöntöttek Megkérdeztük a Jedlik Ányos 
Gimnázium három tanulóját, 
hogyan sikerült jeles bizonyítványt 
szerezniük tizenkét éven keresztül

Ambrus Eszter: „Nem az volt célom, 
hogy kitűnő legyek, inkább az, hogy 
mindent megtanuljak, amit oktattak a 
tanárok. Könnyen sikerült teljesítenem, 
nem került komoly erőfeszítésembe ez 
az eredmény”

Vu Lien Viola: „Emlékszem, az elején 
keveset tanultam, majd később kifejezet-
ten figyeltem rá, hogy feljavítsam jegye-
imet. Szerettem volna elérni, hogy szép 
bizonyítványom legyen, és ez sikerült is.”

Suszter Vanda: „Eleinte nem dolgoz-
tam sokat az eredményekért, viszont 
utána egyre inkább vonzott a bizonyít-
ványomban sorakozó sok szép érdem-
jegy. Maximalista vagyok, fontos volt, 
hogy a legjobbak között legyek.”

Megkérdeztük a Jedlik Ányos Gimnázium három tanulóját, 
hogyan sikerült jeles bizonyítványt szerezniük tizenkét éven keresztül?

A Csepeli Alkotó Fórum és barátai éves 
kiállításának a Nagy Imre Általános Mű-
velődési Központ Galériája adott otthont. 
A június 26-án – Erdei Kvasznay éva és 
Hollné Farkas Enikő rendezésében – meg-
nyílt Anno Domini MMXV tárlatot 15 éve 
rendezik meg a kerületben. 

A kiállított képekről zömében a természet-
szeretet sugárzik – emelte ki megnyitójá-
ban Sipos Endre festőművész, művészeti 
író. Ahogy beszédében fogalmazott: az 
alkotókör érdeme, hogy mindenki a maga 

útját járja, mely jól tükröződik a változatos 
anyaghasználatban és a hagyományos esz-
tétikai értékrendben. 

A festőművész egyenként értékelte és zsű-
rizte az alkotásokat, majd az alkotófórum 
elnökével közösen adtak át az oklevelet ki-
emelkedő munkájukért Varga Sándornak, 
Sz. Varga Irénnek, Bálint Ágnesnek, Végh 
Péternek és Kőszeghy Gabriellának.

A tárlat július 24-éig hétköznapokon, 
10 és 18 óra között tekinthető meg. 

anno Domini – kiállítás 
az áMk galériájában

A kitűnő tanulók névsorát a csepel.hu oldalon olvashatják

Balról jobbra: Ambrus Eszter, Vu Lien 
Viola és Suszter Vanda
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kÜlFölD

Előző számunkban a budapesti lengyel 
nagykövet csepeli látogatása apropóján 
foglalkoztunk kerületünk lengyel test-
vérvárosi kapcsolataival. Csepel három 
lengyelországi várossal ápol testvárosi 
kapcsolatokat: Kielcével, Szczecinnel és 
Varsó egyik elővárosával, Wołominnal. 

kielce
Nemrégiben Kielcéből érkezett küldött-
ség Csepelre Wojciech Lubawski polgár-
mester vezetésével. A lengyel delegáció 
megbeszéléseket folytatott Süle Lászlóval, 
a Csepeli Városfejlesztési Kft. ügyvezető 
igazgatójával Kielce és Csepel közös gaz-
dasági együttműködésének kialakításáról. 
Kielcében eredményesen működő techno-

lógiai parkot hoztak létre, amely jó példa-
ként szolgálhat kerületünk számára. Az ot-
tani tapasztalatok hozzásegíthetik Csepelt 
egy hasonló létesítmény létrehozására.   

szczecin
1956-ban Szczecin és Csepel testvérvá-
rosok voltak. A magyar forradalom kitö-
rése után a szczeciniek is gyűjtést szer-
veztek a magyarok számára, és az ily 
módon összeállt segélyszállítmányokat 
közvetlenül vitték el Csepelre. A csepeli 
önkormányzat  2011-ben vette fel újra a 
kapcsolatot a várossal. 2013 telén a Szent 
Imre téren rendezett emlékkiállításon fe-
jezte ki háláját Szczecinnek az 1956-ban 
tanúsított szolidaritása iránt.

Wołomin
Varsó elővárosa 2012-ben kezdeményez-
te a testvérvárosi kapcsolat felvételét, 
annak kapcsán, hogy az 1920-as len-
gyel–orosz csatában a Magyar Királyság 
lőszer- és fegyverszállítmányai tették 
lehetővé a Vörös Hadsereg felett aratott 
lengyel győzelmet. A lőszereket a csepe-
li Weiss Manfréd Művekben gyártották. 
Ezt az eseményt Varsóban és Csepelen  
is emléktábla örökíti meg, amelyet  
2012-ben a lengyel és a magyar államfő 
részvételével avattak fel, a lengyel–ma-
gyar barátság napján. Szintén 2012-ben 
a Csepeli Sport-, Szabadidő- és Rendez-
vényközpontban haranglábat állítottak 
Jerzy Popiełuszko mártírhalált halt ka-
tolikus pap emlékére, aki a Szolidaritás 
szakszervezet elkötelezett híve volt, ko-
rábban pedig utcát is nevezetek el róla 
Csepelen.

lengyelek csepelen 

Lengyel fotóművész fényképeiből nyílt ki-
állítás a Csepel Galériában június 18-án.  
A Csepel testvérvárosából, Kielcéből ér-
kező vendég megtiszteltetésnek veszi, 
hogy kerületünkben is bemutatják fotóit. 

„Fényképeim Lengyelország különféle ré-
szein készültek az elmúlt másfél évtized-
ben. A közönség korábban Lengyelország 
több városában, valamint Luxembourgban 
és az Egyesült Államokban láthatta ezeket 
a fotókat. Kielce a fotográfia bölcsője is, 
a város életében fontos szerepet játszik a 
magas színvonalú fényképezés. A képek 
arról szólnak, amikor Lengyelországban 
már nem volt kommunizmus, de még nem 
léptünk a nyugati fejlődés útjára sem. Van-
nak sötétebb hangulatú képek, de vannak 
olyanok is, amelyek már a jobb élet remé-
nyét mutatják. Az élénk, több színű fotók 
az új hétköznapok realitását ábrázolják. 
A mindennapok megváltoztak Lengyelor-
szágban, és összességében inkább az ta-
pasztalható, hogy az emberek felszabadul-
tabban és boldogabban élnek” – mondta  
a fotóművész. 

Wojciech Lubawski, Kielce polgármester 
azt emelte ki a megnyitón, hogy városa 

egyike annak a kilenc településnek az Eu-
rópai Unióban, amely nemrégiben Európa-
díjat kapott az Európa Parlamenttől. „Több 
szempontot is figyelembe vettek a díj oda-
ítélésekor. A legfontosabbak közé tartozik, 
hogy Kielce rohamosan fejlődött az utóbbi 
időben és igazi európai várossá vált. Cse-
pelnek szintén megvan a lehetősége, hogy 
felemelkedjék. A történelem mostohán bánt 

Csepellel az elmúlt évtizedekben, hiszen a 
nagy múltú gyárat tönkretették a rosszul 
sikerült privatizációval. Kár érte, mert így 
hasznavehetetlenül áll a gyártelep, amely 
emberek tízezreinek adott munkát. Kívánom, 
hogy Csepel fellendüljön, és a kerület vezetői 
elérjék céljaikat” – mondta a polgármester.   

A kiállítást Borbély Lénárd, Csepel pol-
gármestere nyitotta meg. 

A fotókat július 10-éig tekinthetik meg a 
Csepel Galériában hétfőtől csütörtökig 9 
és 16 óra között, pénteken előzetes beje-
lentkezés alapján. 

Wojciech gepner kiállítása 
a lengyel hétköznapokról

Wojciech Gepner

fotó: Halászi Vilmos
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Játékok birodalmába csöppenhet az, aki 
ellátogat a közelmúltban megnyílt cse-
peli Játszóházba. A II. Rákóczi Ferenc út 
88–92. szám alatti épületben (a volt II. 
Rákóczi Iskola, bejárat a Szent Imre tér 
felől) a földszinten három csoportszobát 
alakítottak ki, ahol – az egészen kicsiktől 
16 éves korig – szakemberek foglalkoznak 
a gyerekekkel. Hétköznaponként egy-egy 
animátor segít a munkában.

A csepeli önkormányzat fenntartásában, a 
Humán Szolgáltatások Igazgatósága mű-
ködtetésével létrejött Játszóház célja, hogy 
a hivatali ügyintézések ideje alatt a szülők 
szakavatott kezekre bízhassák csemetéjü-
ket, akik kellemes, biztonságos és barátsá-
gos környezetben tölthetik szabadidejüket 
– mondta el lapunknak Ipacs Dávid vezető. 

nem gyermekmegőrző
„Fontosnak tartom megemlíteni, hogy nem 
gyermekmegőrzőként és nem óvodaként mű-
ködünk, maximum három órát tölthet nálunk 

a gyermek. A csoportszobákban maximalizál-
tuk a résztvevők számát, 12 fő tartózkodhat a 
helyiségekben. Az anyukáknak az sem jelent-
het gondot, ha egészen pici babákkal térnek 
be hozzánk, mivel a pelenkázás megoldható 
külön szobában” – tette hozzá a vezető. 

A Játszóházba a szülőkön kívül hozzátar-
tozók is behozhatják a gyermeket. A re-
gisztrációs pultnál pár perces adatfelvétel 
történik, mindenki kap egy ún. regisztráci-
ós számot, amely legközelebb megkönnyí-
ti a bejutást. Az egyedül közlekedő gyer-
meknek szülői hozzájárulás szükséges a 
programok részvételéhez, ez egyszeri for-
manyomtatvány kitöltésével jár. 

korosztályok, foglalkozások
A három csoportszobában szakképzett mun-
katársak irányításával (védőnő, kisgyermek-
gondozó, szociális munkás, szociálpedagó-
gus) péntekenként és szombatonként 3 és 5 
órás tematikus foglalkozásokat tartanak a 
0–3, 3–6, illetve 6–16 éves gyermekek szá-
mára. A részvétel előzetes regisztrációhoz 
kötött. Rendkívül széles a skála a foglalkozá-
sok tekintetében. A legkisebbek részére pél-
dául a védőnők a helyes táplálkozásról vagy 
a mozgásfejlesztésről adnak tanácsot. A fi-
cánkolók bábozással, mondókával, dalokkal 
és hangszerekkel is megismerkedhetnek. Az 
óvodáskorúak a kézműves-foglakozásokon 
papírdíszeket, bábokat és gyurmafigurákat 
készíthetnek, megnézhetnek konkrét báb-
előadásokat, a mozgásfejlesztés keretében 

egyensúlyt, koordinációt fejlesztő játéko-
kon vehetnek részt. 

A filmklub kifejezetten a kiskamaszoknak 
szól. A vezető elmondása szerint e korosz-
tály megnyerése a legnehezebb feladat. A 
tinédzserek csoportvezetők irányításával 
dolgozzák fel a filmrészleteket, amelyek 
olyan szociális kérdéseket érintenek, mint 
a szegénység, hátrányos helyzet vagy drog-
használat. A fiatalok elmondhatják vélemé-
nyüket a filmbejátszásokról, eljátszhatnak 
egy-egy érdekes szituációt és kiválaszthat-
ják a következő foglalkozáson vetítésre ke-
rülő filmtémát. Tematikus foglalkozásokat 
szeptember végéig tartanak.  

Vélemények szülőktől
Birinyi Mária két és fél éves kisfiával, Mar-
cival érkezett. „A védőnő hívta fel a figyel-
memet a játszóházra, ahol kreatívan és hasz-
nosan tölthetjük az időt. A nagyobbik lányom 
élt is ezzel a lehetőséggel. A fiamat még a 
gyurmázás, az autók és a vonatok világa köti 
le. Szereti a kirakózást, kedveli az építőjátéko-
kat. A múltkor három órát játszottunk ebben 
a barátságos, szépen berendezett környezet-
ben. Szerencsére a közelben lakunk, bármi-
kor átszaladhatunk” – mondja az anyuka. 
Illyés Renátának is nagyon tetszik a sok, új 
játék, a jó légkör, a kedves személyzet. „In-
ternetről értesültem, hogy megnyílt a játszó-
ház. Tizenhét hónapos kisfiammal másodszor 
vagyunk itt. Ideális ez a hely, hetente egyszer-
kétszer pár órát biztosan itt töltünk majd.”

Mesevilág az egykori iskolában
ciVil élet

Egész évben

A „Csepel déli lakóközpont szociális 
célú rehabilitációja” elnevezésű pro-
jekt keretében zajló programok in-
gyenesek, a Játszóház vasárnap és a 
munkaszüneti napok kivételével egész 
évben várja látogatóit.

Nyitva tartás:

Hétfő: 8.00–18.00, Kedd: 9.00–17.00,
Szerda: 8.00–17.00, Csütörtök: 9.00–
17.00, Péntek: 8.00–13.00
Tematikus foglalkozások: pénteken és 
szombaton. Minden program és fog-
lalkozás ingyenes!

Az aktuális foglalkozások időpont-
jairól személyesen, a kihelyezett 
plakátokról, a jatszohaz@hszi21.hu 
e-mail címen, illetve a www.hszi21.
hu, a www.csepel.hu és a www.
csepeldelilakokozpont.hu oldalakon 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

fotó: Halászi Vilmos
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EgyHázi élEt

Ha az érdekel bennünket, hogy van-
nak-e magyar jellegzetességek az eu-
rópai kultúrában, akkor körülnézve 
magunk körül, seregnyi kincset tudunk 
belehelyezni abba a szellemi aranyko-
sárba, amelyet manapság igyekszenek a 
szemétbe borítani. Ilyen különlegessége 
a magyarságnak, hogy történelme első 
percétől politikusai még életüket is fel-
ajánlották Istennek, és bizony sokszor 
fel is áldozták. Ez a nagyszerű vonás a 
most ünnepelt Szent László csodálatos 
személyiségében is teljes szépségében 
is ott virágzott. Noha családi elődjei di-
nasztikus haragot táplálhattak volna –
jogtalanul – Szent István iránt, mégis ő 
volt az, aki a pápától kérte a nagy király 
szentté avatását. Erre azonban mond-
hatnánk, politikai tett volt, de ha arra 
gondolunk, hogy Szent István mellett 
nem csak fiát, Imrét, hanem Gellértet, 
a két bencés remetét, Benedeket és Szó-
rádot is a szentek közé emeltette, akkor 
már másképp látjuk: erkölcsi példát 
akart nyújtani népünknek. Mint király 
alázatosságával is kitűnt, mikor ellen-
felében, a koronás Salamon királyban 
tisztelte az Isten választottját, s amíg 
az élt, nem is koronáztatta meg magát. 
Nem sokkal halála után gyönyörűen 
illusztrált kódexben írták meg tetteit, 
lelki életének rejtett eseményeit. Ebből 
világosan megmutatkozik nem csak lel-
ki kiválósága, de népszerűsége, országa 
népének nagy tisztelete is királya iránt.

Szigorú király volt, de igazságos.

Hírneve, emberi nagysága túlterjedt az 
ország határain. Ő lett a keresztény-
ség lovagkirálya. Nem akart magának 
népszerűséget, hanem szolgálni akarta 
azokat, akiket a Gondviselés rábízott. 
Ebben is példaképe lett a nagy magyar 
politikusoknak, akik közül érdemes 
megemlíteni Fráter Györgyöt, Rákó-
czit, Széchenyit, Teleki Pált.

A győri herma, amely emberi vonásait 
őrzi, mély tiszteletet vált ki az előtte 
tisztelgő magyarból, és arra serkenti, 
hogy példáját a maga módján, a maga 
körülményei között igyekezzék meg-
valósítani.

Ullrich Ágoston

A régi görögök szerint „bármerre járhatsz 
a világban, fogsz találni városokat színház 
nélkül, fogsz találni stadion nélkül, fogsz 
találni uszoda nélkül, de nem fogsz talál-
ni templom nélkül!” Igen, ennyire mélyen 
gyökerezik az emberben a transzcendens 
utáni vágy és igény. A templom jel és meg-
nyugvás még azoknak is, akik látszólag 
nem nagyon vallásosak. Ezért minden 
templom, minden isten háza nemcsak sze-
mélyes, hanem közügy. érinti a falu, a vá-
ros, a kerület minden lakóját.

Szépen mutatkozott meg ez a közös ün-
neplés Jézus Szíve vasárnapján a Béke téri 
kistemplomban. A hívekkel együtt voltak 
és együtt ünnepeltek a csepeli közélet ve-
zetői. A húsvétkor kezdett templomfestés 

éppen a templom búcsújára készült el. Kis-
pál György plébános elmondta, több alka-
lommal 20-30, akár ötven ember is eljött 
segíteni, a Mázol6 Kft. szakemberei pedig 
pontos, alapos munkát végeztek.  Nem vé-
letlen, hogy az ünnepi mise végén nagy 
tapsot kaptak, s ugyancsak tapsot kaptak  
a kiegészítő munkát végzők is: közülük so-
kan önkéntesen dolgoztak. 

A templom kórusa gyönyörűen énekelt, 
szépen kísérte az ünnepre újjászületett 
orgona.

Lassan húsz éve szokás, hogy az ünnepet  
a plébániakertben folytatják gulyással, 
sok-sok játékkal, baráti beszélgetéssel. 
Megérte az összefogás? Megérte!

templom nélkül?
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Tizedik alkalommal adták át az Erdei éva 
Galériában a Prokop Péter-díjat. Az elisme-
rést Kispál György atya kapta, akinek hívei 
közül is sokan eljöttek a díjátadó ünnepség-
re. Az apró kiállítóterem így csordulásig 
megtelt; a hátteret Kókay Szabolcs, csepeli 
természetfestő illusztrátor kiállítása adta.
Prokop Péter országos hírű író, festőmű-
vész, katolikus pap volt, aki a Kádár-kor-
szak idején emigrált Olaszországba. Rá és 
munkásságára emlékezik ez a díj, melynek 
– Varga Lajos püspök szavaival élve – az 
a célja, hogy „mérce és közízlést formáló 
erő” legyen. Minden évben olyan személy 
kapja, akinek a kuratórium megítélése  

szerint Prokop Péterhez méltó a munkás-
sága. Kispál György atya szimpatikus sze-
rénységgel fogadta a kitüntetést. 1978-ban 
került Csepelre, azóta célja, hogy szolgálja 
a kerületünkben élő embereket, valamint 
kiemelt feladatának tekinti a fiatalok védel-
mét. Elmondása szerint a papi hivatást is 
ezért választotta, munkájának sikerét az ol-
talma alatt működő 813. Prohászka Ottokár 
Cserkészcsapat is bizonyítja. 

A díjat Németh Szilárd országgyűlési kép-
viselő adta át, a ház kertjében tartott foga-
dáson pedig Filip Tamás költő mondott po-
hárköszöntőt.

ciVil élet

kispál atya kapta 
a prokop péter-díjat

Az idei kerületi nyári napközis tábor júni-
us 29-étől augusztus 14-éig tart a Sport-, 
Szabadidő- és Rendezvényközpont (XXI. 
Hollandi út 8–10.). A tábor programját 
játékok, különféle sportok, kirándulások 
színesítik, a foglalkozások reggel nyolc 
órakor kezdődnek. 

Ügyeletet reggel 6 órától, 16–17 óra kö-
zött a táborozás helyszínén, illetve a 
Karácsony Sándor Általános Iskolában 
biztosítanak. A gyermekeket a szülőknek 
kell elkísérni vagy a táborba, vagy a Ka-
rácsony iskolába, ahonnan busszal szál-
lítják őket a táborba. 

A táborszervezők arra kérik a szülőket, 
hogy reggel az iskolába vigyék a gyereke-
ket, mivel a gyülekező után az ügyeletes 
pedagógus kíséri őket a buszhoz. Továbbá 
felhívják a figyelmet arra, hogy akik té-
rítésmentes étkezésre jogosultak, azok is 
fáradjanak be a Hollandi úti tábor pénz-
tárába a nulla forintos számláért, mert a 
napi ellátás így pontosabban megoldható 
– tájékoztatta lapunkat Varga Gáborné tá-
borvezető. 

Mennyibe kerül az étkezés?
A táborban a napközis étkezési díjat kell fi-
zetni. A kerületi iskolásoknak ez napi 481 
forint, a kerületen kívüli gyermekek részére 
fizetendő térítési díj napi 809 forintba kerül. 
A napközis tábori befizetéseknél étkezési 
utalványt nem fogadnak el. Az idei tanév-
re érvényes étkezési kedvezmények (ke-
vés kivétellel) a táborozás időtartamára is 
érvényesek. A résztvevők napi háromszori 
étkezést kapnak, így akik menzásak voltak 
az iskolában (csak ebédeltek), a további két 
étkezésüket a szülőnek meg kell térítenie. 

kinek nem kell fizetni? 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
ben részesülőknek nem kell fizetni semmit, 
illetve akik normatív 50 százalékos kedvez-
ményben részesülnek, azoknak a reggelire 
és az uzsonnára is vonatkozik a kedvez-
mény. Mindez csak a csepeli lakóhellyel ren-
delkező gyermekekre érvényes! Akik más 
településen laknak, azoknak teljes étkezési 
díjat kell befizetniük, akkor is, ha ingyene-
sek, vagy kedvezményesek. A befizetett ösz-
szeg megtérítését a lakóhelyük szerinti ön-
kormányzatnál intézhetik a szülők. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülőknek is hetente kell je-
lezni a gyermek részvételét a tábor ebéd-
befizetéssel foglalkozó munkatársánál. 
illetve az esetleges hiányzást lemondani. 

Mikor van nyitva a pénztár? 
A táborban szerdán reggel 7 órától 17 
óráig, illetve pénteken 7-től 9 óráig (csak 
pótbefizetés) tart nyitva. Az ügyeletes ta-
nár nem vesz át borítékban pénzt, azt a 
gyermek vagy a szülő fizetheti be. A gyer-
meknek adott étkezési pénzért felelősséget 
nem vállalnak. 

étkezés lemondást csak akkor veszik fi-
gyelembe, ha azt az igénybevétele előtti 
napon jelentik be a következő elérhetősé-
gen: amkgvez@gmail.com, tel.: 06-20-
265-1204. Az igénybe nem vett étkezés 
lemondásának kötelezettsége a térítésmen-
tesekre is vonatkozik.  

Hasznos tudnivalók 
a kerületi napközis táborról

Igénybe vehető hetek:

július 6–10. 
július 13–17.
július 20–24.
július 27–31.  
augusztus 3–8.    
augusztus 10–14.

fotó: Halászi Vilmos

fo
tó

: H
al

ás
zi

 V
ilm

os

Csepeli Hírmondó 11



A Múzeumok éjszakáján évről évre szám-
talan kulturális programmal készülnek az 
ország múzeumai. Kerületünkben jó né-
hány olyan nevezetesség található, amely 
a budapesti közönség érdeklődésére tart-
hat számot, így Csepel immár második 
alkalommal vett részt a rendezvényen.  
A városból érkezők három helyen ismer-
kedhettek meg a kerület nevezetességeivel: 
a Szent Imre téren, a Helytörténeti Gyűjte-
mény guruló kiállítása, a Csepszi várta az 
érdeklődőket, a Fodor József Szakképző 
Iskola alatt a hidegháborús védelmi pont 
működésébe nyerhettek bepillantást a lá-
togatók, míg a Királyerdei Művelődési 
Házban a csepeli múlt emlékei várták a 
közönséget. A programokat – melyeken 
ingyenes volt a részvétel – a Csepeli Vá-
roskép Kft. munkatársai szervezték. 

a hidegháború titkai
A Fodor József Szakképző Iskola alatti 
bunker különlegessége, hogy rendkívül 
jó állapotban maradt fenn. Nem egyszerű 
óvóhelyről van szó – a bunker úgyneve-
zett vezetési pont, a pártvezetés egy nuk-
leáris vagy vegyi támadás esetén innen 
adott volna utasításokat. Babán József 
tárlatvezetéséből az is kiderült, hogy a 

rendszerváltásig évente ellenőrizték az 
óvóhely állapotát, és folyamatosan kar-
bantartották a berendezéseket. A külvi-
lágnak közben tudomása sem volt a szi-
gorúan titkos óvóhelyről. „Annak idején 
ebbe az iskolába jártam, de csak pletykák 
voltak arról, hogy óvóhely van az épület 
alatt, és senki nem tudta, hol a bejárata. 
Néhány éve az egyik kereskedelmi televí-
zió műsorában tudtam meg, hogy látogat-
ható a létesítmény.” A bunker megtelt az 
érdeklődőkkel, akiknek nagy része más 
kerületekből érkezett. Volt, aki kifeje-
zetten az óvóhely kedvéért jött Csepelre. 
„Leginkább a Sziklakórházhoz tudnám ha-
sonlítani – máshol még nem láttam ilyen jó 
állapotban fennmaradt óvóhelyet” – lelke-
sedett az egyik látogató.

történelem minden korosztálynak
A Helytörténeti Gyűjtemény tavaly meg-
nyílt tárlata emészthető formában ad képet 
kerületünk múltjáról. A korhűen berende-
zett szobák, a különböző mesterségeket 
bemutató életképek, a gyárból kikerült 
számtalan különféle termék bármely kor-
osztály számára szórakoztató lehet. A ki-
állítást bármikor meg lehet nézni tárlatve-
zetővel, ám arra még nem volt példa, hogy 

igazi híresség vezesse körbe az érdeklő-
dőket: a Múzeumok éjszakája alkalmából 
Tabáni István, a Csillag Születik csepeli 
nyertese tartott tárlatvezetést.

„Mindig is úgy gondoltam, hogy Csepel 
munkáskerület, de azt nem feltételeztem, 
hogy ennyire sokszínű volt a gyár ter-
mékpalettája. A kiállítás után biztos, hogy 
másképp tekintek Csepelre!” – mondta 
az egyik látogató, aki tudatosan vette be 
programjai közé a Helytörténeti Gyűjte-
ményünket.

teherautó a téren
A kisebbek, akik számára unalmas lehet 
egy hosszú tárlatvezetés, a Művelődési 
Ház udvarán feledkezhettek bele a já-
tékba és a kincskeresésbe. Játékból nem 
volt hiány a Szent Imre téren, a harma-
dik helyszínen sem: amíg a kisebbeket 
lekötötték a hagyományőrző játékok, és 
a harangedények keresgélése a homok-
ban, a nagyobbak megnézhették a Hely-
történeti Gyűjtemény guruló kiállítását. 
Az országzászló mellett álló öreg Csepel 
teherautó szokatlan látványt nyújtott, és 
nagyon sok embert vonzott.

miss
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történeleM 

az anyaországnak 
megmaradt vármegyék, 1.
 
Az eddig eltelt közel egy év alatt a törté-
nelmi Magyarország hatvanhárom várme-
gyéje (és Fiume város) közül gondolatban 
végigjártuk azokat a területeket, amelye-
ket az első világháborút lezáró trianoni 
békekötés következtében az országtól 
teljes egészében, vagy részben elcsatol-
tak. Az 1910-es népszámlálás alkalmával 
Magyarország területe 325 411 km² volt, 
amelyen 20 885 487 lakos élt. 

A trianoni döntéssel elszakítottak 
232 448 km²-t, ami az ország területének 
71,4 százaléka volt, az elszakított terüle-
teken élő 13 271 370 állampolgárunkkal, 
akik az ország korábbi lakosságának 63,5 
százalékát jelentették. Huszonkilenc vár-
megyét (és Fiume városát) teljes egészé-
ben, huszonhárom vármegyét részben 
elcsatoltak. 
 
A történelmi Magyarország vármegyéi 
közül tíz maradt érintetlenül. A meg-
csonkított megyék egy része a régi meg-

nevezéssel továbbra is fennmaradt mint 
magyarországi megye, több, szomszédos 
maradék területet összevontak, és az össze-
vont megyék nevén (például Hajdú-Bihar), 
illetve a megmaradt szomszédos megyébe 
(például Békésbe Csanád, Arad, Torontál 
megmaradt részeit), illetve a legnagyobb 
megyetöredékbe „beolvasztva” alakították 
ki a mai tizenkilenc közigazgatási egysé-
günket. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
bemutatásával kezdődött a sorozat. Most, 
a záró fejezetekben a további, Magyaror-
szágnak meghagyott megyék ismertetése 
következik.
  
Békés vármegye 3670 km² kiterjedésű 
területe a tökéletes síkság példája. Ten-
gerszint feletti magassága 85 és 95 m 
között változik. A táj jellegzetességei 
a kiemelkedő, szabályos kör alaprajzú 
kunhalmok, melyekből a megye terüle-
tén mintegy háromszáz található. Ezek 
ősi eredetű temetkezési helyek, feltárá-
suk még várat magára. A vármegye a XI. 
század elején alakult ki, központja Békés 
vára volt. Ez a tatárjárás során elpusztult, 
az új megyeszékhely Gyula lett. A várme-

gye több mint 297 ezer fős lakosságának 
72,4 százaléka volt magyar, számottevő 
a megye tót nemzetiségének több mint 
23 százalékos aránya. (Az 1950 óta me-
gyeszékhely, Békéscsaba, 1840-ig tisztán 
tótok által lakott falu volt. Ők készítették 
először a világhírű csabai csípős szalá-
mit, azért olyan csípősre, hogy sok ke-
nyeret kelljen enni hozzá.) A vármegye 
címerében az oroszlán a Nagykunságot,  
a három ezüstpólya a Fehér-, a Fekete- és 
a Sebes-Kőröst jelképezi. 

   Dósa István

(Következik: Az anyaországnak megmaradt 
vármegyék, 2.)   

Július 1-jétől különleges zenei válogatás-
lemezzel bővült a babacsomag, melyet 
az önkormányzat azoknak a családoknak 
küld, ahova új jövevény érkezik. A Baba-
lemez című cédén a Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar feldolgozásában 
hallhatók klasszikus filmzenék és kiseb-
beknek szóló művek is.

A lemezen olyan válogatás található, amely 
elsősorban a kisebbek tetszését nyerheti el, 
de a felnőttek számára is szerethető, hiszen 
a klasszikus dallamok igazi nosztalgikus 
hangulatot teremtenek. Péntek János, a ze-
nekar karnagya elárulta: sikerült megsze-
rezniük néhány, klasszikus zenére épülő 
rajzfilmsláger eredeti kottáját, így megőrző-
dött a hangulat, ugyanakkor a hangsze-

relés miatt mégis egyediek a dallamok. 
A cédén kamarazene található, melyet az 

egyes zenekari szólamcsoportok játszottak 
el – így például Saint-Saëns, a Babalemez 
borítóján is látható elefántról szóló műve 
szaxofonkvartett előadásában hallható. A 
lemezen az örökzöld rajzfilmzenék, mint 
a Tévémaci, vagy a Kockásfülű nyúl ze-
néje mellett klasszikus szerzők, mint Bach 
vagy Mozart gyerekek számára is szeret-
hető muzsikái találhatók meg. 

egykori vármegyéink címerei, 28. rész

©
 stiefel eurocart k
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zenei csemege 
a babacsomagban

BABALEMEZ

Csepeli Auth Henrik
Fesztivál Fúvószenekar 

Vezényel: Péntek János

1. Friedrich András: Best of TV Maci
2. F. J. Gossec: Gavotte
3. C. Saint-Saens: Az elefánt
4. W. A. Mozart: A Musical Joke
5. W. A. Mozart: Német tánc
6. M. A. Charpantier: Preludium
7. G. F. Handel: Sarabande and variations
8. I. Berlin: White Christmas
9. J. S.Bach: Air
10 J. S.Bach: Ária
11. T. Susato: Ronde a Salterello
12-18. Balázs Árpád: Kockásfülű muzsika
 A. Kezdődik a mese
 B. Kisütött a nap
 C. Irány az erdő
 D. Fogócska
 E. Hazafelé ballag a fáradt csapat
 F. Cirkuszban
 G. Mára vége a mesének
19. T. Susato: Battle Pavane
20. G. Bizet: Gyöngyhalászok
21. J. S. Bach: Menuett
22. P. Mascani: Intermezzo
23. G. Gerschwin: Summertime
24. L. Anderson: Bugler’s Holiday
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Az Egy szelet Csepel rendezvénysorozat 
apák napi eseményén – ilyet először ren-
deztek a kerületben – vehetett részt az, 
aki szombaton kilátogatott a Rákóczi Kert 
Civil és Közösségi Házhoz. Az önkor-

mányzat rendezvényén a szervező Csepeli 
Városkép Kft. egész napos programokkal 
várta nemcsak az édesapákat, hanem a csa-
lád minden tagját. A színpadon egymást 
érték az előadások, koncertek, táncbemu-
tatók: volt capoeirabemutató (akrobatikus 
elemekkel tűzdelt brazil harcművészet), 
zumba Vágási Szilvivel, játékos-interak-

tív koncert a Rutkai Bori Bandával, majd 
Róka Szabolcs mesés-zenés előadása bű-
völte el a legkisebbeket. Délután a csepeli 
Dance Express Tánciskola növendékei tar-
tottak bemutatót, majd a Cherwood zene-
kar adott koncertet. A napot Szabó Eszter 
és Kontor Tamás, a Megasztárból megis-
mert énekesek fellépése zárta. 

apák napja csepelen

Lencseválogatás, 
nyakkendőkötés 

A nap fő attrakciója a „Csepel leg-
ügyesebb apukája” elnevezésű ve-
télkedő volt. A versenyre benevezett 
apukáknak először egy-egy tál ösz-
szeöntött lencsét és rizst kellett szét-
válogatniuk. A leggyorsabb három 
játékos ezután krumplihámozásban, 
ugrálókötelezésben, játékbaba-öltöz-
tetésben, gyermekdaléneklésben és 
nyakkendőkötésben mérte össze tu-
dását. A győztes Holba Zoltán lett, 
aki így elnyerte a Csepel legügye-
sebb apukája megtisztelő címet. „15 
éve lakom Csepelen, a versenyen há-
rom fiúgyermekem szurkolt nekem. 
A legnehezebb feladat a lencseválo-
gatás és az éneklés volt, viszont az 
ugrálókötelezés könnyen ment, mert 
sokáig élsportoló voltam, atletizál-
tam. Örülök, hogy ilyen sok családi 
program van Csepelen. Első hallásra 
meglepő volt az apák napi rendez-
vény, de nagyon jól esik, hogy a kerü-
let az apákra is gondol.”  
(A verseny díjazottjainak ajándékát 
a Rizmajer Sörfözde és a Skyward 
Zrt. – Skyward, a mobil szélcsatorna, 
www.skyward.hu – ajánlotta fel.) 

A Rutkai Bori Banda jó hangulatú előadásában a gyerekek is szerepet kaptak 

Csepel legügyesebb apukái, középen a győztes: Holba Zoltán

fotó: szria
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A gazdag programkínálatnak köszön-
hetően minden korosztály megtalálta a 
kedvére való elfoglaltságot. Az ügyességi 
játékok, a kézműves-foglalkozások tartal-
mas szórakozást nyújtottak gyermeknek 
és szülőnek egyaránt. Nagy sikert aratott 
a hüllősimogató, ahol egy másfél méteres 
boát lehetett testközelből megcsodálni és 
megérinteni. Sok gyerek próbálta ki azt 
is, milyen érzés egy póniló nyergében 
ülni. A „Kockalandorok” sátránál is nagy 
volt a nyüzsgés: itt táblás társasjátékokkal 
lehetett játszani. Több program is a múlt-
idézés jegyében zajlott: a kerthelyiség-
ben veteránautókkal lehetett ismerkedni, 
az egyik sátornál pedig nagyszüleink, 
dédszüleink ruháit lehetett felpróbálni. 
A rendezvényre kilátogató felnőttek díj-
mentes egészségügyi szűrővizsgálaton is 

részt vehettek, ahol vérnyomást, testzsír-
tömeget és vércukorszintet mértek. 

kik a rajzpályázat nyertesei? 
A Csepeli Városkép Kft. a rendezvény előt-
ti hetekben Az én apukám címmel rajzpá-
lyázatot hirdetett: a felhívásra ötvenkilenc 
rajz érkezett be. A díjazottaknak Borbély 
Lénárd, Csepel polgármestere adta át az 
ajándékokat. A 3. helyezett: Hódi Levente 
Edmond, 6 éves, a 2. helyezett: Vass Rebe-
ka, 11 éves, az 1. helyezett Dankó Inez, 8 
éves lett, különdíjban a 9 éves Kékesi Ale-
xandra részesült. Nemcsak a győztesek, ha-
nem minden gyermek, aki benevezett a ver-
senyre, ajándékot vehetett át a helyszínen. 

Akik nem tudtak részt venni az esemé-
nyen, azok a Csepeli Városkép irodájában 

(Csete Balázs utca 15.) vehetik át a nyere-
ményüket. 

Hagyományt teremtünk
Borbély Lénárd kérdésünkre elmondta, az 
apák napját az önkormányzat hagyomány-
teremtő céllal rendezte meg. „A rendezvény 
teljesen beleillik abba a képbe, amit az ön-
kormányzatiságról gondolok. Olyan önkor-
mányzatot szeretnék vezetni, ahol – amellett, 
hogy minden csepeliért dolgozunk –, kiemel-
ten foglalkozunk a családokkal, a gyerme-
kekkel és az idősekkel. Reményeim szerint 
azzal, hogy az apákat is megünnepeljük, ha-
gyományt teremtünk Csepelen, hiszen ők is 
ugyanolyan fontosak egy családban, mint az 
édesanyák. Örömmel láttam, hogy ezt a ren-
dezvényt szívesen fogadták a helyiek”.  

Lass Gábor

prograM

„Apa átkarolja a családot” Megkérdeztük a nyertest, 
Dankó Inezt, a Szárcsa Ál-
talános Iskola tanulóját, mi-
lyen rajzzal pályázott. „Egy 
papírlapra nyolc kis képet 
rajzoltam. Mindegyik ké-
pen azt rajzoltam le, hogy 
apukám éppen mit csinál. 
Az egyik képen autót sze-
rel, a másikon motorozik 
velem, utána iskolába visz, 
íjászkodik, elaltatja a kis-
tesómat, és még dolgozni 
is van ideje. Azt is lerajzol-
tam, hogy szeret minket. 
Ezt úgy ábrázoltam, hogy 
előbb lerajzoltam maga-

mat, anyukámat, és a kistestvéremet, majd 
apukámat, aki átkarolja a családját.”

A napot Szabó Eszter és Kontor Tamás koncertje zárta Sokan felültek a Pannóniára 
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fogyasztóVédelmI roVat – 3. rész

Mit jelent a szavatosság?
Ahhoz, hogy minél hamarabb bizonyítani tudjuk, hogy hibás 
az, amit megvettünk, vásárlás után érdemes rögtön kipróbál-
ni és ellenőrizni a terméket. Ugyanis kötelező jótállásnál, 3 
napon belül a kereskedőnek kötelessége kicserélni az árut. 
Ebben a részben gyakori problémákat és hasznos tanácsokat 
olvashatnak. 

Mennyi időn belül reklamálhatunk? Mikor évül el a szava-
tossági igény?
•	 Az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) főszabálya szerint a sza-

vatossági igény a vásárlástól számított egy év alatt évül el. 
•	 A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a 

szavatossági idő hosszabb, az igény a teljesítés időpontjától 
számított két év alatt évül el.

•	 Használt terméknél a felek rövidebb – de minimum egy-
éves – elévülési időben is megállapodhatnak.

•	 Ingatlan esetén a kellékszavatossági igény a teljesítés idő-
pontjától számított öt év alatt évül el.

•	 A kijavítás nem számít bele az elévülési időbe. 
•	 A termék kicseréléssel vagy kijavítással érintett része 

tekintetében a kellékszavatossági igény elévülése újból 
kezdődik. 

Melyek azok az esetek, amikor az eladót nem terheli szava-
tossági kötelezettség?
Az eladó két esetben mentesülhet a szavatossági kötelezettség 
alól:
•	 ha a hibát a vevő a szerződéskötés időpontjában ismerte;
•	 ha a hibát a vevőnek a szerződéskötés időpontjában ismer-

nie kellett.

Fontos, hogy az eladónak csakis a vevő által ismert, illetve 
egyértelműen felismerhető hiba vonatkozásában nincs kel-
lékszavatossági felelőssége – és csak az ilyen jellegű hibákra 
mondják jogszerűen az eladók, hogy ezekre nincs szavatosság 
(és nem lehet emiatt a terméket pl. kicseréltetni).

További részleteket a szavatossággal kapcsolatban – kit terhel  
a bizonyítás? ki viseli a költségeket? stb. – a www.varosgazda.eu 
oldalon találnak, a fogyasztóvédelmi rovatban. 

VárosgazDa

A Városgazda Zrt. folyamatosan öntözi az 
egynyári ágyásokat, a friss telepítésű nö-

vényeket, a fiatal fákat, a muskátlikat és 
pormentesíti a murvás utakat. 

Az öntözést lo-
csolóautó, azaz 
„Kacsa” segítségével 
végzik. A locsolóautó egy 
Nissan Atleon típusú gépjár-
mű, amelyen egy 6 köbméteres 
tartály van. A locsolóautó mellett 
egy másik gépjármű is közlekedik a 
kerületben: ezen egy 1 köbméteres tar-
tály található, mellyel a kandeláberekre 
kihelyezett muskátlikat öntözik.

A Kacsa másik felhasználási területe a 
forró nyári időszakban az utak hűtése,  
a poros, murvás utak locsolása. A jármű 
folyamatosan megy minden nap, legyen 
szó akár a növények locsolásáról, akár 
pormentesítéséről. 

Megújult 
öltözőkabinok
A Városgazda szakemberei a Csepeli 
Strand harminc kabinját újították fel, 
tíz kabinon a régi ajtókat is lecserél-
ték. A kabinok zárhatóak, így a fürdő-
vendégek nyugodt körülmények kö-
zött tudnak átöltözni.

A strandon – a kabinok mellett – szek-
rényes öltözők is rendelkezésre állnak.

egész nyáron 
megy a locsolóautó
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sport

Jenei János, a Gróf Széchenyi István Ál-
talános és Két Tannyelvű Általános Isko-
la testnevelője, a kerületi munkaközösség 
vezetője két országosan is jegyzett elisme-
résben részesült a közelmúltban: a Magyar 
Diáksport Szövetség június 1-jei közgyű-
lésén a Diáksportért kitüntető címet, míg 
június 4-én kiemelkedő pedagógiai mun-
kájának elismeréseként a Németh László-
díjat is megkapta.

„Személy szerint nem csupán nekem szól-
nak ezek a díjak, hanem a nagyon jól 
működő kerületi testnevelő munkaközös-
ségnek. Azt hiszem, hogy ehhez nagyban 
hozzájárult az eredményességünk és az  
a magas számú részvétel, amellyel a fővá-
rosi és az országos versenyeken a csepeli 
diákokkal szerepeltünk. Például előfordult 
olyan is, hogy egy budapesti mezei futóver-
senyen az első három helyen csepeli diák 

végzett, ami ékes bizonyítéka a kerületben 
folyó munkának. Negyvenéves testnevelői 
pályám során számtalan kollégával dol-
goztam együtt, kialakult itt Csepelen egy 
olyan közösség a testnevelők között, akik 
tisztességgel, becsülettel dolgoznak, rá-
adásul hozzák a szép eredményeket. Nagy 
szívfájdalmam, hogy kevés a pályakezdő, 
akiknek majd átadhatnánk a stafétabotot. 
Szerencsére a korban közvetlen mögöttem 
állóknak még remélhetőleg adatik 10-15 
év, hogy letegyék a névjegyüket” – mond-
ta el lapunknak Jenei János, akitől azt is 
megtudtuk, hogy az általános iskolában 
legkiemelkedőbbnek számító diákolimpi-
ai címet hét tanítványának sikerült elhó-
dítania, köztük a fiának is, aki labdarúgó-
ként atlétikában ért fel a csúcsra. 

A testnevelőtől azt is megtudtuk, hogy a 
közeljövőben indul útjára a csepeli után-

pótlás sportegyesületük, amelyben a lab-
darúgás játssza a főszerepet. „Szeretném, 
ha ez az önkormányzat által megálmodott 
kezdeményezés kiteljesedhetne a jövőben, 
ami újabb csepeli diáksportsikerek záloga 
lehet” – tette hozzá Jenei tanár úr.  

A tízéves Andrási Gábriel Budapest, majd 
országos bajnok lett a sajátos nevelési igé-
nyű diákok számára megrendezett terem-
atlétikai versenyen idén tavasszal. A fiú az 
Ív utcai Mészáros Jenő Speciális Általános 
Iskola tanulója, tehetségére testnevelő ta-
nárai, Szállási Diána és Farkas János fi-
gyeltek fel. A korához képest kiemelkedő-
en ügyes és jó fizikumú diák még többre 
viheti a jövőben, ha kellő támogatást kap 
képességének fejlesztésére. 

Andrási Gábriel szüleivel és két testvé-
rével a Rákóczi Ferenc úton lakik, ahon-
nan elsős kora óta naponta gyalog jár be 
az iskolába. Az egyébként élénk kisfiú 
megilletődött, mikor sportteljesítményéről 
kérdeztük. A terematlétikai versenyen fu-
tásban, távolugrásban, kislabda- és medi-
cinlabda-dobásban mérték össze erejüket 
a hasonló korú fiúk. A budapesti bajnoki 
cím megszerzése után az országos megmé-
rettetésen is első lett Gyöngyösön. „Legin-
kább a futást szeretem, de a legjobb ered-

ményt dobásban értem el. Kupát és érmet 
kaptam az első helyeimért, aminek szüleim 
is nagyon megörültek. Szívesen versenyzek 
máskor is, mert jól éreztem magam. Van 
egy focicsapatunk is, amelyben csatár-
ként játszom. Az iskolai tantárgyak közül a 
nyelvtant és a környezetismeretet szeretem, 
otthon általában meséket szoktam nézni a 
tévében” – mesélte. 

„Rögtön észre lehet venni rajta, hogy at-
létikus testalkatú, jó mozgású fiú. Évekkel 
idősebb diákokkal is felvehetné a versenyt. 
A csapatsportokban is kiváló eredmények-
re képes, de az egyéni számok még jobban 
mennek neki. Az lenne jó, ha állami vagy 
önkormányzati ösztöndíjat kapna, hogy 
speciálisan fejlesszék tovább tehetségét” – 
tette hozzá Szállási Diána.

Farkas János szabadidejében, külön is fog-
lalkozott Gábriellel, hogy alaposan felké-
szülhessen a versenyekre.        

Cs. A. 

elismert testnevelő, 
díjazott pedagógus

egy országos bajnok az Ív utcából
fo

tó
: s
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fotó: szria
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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

A könyvtár július 6-a és augusztus 7-e 
között zárva. 

nyitás augusztus 10-én, 13 órakor.

A könyvtár programjai, klubjai ősszel 
folytatódnak.

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

* * *

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

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

Számítógépes tanfolyam idősebbek ré-
szére legközelebb csak szeptemberben 
indul, addig is várjuk a jelentkezéseket 

nyáron is kell egy jó könyv a kikapcsoló-
dáshoz! Utazásokhoz útleírások és útiköny-
vek széles választéka. Keresse a könyvtárban 
a Könyvhét újdonságait!

Gyerekeknek nem csak kötelező olvas-
mányok!

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év felett 
a beiratkozás, a helyben használat ingyenes. 
Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon 
vagy személyesen, illetve a 276-3512-es te-
lefonszámon. 

Kanasztacsata. Minden kedden kár-
tyaklub 10 órától 

Színházjegyvásárlás: nyáron szünetel

Az internethasználat – regisztrált ol-
vasójeggyel:120 Ft /félóra, kölcsönzésre is 
jogosító jeggyel:120 Ft/egy óra 

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 : 120.-Ft / fél óra; beiratkozott olvasók-
nak : 120.-Ft / óra, továbbá az egyéb eseti 
költségek: nyomtatás ,szkennelés, fénymá-
solás. További információ, előzetes beje-
lentkezés a 276-3512-es telefonszámon.

A könyvtárunkba egész nyáron min-
denkit szeretettel várunk! nyári nyit-
va tartás június 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!
A DélUtán Alapítvány társasjáték klubja vár 
minden játszani szerető 9-99 évest július 
1-jén, szerdán 14 órától. Következő alka-
lom: szeptember 2-án, 14 órától.

Kineziológiaklub
Kéthetente szerdán 16.30 órától. Családias 
hangulatú beszélgetés és előadások élet-
vezetési kérdésekről, érdekes témákról. 
Következő időpontok: Július 8-a: Én 
és önmagam Július 22-e: Szülő-gyerek 
kapcsolat 

eZÉrt-klub!
Július 17-e, 17 óra: Berényi Ibolya érdekes 
témákkal, családias hangulatú beszélgetési le-
hetőséggel várja a kedves érdeklődőket. Téma: 
Mire jók és mire nem az önismereti tesztek? 

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
Augusztus 20-a, 17.00: Szent István-napi 
köszöntő; Ünnepi köszöntőt mond: Szabó 
Szabolcs, Csepel országgyűlési képviselője. 
Magyar nóta műsor: Nánássy Lajos, Tamon 
Erika, Zámbó Imre. Kísér Horváth Géza és ze-
nekara. Vers, elmondja: Takács Mónika. Has-
tánc-bemutató, Csepel Táncegyüttes műsora. 
Műsorvezető: Bodó József. A műsor után az új 
kenyér megszegése. A belépés díjtalan!

Október 3-a, 18.00: Zámbó Jimmy – díját-
adó gálakoncert
Könyvtár
nyitva tartás: júliusban és augusztusban: 
csak keddenként 8.00 ás 18.00 óra között 
tAMáSi lAJOS irOdAlMi KlUb
Szeptember 8-a, 17.00: Dr. Györgypál 
Katalin író, költő könyv- és lapkiadó, a 
Magyar Kultúra Lovagja Bóklászva című 
verseskötetének bemutatója.

Galéria 21
Augusztus 20-a, 16.00: Rentsch Piroska 
író, a Magyar Írószövetség tagja. Afrikai 
arcok és életképek írószemmel című fotó-
kiállítás megnyitója. Megnyitó beszédet 
mond: Lengyel Géza költő, a Tamási Lajos 
Irodalmi Klub vezetője.
OKtAtáS
Óvodai dajka, pedagógiai, gyógypeda-
gógiai segítő, családsegítő, kisgyermek-
gondozó képzések. 
nyári intenzív nyelvtanfolyamok: 
angol -német, napi négy órában. Második 
turnus kezd.: július 6-a. Beiratkozás: június 
30-a és július 1-2-a, 16.00-18.00 óra  között.
KlUbOK, SZAKKöröK
Stemmer Ferenc Fotóklub, Alakformáló Tor-
na Klub, ZUMBA fitness, Nyugdíjas Nosztal-
gia 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: 
július 2-től augusztus 4-ig nyári szünetet 
tart! Augusztus 6-tól: 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

Wojciech Gepner lengyel fotóművész ki-
állítása július 10-ig tekinthető meg. 

* * *

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

Július 4-e, 17 óra: ifj. Krasznay Péter Ég 
és föld tele üzenetekkel című kiállításnak 
megnyitója.

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

KiállítáS

AnnO dOMini kiállítás július 29-ig 
látogatható.

CSOpOrtJAinK 

CSOpOrtJAinK nyárOn A MeGSZOKOt-
tÓl eltÉrŐ idŐpOntOKbAn, HelySZí-
nen MŰKödneK! 

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 – nyárOn iS
szerda 9:00–10:00
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú 
babák és mamák társaságában játékkal 
eltölteni egy kis időt, miközben meg tud-
ják beszélni aktuális gondjaikat a kisgyer-
mekgondozóval. Az első alkalom ingyenes, 
utána 200 Ft.

SUlibA JárÓKnAK (7–18 év)
blACK tOp hiphoptánciskola
szerda: 17.00–18.00, 
péntek: 18.00–19.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Wing-tsun kung-fu
a TORNACSARNOKBAN!
hétfő, csütörtök: 19.00-20.30
Vezeti: Pataky Gábor

FelnŐtteKneK
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak! Nyitvatartási időben – a használat 
feltétele: könyvtári tagság. 
Zumba (júniusban)
hétfő: 18.00-19.00, 
szerda: 19.00-20.00
Vezeti: Pinelli Andrea
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

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. 

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

nyári nyitva tartás:
Közművelődés: 
hétköznapokon 12.00–18.00 
Könyvtár: 
hétköznapokon 12.00–18.00 

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

A Csepel DSE kézilabdacsapata június 
közepén két csapattal (1997-1999 leány 
és 2001-2002 leány) vett részt az auszt-
riai Klagenfurtban megrendezett United 
World Games fesztiválon. 

Több mint negyven nemzet közel hétezer 
sportolója képviseltette magát ezen a ran-
gos nemzetközi viadalon.

A világjátékokon való részvétel – a ké-
zilabdán túl – a lányok és edzőik egész 
évi munkájának elismeréséről és kikap-
csolódásról is szólt. Az NBII felnőtt baj-
nokságba feljutás, a Pest megye junior 
bajnoki cím, illetve az országos döntőben 
elért VI. helyezés után jó hangulatban, 
egy sikeres tornával zárták a 2014/2015-
ös versenyévadot a Csepel DSE kézilab-

dázói. Az U14-es leány korosztályában 
2. helyezést, U18 leány korosztályában 
pedig 1. helyezést ért el a csapat. 

Laurencz László, az egyesület szakmai 
igazgatója a közelmúltban két rangos el-
ismerés birtokosa lett. Simicskó István-
tól, az EMMI sportért felelős államtitká-
rától a Bay Béla-díjat vehette át, a Török 
Bódog-életműdíjat pedig a Magyar Kézi-
labda Szövetség ítélte neki. Gratulálunk!

csepel Dse sikerek klagenfurtban
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rejtVény

a helyes megfejtést beküldő felnőttek ajándékcsomagot, a gyerekek libri utalványt nyerhetnek. a beküldési határidő: július 13.

sorsoltunk!   a június 18-i skandináv rejtvény nyertese: csikós sándorné 1213 Budapest, matróz u. nyereménye egy ajándékcsomag. a gyerekrejtvény 
nyertese: csaba Viktória Vivien 1212 Budapest, kassai utca. nyereménye egy 1000 forintos libri utalvány. a nyeremények szerkesztőségünkben vehetők 
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. július 16-án, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

gyereksarok

Rejtvényünkkel egy rendezvényt ajánlunk figyelmetekbe. 
Melyik napon lesz?

Vízszintes:  1. A meghatározás eleje 8. Így kezdjük az abc-t 
9. Szibériai folyó 10. Nyakban hordott ékszer 11. Karéjos msh-i 
13. Kalácsos izülete 14. Téli munkagép 17. Készlet 19. Némán 
sétáló! 21. Ebből a „halból” béka lesz 23. Női név hibásan 
(máj.30.) 26. Az előtte lévő helyre 28. Budapesti egyetem 
29. Juttat 31. Igazgató röv. 32. Nátrium 33. Gerle becézve

Függőleges:  1. Kalcium és kálium 2. Fa, virágjának teája 
gyógyhatású 3. Elromlott 4. Láb végei! 5. Teljesítette a kitűzött 
célt, szintet 6. Franciakártya egyik színe 7. A hét vezér egyike 
12. Jövendölés 13. Szlovák, régen 15. Hangszeren szól 
16. A meghatározás vége 18. Gerle másik becézése 20. Kevert 
tasli! 22. Bentebbre 24. Majdnem negro! 25. Nem engedi 
leesni 27. Fenn a magasban 30. Kevert dél! 34. Azonos betűk 
35. Hibásan ír!   

Előző rejtvényünk megfejtése: június 20-án

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35
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HirDetés

INGATLAN________________________________________ 
SOrOKSárOn, a Kis-Duna partján 92 nm-es, 3 szobás családi 
ház, csendes helyen, nagyon közel a központhoz, csodálatos 
kilátással eladó. T.: 06-30-623-9620________________________________________ 
CSepeli sóderbányánál a Szellős u. Arany J. u. sarkon lévő 
300 nöl-es sarok telek eladó. T.: 06-30-960-4293________________________________________ 
elAdÓ Dömsödön faházas telek reális áron. 
T.: 06-30-466-0292________________________________________ 
HAláSZtelKen 800 nöl-es gyümölcsös 68 nm-es lakóház-
zal, kerítve eladó. Ár: 12 mFt. T.: 06-20-218-3925________________________________________ 
MáriA királyné u.-nál , 800 nm-es, összközműves telken 100 
nm-es 3 szobás  önálló, hőszigetelt  családi ház ugyanannyi  
négyzetméteren előkészített emelet beépítési lehetőséggel, 
dupla garázzsal, pincével, tárolókkal: 28,9 mFt. 
T.: 06-30-616-6888________________________________________ 
erdŐSOr utcánál főúton 120 nm-es, hőszigetelt családi ház 
mindkét szinten 2 db szobával, fürdőszobával korszerűen fel-
újított gépesített konyhabútorral, kertkapcsolatos étkezővel, 
garázzsal 540 nm-es telekkel. I.ár: 28,5 mFt 
T.: 06-30-616-6888________________________________________ 
SZent láSZlÓ utcánál, 170 nm-es kétszintes, 3 szobás 
nappalis két fürdőszobás önálló családi ház, padlófűtéssel, 
klímával, 40 nm-es garázzsal önálló családi ház, 150 nöl-es 
összközműves telekkel: 26,9 mFt T.: 06-30-616-6888

LAKÁS________________________________________ 
CSepel központjában a bíróságnál, felújított hőszigetelt 2 db 
liftes házban 56 nm-es 1+ 2 félszobás IX. em.-i lakás budai 
panorámával: 10,3 mFt T.: 06-30-616-6888________________________________________ 
KOSSUtH Lajos u.-ban II. emeleti átalakított 72 nm-es 3 
szobás + félszobás 2 WC Fürdőszobás erkélyes lakás 12,9 mFt 
T.: 06-30-616-6888

OKTATÁS________________________________________ 
AnGOl oktatást korrepetálást vállalok. T.: 420-8544________________________________________ 
OKJ-S óvodai dajka, pedagógiai és családsegítő, gyógype-
dagógiai segítő szakképzés, felkészítés. T.: 06-30-269-1061, 
www.kaszaszakkepzes.hu nysz:01-0064-04

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSepelen és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
elAdÓ rácsos babaágy matraccal és pelenkázóval 10 eFt-ért, 
utazó ágy matraccal 7 eFt-ért, és kenguru 9 kg-ig 5 eFt-ért. 
T.: 06-30-428-7799

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.

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GyÓGytOrnA, igény szerint házhoz megyek. 
T.: 06-70-318-3077

EGYÉB________________________________________ 
CSepelen, Rózsa u.-ban raktárnak is alkalmas garázs eladó. 
T.: 06-30-306-9613________________________________________ 
AlKAlMAnKÉnt gyermekfelügyeletet vállalok, leinformál-
ható fiatalos nagymama. T.: 06-20-886-3851

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
KÚtFÚráS reális áron, garanciával. T.: 06-20-985-2215________________________________________ 
MeGOldáS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Lakásán: 
mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró javítása 
esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 1 év garan-
cia! Üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, 
kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. ker., Már-
tírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. Tel: 285-34-88, 
06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
lAKAtOS munkák. Rács, kapu, előtető, biztonsági ajtó, kocsi 
beálló stb. készítése, javítása. T.: 06-30-984-6294________________________________________ 
AUtOMAtA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148

áCS- tetőfedő kőműves mester vállal a legkisebb munkáig te-
tőjavítást, építést, beázás-mentesítést, lapostető szigetelést, 
bontást, kéményjavítást, homlokzati szigetelést színezéssel, 
festést 20 % kedvezménnyel, azonnali kezdéssel. 
T.: 06-30-318-2173________________________________________ 
FeStÉS- mázolás, tapétázás kisebb munkák vállalása is, kő-
műves javítások, gipszkartonozás. 
Kovács Gergely T.: 06-30-568-6255________________________________________ 
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 ________________________________________  
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________________________________________ 
HŰtŐGÉpJAvítáS garanciával hétvégén is. Nyugdíjasok-
nak kedvezmény, akciós klímaszerelés, karbantartás. 
T.:06-20-467-7693, 06-80-625-647

dUGUláSelHárítáS falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
AblAKOK, ajtók passzítása, szigetelése, burkolás, kőmű-
ves munkák, gipszkarton-szerelés, szőnyegpadló; parket-
talerakás, festés-mázolás, tapétázás javítások. Garanciával 
Riener és Tsa. T.: 276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
MOSÓGÉp gyorsszerviz minden típus, hétvégén is. javítás 
esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443

Apróhirdetések   

KULCSMÁSOLÁS

ZÁRAK-NÉVTÁBLÁK
Zárak, lakatok, hevederzárak,

cilinderbetétek+programozása,

cégtáblák, névtáblák gravírozása,

bélyegző készítés- iratmásolás.

ELEMEK, HOSSZABBÍTÓK

HALOGÉN- NORMÁL-LED ÉGŐK

Csepel, Kossuth Lajos u. 85. (sétáló u. - sarok)

Csepel, Táncsics M. u. 106. (áruháznál-piacnál)
Nyitva: H-P: 9-18-ig. Szo.: 9-13-ig.

Nyitva: H-P: 9-17-ig.

Kossuth L. u. 142-

üzletünk

ELKÖLTÖZÖTT

TÁNCSICS M. u. 106-ba.
Piactérnél a gyermek-

orvosi rendelő mellé

a LILA HÁZBA (függönyös)

Parkolás

a régi Csepel áruház előtt

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

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

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

nyári tAnFOlyAMOK (JÚliUS 6-tÓl)

Hastánc: Hétfő: 17.00-18.00

Pilates: Hétfő: 18.00-19.00

Gerinctorna: 
Hétfő: 18.00-19.00, Csütörtök: 8.30-9.30
Előzetes bejelentkezés szükséges 
Kalmár Zsuzsánál a 06/30/547-8399-es 
telefonszámon.

Zsírégető torna: Hétfő: 19.00-20.00

Alakformáló torna: Hétfő: 19.00-20.00

Latin Cardio: Hétfő: 19.00-20.00

tábOr

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.

PORTRÉRAJZ TÁBOR 
JOBB AGYFÉLTEKÉS MÓDSZERREL
Jobb agyféltekés rajzprogram, speciális módszerével 
pillanatok alatt elsajátítható az a másfajta látás-
mód, ami a világ leképezéséhez szükséges. A tábor 
tematikája alkalmazkodik a gyerekek tanulási kész-
ségéhez. A program végén, berendezett csendéletet 
rajzolnak meg a résztvevők, ahol a feladat a valós 
arányok, térbeli irányok, gazdag tónus használat, 
és a tárgyak textúrájának képi megjelenítése. A rajz-
program alatt használt rajzkészség fejlesztő módsze-
rek, a tanulás más területén is pozitív változást ered-
ményeznek, mely az iskolai teljesítmény javulását 
hozhatja. Időpont: július 27- 31. Érdeklődni lehet 
Nógrádi Györgyi táborvezetőnél a 06 30/ 9443-460-
as telefonszámon vagy a nogradigyorgyi@gmail.
com e-mail címen

ŐSZi börZe idŐpOntOK:

IDŐPONT VÁLTOZÁS!  
Október 3., november 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

Szeptember 19.
GARÁZSVÁSÁR 

Október 10.,november 14.,
december 12. 
bAbA börZe
asztalbérlés: 1500 Ft, állványbérlés: 500 Ft 

tAnFOlyAMAinK nyári beOSZtáSA

Hastánc: 
szerda: 19.00-20.00
Aerobic-mix:
hétfő: 19.00-20.00; csütörtök: 19.30-20.30
Zumba:
kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00

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

KOMPÁNIA ALAPÍTVÁNY – ALTERNATÍVA PROGRAM 
JÚLIUSI PROGRAMJAI

Ha elmúltál 12 éves, várunk szeretettel az Alter-ba! 
Hétfő kivételével minden nap nyitva vagyunk!

Július 7. társasjátékok
Július 9. kézműves foglalkozás (dekupázs) 16.000-tól
július 16. kirándulás Margitszigetre (vadaspark, focizás), indulás: 14.30
július 18. kosármeccs
Július 23. darts verseny
Július 26. kirándulás a Gellérthegyre (csúszda, kilátó), indulás: 14.30
Július 31. twister, csocsóbajnokság

Részletek a facebookon (Alternativa Csepel-Kompánia Alapítvány) 
vagy gyere be hozzánk!!

Cím: 1211, Budapest, Karácsony Sándor utca 1.
(hétfő: zárva, kedd 13-17, szerda 13-16, csüt-pént.-szombat-20, vas. 14-19)

Csepeli székhelyű hulladékbegyűjtő vállalkozás 
azonnali belépéssel könyvelőt keres

Feladatok: beérkező számlák könyvelése, számlázási feladatok 
végzése, bank és házipénztár könyvelés, statisztikai jelentések 

elkészítése, ÁFA bevallásban való közreműködés.

Elvárás: minimum számviteli szakügyintézői képzettség

Előny: mérlegképes könyvelői végzettség; SAP ismeret;
angol nyelvismeret

Jelentkezéseket az alábbi Email címre várjuk:
duparec@duparec.hu

A Cascade Engineering Europe Kft. 
amerikai tulajdonú, elsősorban  

autóipari alkatrészeket 
gyártó vállalat.

Feladatok:
• műanyagipari termékek gyártása 
és összeszerelése a termelési 
előírások szerint.

Követelmények, tudás:
• minimum 8 általános iskolai végzettség,
• fröccsöntő vagy összeszerelő üzemben 

szerzett tapasztalat előny,
• megfelelő látás és kézügyesség,
• monotonitástűrő képesség.

Amit mi kínálunk:
• megbízható munkahely,
• versenyképes bér,
• választható béren kívüli juttatások.

Munkavégzés helye:
Halásztelek. 

Önéletrajzát az alábbi elérhetőségek valamelyikére várjuk:
Cím: 2314 Halásztelek, Kisgyár u. 23 - HR osztály

E-mail: allas@cee.hu

Többműszakos munkakörbe
OPERÁTOR

munkatársakat keresünk.

engineering
CASCADE

automotive europe

GÖRÖG TÁNCHÁZ A MYDROS ZENEKAR

A GÖRÖG DAL NAPJA
A CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

AUGUSZTUS 29., 18-22 ÓRÁIG

A BELÉPÉS INGYENES!
Radnóti Miklós Művelődési Ház

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

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

2015. júliusi programok
Kímélő torna: Minden hétfőn, szerdán és pénteken 9 órától 10 óráig. 

Táncos, zenés péntekek: A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 
A zenés táncesték 16-19 óráig tartanak.                                  

Játékos délelőttök és délutánok: A sakkozni és kártyázni vágyókat 
szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 10 és 18 óra között.

Kímélő tornára regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu 

címen lehet. Nyitvatartási idő: hétköznaponként 10-20 óráig
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MINDEN, AMI CSEPEL
Július 19-én, 11-18 óráig 

a Királyerdei Művelődési Házban

Program: 
11:00 Békaherceg – a Pódium Színház meseelőadása
12:00 A Csepeli Tűzőrség rohamkocsi bemutatója
13:00 „Julcsi mindent elintéz” – a Veronilla Stúdió zenés kabaré összeállítása

14:30 Csemer Boglárka „Boggie” és Sebestyén Áron duo koncertje
15:30 Fánkfaló verseny
16:00 Zenél a Magnetic Zenekar
 
A Csepel Búvár SE búvárbemutatója  I  Mesterség bemutatók: cipész, kovács, szabó  I  Kézműves foglalkozások és 
sok-sok játék!  I  A helytörténeti gyűjtemény Csepel és a gyár című kiállítása a rendezvény ideje alatt várja látogatóit!
 
A Tamariska-domb alatti óvóhely megtekintése: indulás a művelődési ház melletti parkolóból Csepel teherautóval 
13, 14, 15 és 16 órakor (Előzetes bejelentkezés szükséges!)
 
Gasztronómia: roston sültek, lángos, kürtőskalács, Rizmajer kézműves-sörök
 
További sztárvendégek: Csepel 250-es motor, Pannonia TLB, Csepel teherautó, Csepel motoros kisdömper

A rendezvényre a belépés díjtalan,
mindenkit szeretettel várunk!

A programváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

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

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu
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A belépés mindkét rendezvényre díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

CHARLIE
KONCERT

EGÉSZ NAPOS
CSALÁDI
PROGRAM

CSEPEL NAPJA
Július 18-án, 19.30 órakor

a Szent Imre téren

MINDEN, AMI CSEPEL
Július 19-én, 11-18 óráig
a Királyerdei Művelődési Házban
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