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aktuális

Csepelen építtet logisztikai és raktáro-
zási terminált a vasúti szállítmányo-
zással foglalkozó Metrans csoport. Kiss 
Pétert, a Metrans csoport vezérigazga-
tósági tagját a beruházás részleteiről 
kérdeztük. 

 Mit érdemes tudni a Metransról? 
 A Metrans, amely a HHLA csoport 
tagja, a kilencvenes évek elején Csehszlo-
vákiában kezdte el a működését. Akkor 
még Kelet-Közép-Európában a konténer-
szállítás egyáltalán nem volt elterjedve, 
mi mégis láttunk benne fantáziát, hit-
tünk benne, hogy a konténeres forgalom 
előbb-utóbb fejlődésnek indul. Célunk a 
zöldlogisztika kiépítése volt, az, hogy a 
szállítás fő útvonalait a közútról a vasútra 

tereljük, és fejlesszük a vasúti kombinált 
fuvarozást. Az első terminál 1991-ben 
épült Prágában, ahonnan 1992-ben indult 
az első vonatszállítmányunk Hamburgba. 
Huszonöt év alatt eljutottunk oda, hogy 
Németországban, Svájcban, Ausztriában, 
Szlovéniában, Horvátországban, és Tö-
rökországban, de Csehországban, Szlová-
kián, és persze Magyarországon is jelen 
vagyunk. Konténerterminálok építésével 
és üzemeltetésével, valamint vasútvál-
lalatok üzemeltetésével is foglalkozunk. 
2014-ben sikerült megnyitni a tizedik 
konténerterminált a cseh–német határon, 
Ústí nad Laben városban.

 Miért Csepelt választották legújabb be-
ruházásuk helyszínéül?
 Látjuk azt a lehetőséget, amelyet Bu-
dapest mint a magyar logisztikai szektor 
központja kínál. Kiváló elhelyezkedés, jó 
vasúti és közúti összeköttetések, egyszóval 
minden adott, hogy Kelet- és Dél-Európa 
logisztikai csomópontjává váljon. Hosszú 
éveken át kerestünk számunkra ennyi po-
zitív tulajdonsággal rendelkező települést. 
Budapestnek és Csepelnek rendkívül jó a 
földrajzi elhelyezkedése, a csepeli város-
vezetéssel pedig kiválóan tudunk együtt-
működni. A csepeli konténerterminál egy 
logisztikai megoldás lesz. Az áru minden 
esetben vasúton érkezik és a helyi raktárak-
ban tárolják majd, illetve innen szállítják 
tovább vasúton vagy közúton Magyaror-
szág különböző pontjaira, de előfordulhat, 
hogy külföldre is. A fejlett vasúti csomó-
pont további szállítmányozó és raktározó 
vállalatokat fog bevonzani Csepelre és kör-
nyékére.

 Hol tart most a beruházás?
 Jelenleg zajlanak a beruházás előkészü-
letei, pontos terveket csak ez év szeptem- 
berében fogunk bemutatni, mivel még 
mindig sok a tennivaló. A következő lé-
pésben új munkahelyek alakulnak majd 
ki, egy adminisztratív központot építünk 
ki Magyarországon teljes technikai és ope-

rációs háttérrel. Ebben a fázisban, ahogy 
már szó volt róla, kétszáz új munkahellyel 
szeretnénk indulni. 

	 Mikortól	várható	a	munkaerő-felvétel?
 A munkaköröket a negyedik negyedév-
ben hirdetjük meg. Ekkor már szeretnénk 
elkezdeni a felvételi beszélgetéseket, mert 
a leendő alkalmazottaink bizonyos részé-
nek vasút-technológiai és más oktatásokat 
is meg kell tartanunk.

 Mit jelent a csepeli beruházás a Metrans 
életében?
 A csepeli bázis tranzit- és elosztótermi-
nál lesz, a keleti és a dél-európai szállítmá-
nyozásunk központja. Fel akarunk építeni 
egy adminisztrációs hátteret is, valamint 
egy erős és modern vasútvállalatot több te-
lephellyel, amelynek vezetése Budapesten 
lesz. A terminálnak lehetősége nyílik majd 
arra, hogy ide vonzza a jelenlegi ügyfél-
körünk egy bizonyos részét, főleg azokat, 
akik a zöldlogisztikai szektorban tevé-
kenykednek. Ezt látjuk más telephelyeken 
is: a kombinált szállítmányozás raktárakat 
csábít a közeli területekre. Szoros együtt-
működésben állunk a csepeli polgármes-
teri hivatallal, valamint más érdekelt hi-
vatalokkal is, hogy megfeleljünk a helyi 
szabályzatoknak, igényeknek. Bízunk 
benne, hogy Csepel városa és a Metrans 
sikeresen együttműködik a jövőben is.

Lass Gábor

kIss péter: mInDen aDott, hogy BuDapest és a kerület 
kelet- és Dél-európa logIsztIkaI csomópontjáVá Váljon

kétszáz új munkahely 
létesül Csepelen

Kiss Péter

Az álláslehetőségekkel kapcsolatos in-
formációkat –  pontos időpontok, tud-
nivalók, feltételek – közzétesszük majd 
a Csepeli Hírmondóban. 
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GÓÓÓL!

Tehetséges a gyermeke? Ügyes a labdajátékokban? Szeretné, hogy a sport 
révén jó közösségben egészséges, céltudatos, sikeres felnőtté váljon?

 
2015 őszétől kedvezményes focisulit indítunk Csepelen 
az Önkormányzat támogatásával!
A nehéz anyagi helyzetben lévő családok gyermekei számára is lehetővé tesz-
szük a minőségi sportolást és a tehetséggondozást. Csepel büszke sport-
hagyományait csak a fiatal tehetségek felkarolásával vihetjük tovább! 
Írassa be most Ön is 5–13 éves gyermekét az Önkormányzat 
által támogatott Csepel Utánpótlás SE focisulijába! 

Egyesületi tagdíj: csak 3000 Ft/hó!
Rászorultság esetén akár ingyenesen!

Ne maradjon le Ön sem!

LEGYEN A SPO
RT 

MINDENKIÉ!

Beiratkozás
és továBBi 
információ

személyesen:
Mindennap edzésidőben, 
15–20 óra között 
a Csepel SC területén 
(XXI., Béke tér 1.)

telefonon: 
JeneI JánoS 
sportegyesületi elnök 
70/334-6621

FazekaS attIla 
szakmai vezető 
30/940-6350

törő láSzló 
edző 
20/951-2729

e-mailBen:
f.attila54@freemail.hu

Önkormányzati focisUli csePelen: 

inDUl a Beiratkozás!

        Kedves Csepeli Szülő!

BorBély lénárD 
csePel Polgármestere

Beiratkozás: 
2015. aUgUsztUs 1-től!
csak 3000 ft/Hó!
rászorUlóknak ingyenesen!

foci5_hirdetes.indd   1 7/13/15   7:45 PM
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tovább színesedik 
a csepeli kulturális élet
Miután Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő civil szervezetekkel kapcsola-
tos törvényjavaslatát megszavazta a par-
lament, s azt a Magyar Közlönyben való 

megjelenéssel ki is hirdették, Borbély 
Lénárd polgármester rendkívüli testületi 
ülést hívott össze július 15-ére, majd az 
alábbi közleményt adta ki.

A telefonos közvélemény-kutatásra vá-
laszt adó csepeliek négyötöde, 4730-an 
válaszoltak igennel. „Fiatalabb korom-
ban	sokat	jártunk	a	feleségemmel	a	Mun-
kásotthonba. Jó ideje nem voltunk már ott, 
de most örömmel olvastam, hogy ismét  
a	csepelieké	lett	a	ház.	Engem	is	felhívtak	
telefonon,	igennel	válaszoltam	a	kérdésre.	
Jó, hogy minket, csepelieket is megkér-
deztek egy ilyen ügyben”– mondta el egy 
nyugdíjas, királyerdei olvasónk. 

közlemény
a csepeli képviselő-testület úgy döntött, hogy él a törvény adta lehetőségé-
vel, és eleget tesz a csepeli polgárok kérésének: kezdeményezi a csepeli mun-
kásotthon köztulajdonba vételét. ezzel a döntéssel a nagy múltú intézmény 
25 év után ismét a csepelieké lesz.

a munkásotthon csepeli köztulajdonba kerülése garanciát jelent a kultúra to-
vábbi fellendítésére, a csepeli polgárok életének további színesítésére, hiszen 
az önkormányzat kizárólagos célja a munkásotthon színvonalas működteté-
se, megújítása és felújítása. az önkormányzat a 100 százalékos tulajdonában 
lévő csepeli Városkép kft.-t javasolja a csepeli munkásotthon alapítvány te-
kintetében az alapítói jogok gyakorlójának, ezzel biztosítva az intézmény át-
látható, fenntartható és ellenőrizhető működését. köszönöm németh szilárd 
képviselő úrnak, hogy a törvénymódosítás benyújtásával mindezt lehetővé 
tette; köszönöm a csepeli képviselő-testületnek, hogy döntésével a munkás-
otthon köztulajdonba vételét támogatta; és végezetül, de nem utolsósorban 
köszönöm azoknak a csepeli polgároknak, akik a közvélemény-kutatás során 
közel 85 százalékban mondtak igent kezdeményezésünkre.

Borbély lénárd
csepel polgármestere

szabó szabolcs nemmel szavazott

A Csepeli Hírmondó 2015. július 16-án megjelent 14. számának A 
többség támogatja a Munkásotthon visszakerülését című cikkében 
a Csepeli Munkásotthon köztulajdonba vételéről írtunk. Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő indítványát – az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil 
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljá-
rási szabályokról szóló 2011 . évi CLXXXI. törvény módosításáról  
- az Országgyűlés július 6-án nagy többséggel elfogadta. A par-
lamenti szavazás eredményét azonban az írásban pontatlanul 
közöltük. A törvényjavaslatot 124 igen, 64 nem és 1 tartózko-

dás mellett fogadták el. (Az ellenzéki pártok országgyűlési kép-
viselői nemmel szavaztak, egy jobbikos képviselő tartózkodott). A 
4. oldalon megjelent táblázatban tévesen azt közöltük, hogy Szabó 
Szabolcs tartózkodott, ezzel szemben az országgyűlési képviselő 
nemmel szavazott a javaslatra. A táblázat érintett sora helyesen: 

 

Ténybeli tévedésünkért elnézést kérünk.

A Csepeli Munkásotthon az itt élők 
közadakozásából épült. Egyetért-e 
Ön azzal, hogy a Csepeli Munkás-
otthon visszakerüljön csepeli  
köztulajdonba, a kerületi  
önkormányzat kezelésébe?

iGeN
84,57%

NeM
15,43%

Németh Szilárd Szabó Szabolcs

Civil szervezetekkel 
(Munkásotthonnal) 
kapcsolatos T/5128. 
számú törvényjavaslat

IGEN NEM
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Csepel napján, július 18-án délelőtt még 
úgy tűnt, egy közelgő vihar elrettenti az 
érdeklődőket, de az aggodalom felesle-
ges volt. Helyenként ugyan villámlott, 
aztán az eső is rákezdett, de csakhamar 
kitisztult az ég. A csepeliek ezután szép 
számmal gyülekeztek, az esti Charlie-
koncertre már jócskán megtelt a Szent 
Imre téri színpad környéke. Az egész es-
tés műsorban először a Wrong Way nevű 
nagyszalontai zenekar lépett fel: ismert 
dalokat játszottak. 

Éppen kiderült az ég, amikor a program 
legünnepélyesebb része elkezdődött. Ek-
kor már százak figyelték a színpadot, és 
hallgatták Borbély Lénárd polgármes-
tert, aki nemcsak a téren egybegyűlte-
ket köszöntötte, hanem azokat is, akik a 
magyar állampolgársági esküjüket tették 
le. A ceremónia után nyolcan vehették át 

a magyar állampolgárságukról szóló do-
kumentumokat. 

Ezután szólították a színpadra Kontur 
Pált és Rácz Lajost, akik Csepel Dísz-
polgára kitüntető címben részesültek. 
Kontur Pál nyolc évig volt országgyű-
lési képviselő a Fidesz-KDNP frakció-
jában, eredeti foglalkozása autószerelő.  
A díszpolgári kitüntető címmel járó 
pénzjutalmából százezer forintot ajánlott 
fel egy csepeli birkózó fiatalembernek. 
Rácz Lajos Csepelen született, itt nőtt fel 
és a Csepel SC-ben lett birkózó. olimpiai 
ezüstérmes, világbajnok, kétszeres Euró-
pa-bajnok.

A napot Charlie nagy sikerű koncertje 
zárta. A népszerű előadónak több száz 
fős közönség tapsolt. 

Cs. A. 

kItüntetések és charlIe-koncert 

Csepel napja

Kontur Pál korábbi országgyűlési képviselő 
„Egész életemben kétkezi munkás voltam, negyven évig autósze-
relőként	dolgoztam.	Nyolc	évig,	2014-ig	voltam	parlamenti	kép-
viselő.	 Szakmai	 gyakorlatomat	 egy	mátyásföldi	 teherautó-szer-
vizben	szereztem,	ahol	kiváló	mesterektől	tanulhattam	a	szakmát.	
Egy	időben	Csepel	teherautókat	javítottam,	amiket	ma	is	képes	
lennék	 rendbe	 tenni.	 Sajnálom,	 hogy	 már	 nem	 léteznek	 ezek	 
a	 kiváló	 teherautók	 Magyarországon.	 Részmunkaidőben	 még	
mindig vállalok autószerelést. Csepel munkáskerületként példa-
ként	szerepelt	előttem,	mert	magam	is	munkás	voltam.	Tudtam,	
hogy	az	1956-os	forradalom	után	a	gyári	munkások	sokáig	búj-
tatták	 azokat,	 akiket	 üldöztek	 abban	 az	 időben.	 Feleségemmel	
három	gyereket	 neveltünk	 fel,	 s	már	nyolc	 unokánk	 van.	Nagy	
megtiszteltetés, hogy Csepel díszpolgárává választottak.” 

Rácz Lajos birkózó 
„Csepelen	születtem,	itt	nőttem	fel,	és	a	Csepel	SC-ben	kezdtem	
el a birkózást 1962-ben. Példaképem a csepeli Baracsi Imre, 
aki kétszeres magyar bajnok birkózó, de jól emlékszem Balczó 
Andrásra	is,	akire	nagyon	felnéztem	kissrác	koromban.	A	ma-
gyar bajnoki címet tizenegyszer nyertem el egyhuzamban, örö-
kös magyar bajnok lettem. A moszkvai olimpián ezüstérmet 
szereztem, voltam világbajnok és kétszeres Európa-bajnok. 
1971-ben	vonultam	be	katonának	Székesfehérváron:	itt	 ismer-
tem	meg	a	feleségemet,	a	városban	telepedtünk	le.	A	Testneve-
lési	Egyetem	szervezői	szakán	szereztem	diplomát,	a	szakedzői	

vizsgát	 is	 letettem.	 Sportolói	 pályafutásom	 után	 mesteredző-
ként	 tevékenykedtem	 a	 Honvéd	 Szondi-Karsai	 Alba	 birkózó-
egyletnél.	A	gyökereim	Csepelhez	 kötnek,	 nem	 felejtem	el	 azt	 
a	pezsgő	sportéletet,	amely	a	hatvanas	években	a	Csepel	SC-
ben	folyt.	Meglepett,	ugyanakkor	jólesett,	hogy	Csepel	díszpol-
gári címmel jutalmazott.”

Kontur Pál, Borbély Lénárd polgármester és Rácz Lajos

fo
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szabadidő

Bunkerlátogatás, koncertek, fánkfaló Verseny, mesterségBemutatók

Minden, ami Csepel
Csepel napja után a kánikulai hétvége va-
sárnapján egész napos családi programmal 
várták az érdeklődőket a Királyerdei Mű-
velődési Házban. A csepeli önkormányzat 
rendezvényén – melyet a Csepeli Városkép 
szervezett – mesterségbemutatók, a Tama-
riska-domb alatti óvóhely megtekintése, 
fánkfaló verseny, kézműves-foglalkozások 
és sok-sok játék kínáltak kellemes szóra-
kozást. A helytörténeti gyűjtemény Csepel 

és a gyár című kiállítása a rendezvény ide-
je alatt is várta látogatóit. 

Munkában a varrógép
A mesterségek utcájában régi foglalko-
zások művelői – cipész, kovács, szabó 
– tartottak bemutatót. A vállalkozó szel-
leműek a cipész segítségével papucs 
kulcstartót varrtak, a vasműves irányítá-
sával vaskampót és szöget kovácsoltak. 

Eredeti Csepel varrógépen pedig leven-
dulával töltött szívpárnák készültek. 

Gépek bűvöletében
Állandó érdeklődés kísérte a Csepel mo-
torok és kerékpárok, a Pannónia motorke-
rékpárok kiállítását, valamint a Csepeli 
Tűzőrség rohamkocsijának bemutatóját. 
A rekkenő hőség ellenére a gyerekek a 
népi játékok kipróbálása mellett folya-

Fánkfaló verseny
A	résztvevőknek	madzagon	felfüggesz-
tett, szamócalekvárral töltött és a tré-
fás	 látvány	 kedvéért	 baracklekvárral	
bekent darabokat kellett minél gyor-
sabban megenniük. A két gyermek- és 
egy	 felnőttforduló	 nyerteseinek	 aján-
déka	 labdajáték-ütő,	 Csepel-címeres	
bögre és kulcstartó volt.  

Turucz Alexandra, a gyerekverseny 
egyik győztese 
„Nagyon	szeretem	a	fánkot,	mindenféle	
ízt	kedvelek,	de	az	őszibarackos	vezet.	
Édesanyám szokott sütni nekem. A ver-
seny alatt végig nagyon izgultam, hogy 
leesik a sütemény. Az ajándéknak örülök 
legjobban, mert pont ilyenre vágytam.”

Szegedi Béla
„Unokahúgom kedvéért neveztem be 
a versenyre. Finom volt a baracklek-
várral	 bekent	 fánk.	 Igyekeztem	 nem	
leharapni rögtön az egészet, mert ak-
kor leesett volna. Jó volt a taktikám, 
nyertem.”
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szabadidő
Megkérdeztük a Jedlik Ányos Gimnázium három tanulóját, 

hogyan sikerült jeles bizonyítványt szerezniük tizenkét éven keresztül?

matosan ugráltak a trambulinon és a lég-
várban, a kicsik a körhintát választották 
kikapcsolódásul.

teherautóval az óvóhelyre
A gasztronómiai sátorban rostonsülteket, 
lángost, kürtőskalácsot, kézműves sörö-
ket, üdítőket és fagylaltot fogyasztottak 
a vendégek. A színes programok közül 
a legnagyobb sikert aratta a Tamariska-
domb alatti óvóhely meglátogatása, aho-
vá szinte félóránként Csepel teherautóval 
szállították több turnusban az előzetes be-
jelentkezéssel jelentkezőket. A nyári for-
róságban valódi felüdülést jelentett a hideg 
bunkerben töltött séta, ahol Babán József 
kalauzolta a látogatókat. 

boggie koncertje
A délelőtt kezdődött eseményen még a hűs 
árnyékban nézték a gyerekek a Pódium 
Színház Békaherceg című meseelőadását. 
A felnőtteknek vidám zenés kabaré-össze- 
állítást nyújtott a Veronika Stúdió társulata. 

Kora délután lépett színpadra az Eurovízi-
ós Dalfesztivál magyar indulója, Csemer 
Boglárka, Boggie és Sebestyén Áron.  
A közismert énekesnő közel egyórás kon-
certjét Borbély Lénárd polgármester Cse-
pel borával és virágcsokorral köszönte 
meg. A műsorszámok sorát remek han-
gulatú zenei produkciójával a Magnetic 
Zenekar zárta. 

Antal Zsuzsa

Igazi családi program 

Mándi Hajnalka három gyermekével 
érkezett a rendezvényre. „11 órától itt 
vagyunk.	Nemrég	költöztünk	Kispestről	
Csepelre. Most szabadságon vagyok, 
általában mindennap megyünk valaho-
vá. Minden játékot kipróbáltak a gyere-
kek.	Nagyon	 élvezték,	 hogy	 ingyen	 fel	
lehetett ülni a körhintára, és nem kellett 
számolni, hány kört mehetnek” – tette 
hozzá az édesanya.

Schuckert Szilvia ötéves kislányával 
a	meseelőadást	nézte	meg.	„Tetszett	
a	lányomnak	a	kézműves-foglalkozás,	
melyen lovacskát készített. Otthon van 
medencénk, nem mentünk strandra 
sem,	inkább	ezt	választottuk.	Mindig	fi-
gyeljük a kerületi újságot, hogy milyen 
közeli	programok	vannak.	Nemsokára	
hazamegyünk, megebédelünk és dél-
után az egész családdal visszajövünk.”

Csemer Boglárka, Boggie 
is koncertet adott 
a Királyerdei Művelődési Ház 
kertjében
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Idén,	július	27-ig	már	96	842	fő	lépett	
be törvénytelenül hazánk területére, eb-
ből	96	143	fő	a	szerb-magyar	határon.	

Ezek	a	számok	2014-ben	(!)	még	a	kö-
vetkezők	voltak:	összesen	44	709	fő	il-
legális	határsértő,	ebből	a	szerb	hatá-
ron	43	693	fő,	míg	2010-ben	mindössze	
3	154	fő,	amiből	2	337	fő	a	déli	határon.

Jól látszik a növekedés üteme és nagy-
sága:	 ha	 minden	 így	 maradna,	 akkor	
év	 végére	az	 illegális	 határsértők	 szá-
ma elérné a 200 ezret. Ezért döntött a 
magyar	kormány	a	műszaki	határzár,	a	
kerítés	megépítéséről.

kÜlföld

tusVáNYOs 26 –
több mint fesztivál!

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor résztvevői idén már 26. alka-
lommal cserélhettek eszmét a magyar 

nemzet történelméről, jelen helyzetéről 
és a magyarság jövőjéről a festői szép-
ségű Tusnádfürdőn. A rendkívül sokrétű 
kulturális programot a Csepeli Helytör-
téneti Gyűjtemény mozgókiállítása (egy 
Csepel törzsbusz) is színesítette, egyben 
kerületünk jó hírét öregbítve a Székely-
földön. Az eszmecserék, viták fő témája 
az európai illegális migráció volt. Orbán 
Viktor előadásában is ez volt a vezérfo-
nal. A miniszterelnök főbb gondolatait 
a szabadegyetemen jelen lévő Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, mint 
„helyszíni tudósítónk” tolmácsolja olva-
sóinknak.

a magyarok elutasítják 
az illegális bevándorlást
Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta, a 
magyarok úgy döntöttek, hogy nem akar-
nak törvénytelen bevándorlókat, és nem 
osztoznak az európai baloldal szellemi 
ámokfutásában. Számunkra a tét ma már 
Európa, az európai polgár életmódja, az 
európai értékek és nemzetek megmaradá-
sa vagy eltűnése, illetve felismerhetetlen-
ségig történő megváltozása. Azt szeret-
nénk, ha Európa az európaiaké maradna.

a baloldal nem szereti 
a magyarokat
De van valami, amit nemcsak szeretnénk, 
hanem akarunk is, mert ez csak tőlünk 
függ. Meg akarjuk őrizni a magyar Ma-
gyarországot! Ezt azért kell ismételten 
leszögezni – mondta a miniszterelnök –, 
mert vannak, akik erről másként gondol-
kodnak. Míg a magyar baloldal 2004-ben 
a külhoni magyarok ellen uszított, ma tárt 
karokkal ölelné keblére az illegális be-
vándorlókat. Ezek az emberek, ezek a po-
litikusok egyszerűen nem szeretik a ma-
gyarokat. Jó néhány brüsszeli pénzügyi 
és politikai erőközpont is abban érdekelt, 
hogy eltöröljék a nemzeti kereteket, fel-
számolják a nemzeti identitásokat.

elsöprő többségű egyetértés 
a Nemzeti konzultáción
A miniszterelnök megállapította, hogy 
az ország harapófogóba került: délről ér-

keznek az újabb bevándorlók, és fennáll a 
veszélye, hogy nyugatról is visszaküldik 
az innen távozott bevándorlókat Magyar-
országra. Ezt a kettős nyomást az ország 
nem bírja ki. Ezért szükség volt megkeres-
ni a közösségi egyetértés pontjait a nem-
zeti konzultációval. Orbán Viktor ezután 
ismertette a konzultáció főbb statisztikai 
adatait. A válaszadók elsöprő többsége, 95 
százaléka véli úgy, hogy a bevándorlás he-
lyett inkább a magyar családok, gyerme-
kek támogatására van szükség. A magyar 
emberek több mint kétharmada a saját 
élete szempontjából fontosnak tartja a ter-
rorizmus térnyerésének kérdését. Három-
negyedük gondolja úgy, hogy az illegális 
bevándorlók veszélyeztetik a magyarok 
munkahelyeit és megélhetését. Négyötö-
dük szerint Brüsszel politikája megbukott 
a bevándorlás és a terrorizmus kérdésében, 
ezért új megközelítésre, szigorúbb szabá-
lyozásra van szükség.

Megvédjük Magyarországot 
és európát
Augusztus 31-ig megépül a kerítés Magyar-
ország déli határán. Arra lehet számítani, 
hogy azonnal egyhatodára, egyhetedére 
csökken az illegális határátlépők aránya.

a magyar emberek döntöttek
„Mi egy biztos, és stabil ország, egységes 
és kiegyensúlyozott nemzet akarunk ma-
radni abban a bizonytalan világban, mely 
körülvesz bennünket” – fogalmazott a mi-
niszterelnök. „A világban ma bármi meg-
történhet, de mindannyian azt akarjuk, 
hogy ezzel szemben Magyarország olyan 
ország legyen, ahol nem történhet meg 
bármi!”– zárta előadását Orbán Viktor.

tisztelt Választópolgárok! 
kedves Csepeliek!

levélben és az interneten csaknem 
1 millió 1 százezer honfitársunk 
osztotta meg véleményét a poli-
tikai döntéshozókkal  az illegális 
bevándorlásról szóló nemzeti kon-
zultáció keretében. a sikeres pár-
beszédhez, illetve az elsöprő erejű 
végeredményhez csepelről is több 
ezren járultak hozzá. köszönöm 
minden csepelinek, aki elmondta, 
leírta véleményét, s ezzel segítette, 
támogatta és megvédte a kormány 
és az országgyűlés e fontos témá-
ban hozott döntéseit.

tisztelettel:

németh szilárd
országgyűlési képviselő

8 Csepeli Hírmondó



Csepel önkormányzata idén nem csak 
támogatóként, kiállítóként is részt vett 
a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktáborban július 21-e és 26-a között. 

Budapesttől közel 800 kilométerre, az er-
délyi Tusnádfürdőn is nagy sikert aratott  
a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény moz-
gó kiállítása. Volt, aki a programot ol-
vasva célirányosan érkezett az 1975-ben 
gyártott teherautóhoz. 

Csepszit a Honvédelmi Minisztérium aján-
dékozta Csepel önkormányzatának  Né-
meth Szilárd, Csepel akkori polgármestere 
közbenjárása nyomán. Az autót 2014-ben 
felújították, azóta üzemel mint kiállítóhely. 
Különlegessége, hogy a belső terében a 
Weiss Manfréd Művek által gyártott hasz-
nálati eszközök tekinthetők meg: a spar-
helttől a varrógépen át a Csepel bicikliig 
(Pajtás) számos különleges tárgy kapott itt 
helyet. (Sokan nem tudják például, hogy a 
gyárban nem csak töltényhüvelyeket, de re-
pülőgépmotort is gyártottak egy időben.)

Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
– aki maga is jelen volt Tusnádfürdőn – és 
Borbély Lénárd polgármester úgy gondol-
ta, a hozzájuk érkező érdeklődésnek ele-
get téve idén megörvendeztetik a rendez-
vény látogatóit egy kis különlegességgel: 
Csepel-sátrat állított fel, amire sokan a 
kint tartózkodó politikusok közül is kí-
váncsiak voltak.

A guruló tárlatot megtekintette Tőkés 
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács (EMNT) elnöke, Németh Zsolt, az 
Országgyűlés külügyi bizottságának el-
nöke, Balog Zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere, Fráter Olivér, a Nemzetstra-
tégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, va-
lamint Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar 
Néppárt elnöke is. 

Balog Zoltán meglepve tapasztalta, hogy 
Magyarországtól ilyen messze Csepel-
re talál. Ahogy az emlékkönyvbe írta: 
„Csepel és Erdély is összetartoznak, mint 
mi mind magyarok”. Tőkés László püspök 
szerint „van mire építeni. A múlt kötelez. 
Kívánom	Csepel	újkori	 felemelkedését	 Is-
ten áldásával”. Németh Zsolt arról érdek-
lődött, gyártanak-e a napjainkban bármit 
is a nagy múltú WM gyárban, és javasol-
ta, a kiállítótérben helyezzük el Mansfeld 
Péter fotóját, akinek nevét és arcát szo-
rosan össze lehet és kell kötni Csepellel. 
„Gratulálok a Csepszi létrehozásához, 
nagy	ötlet,	kiváló	megvalósítás.	Kívánom,	
hogy	Csepel	az	»új	utakon«	merítsen	erőt	
a	múlt	sikereiből!”

Csepszi sikere töretlen, s ennek híre ment. 
Ősszel ismét utazik, ezúttal Csepel test-
vérvárosába, Nagyszalontára hívták.

Kitzinger Adrienn

kÜlföld

Guruló Csepel-kiállítás erdélyben

Anita és Ákos (Nagyszalonta) – a mo-
toron: a nagymamának is van otthon 
lábbal hajtós Csepel varrógépe

Tőkés László és Németh Zsolt is meglepődött, milyen sok eszközt, tárgyat gyár-
tottak a WM-ben annak idején

Sokan	 érkeztek	 Erdélyországból	 (Zen-
ta,	Marosvásárhely,	 Szováta,	Kézdivá-
sárhely,	Csíkszereda,	Uzon),	 de	 a	mai	
Magyarország	 területéről	 is.	Olyanok,	
akik még nem jártak Csepelen, de a 
kiállítás	 felkeltette	 érdeklődésüket	 és	
ígérték, egyszer biztosan ellátogatnak  
a	patinás	kerületbe.	Többen	nagyszüle-
ik,	dédszüleik	használati	tárgyait	is	fel-
fedezték	a	kiállítótérben,	ám	eddig	nem	
ismerték a WM logót, nem tudták, hol 
készültek az eszközök, mi a történetük. 
Ők	most	ezzel	a	tudással	gazdagabban	
térhettek	haza	Tusnádfürdőről.

„A	 képek	 felkeltették	 érdeklődésemet,	
ősszel	meglátogatom	Csepel	nevezetes-
ségeit,	parkjait”	–	 írta	Enikő	Csíksze-
redáról.

fotó: k
itzinger a
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Az idei nyáron is népszerű a csepeli gye-
rekek körében a Sport-, Szabadidő- és 
Rendezvényközpontban működő nap-
közis tábor. Sokan visszajárnak egy-egy 
hétre, van, aki az egész szünetet itt tölti. 
Az unatkozás kizárt, mivel a hétközna-
pokat játékok, különféle sportfoglalko-
zások és kirándulások színesítik, a ki-
kapcsolódás tehát garantált. 

Nagy az érdeklődés
Átlagosan háromszáz gyermek felügye-
letét látják el a pedagógusok, azonban 
évek óta nem volt ilyen magas létszámú 
érdeklődés a tábor iránt – tájékoztatta la-
punkat Varga Gáborné táborvezető. „Be-
fogadtunk	 olyan	 gyerekeket	 is,	 akik	most	
szeptemberben	kezdik	az	iskolában	az	első	
osztályt. Meglepetésként ért minket, hogy 
– a tavalyi évhez képest – sokkal több  
a	 kisebb	 korosztályú	 vakációzó.	 Nagyon	
jól	érzik	magukat	nálunk,	szívesen	fogad-
ják a nagyobbak segítségét. Örülök annak, 
hogy	most	egészséges	arányban	van	a	férfi	

és	női	kollégák	létszáma,	ami	azért	fontos,	
mert sajnos sok gyerek csonka családban 
nő	 fel,	 és	 legalább	 itt	 lát	 férfimodellt” – 
tette hozzá a táborvezető. 

Minden héten más téma
Kilenc rajra vigyáznak a pedagógusok, 
mellettük még a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtól érkező közfoglal-
koztatottak és az önkéntes közösségi 
szolgálatot teljesítő diákok is a gyerekek 
mellett vannak. 

A szervezők változatos programokkal 
színesítik a hétköznapokat, minden hé-
ten más-más téma közül válogathatnak 
a résztvevők. Péntekenként egy varázs-
gömbből húzzák ki a következő hét pro-
jektjét, amely lehet, ének, zene, néptánc, 
rekordok hete vagy mesefeldolgozás a mai 
kor szelleméhez igazodva. Délelőttönként 
készülnek fel a gyerekek az adott hét té-
májára, s ezt gálaműsoron mutatják be 
társaiknak. 

egy kis helytörténet
Új programlehetőséggel csatlakozott a 
Királyerdei Művelődési Ház a nyári tá-
borhoz. A Csepeli Helytörténeti Gyűjte-
ményt tekinthetik meg a gyerekek, egy 
órát tárlatvezetésen töltenek, a másik egy 

órában kézimunka-foglalkozáson vesz-
nek részt. A külsős programok között fix 
napokon (kedd, szerda, csütörtök) a Posz-
tógyári Tanuszodába látogatnak el, ahol 
egy héten hat csoport másfél órát tölt. Az 
önkormányzat támogatásával szerdán-
ként az újpesti Tarzan parkba is elviszik 
őket. 

Hogyan telik egy nap?
Reggel hat órától ügyeletet tartanak a 
Karácsony Sándor Általános Iskolában 
és a táborban. A busszal érkezőket há-
rom turnusban szállítják a helyszínre, a 
folyamatos reggelizés fél kilencig zaj-
lik. Hétfőnként történik a csoportbeosz-
tás. Kilenc és tíz óra között a gyerekek 
feldolgozzák a hét témáját, majd sport-
foglalkozás következik, utána déltől fél 
kettőig ebédelnek. A szabadon választott 
szabadidős tevékenységekhez (focizás, 
kosárlabda, zsinórlabda, teke, kézműves 
foglalkozás, gyöngyfűzés, társasjátékok, 
színezés, gyurmázás, pingpong, csocsó, 
hajfodrászat, mandalafestés) minden-
hová be van osztva egy-egy pedagógus.  
A táborzárás fél háromkor van, értékelik 
a napot, jutalmakat kapnak a résztvevők, 
meguzsonnáznak és rendet raknak. 

A gyerekeket augusztus 14-éig várják.

tábor a duna-parton

Hogyan érzik  magukat a tá-
borozók és a pedagógusok?

Csapó Balázs (Éltes Mátyás Általános 
Iskola, X. kerület)
„Közel	lakom,	így	a	reggeli	felkelés	nem	
okoz	 gondot.	 Négy	 éve	 járok	 ide,	 jó	 itt	
lenni.		Sokféle	program	közül	válogatha-
tunk és a közös játék során jobban meg-
ismerjük	 egymást.	 Kedvencem	 a	 póker	
Laci bácsival.”

Góg Tamás (Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola)
„Most	 fejeztem	 be	 a	 nyolcadik	 osztályt.	
Negyedik	 osztálytól	 kezdve	 rendszeresen	
járok ide, pár hetet minden nyáron itt töl-
töttem. Jók a programok, a társaság. Az 
első	 héten	 még	 kevesen	 vagyunk,	 aztán	

feltöltődik	a	létszám.	A	pókerért	én	is	ra-
jongok, de a pingpongozás szintén nagy 
kedvenc.”

Várhelyi Gabriella (Mészáros Jenő Spe-
ciális Általános Iskola)
„Több	mint	tíz	éve	táboroztatok.	Mindig	vá-
rom	a	nyarat,	nekem	az	itt	töltött	idő	való-
ságos	felüdülés,	felér	egy	nyaralással,	igazi	
kikapcsolódás a gyerekekkel és a kollégák-
kal. Élvezem minden percét.”

Takács Eszter (Nagy Imre Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola)
„Nekem	 is	 feltöltődést	 jelent	 az	 itt	 töltött	
idő,	már	öt	éve	táboroztatok.	Minden	héten	
más-más gyerekkel vagyunk. Bár itt jóval 
nagyobb a szabadság, itt is be kell tartani a 
szabályokat, hogy minden rendben legyen.”

A napközis táborban minden évben 
sok gyerek tölti a szünidő egy részét. 
A párakapu idén is nagyon népszerű

fotó: szria

10 Csepeli Hírmondó



Egy hónap van hátra a nyári szünidőből 
– a legtöbb gyerek ilyenkor ijedten döb-
ben rá, hogy már alig van idő elolvasni  
a kötelező olvasmányokat, és megoldani 
a vakáció idejére kirótt temérdek ma-
tekpéldát. 

Közben a szülőkben felmerül a kérdés, 
hogy vajon szükség van-e arra, hogy a gye-
rekek – legyen szó akár alsó tagozatos, akár 
gimnazista korúakról – tanuljanak a nyári 
szünetben. Pro és kontra is elhangzanak 
érvek, abban azonban nagyrészt egyetért  
a pedagógustársadalom, hogy a vakáció-
nak a pihenésről kell szólnia.

feszített tempó
A tanév dolgos hétköznapjain nagyon sok-
szor lehet hallani, hogy a diákok egyre in-
kább túlterheltek. Egyedül a szünetek és a 
nyári vakáció tud enyhíteni a fáradtságon. 

Ennek ellenére sok pedagógus a legforróbb 
hónapokra is kötelező házi feladatot ad a ta-
nítványainak, gyakran meglehetősen sokat. 

Ez tulajdonképpen érthető, hiszen a tanter-
vek rendkívül feszített tempót diktálnak a 
legtöbb tantárgynál, ami miatt nincs lehe-
tőség értékes tanórákat áldozni az év eleji 
ismétlésekre és a visszarázódásra. A szün-
idei házi feladat valóban alkalmas arra, 
hogy a gyerekek könnyebben fel tudják 
idézni a tanultakat az új tanévben, de vajon 
mit kell ezért feláldozniuk?

Nyáron is lehet tanulni…
A házi feladat a tanév közben is állandó 
konfliktusforrás a tanár és a gyerekek között. 
Kötelesség elkészíteni, de a nebulók rend-
szerint nem belső késztetésből oldják meg, 
hanem külső motivációk hajtják őket, mint 
például a hiányzó háziért járó rossz jegyek 
– a nyári szünetre vonatkozóan ez különösen 
igaz. Vannak, akiket a szabadidőben történő 
tanulástól egyszerűen a házi feladat kötelező 
jellege riaszt el, néha a szorgalmi feladatokat 
sokan szívesebben végzik el. 

Egy gyermek életében a tanulás nem csu-
pán az iskolai tananyag elsajátítását jelenti. 
Egy sor olyan képességet, készséget is meg 
kell tanulnia, ami aztán a nagybetűs élet-
ben elengedhetetlen. Fontos a szabadság – 
a nyári szünetbe a lustálkodás is belefér, de 
minél több minőségi tevékenységet is kell 

végezni. Például egy táborban új társaság-
ba kerül, ezzel fejlődik a szociális készsé-
ge, kirándulások vagy a nyaralás alkalmá-
val érdekes, új helyeket ismer meg, amivel 
tágul a világlátása – játszótéren, vagy akár 
a strandon úszás közben fejlődnek a moto-
rikus képességei. A nyári szünet adta sza-
badság szinte végtelen lehetőségeket bizto-
sít nem csak a kikapcsolódásra, de az aktív 
tevékenységeken keresztül a tanulásra is.

Nem kell aggódni tehát, nem igaz, hogy 
a gyerekek semmit nem tanulnak nyáron 
– ennek épp az ellenkezője igaz: a nyári 
táboroktól egészen akár a számítógépes já-
tékokig bármilyen változatos tevékenység  
a gyerekek fejlődését szolgálhatja.

túl meleg van
A nyári kötelező tanulás ellen szóló érvet 
szolgáltat hazánk klímája is. A két és fél hó-
napos vakáció idején általában rekkenő hő-
ség van nálunk, ami igencsak megnehezíti 
a szellemi munkavégzést – ezt mi, felnőttek 
is nagyon jól tudjuk. Az éghajlat komolyan 
befolyásolja a tanév rendjét Európa más 
országaiban is. A jóval hidegebb Finnor-
szágban például rövidebb a nyári szünet:  
a tanév hozzánk hasonlóan június elején ér 
véget, de már augusztus közepén elkezdő-
dik. A kiegyensúlyozott, egész évben hűvös 
óceáni éghajlatú Nagy-Britanniában a nyári 
szünet mindössze hathetes, a tanév július 
végén ér véget, és szeptember elején kez-
dődik. A déli országokban rendszerint egy 
héttel hosszabb a nyári szünet, mint nálunk, 
a mediterráneumban inkább a nap rendje 
tér el – Spanyolországban például déltől há-
romórás szieszta jár minden gyereknek.

A nyári szünet tehát már csak a nagy me-
legre való tekintettel is a felhőtlen kikap-
csolódásé és szórakozásé. A lapunk által 
megkérdezett pedagógusok mind azt nyi-
latkozták, hogy nyáron nem célszerű tanul-
ni. Nem helyes kötelező jelleggel rávenni 
a gyerekeket a tanulásra, hiszen ha nyáron 
sem szabadulhatnak az iskolai kötöttsé-
gektől, akkor nehezebben fogadják el őket 
a tanév alatt is! A tanárok egyöntetű véle-
ménye szerint egyensúlyra kell törekedni: 
legyenek nyáron programok, táborok, ki-
rándulások, de azért pihenni is legyen idő.

Miss Nándor

szÜNidő

Vakáció – gyerekek szabadságon?

Fontos, hogy a nyári 
szünetben csak annyit 
tanuljanak a gyerekek, 
amennyihez kedvük van 
– hiszen ami kötelező, az 
nagy terhet jelent, és inkább 
kibújnak alóla. Kivételt jelent 
természetesen, ha nyári 
pótvizsgára kell felkészülni.

fotó: pixabay
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Veszélyes vérszívók
A kullancsok által leggyakrabban terjesz-
tett betegség a Lyme-kór, mely hosszabb 
távon bőrbetegséggel és idegrendszeri szö-
vődményekkel jár. A fertőzöttség influen-
zaszerű tünetekkel, magas lázzal, ízületi 
fájdalmakkal, torokfájással és kimerült-
séggel jár, minden esetben köhögés nélkül. 
A csípést követően piros, jellegzetesen 
gyűrű alakban egyre nagyobbodó bőrel-
változás jelentkezik.

Mi a teendő kullancscsípés esetén?
A kullancsot haladéktalanul el kell távolí-
tani a patikában kapható kullancseltávolító 
csipesz segítségével. Az eszközzel fogjuk 
meg a kullancsot, s határozott mozdulattal 

a csípés irányába húzzuk ki a bőrből a kul-
lancsot. A fertőzést a potroha tartalmával 
közvetíti, ezért nem kell megijedni, ha a 
szívószerve – köznyelven feje – beszakad 
az eltávolítás során. Ez bajt már nem okoz, 
magától kilökődik. Fontos az is, hogy fer-
tőtlenítsük a csípés helyét

Célszerű a patikában kapható úgynevezett 
kullancsteszttel megvizsgálni a kullan-
csot. Amennyiben a teszt a kullancs fer-
tőzöttségét mutatja, forduljunk orvoshoz. 
Korai kezeléssel elkerülhető a betegség.  
A csípés helyén allergiás reakció is kiala-
kulhat, ám ez rövid idő alatt eltűnik.

lyme-folt: jellegzetes bőrelváltozás
Ha arra gyanakszunk, hogy kullancscsí-
pés okozza a bőrpírt, de a csípést nem vet-
tük észre, kullancsot nem látunk, legalább 
8 cm átmérőjű foltnak kell lennie ahhoz, 
hogy kullancsra gyanakodjunk. Ameny-
nyiben a Lyme-foltról fent leírt 
feltételek nem teljesülnek, bőr-
gyógyász szakorvoshoz kell 
fordulni. A tévesen felállított 
Lyme-kór diagnózisa és az eh-
hez kapcsolódó kezelések ártal-
masak lehetnek.

súlyos tünetek
Az arcon kezdődő Lyme-folt 
megkülönböztetett ellátást indo-
kol: ezt a fül mögötti kullancs-
csípés okozza. A kialakuló 
gyűrűből csak a fül előtti, közel 
függőleges csík látható. Ez az 
orr felé húzódik, majd eltűnhet. 
Fertőzött kullancs csípése esetén 
napokon belül kialakulhat arc-
idegbénulás. A folt megjelenését 
követő napokban már arcidegbénu-
lás és agyhártyagyulladás alakulhat 

ki, ezek kezelése bonyolultabb, és persze a 
szövődmények miatt is gyors diagnózisra 
van szükség. Az ilyen esetekben is specia-
lista feladata a teendők meghatározása.Fontos tudnivalók

Tartsunk	 otthon	 kullancscsipeszt!	 Ne	
féljünk	 eltávolítani	 a	 kullancsot,	 nem	
okozhatunk	 bajt	 az	 eltávolítással.	 Ne	
alkalmazzuk azokat a házi praktiká-
kat, amiket itt-ott hallottunk. A zsírral 
bekenés, csipesszel kicsavarás, stb. kö-
vetkeztében a kullancs bacilustartalmú 
nyálat	 köp	 áldozatába.	 Tehát	 e	 népi	
módszerek	éppen	a	megelőzendő	fertő-
ződést	idézik	elő!	A	gyerekeknek	mond-
juk el, hogy ha a táborozás során kul-
lancsot	 találnak	 a	 bőrükben,	 kullancs	
csípi	meg	őket,	azonnal	 jelentkezzenek	
a	felügyelő	felnőtteknél.

Fokozódó	 panaszok	 esetén	 forduljunk	
szakorvoshoz.

Nem	 minden	 kullancs	 fertőzött,	 de	 a	
gyors beavatkozás, a kullancs haladék-
talan	eltávolítása	a	felfedezését	követő-
en	mindenki	számára	nagyon	fontos.

Halló!  itt a tóth ilona 
egészségügyi szolgálat
Új rovattal jelentkezünk. Ezután rendszeresen hírt adunk mindenről, ami a szakren-
delő, illetve az alapellátás háza táján történik, de igyekszünk egy-egy érdeklődésre 
számot tartó betegséggel, illetve annak ellátásával kapcsolatos témával is foglalkozni. 

Kötelező iratok

A szakorvosi rendelésekre való be-
jelentkezéshez minden alkalommal 
szükség van a személyi igazolványra, 
a lakcímkártyára és a tajkártyára. 
Abban az esetben, ha beutalóköteles 
rendelésre érkezik a beteg, a házi-
orvos által adott beutalón három 
számnak	szerepelnie	kell:	a	háziorvos	
érvényes munkahelyi kódjának, pe-
csétszámának és naplószámának. 

Felhívjuk	a	figyelmet	arra,	hogy	a	nyári	
szabadságok miatt módosulhat egyes 
szakorvosok rendelési 
ideje, ezért kér-
jük, hogy az ak-
tuális rendelési 
időpontokról	
a	 427-5100	
központi szá-
mon, vagy a 
betegirányító 
427-5175-ös	
számán érdek-
lődjön.

fotó: w
ikipédia
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Új ápolási részleg az otthonban
aktuális

Demens ápolási részleget adtak át a Tejút 
utcai Olajág Otthonban július 13-án. A 
tizennégy, korszerűen felújított, két-há-
rom ágyas szobákban összesen harminc-
három, szellemileg leépült beteg ellátása 
történik. Az új részleget Ábel Attila al-
polgármesterrel közösen dr. Klár András 
főigazgató nyitotta meg. 

A főigazgató megköszönte a kerületi ön-
kormányzat képviselőinek a hivatalos 
ügyekben nyújtott segítőkészségét.  

„Az	 időskorúak	 iránti	 elkötelezettségün-
ket	mutatja,	hogy	a	Humán	Szolgáltatások	
Igazgatóságának Vereckei utca 10. szám 
alatti,	 az	 idősek	 nappali	 ellátását	 biztosí-

tó	 épületében	–	 felismerve	azt	 is,	 hogy	az	
idősellátást	 igénybe	 venni	 kívánók	 közül	
egyre nagyobb számban vannak demencia 
kórképben	 szenvedők	 –	 kialakítottak	 egy	
demens	részleget.	Jelenleg	a	működési	en-
gedély beszerzése zajlik” – osztotta meg  
a hírt a jelenlévőkkel az alpolgármester.  

A Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
képviseletében Újvárosi Tibor intéz-
ményvezető-helyettes azt hangsúlyozta, 
hogy a két intézmény között kialakulóban 
van a nappali ellátásra irányuló együtt-
működési megállapodás. 

ingyenes gyerekétkeztetés: 
bővül az érintettek köre
felhívás

2015. szeptember 1-től – meghatározott feltételek megléte 
esetén – kibővül a bölcsődében, óvodában ingyenesen és az 
iskolában kedvezményesen étkezők köre. 

a kedvezmény a szülő által leadott nyilatkozattal kérhető. 
a nyilatkozatot minden jogosultnak – a jelenleg is étkezé-
si kedvezményben részesülőnek is – be kell nyújtani!

kérjük, hogy a bölcsődéseket és óvodásokat érintő nyi-
latkozatot 2015. augusztus 5-ig juttassák el a gyermek 

saját intézményébe a kedvezményre való jogosultság 
igazolásával együtt. 

tájékoztatás és nyilatkozat-űrlap kérhető az ügyeletes 
óvodákban, a zárva tartó óvodákban a szerdai ügyeleti 
időszakban, az óvodaigazgatóságon (csete B. u. 13., tel.: 
211-3341) és a Belvárosi Bölcsődében (karácsony s. u. 17. 
tel.: 276-0712). az iskolai befizetésről az iskola honlap-
ján tájékozódhatnak az érintettek.

a nyilatkozat kitölthető formátumban, a tájékoztatóval 
együtt megtalálható a www.csepel.hu honlapon is.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Intézményfelügyeleti Ágazat

Mi a demencia?
Egyre	 fokozódó	 memóriazavar	 a	
demencia, amihez a szellemi és az in-
tellektuális képességek romlása és 
pszichés tünetek is társulhatnak. A ge-
netikai hajlam és az életkor az, melyek 
a	 betegség	 kialakulásnak	 legfontosabb	
kockázati	tényezői.	Az	esetek	körülbelül	
90 százalékának hátterében Alzheimer-
kór, illetve az agyi keringés zavara áll. 
A	demencia	 jellegzetes	 tünetei:	memó-
riazavar,	 a	 figyelem	 hanyatlása,	 	 kife-
jezőkészség	 zavara	 (egyszerű	 szavakat	
elfelejt	a	beteg,	vagy	más	szavakat	hasz-
nál	helyettük	stb.),	időbeli	és	térbeli	dez-
orientáltság	 (ismerős	 helyeken	 eltéved	
stb.).	A	demencia	kialakulását	gyakran	
kíséri a személyiség megváltozása.  

fotó: pixabay
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EGyhÁzI élEt

„Gyertek, 
pihenjetek 
egy kicsit"
Egy nyári vasárnap evangéliumában 
ezzel hívja Urunk fáradt apostola-
it: „mert olyan nagy jövés-menés volt 
körülöttük, hogy még evésre sem ma-
radt idejük”. Ő maga gyakran elvonul 
hegytetőkre, magányos helyekre. Igaz, 
inkább éjszaka – Atyjával beszélni. 
Nem menekült, feltöltődött.

Most a szünet, a nyaralások idején 
erre buzdítja térítő útjukról visszajött 
apostolait. Hogy feltöltődve, új erőre 
kapjanak. Még a jó hír vivőinek is van 
szükségük pihenésre.

Akkor a munkában is lehet megállás, 
így biztat minket is. Rá is szorulunk. A 
szokatlan forróság meg minden erőnket 
kiveszi, végsőkig próbálja az idegeket.

De nem állhat meg az áram, az erőmű-
vek, a víz, a kukások. Nem állhat meg 
a vonat, a busz. Forróságban is sütni 
kell a kenyeret, naponta fejni a tehenet, 
piacra vinni a zöldséget. Gondolunk-e 
rájuk? Nem állhat meg a nővér a for-
ró kórteremben, az orvos a műtőben, 
mentős az úton, rendőr a határnál. 
Gondolunk-e rájuk? Nem állhat meg, 
akit szorongatnak a számlák, hanem 
fáradtan, kimerülten pihenés nélkül 
megy második, harmadik műszakjába. 
Gondolunk-e rájuk?

Gondolunk-e olyan igazságosabb vi-
lágra, ahol Urunk szavaival a „munkás 
megérdemli a maga bérét” – amiből 
kicsit el tud menni pihenni is? Amit 
olyan sokan megérdemelnének!

 Kispál György plébános

Égtek a mobilok az inkei horgásztó part-
ján, a cserkészek nem győzték kapkodni. 
Csak egy-két szót válaszoltak: „Apa most 
nem	érek	rá,	verjük	a	cövekeket!	Anya	jól	
vagyok, most le kell tennem, kapaszkodunk 
a	 ponyvába!” A csepeli pusztítást látva 
hogyne aggódtak volna a szülők vadon-
ban táborozó gyermekeikért!

Csakhogy mindent tudtunk napokkal 
előre! Így bújtattuk a sátrakat hatalmas 
fák által védett helyre, így árkoltunk, így 
rögzítettünk. A vészjósló morgásra, a ka-
vargó felhőkre méteres cövekekkel vála-
szoltunk. S amikor itthon mindent tört, 

zúzott, a gyerekek a ponyva védelme alatt 
már derűsen, jókedvűen nézték a záport, 
a  felhőket, a villámokat, a felkapott hul-
lámokat. A 813-as prohászkások élvezték 
a vihart. Mint anno Dániában: csak a ma-
gyarok sátrai maradtak a helyükön.

Így volt ez kezdettől a cserkészet száz éve 
alatt. Mindig viharban: küzdve az esendő 
emberi természettel, a lázadó kamasz kor-
ral. De kezdettől volt kapaszkodó: a szilárd 
hit, és erős cövekek, a cserkészek tíz törvé-
nye. És az eredmény egy balatoni templom 
kapuján olvasható: „Állom	a	vihart!”

 Kispál György

Cserkészek – viharban

Mammográfiás 
szűrés
A korai felismerés eszköze a mammo-
gráfiás szűrővizsgálat.

a XXI. kerületben lakó 45–65 éves 
nők, akik utolsó mammográfiás vizs-
gálata óta eltelt két év, névre szóló 
meghívót kapnak, amin szerepel, hogy 
mikor várják őket a mamma eü. zrt. 
mobil állomásán (XXI. ker. szakrende-
lő melletti parkoló, görgey artúr tér; 
tel.: 06 -30/257-2836) vizsgálatra.

Vegyen részt ön is  
a mammográfiás  
szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgá-
lat térítés-
mentes. 
Az idejében 
felismert mell-
daganat gyógyítható!

Információ:
Budapest főváros kormányhivatala 
népegészségügyi főosztály
tel.: 465-3823
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Az Így főznek a polgármesterek és köz-
életi személyiségek című kiadvány in-
terjúkkal, történetekkel, receptekkel és 
fotókkal mutatja be hazánk városveze-
tőit, politikusait úgy, ahogyan még nem 
ismerjük őket. 

A könyv segítségével elkészíthetjük töb-
bek között Tarlós István, Borkai Zsolt, 
Kriza Ákos, Papcsák Ferenc, Pokorni 
Zoltán és Németh Szilárd kedvenc ételeit, 
elolvashatjuk gasztronómiával kapcsola-
tos gondolataikat, megtudhatjuk, mikor 
fogtak először kezükbe fakanalat. 

A könyvbemutatón Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselő felesége lapunknak 
elmondta, családjukban a főzés elsősorban 
a férje kiváltsága. „A konyhában nekem 
gyakorlatilag csak a konyhalány szerepe 
jut. A krumplipucolással, a panírozással és 
a	 mosogatással	 kell	 csak	 foglalkoznom,	 ő	
minden	 ételt	 elkészít.	 Szeret	 kísérletezni	 új	
ízekkel,	 és	 nagyon	 jól	 fűszerez”	 – mondta 
Némethné Molnár Ildikó. A könyvben in-
terjút olvashatunk Németh Szilárddal, aki 
mesél gyermekkora ízeiről, és a család leg-
gyakoribb ételeiről. „Már gyerekkorom óta 
érdekel	a	főzés.	Szüleim	hétvégenként	kijár-
tak a telkünkre, ahol zöldséget-gyümölcsöt 
termesztettek. Mire hazaértek, én terített 
asztallal	vártam	őket.	Amikor	tanítottam,	so-
kat	voltam	vándortáborokban.	Egy	fantasz-
tikus	személyiség,	Rudi	bácsi	 főzött	mindig	

a	 gyerekekre,	 és	 amikor	 ő	már	nem	 tudott	
jönni,	én	vettem	át	tőle	ezt	a	megtisztelő	sze-
repet.	 Harminc-negyven	 gyerekre	 főztem	
kondérokban, számunkra ismeretlen volt 
a konzerv” – idézte fel emlékeit Németh 
Szilárd, aki szereti a sok zöldséget, de azt 
vallja, hogy hús nélkül nincs igazi étel: fő 
kedvencei a csülök, a pacal és a marhapofa. 
Desszerteket is szokott készíteni, a gyere-
keknek többnyire palacsintát és fagylaltot. 

A legjobban a hagyományos süteményeket 
szereti, a bejglikészítést édesanyjától ta-
nulta meg. A hájas tészta is nagy kedven-
ce, ami szerinte penyigei szilvalekvárral  
a legjobb. Németh Szilárd, aki a könyvben 
a gombás, füstölt nyúljás (a hasaszalonnán, 
a háj alatti részen fekvő hús a disznó nyu-
la, nyúlja – a szerk.) és a pacal receptjét 
osztja meg az olvasókkal.

lass

A tavaly 64 éves korában elhunyt Velekei 
József grafikus és szobrászművész emlé-
kére nyílt kiállítás a Csepel Galériában.  

A tárlatot Fűkő Béla szobrászművész nyi-
totta meg. Beszédében méltatta az alkotó 
munkásságát, majd személyes élményein 
keresztül így emlékezett rá: „Belső	 ere-
je,	 energikussága,	 művészi	 elhivatottsága	
egyedülállóvá tette. Beavatásnak tartotta 
a	 faragást,	 és	 átszellemült	munkáját	 látva	
mindig azt éreztem, hogy az egyedüli igaz-
ságot szeretné megszólaltatni a munkáiban. 
Minden ütésében ott volt a részvét, az ima 

mindenek	feletti	ereje” – tette hozzá a szob-
rászművész. 

Velekei József grafikái és faszobrai mellett 
művészbarátai – Beretvás Csanád, Húber 
András, Gábor Éva Mária, Tihanyi Viktor 
(képünkön Pihenő angyal című alkotása), 
Nikmond Beáta, Pálffy Katalin, Fűkő Béla, 
Szlavkó László, ifj. Szlávics László, Katona 
Zsuzsa, Nagy Sándor, Gádor Magda, Vár-
nagy Ildikó, Szabó Virág, Várhegyi György 
– alkotásai is láthatóak a galériában.   

A kiállítás augusztus 23-áig látogatható.

Így főznek a politikusok

Velekei józsef-emlékkiállítás
Némethné Molnár Ildikó: „A férjem nagyon jól főz, szeret új ízekkel kísérletezni”

fotó: szria
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Lakossági bejelentések alapján fakivágá-
sokat, illetve – a tervezett ütem szerint – 
fűkaszálást végeznek a Városgazda mun-
katársai. Az Aprajafalva óvoda udvarának 
felújítása, rendezése is megtörténik. 

Elindul a játszótér-felújítási program: 
ennek keretében egyes játszótereken na-
gyobb karbantartási munkálatok és kisebb 
részben beruházási feladatok várhatóak.

A parki locsolóhálózat és kerti csapok kar-
bantartása folyamatos.

Viharkárok
A július 8-ai vihar kárainak elhárítása je-
lenleg is folyik. Telefonos, e-mailes beje-
lentések július 15-éig folyamatosan érkez-
tek a céghez: a bejelentések száma 353 volt. 
45 db fa dőlt ki, 118 fát gallyaztak, az el-
szállított zöldhulladék körülbelül 960 m3. 

Jelenleg a fasorfenntartási csoport tagjai 
végzik az utómunkálatokat, minden beje-
lentést folyamatosan kezeltek és – a lehe-
tőségekhez mérten – gyorsan intézkedtek. 
Az okozott kár és az érintett terület nagy-

sága miatt azon-
ban a vihar után 
nem tudtak mindenhol 
azonnal megjelenni, az 
elhárító és eltakarítási mun-
kálatok július végéig folyama-
tosak. 

A zöldterület-fenntartási osztály a zöld-
hulladék elszállítását, darálását végzi,  
a viharkárokban érintett fák szárazoló- és 
utógallyazása is zajlik.

VáROsGazda

Munkák augusztusban

figyelem!
A posztógyári tanuszoda karbantartási 
munkák miatt augusztus 17-e és 29-e 
között zárva tart.

fogyasztóVéDelmI roVat – 4. rész

Minőségi kifogások intézése
A vásárlók többsége nincs tisztában azzal, hogy milyen jogok 
illetik meg, amikor egy hibás terméket szeretne kicseréltetni, 
megjavíttatni vagy az árát visszakérni. Vegyük sorra a lehe-
tőségeinket!

Mit jelent a jegyzőkönyv-felvételi kötelezettség?
Az eladó köteles jegyzőkönyvet felvenni a fogyasztó kifogá-
sáról. A felvett jegyzőkönyv másolatát az eladó köteles – iga-
zolható módon – átadni a vásárlónak.

„A pénztártól való távozás után reklamációt nem foga-
dunk el”
Ha a vásárló ilyen kiírással találkozik, nem szabad bedőlni 
neki. A kereskedő önkényesen nem kötheti feltételhez a minő-
ségi kifogás intézését.

Jár a garancia, ha nincs meg az eredeti csomagolás?
Igen jár. Nem kell megőrizni az eredeti csomagolást ahhoz, 

hogy a vevő egy hibás terméket visszavigyen. A jótállási igény 
a jótállási jeggyel érvényesíthető. Ha nincs, akkor az ellen-
érték megfizetését igazoló bizonylatot, számlát vagy nyugtát 
kell a fogyasztónak bemutatnia. Ebben az esetben a jótállásból 
eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal ér-
vényesíthetőek.

„Három napon túl forduljon a gyártóhoz!”
Amikor a vevő visszavisz egy terméket, akkor nemegyszer  
a gyártóhoz irányítják azzal, hogy ő az, aki a problémát meg 
fogja oldani. Ez a gyakorlat a jogszabályoknak nem felel meg, 
mert a kereskedő – akitől a vevő megvásárolta a terméket – 
minden esetben köteles intézni a kifogást, amennyiben a vá-
sárló hozzá fordul.

Fontos, hogy mindig legyünk tudatos vásárlók. Tájékozód-
junk, hogy ne érjen minket kár, a vásárlás öröm és ne bosz-
szúság legyen.

További tanácsokat, fontos részleteket a minőségi kifogások-
kal kapcsolatban a www.varosgazda.eu oldalon találnak, a fo-
gyasztóvédelmi rovatban.

fotó: szria

16 Csepeli Hírmondó



töRtéNeleM 

az anyaországnak 
megmaradt vármegyék, 3.
 
Fejér vármegye I. István király által, a 
legelsők között alapított vármegyénk. 
Egyes történészek szerint itt történt meg 
első királyunk koronázása is, 1000 vé-
gén, vagy 1001 újév napján. A megye 
4008 km²-es területén 1910-ben alig 

több mint 212 ezren laktak, ezáltal Fejér 
az egyik legritkábban lakott vármegyénk 
volt. A rómaiak a területen jelentős ha-
tárőrizeti erődöket, táborokat hoztak 
létre. Intersica őrhely a mai Dunaújvá-
ros (az egykori Dunapentele) területén 
állott, Matrica tábor maradványai a mai 
Százhalombatta határában láthatóak, ma 
Adonyként ismerjük a rómaiak Vetus 
Salina települését, a legjelentősebb vá-
rosuk volt Gorsium, a mai Tác terüle-
tén. A megyeszékhely, Székesfehérvár 
helyén egy kis falu, Curta állt. 972-ben 

Géza fejedelem a települést körülvevő 
mocsaras terület egyik kiemelkedő ré-
szén kőtemplomot építtetett, ez volt az 
ország első keresztény temploma. István 
király Szűz Mária tiszteletére szentelt 
hatalmas székesegyházat emeltetett. Ez 
lett a magyar királyok legfontosabb ko-
ronázó- és temetkezési helye. A Mátyás 
király halálát követő harcok során trón-
követelőként fellépő Habsburg Miksa, 
miután nem sikerült trónra jutnia, né-
met-római birodalmi és osztrák csapa-
taival 1490 novemberében megszállta 
Székesfehérvárt, a templomot és a ki-
rályi sírkertet kifosztották, szétdúlták.  
A vármegye címerében az a jelenet lát-
ható, amikor Szent István Szűz Mária 
oltalmába ajánlja fel Magyarországot, a 
magyarságot.

Hajdú vármegyét 1876-ban hozták létre 
a korábbi, Bocskai István által alapított 
nemes Hajdúkerületből, Bihar és Sza-
bolcs vármegyék néhány településéből. 
Az így kialakított 2386 km² területű 
vármegye székhelye – a korábbi területi 
központ, Hajdúböszörmény helyett – a 
korábban Szabolcs vármegyéhez tarto-
zott „kálvinista Róma”, Debrecen lett. 
A megye lakossága 161 134 fő, köztük 
a magyarok aránya 99,7 százaléka volt, 
ezáltal „a legmagyarabb megye” címet 
viselhette az egész történelmi Magyar-
országon. A vármegye címerében látha-
tó sárkányt Bocskai fejedelem kegyből 
adományozta kedves hajdúi címerébe.  
A címer többi ábrája a hajdúk fegyvereire 
emlékeztetnek. A két címertartó alak: a 
bibliai Sámson, vállán buzogánnyal, lá-

bánál oroszlánnal, a másik oldalról a gö-
rög mitológiai hős, Achilles.

Heves vármegye 3761 km²-es területén 
279 700 lakos élt, akiknek 99,2 százalé-
ka magyar volt. A terület a honfoglalás 
idején az Aba nemzetség szállásterülete 
volt, Gyöngyös központtal. (Érdekesség-
ként megemlítem, hogy Gyöngyös Má-
tyás király uralkodása idején az akkori 
Magyarország ötödik legnagyobb városa 
volt.) A vulkanikus eredetű Mátra-hegy-
ség ásványkincsekben rendkívül gazdag, 
déli lejtőin, az Eger-mátravidéki borvi-
déken európai és világhírű borok terem-
nek (pl. egri bikavér). A középkorban a 
megye területén 225 birtokos osztozott, 
a főúri várak száma meghaladta a szá-
zat. Az eredeti vármegye 1563-tól Heves 
és Külső-Szolnok vármegye néven sze-
repelt, majd 1876-ban alakították ki az 
önálló Heves vármegyét. A terület köz-
igazgatási központja a kezdetektől Eger 
volt, amely egyben püspökségi, majd ér-
sekségi központ, egyházi megyeközpont 
is volt. A város leghíresebb lakója Gár-
donyi Géza volt, aki Egri csillagok című 
regényében állított emléket Dobó István 
és katonái 1552-es, törökök feletti diada-
lának. A vár 1596-ban török kézre ke-
rült, a török kor emlékét őrzi a városban 
ma is látható minaret, amely a világ leg-
északabbra található eredeti mohamedán 
építménye. A vármegye címerábrájának 
eredete, ábrájának jelentése ismeretlen.

     Dósa István

(Következik:	Az	anyaországnak	megmaradt	
vármegyék,	4.)			

egykori vármegyéink címerei, 30. rész

©
 stiefel eurocart k
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Gorsium hazánk egyik legjelentősebb  
római kori romterülete. A Szent István 
Király Múzeum működteti itt az ország 
legnagyobb régészeti parkját

fotó: wikipédia
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koló 
emlékére
Hét éve, 2008. július 15-én hunyt 
el tragikus hirtelenséggel Kolonics 
György. Halának évfordulóján a cse-
peli önkormányzat nevében Borbély 
Lénárd polgármester és Ábel Attila 
alpolgármester koszorút helyezett el 
a kétszeres olimpiai és tizenötszö-
rös világbajnok magyar kenus sírjánál 
a Farkasréti Temetőben. 

Este a Csepeli Kajak-kenu Egyesület 
vízitelepén fáklyás felvonulással em-
lékeztek az egybegyűltek a nagyszerű 
sportemberre. 

spORt

A csepeli kajak-kenu telepen pezseg az 
élet. Ludasi Róbert mesteredzővel és Kiss 
Tamással itt találkoztunk.

ludasi Róbert
„A	 mozgalmas	 tavaszt	 követően	 egy	 iz-
galmas	 nyári	 versenyszezon	 kellős	 köze-
pén	járunk.	Túl	vagyunk	egy	világkupán,	
ahol	 Nagy	 Flóra	 és	 Papp	 Szintia	 révén	
voltunk érdekeltek, és javában zajlanak 
az	ifi	és	felnőtt	válogatók,	valamint	a	vi-
lágversenyek	is	megkezdődtek.	Az	eddigi	
eredmények alapján joggal remélhetjük, 
hogy sikeresen zárjuk majd az idényt” 
– adott rövid összegzést Ludasi Róbert.  
Azt is elmondta, hogy a kezdeti nehézsé-
gek után jól alakulnak a dolgok. A tava-
szi Európa-bajnokságról betegség miatt 
lemaradó Kiss Tamás a júliusi válogató-
versenyen remek formában versenyezve 
harcolta ki a világbajnokságon való rész-
vétel jogát. „Az	 ifi	korcsoport	hazai	vá-
logatóversenyén Moldován Milán révén 
mindhárom kenus számot megnyertük, 
és	ennek	köszönhetően	három	számon	 is	
érdekeltek vagyunk a világbajnokságon. 
Milán az idei kajak-kenu utánpótlássike-
rek	 egyik	 főszereplője	 lehet.	 A	Maraton	
Magyar Bajnokságon – több dobogós 
helyezés mellett – Dóczi Ádám C-2 ka-
tegóriában lett aranyérmes, és ezt köve-
tően,	 hatalmas	 bravúrt	 végrehajtva,	 az	
Európa-bajnoki címet is sikerült megsze-
reznie.	Nagy	öröm	az	egyesület	számára,	
hogy ismét Európa-bajnokot ünnepelhe-
tünk” – tudtuk meg a mesteredzőtől.

kiss tamás
A kenus az eddigi felkészülései egyik 
legnehezebbikén van túl. Ahogy mond-
ja, sokat köszönhet az edzőjének, Ludasi 
Róbertnek, aki mindvégig mellette állt és 
támogatta a nehéz időszakban. „Az Eb-t 
egy betegség miatt kénytelen voltam ki-
hagyni:	 a	 kivizsgálás	 sajnos	 a	 vártnál	
jobban elhúzódott. Ezért még a mostani 
válogatóversenyre is csak az utolsó pil-
lanatban kaptam meg orvosaimtól a ver-
senyengedélyt. De szerencsére az elvég-
zett munka meghozta gyümölcsét, és még 
annak	ellenére	is,	hogy	folyamatos	bizony-
talanságban edzettünk, a munkánkat siker 

koronázta. C-1 100 és C-1 500 méteren 
győzni	tudtam,	valamint	C-2	1000	méteren	
Sarudi	Pál	oldalán	ezüstérmet	nyertem.		Az	
augusztus eleji milánói világbajnokságon 
C-4	1000	méteren	fogok	indulni,	mivel	az	

1000 méteres távon Vajda Attila olimpiai 
bajnokunk védettséget élvez. Örülök, hogy 
ismét	 abban	 a	 négyesben	 foglalhatom	 el	 
a helyemet, amellyel tavaly Moszkvában 
vb-bronzérmet nyertünk” – tette hozzá 
Kiss Tamás.

b.s.

kajak-kenu

térdelőrajt

NÉVJEGY 

Kiss Tamás kenus
Csepel	Indotek	Kajak-kenu	Egyesület
Edzője: Ludasi Róbert
Eredményei:
•	 olimpia	3.	hely	(2008,	Peking)
•	 vb	3.	hely	(2014,	Moszkva)
•	 Eb	2.	hely	(2014,	Brandenburg)
•	 Universiade	1.	hely	(2013,	Kazany)

fotó: szria
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RejtVéNY

a helyes megfejtést beküldő felnőttek ajándékcsomagot, a gyerekek libri utalványt nyerhetnek. a beküldési határidő: augusztus 10-e. 

sorsoltunk!   a július 16-i skandináv rejtvény nyertese: tyukodi pálné 1213 Budapest, aradi vértanúk útja nyereménye egy ajándékcsomag. a gyerek-
rejtvény nyertese: kókai lili 1212 Budapest, sáfár péter u. nyereménye egy 1000 forintos libri utalvány. a nyeremények szerkesztőségünkben vehetők át 
hétfőtől csütörtökig 8 és 15 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. augusztus 18-án, kedden jelenik meg.
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GYeReksaROk

Rejtvényünkben egy vers részletét fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a mű címe?

Vízszintes: 1. Az idézet eleje 9. Férfinév (aug.20.) 10. Rés 
keverve! 11. Szenvedés 12. Öregember vagy város 14. Sárkányt 
reptető 16. Kutya 17. Vízi növény 18. Embléma 19. Szárazság 
némán! 21. Létezik 22. Névelő 23. Menyétféle ragadozó 
25. Végnélküli rohanás! 28. Üres máz! 29. Asztácium és urán 
vegyjele 30. Hiányos őzike!

Függőleges: 1. Kudarc ellentéte 2. Szalonnából olvad 
3. Tenisz össze-vissza! 4. Kávé! 5. Tetejére rak 6. Fejetlen 
bánat! 7.I dőmérő eszköz 8. Arzén vegyjele 13. Terebélyes 
fa 15. Testőrség 16. Teljes 19. Majdnem pirított napraforgó! 
20. Össze-vissza szánt! 22. Az idézet vége 24. Felfelé mozgat 
26. Fizetőeszközünk nemzetközi jele 27. Van felesége 31. Fél 
kapa! 32. Fa része   

Előző rejtvényünk megfejtése: Királyerdei Művelődési Ház

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
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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 augusztus 7-éig 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

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. 

Július 20, 10 óra: Nógrádi Gergely író lesz 
könyvtárunk vendége. Helyszín: Csepeli 
Napközistábor

Kanasztacsata. Minden kedden kár-
tyaklub 10 órától 
Cédé, dévédé, hangoskönyv, nyelvi oktatócso-
magok, internet (15 gép),  nyomtatás, fény-
másolás, szkennelés, 2 hetente új könyvek, 60- 
féle folyóirat! 

Használt folyóiratok, könyvek, dévédék 
és cédék vására: 50-200 Ft
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 
csütörtökön és pénteken 14 és 16 óra kö-
zött, hogy együtt oldjuk meg a felmerült 
problémákat az interneten.  Ennek díja 
a tényleges internethasználat szerint: 
Regisztrált használóknak: 120 Ft/fél óra; 
beiratkozott olvasóknak: 120 Ft/óra, to-
vábbá az egyéb eseti költségek: nyomta-
tás, szkennelés, fénymásolás. 
További információ, előzetes bejelentke-
zés a 276-3512-es telefonszámon.

Augusztus 20-23.: könyvtár zárva. 
A könyvtárunkba egész nyáron min-
denkit szeretettel várunk! 
nyári nyitva tartás: 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-éig a szo-
kásos nyitva tartással várja látogatóit. nyári 
zárva tartás: július 27-étől augusztus 
30-áig. 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 legközelebb szeptem-
berben lesz.  
eZÉrt klub legközelebb szeptemberben 
lesz. Berényi Ibolya érdekes témákkal 
(grafológia, rajzelemzés, numerológia, 
enneagram és más ezoterikus témák), 
családias hangulatú beszélgetési lehető-
séggel várja a kedves érdeklődőket. 
Minden programunk ingyenes. Kérjük 
a programok résztvevőit, hogy beiratko-
zásukkal támogassák a könyvtár műkö-
dését. Regisztrációs tagság ingyenesen 
váltható a könyvtárban. További hírek, 
információk a www.fszek.hu honlapon, il-
letve a Facebookon keresse a  „Vénusz utcai 
könyvtár”-at!
Várjuk csepeli pedagógusok jelentkezését! 
Vállalunk könyvtárbemutató órákat és tema-
tikus foglalkozásokat igény szerinti témában 
óvodásoknak és iskolásoknak.

* * *

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. 
Magyarnóta-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

CSepel SZínHáZ
Óvodás-bérlet: 2015 ősztől: Panka és a 
Mumus; A Mikulás manói; Hófehérke; Óz. 
Kisiskolás-bérlet: 2015. ősztől: Panka és a 
Mumus; A Mikulás manói; Péter és a farkas; 
Hamupipőke. Nyugdíjas kamara-bérlet: 
2015 ősz: Nótázó színészek; Mikszáth különös 
házasságai- játék két részben; Szerelmem, 
Sárdy – zenés történet. Turay Ida bérlet: 
2015 ősztől: Hello, Dolly!; Párizsi éjszakák; 
Égben maradt repülő – zenés titkok Edith Piaf 
életéből; Ikrek előnyben!; Mágnás Miska
Könyvtár
nyitva tartás: júliusban és augusztusban: 
csak keddenként 8.00 és 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. 
Őszi nyelvtanfolyamok (angol,német, 
heti négy órában). kezdés: szeptember 14. 
Beiratkozás: szeptember 8-9-10-e, 16.00-
18.00 között.
GitárSUli – Vezeti: Kovács József László 
(ex 100 Folk Celsius) BEIRATKOZÁS: szept. 
15-e, 17.00-től 19:00-ig; első foglalkozás: 
szept. 22-e, 16.00
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-ától: 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

Kiállítás Velekei József emlékére.  

* * *

erdei ÉvA GAlÉriA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29.,tel.: 420-0334 
erdeieva@net-tv.hu
www.erdeigaleria.hu

III. PARA ART BIENNÁLE CSÉPE JULI EMLÉ-
KÉRE – a Zsoldos Irén képeiből rendezett 
kiállítás megnyitója: augusztus 1-je, 17 óra.

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

ii. leCSÓFŐZŐ verSeny
Helyszín és időpont: Nagy Imre 
ÁMK, augusztus 29-e, szombat, az 
ÁMK bejárata előtti terület
A versenyző csapatok részére – ezer 
forint nevezési díj ellenében –, tűzrakó 
helyet, fát, vízvételi lehetőséget, sze-
meteszsákot és egy garnitúra sörpadot 
biztosítunk. A főzés kellékeit, a bográ-
csot, bográcsállványt, az ételek alap-
anyagait, a főzéshez és a fogyasztáshoz 
szükséges eszközöket a versenyzőknek 
kell magukkal hozniuk. Ha szeretnének 
a fejük fölé sátrat, napernyőt, azt is 
hozzák magukkal.
A helyszín elfoglalására 11 órától van 
lehetőség, az elkészült étel zsűrizésére 
várhatóan 15.30 és 16.00 óra között 
kerül sor.
Jelentkezési határidő: 
2015. augusztus 26., 18 óra
Részletes programot megtalálja a hon-
lapunkon (www.csepelamk.hu),  vagy a 
Facebook oldalunkon. 
Jelentkezni lehet a Nagy Imre ÁMK 
közművelődési irodáján, személyesen, 
hétköznapokon 10.00 és 18.00 között 
(2015. augusztus 10-étől 14-éig taka-
rítási szünetet tartunk!)

CSOpOrtJAinK 

CSOpOrtJAinK nyárOn A MeGSZOKOt-
tÓl eltÉrŐ idŐpOntOKbAn, HelySZí-
nen MŰKödneK! 
A nyári nyitvA tArtáSrÓl, A CSOpOr-
tOK FOGlAlKOZáSAinAK idŐpOntJárÓl 
táJÉKOZtAtáSt tAlálnAK honlapun- 
kon:www.csepelamk.hu vagy a Face-
book-oldalunkon, és szívesen adunk 
információt telefonon is: 420-7874 

piCÚrOKnAK (3 éves korig)
baba-mama Klub – nyárOn iS
szerda 10.00–11.00
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú 

babák és mamák társaságában játékkal el-
tölteni egy kis időt, miközben meg tudják 
beszélni aktuális gondjaikat a kisgyermek-
gondozóval. Az első alkalom ingyenes.

SUlibA JárÓKnAK (7–18 év)
blACK tOp hiphoptánciskola
kedd, csütörtök: 17.00–18.00
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
Szeptembertől!
vezeti: Pinelli Andrea
Meridián torna – 
„Élj száz évig egészségesen”
csütörtök 17.00-18.00, ingyenes! 
vezeti: Orbán Tamásné, Kati
pingpongklub
kedd: 15.00–18.00
péntek: 15.00–18.00 
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
(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

ingyenes oktatás 
nyugdíjasoknak tart ingyenes oktatást a 
Délután alapítvány: a számítógép- és inter-
nethasználatot tanítják meg az érdeklődőknek. 

Jelentkezni a következő telefonszámon le-
het: 06-30-377- 9030. 
A hívásokat 9 és 17 óra között várják. 

kedves olvasóink!
a nyári szünet miatt a csepeli hírmondó au-
gusztusban egyszer, augusztus 18-án, ked-
den jelenik meg. szeptembertől ismét két-
hetente, csütörtökönként jelenik meg a lap. 
Minden olvasónknak kellemes nyarat, jó 
pihenést kívánunk.
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HiRdetés

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

CSALÁDI HÁZ ÉS KÖZÉPÜLETTERVEZÉST
FOTÓREALISZTIKUS LÁTVÁNYTERV KÉSZÍTÉST

TELJESKÖRŰ KIVITELEZÉST, BONYOLÍTÁST

CSEPELI ÉPÍTÉSZIRODA MAGAS SZÍNVONALON VÁLLAL:
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pROGRaM/HiRdetés

Halásztelken önálló helyrajzi számmal rendelkező, 
bekerítetlen építési telek eladó. Építés esetén 4 év il-
letékmentesség. Nagyon csendes helyen,távol a város 
zajától. Szabályos 36mx25m-es /900nm/ egyszintes 
telek. Közművek az utcában. 4.999.000 Ft. 
T.: 06-20-945-1214

GYÁSZJELENTéS________________________________________ 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kiss Károly, a Munkás-
párt Csepeli Alapszervezetének tagja, életének 70. évében 
2015. július 18-án váratlanul elhunyt.

Búcsúzik tőle a gyászoló család.

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________________________________________ 
KirályerdŐben 150 nöl-es telken 3+2 félszobás, önálló 
hőszigetelt ház eladó 28 mFt-ért. T.: 06-70-236-0601

LAKÁS________________________________________ 
SZent iMre térnél garzonlakás tulajdonostól eladó. 
Ár: 8,2 mFt. Béki Emese 06-30-488-4765

CSERE________________________________________ 
elCSerÉleM, eladom kétlakásos házamat Marcaliból,  
csepeli téglalakásra I. em.-ig, megegyezünk. 
T.: 06-85-310-141

EGYéB________________________________________ 
CSepelen, Rózsa u.-ban raktárnak is alkalmas garázs el-
adó. T.: 06-30-306-9613

ÁLLÁS________________________________________ 
CSepeli munkalehetőség! Éjszakai és hétvégi portaszol-
gálat ellátására keres csepeli székhelyű cég munkatár-
sakat. Kiegészítő tevékenységek ellátása (kertgondozás, 
kisebb karbantartási feladatok) is a munkakörbe tartozik. 
Heti váltással 1 hét szolgálat, 1 hét pihenő. 
Hívja a 06-30-626-0765-ös telefonszámot! 
áltAlánOS adminisztrátort keres, 20 éve működő csepeli 
kisvállalkozás. Kulcs-Soft számlázó és készletkezelő prog-
ramot használók előnyben. Szakmai önéletrajzot szíves-
kedjenek küldeni az: istvan@eurraklap.hu címre.

ADÁS-VéTEL________________________________________ 
CSepelen és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
MindenneMŰ régi tárgyak felvásárlása. Órák, festmé-
nyek, porcelánok, bronztárgyak, érmek, bizsuk, bútorok, 
könyvek, hagyaték kiürítéssel. Díjtalan kiszállás. 
T.: 06-20-365-1042

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

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
AUtOMAtA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. 
Javítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148________________________________________ 
dUGUláSelHárítáS falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
AblAKJAvítáS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 éve vállalom 
kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szigetelését ga-
ranciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
dUGUláSelHárítáS díjtalan kiszállással mérsékelt ára-
kon korszerű gépekkel falbontás nélkül, több évtizedes 
gyakorlattal, gyorsan tisztán, lakosságnak és közületi 
megrendelőknek. T.: 420-6812, 06-30-272-7987 ________________________________________ 
HŰtŐGÉpJAvítáS garanciával hétvégén is. Nyugdíja-
soknak kedvezmény, akciós klímaszerelés, karbantartás. 
T.:06-20-467-7693, 06-80-625-647________________________________________ 
MOSÓGÉp gyorsszerviz minden típus, hétvégén is. javítás 
esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
CSeMpÉZÉS, padlóburkolás, javítást vállalunk. Díjtalan 
kiszállás, igény szerinti anyagbeszerzéssel. 
T.: 06-70-541-9022________________________________________ 
FeStÉS- mázolás, tapétázás kisebb munkák vállalása is, 
kőműves javítások, gipszkartonozás. 
Kovács Gergely T.: 06-30-568-6255  
redŐnySZerelÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalag-
függöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső mű-
anyag párkányok szerelése. Hétvégén is! 
Nagy Sándor 06-20-321-0601  
áCS- tetőfedő kőműves mester vállal a legkisebb munkáig 
tetőjavítást, építést, beázás-mentesítést, lapostető szige-
telést, bontást, kéményjavítást, homlokzati szigetelést 
színezéssel, festést 20 % kedvezménnyel, azonnali kez-
déssel. T.: 06-30-318-2173

Apróhirdetések   

LEHŰTÖTTÜK AZ ÁRAKAT!

2.699.000  
Ft-tól

3.740.000  
Ft-tól

SZEMÉLYGÉPKOCSI MÁRKAKERESKEDÉS ÉS MÁRKASZERVIZ 
1211 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS UTCA 21.   |   TEL:427-09-09     

 WWW.SUZUKICSEPEL.HU
NYITVA TARTÁS: H-P:08:00-17:00;  SZ:09:00-13:00

3.599.000  
Ft-tól

*Ajánlatunk kizárólag a készlet erejéig 
érvényes. Részletekről érdeklődjön 
kereskedésünkben!

Ajándék Clarion navigáció és 
szerelt téli kerék készlet*

ÜZletHelyiSÉG KiAdÓ
A CSepeli piACOn

Kiadó a Csepeli Piac északi üzletsorán található A5-A6 jelű üzlethelyiség. 
Az üzlet két egybenyitott helyiségből áll, amelyeket vendéglátó ipari célra alakítottak ki.  

Az A5 jelű üzlet 34 m2 alapterületű, az A6 jelű üzlet 21 m2 alapterületű. 
Kialakításuk lehetővé teszi büfé, étterem üzemeltetését, 
a helyiségek minden hatósági előírásnak megfelelnek. 

Természetesen más jellegű vállalkozást is szívesen látunk! 
A bérleti feltételek és bérleti díj egyeztetése személyesen a Csepeli Piacfelügyelőségen. 

Érdeklődni a következő elérhetőségen lehet: 
Huszák József , szolgáltatási főosztály - piac csoportvezető

Email: Huszak.Jozsef@varosgazda.eu
Tel: +36-1-427-0836 | Mobil: +36 30 394-5862

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

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

„Creactivity – Angol interaktív 
játék klub fiataloknak”
Projektazonosító: DLK-PA-2015-001/IX-005

Helyszín: Szolgáltató és Játszóház 
(1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.)

Időpont: 2015. augusztus 10. (hétfő) és 2015. augusztus 14. (péntek) 
között, minden nap, 10 órától 15 óráig (szünettel, étkezéssel)

Programleírás:
Érdekel az angol-amerikai kultúra? Szeretsz angolul beszélni? 
Itt a lehetőség, hogy játékos módon fejleszd nyelvtudásodat egy anyanyelvű 
angol tanár segítségével. 
A foglalkozások során ismerkedhettek, játszhattok, társasjátékokat próbál-
hattok ki, továbbá szituációs gyakorlatokban fejleszthetitek tudásotokat.
A foglalkozások angolul zajlanak, ezért minimális angoltudás szükséges, de 
az anyanyelvű tanár mellett a foglalkozásvezető is segítségetekre lesz.
Bátran jelentkezzetek, hiszen nem elég, hogy jól fogjátok magatokat érezni, 
de még tanulni is fogtok belőle! 

A részvétel ingyenes.

Korhatár: 12-25 év közötti fiatalok 
További információ: 
creactivityklub@gmail.com

Csepeli Gyermekekért Alapítvány 
szervezésében

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

„Creactivity – Angol interaktív 
játék klub fiataloknak”
Projektazonosító: DLK-PA-2015-001/IX-005

Helyszín: Szolgáltató és Játszóház 
(1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92.)

Időpont: 2015. augusztus 10. (hétfő) és 2015. augusztus 14. (péntek) 
között, minden nap, 10 órától 15 óráig (szünettel, étkezéssel)

Programleírás:
Érdekel az angol-amerikai kultúra? Szeretsz angolul beszélni? 
Itt a lehetőség, hogy játékos módon fejleszd nyelvtudásodat egy anyanyelvű 
angol tanár segítségével. 
A foglalkozások során ismerkedhettek, játszhattok, társasjátékokat próbál-
hattok ki, továbbá szituációs gyakorlatokban fejleszthetitek tudásotokat.
A foglalkozások angolul zajlanak, ezért minimális angoltudás szükséges, de 
az anyanyelvű tanár mellett a foglalkozásvezető is segítségetekre lesz.
Bátran jelentkezzetek, hiszen nem elég, hogy jól fogjátok magatokat érezni, 
de még tanulni is fogtok belőle! 

A részvétel ingyenes.

Korhatár: 12-25 év közötti fiatalok 
További információ: 
creactivityklub@gmail.com

Csepeli Gyermekekért Alapítvány 
szervezésében

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

Telefon és fax: 278-0711, Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig, 
info@csepelihirmondo.hu

22 Csepeli Hírmondó



pROGRaM/HiRdetés

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

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
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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:18.30.00-20.00

Alakformáló torna: hétfő: 19.00-20.00

Latin Cardio: hétfő: 19.00-20.00

ŐSSZEL INduLó JoBBAGy FéLtEKéS 
RAJZtANFoLyAM
Jobb agyféltekés rajzprogram, speciális módsze-
rével pillanatok alatt elsajátítható az a másfajta 
látásmód, ami a világ leképezéséhez szükséges. A 
program tematikája alkalmazkodik a gyerekek ta-
nulási készségéhez. A program végén, berendezett 
csendéletet rajzolnak meg a résztvevők, ahol a fel-

adat a valós arányok, térbeli irányok, gazdag tónus 
használat, és a tárgyak textúrájának képi megje-
lenítése. A rajzprogram alatt használt rajzkészség 
fejlesztő módszerek, a tanulás más területén is 
pozitív változást eredményeznek, mely az iskolai 
teljesítmény javulását hozhatja.
érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi tanfolyamveze-
tőnél a 06-30-944-3460-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!

nyári nyitvA tArtáS: 
hétfő: 8.00-20.00, 
kedd-péntek:8.00-16.00
szombat-vasárnap: rendezvénytől függően 
Jegyvásárlás: minden hétköznap 9.00-15.30-ig

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

rAdnÓti MiKlÓS 
MŰvelŐdÉSi HáZ

CSEPELI CSALÁDI SZOMBAT – 
TOMBOLJ ÉS TANULJ!
Egész nap játékos vetélkedőkkel, sportági 
bemutatókkal és nívós fellépőkkel várjuk az 
érdeklődőket szeptember 5-én 10-18 óra 
között a Radnóti Miklós Művelődési Ház előtt.
Várható programok: öttusa kölyökpark, kör-
hinta népi játékokkal, arcfestés, mászófal, kéz-
műves foglalkozás, kosárra dobás, kapura lövés, 
önzetlen masszázs, lovaglás, és még sok érde-
kesség. Színpadi programok: Hahota Gyermek 
Színház: A csizmás kandúr, Eszter-lánc meseze-
nekar, Marót Viki és a Nova Kultúr együttes

A belépés ingyenes, mindenkit szeretettel vá-
runk! A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Október 3., november 21.
GöRöG TÁNCHÁZ – Élőzenés táncoktatás 
a Csepeli Görög önkormányzat szervezésében 
A belépés díjtalan!

Október 10.,november 14., 
december 12. 
BABA BöRZE
asztalbérlés: 1500 Ft, állványbérlés: 500 Ft 

Augusztus 1-30-ig felújítási munkálatok mi-
att a művelődési ház nyitva tartása szünetel!
Nyitás: augusztus 31-én 

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

ITT A nyáRI SzüneT!
A Kompánia Alapítvány által működtetett DOMInO TAnODA a nyári 
szünetben is – hétköznaponként 10.00-16.00-ig – vár titeket!
10.00-12.00 tanulószoba (itt	 van	 lehetőség	 fejlesztésre,	 korrepetálásra,	
pótvizsgára	való	felkészülést	kérni) – erre a lehetőségre be kell jelentkezni, 
és külön megállapodást kötni velünk! – még van pár helyünk!!
12.00-16.00 délutáni szabadidős programok (hiphop	edzés,	kinti	prog-
ramok,	kézműves	foglalkozások,	kirándulások	stb.) itt is van lehetőség csak 
egy-egy programon részt venni, de lehetőség van egy-egy hét délutánjára 
is beíratni a gyermeket!

Érdeklődni a +36-30-333-4760-os számon, jelentkezni személyesen 
a Tanodában lehet, a Kossuth Lajos utca 22. alatt!

Minden programunk és szolgáltatásunk ingyenes!

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. augusztusi 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

asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, 
közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft

Október 3., november 7. 
9-től 13 óráig

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

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

GARÁZSVÁSÁR CSEPELEN!

INFO: 278-2757

RADNÓTI MIKLÓS MÛVELÔDÉSI HÁZ
SZEPTEMBER 19-ÉN, SZOMBATON

9 ÉS 13 ÓRA KÖZÖTT
HOZZA EL HASZNÁLT, DE JÓ ÁLLAPOTÚ TÁRGYAIT. ITT ELADHATJA, VAGY 
ELCSERÉLHETI A FELESLEGESSÉ VÁLT JÁTÉKOKAT, KÖNYVEKET, PORCELÁ-
NOKAT, RUHÁKAT, KISEBB HASZNÁLATI TÁRGYAKAT. AZ ASZTALFOGLALÁS 

REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT. ASZTALOK ELÔVÉTELBEN KAPHATÓK 

 ASZTAL BÉRLÉS 1500 FT, ÁLLVÁNY BÉRLÉS: 500 FT
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DARU-DOMB
CSALÁDI PROGRAMOK,
BALÁZS FECÓ ÉS A KORÁL KONCERTJE,
TŰZIJÁTÉK

Bővebb információ:
www.csepel.hu

AUGUSZTUS

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT
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