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Elkészült, és hamarosan a parlament elé 
kerülhet az önkormányzati törvény mó-
dosítása. Ennek eredménye az lehet, hogy  
a listán választott képviselők helyett a ke-
rületi polgármesterek ülnének be a fővá-
rosi közgyűlésbe. 

Az októberi helyhatósági választások előtt mó-
dosulhat az önkormányzati törvény, ami jelentő-
sen átalakítja a Fővárosi Közgyűlés szerkezetét. 
A Fidesz május 29-ei elnökségi ülésén elfogad-
ták azt a törvényjavaslatot, aminek értelmében 
a jelenlegi tisztán listás választási szisztéma 
helyett a 23 kerületi polgármester és 9, kompen-

zációs listáról bejutott jelölt kaphat helyet a fő-
polgármester mellett a Fővárosi Közgyűlésben.  
A főpolgármester megválasztásának módja 
nem változna, továbbra is közvetlenül a buda-
pestiek szavazataival nyerné el mandátumát. 

Olcsóbb, egyszerűbb és demokratikusabb lesz 
a Fővárosi Közgyűlés – indokolta Rogán An-
tal, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok 
javaslatát, amely egységesítené az önkormány-
zati választási rendszert.

A polgármesterek egyébként csak polgár-
mesteri tisztségükért vehetnének fel tiszte-

letdíjat, a közgyűlési mandátumukért nem. 
Emellett a kormánypártok enyhítenének az 
önkormányzati képviselőkre vonatkozó ösz-
szeférhetetlenségi szabályokon, tehát lehetne 
képviselő akár iskola- vagy kórházigazgató 
is, és csökkentenék a jelöltséghez szükséges 
ajánlások számát is: a főpolgármester jelölé-
séhez például ötezer ajánlás is elegendő len-
ne a javaslat alapján.

Rogán Antal úgy vélte, hogy az önkormány-
zati választási rendszert átíró kormánypárti 
javaslatot június közepére akár el is fogadhatja 
az Országgyűlés.

A Kormány és a Fidesz-KDNP még az elmúlt 
ciklusban teljesítette ígéretét: felére csök-
kentette az országgyűlési képviselők számát, 
milliárdokat spórolt meg az országnak azzal, 
hogy egyfordulóssá tette a választásokat, 
majd a képviselőséggel mindenre kiterjedő 
összeférhetetlenséget is megállapított.

Így összeférhetetlenné vált a polgármester-
ség és az országgyűlési képviselőség is. 
Azonban a 2010-ben megválasztott polgár-

mesterek a ciklus végéig még irányíthatják 
a kerület életét, de június 1-jétől már nem 
vehetnek fel tiszteletdíjat. Németh Szilárd, 
több fideszes polgármesterrel együtt, úgy 
döntött, hogy májusi tiszteletdíját, amely 
még jog szerint járna, jótékonysági célra for-
dítja. Csepel polgármestere a szívbeteg Luca 
gyógykezelését kívánja támogatni. Erről már 
beszélt a kislány édesanyjával, s hamarosan, 
közjegyző előtt adja át a családnak a pénzbe-
li támogatást.

Feltöltik a Szabadkikötő területén találha-
tó 3. számú medencét, vagyis azt az öblöt, 
amelyik a legészakabbra helyezkedik el.  
A munkálatokról, valamint a környezetvédel-
mi tudnivalókról tartottak közmeghallgatást 
a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Felügyelőség és a kivitele-
zést végző Tápegység Kft. munkatársai a pol-
gármesteri hivatalban május 28-án. 

Juhász Attila, a kft. munkatársa a szakmai 
tájékoztatón közölte: a 12 hektáron elterülő, 
egymillió köbméteres öböl eredeti funkciója 
megszűnt, ezért töltik fel. 

Segít a korszerű technika: kamerás rendszer-
rel vizsgálják a beszállított anyagokat és spe-
ciális gépekkel törik szét a nagyobb darabo-
kat, amelyekkel kitöltik a medencét, amelyet 

aztán nagyrészt tiszta földdel borítanak be. 
A munkálatokat előreláthatólag két év múlva 
fejezik be, majd a területet – a tervek szerint 
– gazdaságilag hasznosítják. 

A kormány ugyanakkor kiemelt beruházás-
ként kezeli a Szabadkikötő fejlesztését, ahol 
a csepeliek számára is új munkahelyeket kí-
nálnak majd.  

Polgármesterek a Fővárosi Közgyűlésben?

Új munkahelyek a Szabadkikötőben 

Vízszennyezés: 
fontos 
telefonszámok
Az utóbbi hónapokban a természetvédel-
mi és vízvédelmi szempontból kiemelt je-
lentőségű Ráckevei-(Soroksári) Duna-ág 
területén több alkalommal történt vízszeny-
nyezés. Ahogy Dolla Eszter, a Közép-Duna-

völgyi Környezetvédelmi és Természetvédel-
mi Felügyelőség igazgatója elmondta, erről 
sok estben csak több nap elteltével értesült  
a felügyelőség. Az esetlegesen előforduló 
vízszennyezés esetén különösen fontos, hogy 
a felügyelőség munkatársai a lehető legha-
marabb a helyszínre érkezzenek, ugyanis 
csak így intézkedhetnek azonnal a szennye-
zés megszüntetése érdekében. Bizonyos ese-
tekben vízmintavétel is szükséges lehet, s ez 
– több nappal a szennyezés után – már nem 
eredményes, így sok esetben a szennyezést 

okozó anyagok, illetve a szennyező szemé-
lyének felderítésére sem kerülhet sor.

A felügyelőség ezért arra kéri a lakosságot, 
hogy amennyiben a Ráckevei-(Soroksári) 
Duna-ág területén bármilyen vízszennyezést 
észlelnek, arról közvetlenül a felügyelőséget 
értesítsék. Munkaidőben, 8 és 16 óra kö-
zött a központi telefonszámot – 478-4400
–, munkaidőn túl a rendkívüli kárese-
mény ügyeleti telefonszámát – 06-30/200-
9561 – hívják.

Németh Szilárd gyógykezelésre szoruló csepeli kislánynak 
ajánlotta fel polgármesteri illetményét

Segítség a beteg Lucának
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Marakodó baloldal: mégsem
indul Szenteczky János 

A megrendítő erejű európai uniós válasz-
tási vereség után visszalépett az őszi pol-
gármester-jelöltségtől Szenteczky János, 
az MSZP csepeli elnöke. A Pesti Központi 
Kerületi Bíróság ráadásul olyan ítéletet 
hozott május 23-án, miszerint a politikust 
képviselő ügyvédi irodának vissza kell fi-
zetnie 3 750 000 forintot és annak kamata-
it az önkormányzatnak. A bíróság szerint 
ugyanis a politikus közpénzből intézte a 
magánügyeit az ügyvédi irodával .  

Egy nappal az európai parlamenti választá-
sok után Szenteczky János bejelentette, hogy 
visszalép polgármester-jelölti indulásától az 
őszi önkormányzati választásokon. Közle-
ményében úgy fogalmazott, hogy lépését a 
balliberális összefogás reményében teszi. 
Az MSZP országosan és Csepelen is jócskán 
a saját várakozásai alatt szerepelt, aminek 
következtében Mesterházy Attila pártelnök 
még aznap felajánlotta lemondását. 

Vissza kell fizetni a közpénzt
Szenteczky János pozícióját végképp aláás-
ta a Pesti Központi Kerületi Bíróság május 
23-án született ítélete. Az elsőfokú verdikt 
szerint a csepeli önkormányzat visszakaphat 
3 750 000 forintot, valamint annak kamatok-
kal növelt összegét. Ezt a pénzt Szenteczky 
János, a Csepeli Vagyonkezelő Zrt. (Csevak) 
korábbi vezérigazgatójaként közpénzből fi-
zette ki a magánügyeinek intézésére egy 
ügyvédi irodának. Ráadásul meg kell téríteni 
a 412 500 forint perköltséget is.

Nem ez az első ilyen elmarasztaló ítélet. Ko-
rábban a Fővárosi Törvényszék mondta ki, 

hogy Szenteczky János 2010-ben, a Csevak 
vezérigazgatójaként úgy bízta meg a Hőrich és 
Varga Ügyvédi Irodát, hogy a szerződés nem 
az önkormányzati cég, hanem a „cég akkori 
vezetőjének, Szenteczky Jánosnak az érdekeit 
szolgálta… A bíróság álláspontja szerint az, 
hogy egy közpénzekkel gazdálkodó, önkor-
mányzati tulajdonban álló cég vezetője az eset-
leges büntetőjogi felelősségével kapcsolatos 
vizsgálandó kérdésekre úgy bíz meg ügyvédi 
irodát, hogy a megbízási díjat a cég fizeti ki 
a kerületi önkormányzat tartalék alapjának a 
terhére, ez a társadalom általános erkölcsi fel-
fogásával ellentétes, tehát a Ptk 200. § (2) be-
kezdésének második mondata szerint semmis.” 

Még nincs vége
Az eljárásoknak ugyanakkor nincs végük, 
mert az önkormányzat szerint Szenteczky 
Jánost személyesen is büntetőjogi felelősség 
terheli azért, hogy közpénzből fizette a ma-
gánügyvédeit. Ezért büntetőeljárást is indí-
tottak a politikus ellen.

Szenteczky János ellen ráadásul több más 
eljárás folyik hűtlen kezelés vádjával vagy 
annak gyanúja miatt, valamint rágalmazás 
és becsületsértés vádjával vagy annak gya-
núja miatt. 

Ábel Attila alpolgármester elmondta: az 
önkormányzat Fidesz-KDNP-s vezetése a 
csepeli MSZP-hez kötődő korrupciógyanús 
szerződések felbontásával és a pénzügyek 
rendezésével éves szinten több mint 2 milli-
árd forint megtakarítást ért el a 2010-es, utol-
só MSZP-s vezetésű évhez képest.

Csepel.hu

Lapszél
 

Magas fű
Ha jól értelmezem az elmúlt hetek történé-
seit, baloldal címszó alatt lassan fél tucat 
párt fut a közéletben. Nagy kár. Régen az 
MSZMP, később az MSZP egymagában is 
lefedte az igényeket. Nálunk, a Korponai 
családban senki nem volt semmilyen párt-
nak tagja, de őszintén mondom, a mai bal-
oldalhoz képest Horn Gyula 1994-es pártja 
maga a megtestesült profizmus volt.

Nekem hiányzik az őszinte beszéd a balol-
dalon. Mi, csepeliek ugyanis abból értünk, 
nem szeretjük a sunyi megoldásokat. Ná-
lunk mindig az a politikai erő győzött, ame-
lyik odahajolt az emberekhez, meghallgat-
ta őket, vagy legalábbis annak a látszatát 
tudta kelteni, hogy a cseppet sem könnyű 
újkapitalista viszonyok között is meg tud-
juk őrizni emberségünket, lesz munkahe-
lyünk, nem kell rettegnünk a holnaptól.

Állítólag ez volna a baloldal feladata. A baj 
csak az, hogy a maiak erre tökéletesen al-
kalmatlanok.

Meg az a híres összefogás... Olyanok ezek, 
mintha a feleségem, a szeretőm és az anyó-
som összeköltözne, én meg naphosszat az 
erkélyen bagóznék, és fülelnék, hogy rep-
kednek bent a tányérok, és mindennek el-
mondják egymást a kedves hölgyek.

Baloldali érzékenység? Ne vicceljünk már! 
Hajszállal megválasztott képviselőnk Sza-
bó Szabolcs első dolga az volt a parlament-
ben, hogy lakást kért magának, mintha 
éppen Szamosangyaloson élne, nem pedig 
tizenöt percre a Boráros tértől (tényleg, 
akkor hol is él?). Szenteczky János ellen, 
aki különben tehetségesen szövi a szála-
kat – márciustól mostanáig például eljutott 
Mesterházytól az új gazdáig, bárki is lesz 
az –, büntetőeljárások folynak. Még a saját 
pártjának is kínos jelölni az önkormány-
zati választásokon. Keresnek majd valakit, 
aki elveszik a magas fűben, de  elég dör-
zsölt ahhoz, hogy a régi hazugságokat me-
getesse velünk.

Mert hamarosan jönnek az ígéretek...  
A csillagokat is lehozzák az égről, csak 
szavazzunk rájuk. A Korponai család már 
döntött, ki is adtam otthon a jelszót: bárki-
re, de ezekre soha!

(korponai)
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Tisztelt Honfitársaim! 
Kedves Csepeliek!

Csepelen az országos átlag feletti 
részvételi arányban mentünk el vá-
lasztani. 

Köszönöm Önöknek – függetlenül 
attól, kire adták le szavazatukat –, 
hogy részvételükkel kiálltak Ma-
gyarország és Csepel mellett.

Nagyon köszönöm, hogy a csepeli 
választók több mint 40 százaléka 
támogatta a Fidesz-KDNP-t, hitet 
téve ezzel a kormánypárt nemze-
ti és EU-s politikája mellett. Ezzel  
a döntéssel azt is megüzentük: Cse-
pel sem lehet ellenzékben! Csak  
a kormánnyal, a magyar és az euró-
pai parlamenttel együttműködve, 
nemzeti és csepeli értékeinket, ér-
dekeinket képviselve lehetünk sike-
res és gyarapodó kerület.

Hálás köszönetem a Fidesz önkén-
teseinek, segítőinek, munkatár-
saimnak, akik a kampányban óriási 
munkát végeztek, s bátor kiállásról 
tettek tanúbizonyságot!

A csepeliek és a magam nevében 
is tisztelettel gratulálok mind a 21 
megválasztott képviselőnek. Ké-
rem őket, hogy a legjobb tudásuk 
és becsületük szerint képviseljenek 
bennünket az Európai Parlament-
ben. Védjék meg nemzeti és ke-
resztény értékeinket, védjék meg 
a rezsicsökkentést és a magyar föl-
det. Segítsenek nekünk Csepel kör-
nyezetkímélő újraiparosításában,  
a nagyszabású munkahely-terem-
tési elképzeléseinkben.

Tisztelettel:

Németh Szilárd
polgármester, 
országgyűlési képviselő
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209 közfoglalkoztatott dolgozhat újra a 
kerület közterületein, iskolákban, óvodák-
ban, játszótereken, parkokban és egyéb 
intézményekben május 1-jétől. 

A csepeli regisztrált álláskeresők közül má-
jus első napja óta összesen 267 fő dolgozik 
közfoglalkoztatásban. Ebből 209 fő Csepelen, 
58-an pedig az országos közfoglalkoztatási 
programokban – tájékoztatta lapunkat Kőrösi 
Regina, Budapest Főváros Kormányhivatala 
XXI. Kerületi Munkaügyi Kirendeltségének 
vezetője. 

A szeptember 30-áig tartó programban való 
részvétel feltétele, hogy csepeli lakos és re-
gisztrált munkanélküli legyen a jelentkező.  
A munkavállalók először a csepeli munkaügyi 
kirendeltséget keresik fel, ahonnan közvetítő-
lappal továbbirányítják őket a kerületi közfog-
lalkoztatókhoz, például a Csepeli Városgazda 
Zrt. irodájába. Közfoglalkoztatásra folyamato-
san lehet jelentkezni a munkaügyi kirendeltsé-
gen, ahol rögzítik az ügyfelek jelentkezését, és 
ha adott esetben nincs is munka, az előjegyzett 
ügyfeleket azonnal megkeresik az ügyintézők, 

amint ismét lesz. A közfoglalkoztatási lehető-
ségek folyamatosan változnak, bővülnek, mind 
a helyi, mind pedig az országos programokban 
van és lesz lehetőség dolgozni.

A tavaly indult téli közfoglalkoztatási prog-
ramban főként lomb- és szemétgyűjtést végez-
tek a kerületben a közmunkások, de többen 
segítették a polgármesteri hivatal, a munka-
ügyi kirendeltség, kerületi járási hivatal és 
egyéb intézmények munkáját is. November 
elején több mint kétszázan dolgoztak a köz-
területeken, ahol kommunális hulladékot és 
faleveleket gyűjtöttek.

Idén tavasszal a köztéri munkavégzés annál is 
időszerűbb, mert a sok eső miatt gyorsan nő  
a fű. A csapatokban dolgozók a számukra kije-
lölt területeken hulladékot gyűjtenek, kertésze-
ti munkákat és takarítást végeznek.

A karbantartó szakmunkás, raktáros, kertésze-
ti segédmunkás, kommunális hulladékgyűjtő 
és takarító munkakörre jelentkezők a Csepeli 
Városgazda Zrt. alkalmazásában állnak. 

A. Zs.

Werner Péter, a Csepeli Városgazda Közhasz-
nú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a lakossági 
fórumon arról beszélt, hogy a kerület sike-
resen pályázott az uniós forrásra, ennek kö-

szönhetően megújulhat Csepel belvárosa is. 
Korábban két városrehabilitációs projektet 
valósítottak meg a kerületben, de azokban  
a lakóknak önrészt kellett vállalniuk. 

A mostani munkálatok a Vermes Miklós,  
a Kossuth Lajos, a Karácsony Sándor utca és 
a II. Rákóczi Ferenc út által határolt területet 
érintik. Felújítják a Kossuth Lajos utca 71., 
75., 79., 83. és a Petz Ferenc utca 4–6. számú 
lakóépületeket. A lakossági fórumon felhív-
ták a figyelmet, hogy az erkélyek magántu-
lajdonnak számítanak, ezek rendbetételére az 
EU nem ad pénzt. Ha az érintettek igénylik, 
maguknak kell fedezniük ezek felújításának 
költségeit. 

Új ablakok, hőszigetelés
Kálcsics Ferenc, a Csepeli Városgazda Zrt. 
munkatársa közölte: a Csepel déli lakóköz-
pont szociális célú rehabilitációja 2013-ban 
kezdődött és 2015. június 30-án ér véget. 
Összköltsége 1,350 milliárd forint. Az érin-
tett panelházakon felújítják a tető víz- és hő-

szigetelését, a homlokzatokat hőszigeteléssel 
látják el. Új, műanyag nyílászárókat építenek 
be hőszigetelő üvegezéssel és légbeveze-
tőkkel, korszerűsítik a lifteket, a társasházi 
bejáratok előtetőit felújítják, és új burkolatot 
kapnak a bejárati lépcsőfeljárók is. 

Gáspár Ferenc, a kivitelezésért felelős Dél-
Konstrukt Kft. igazgató-helyettese ígérte, 
hogy a munkák során igyekeznek minél ke-
vesebb kellemetlenséget okozni a lakóknak, 
de a türelmüket is kérte. Felhívta a figyelmet: 
a homlokzatok felújítását megelőzően a tulaj-
donosoknak le kell szerelniük a redőnyöket,  
a légkondicionáló berendezéseket, a lakók ál-
tal felszerelt előtetőket és az antennákat, hogy  
a munkások hozzáférjenek a munkaterülethez. 

Megújul a Szent Imre tér
A beruházás keretében újjászületik a Szent 
Imre tér is. Az európai uniós pályázatok sa-
játosságai miatt a tér felújítása is szükséges 
ahhoz, hogy az unió pénzt adjon a lakóházak 
rendbetételére. A kerület belvárosában új pa-
dokat, kerékpártárolókat helyeznek el, szebb 
játszóteret alakítanak ki, és szökőkutat is 
építenek. Az egykori II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskola földszintjén játszóház és tanács-
adás várja majd az érdeklődőket.

A projektről további információ: 
www.csepeldelilakokozpont.hu

Csepel.hu

aktuális

Folytatódik a közfoglalkoztatás

Panelfelújítás ingyen

A részvétel feltétele, hogy csepeli lakos és 
regisztrált munkanélküli legyen a jelentkező

Új nyílászárókat, szigetelést kapnak a házak

Csepel déli lakóközpontjának szociális célú rehabilitációja volt a témája annak a lakos-
sági fórumnak, amelyet a Karácsony Sándor Általános Iskolában rendeztek meg május 
22-én. A beruházás jelenlegi szakasza 1690 lakost érint, a kivitelezés hamarosan elkez-
dődik. A korábbi két kerületi városrehabilitációs projekttel szemben az Európai Unió 
támogatása ezúttal százszázalékos, vagyis a lakóknak nem kell önrészt fizetniük!

fotó: Szria
fotó: Szria
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Új időszámítás veszi kezdetét június 12-
én: megkezdődik Brazíliában a labdarú-
gó-világbajnokság, ami egy hónapon ke-
resztül tartja lázban a világot. Nyugodtan 
mondhatjuk, átalakul az életünk erre az 
időszakra. A meccsekhez igazítjuk a napi 
programot, ilyenkor még a labdarúgást 
kevésbé kedvelők is a foci bűvkörébe ke-
rülnek. A mérkőzéseket társaságban vé-
gignézni: a szurkolók szerint ez az igazi 
kikapcsolódás. Különösen, ha sör és ha-
rapnivaló is kerül az asztalra.

A csepeli önkormányzat – a Piknik sörkert-
tel együttműködve – meccsnéző sátrat nyit 
a Szent Imre téren, néhány méterre a HÉV 
megállótól. Borbély Lénárd alpolgármester  
a közös meccsnézések házigazdája elmondta, 
nem csak a mérkőzéseken lehet majd szur-
kolni a sátorban, más meglepetések is várnak  
a vendégekre. Például ismert labdarúgók ér-
keznek majd egy kis beszélgetésre, az éppen 
zajló meccsek kommentálására, a régi történe-
tek felelevenítésére. A szurkolók pedig gólto-
tót tölthetnek ki: a helyes tippelések díja pedig 
mi más is lehetne, mint sör, nem is kevés. Aki 
ugyanis ügyes, akár az egész világbajnokság 
idejére megnyerheti a meccsnézéshez elen-
gedhetetlen innivalót.

Megtudtuk, hogy Borbély Lénárd is verseny-
szerűen futballozott, de 14 éves korában ab-
bahagyta a sportot. „Ma már bánom, hogy 
nem folytattam. Édesapám nagyon tehetséges 
játékos volt, az unokaöcséim is futballoznak” 
– avat be a családi hagyományba az alpolgár-
mester. Mint mondja, mindmáig nagyon szere-
ti a labdarúgást, olyannyira, hogy még a politi-
kai hivatást is sutba dobná, ha újra kezdhetné. 
„Csepelen fantasztikus hagyományai vannak 

a labdarúgásnak, büszkék lehetünk arra, hogy 
többször is bajnoki címet szereztünk. Sajnos,  
a politika a helyi labdarúgásra is rátelepedett, 
és ez sajnos hosszú évek óta az eredményeken 
is meglátszik” – teszi hozzá.

Arra a kérdésre, hogy miért van szükség 
újabb meccsnézési lehetőségre, Borbély Lé-
nárd azt válaszolja, hogy minél több helyen 
nézik Csepelen a világbajnokságot, annál 
jobb. „A legutóbbi vébén azt tapasztaltam, 
az esemény kinőtte a sörözőket, vendéglőket.  
A sörkertben kulturált körülmények között, 
központi helyen sokan elférnek. Szeretnénk, 
ha a csepeliek magukénak éreznék a helyszínt, 
ígérem, hogy méltó körülményeket teremtünk 
napról napra. A többi pedig már rajtunk mú-
lik, de nem hiszem, hogy unatkoznánk, máris 
izgatottan várom a mérkőzéseket.” Szerinte 
Brazília nyeri a világbajnokságot, nemcsak 
azért mert nagyon jó csapat, hanem azért is, 
mert a hazai pálya nagy előnyt jelent. Az al-
polgármestertől azt is megtudtuk, hogy a csa-
ládokat is várják a programokra: míg a szülők 
a mérkőzéseket nézik, a gyerekekre – a kiala-
kított játszórészen – animátorok vigyáznak. 
Hétvégenként pedig – a világbajnokság ideje 
alatt – egész napos gyerekprogramok lesznek 
a sátorban, és igen kedvezményes családi me-
nüvel is várják a vendégeket.

A labdarúgó világbajnokság apropóján Bor-
bély Lénárd azt is elmondta: szeretné, ha az 
önkormányzat létrehozna egy futballegyesüle-
tet. ami kizárólag utánpótlás-neveléssel foglal-
kozna. „Sok a tehetséges, sportolni vágyó gye-
rek, akiknek a családja nehezen gazdálkodja ki  
a sportoláshoz szükséges pénz. Az önkormányzat 
– támogatók bevonásával – segíteni tud ebben: 
az utazáshoz szükséges buszt, pályát, tornater-

meket ingyen biztosítanánk” – mondta el az al-
polgármester, és hozzátette, 2015-ben el is tud-
ják kezdeni a sportegyesület megszervezését.

De vissza a világbajnokságra: június 12-én, 
este, a Brazília–Horvátország nyitómérkőzés-
sel és Bognár György, ötvenszeres válogatott 
labdarúgóval indul a közös csepeli meccsnézés. 
Este hat órától érdemes bekukkantani az önkor-
mányzat sátorába, a beszélgetés nyolc órakor,  
a mérkőzés tíztől kezdődik.

- m - 

Borbély Lénárd: új egyesület kell a gyerekeknek – Góltotó, sör – Válogatott játékosok a színpadon

Közös meccsnézés a Szent Imre téren

Kék iskola: új 
számítógépek
Elavult számítógépparkot cseréltek le a köz-
elmúltban a Kék Általános Iskolában: az 
informatika teremben 15 új monitort, 15 
vékonyklienst és egy szervert helyeztek el.  
A beruházás kétmillió forintba került, amit  
a csepeli önkormányzat támogatott. 

A nyolc-tíz éves, és sok esetben régi operációs 
rendszerrel (Windows XP) működő tantermi 
gépek helyett egy vékonykliens-technológián 

alapuló virtuális környezetet alakult ki – tá-
jékoztatta lapunkat Plankó Tamás, a számí-
tógépek telepítését végző Csepeli Városgazda 
Zrt. vezető informatikusa. 

A társaság munkatársai Borbély Lénárd al-
polgármesterrel és Tóth János tankerületi 
igazgatóval együtt látogattak el egy infor-
matikaórára, ahol a gyerekek már a korszerű 
berendezésekkel tanultak.  

A nyolc alsó- és négy felsőtagozati osztályt 
működtető iskolába 282 tanuló jár, akik cso-
portbontásban és szakköri foglalkozások sa-
játíthatják el az informatikát. Tikosné Turi 
Erzsébet intézményvezető hangsúlyozta: 

pedagógiai tevékenységük központjában  
a komplex személyiségfejlesztés és az egyé-
ni tehetségfejlesztés áll. Fő profiljuk a szá-
mítástechnika, matematika és idegen nyelv 
oktatása. E tantárgyak iránt fogékony tanu-
lókkal a tehetséggondozás keretén belül ki-
emelten foglalkoznak. 

Az új eszközök bemutatása után elhangzott 
még az is, hogy a Csepeli Városgazda üzemel-
tetésében lévő kerületi tanintézmények nemrég 
vadonatúj multifunkcionális faxokat és színes 
lézernyomtatókat is kaptak. A megkezdett in-
formatikai infrastruktúra kiépítése a közeljö-
vőben tovább folytatódhat a csepeli iskolákban.

A. Zs.

Az alpolgármester szerint többet kell foglal-
kozni a csepeli utánpótlással

fo
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HIDEG SÖR, FORRÓ HANGULAT, GÓLTOTÓ, ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK,

BESZÉLGETÉS EGYKORI VÁLOGATOTT LABDARÚGÓKKAL,
NÉPSZERŰ MŰVÉSZEKKEL!

 

JÚNIUS 12-TŐL A SZENT IMRE TÉREN

Kövesse figyelemmel a világbajnokság mérkőzéseit
a csepeli önkormányzat sátrában!

NYITÓMECCS:
JÚNIUS 12., 20 ÓRA,

BOGNÁR GYÖRGGYEL
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Június első vasárnapján a pedagóguso-
kat ünnepeljük, 1966-ban az UNESCO és  
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ezen  
a napon fogadta el a pedagógusok jogairól 
szóló határozatot, 2013 óta ezen a napon 
adják át a pedagógiai munkával kapcso-
latos kitüntetéseket. Budapest XXI. kerü-
lete május 30-án gyönyörű környezetben, 
a Csepeli Strandon köszöntötte a kerület 
tanárait, illetve az oktatási intézmények 
dolgozóit és családjukat. A rendezvényen 
részt vettek a kerület vezetői is.
  
A színpadi programok 16 órakor kezdődtek, 
addigra a legtöbben már elfogyasztották 
ebédjüket, a rengeteg elismerést besöprő pör-
költet, kipróbálták a tollaslabdázást, a gyere-
kek birtokba vették a légvárakat és a kaland-
parkot. Elsőként nagyszerű táncosok léptek 
színpadra: a Stúdio 2000 TSE és a Nagy Imre 
ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 
társastánc-bemutatója meghozta a kedvet  
a bulihoz, ami Varga Feri és Balássy Betty kö-
zös koncertjén teljesedett ki, majd a Beatles- 
dalokra specializálódott The Bits zenekar 
következett. A családi rendezvény 19 órakor 
zárta kapuit.  

Együtt örömet szerezni
A Hétszínvirág Óvoda két munkatársát arról 
kérdeztük, mi hivatásuk legszebb része.

„A gyerekek kedvessége, szeretete fantasz-
tikus. Mikor az ölembe kuporodnak, és azt 
mondják: szép vagy és úgy szeretlek...” – me-
séli Takács Mónika dajka. „Integráló óvoda 
vagyunk, számomra a speciális nevelési igé-
nyű gyerekek kitartása, őszintesége, szeretete 
a meghatározó. Az egyik legszebb élményem 
egy anyák napi műsor, amelyben minden 
gyerekünk, ép fejlődésűek és – például –  
autizmussal élők együtt adták át ajándékaikat. 
Verset mondtak, mindenki kiállt és megmutat-
ta, mennyit tanultak, mennyire szeretnének 
örömet szerezni” – mondja Opra Anikó pe-
dagógiai asszisztens, aki tréfásan megjegyzi: 
pedagógusnapon sem kell nélkülözniük a gye-
rekzsivajt. Kolléganőjével közösen összesen 
négy kicsivel érkeztek a strandra, egy tízfős, 
kollégákat, ismerősöket tömörítő társasággal.

a.m. 

Felvételi a Csetében
Közgazdasági alapképzésben felveszünk 
8. osztályt végzett tanulókat nappali tago-
zatra. Érettségi vizsga után OKJ-s emelt 
szintű pénzügyi termékértékesítő szakmát 
szerezhetnek a diákok.

Esti tagozatra felvételt hirdetünk nem tankö-
teles fiataloknak és felnőtteknek 9-12. évfo-
lyamig. 11. osztálytól térítési díjat kell fizetni. 
Szakmunkás bizonyítvánnyal az érettségi 
vizsga megszerzése két tanítási év.
Beiratkozás: június 25-26-án, illetve folya-
matosan július 21-éig és augusztus 12-étől.

Jelentkezni az elvégzett osztályokról szóló bi-
zonyítvánnyal lehet.
Cím: Csete Balázs Szakközépiskola
1215 Budapest, Csete Balázs u. 6–8.
telefon: 276-4856
e-mail: suli65@csete.sulinet.hu
www.csete.sulinet.hu 

Kitüntetések a csepeli pedagógusnapon

Olvassa be 
a QR-kódot, 

és 
nézze meg 

online
galériánkat! 

fotó: Szria
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Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye
A történelmi Magyarország közép-
pontjában volt egykori legnagyobb, 
több mint 13 ezer km² területű vár-
megyénk, amely ilyen formában 
rövid ideig létezett. Az államala-
pítást megelőző időben a Magyar 
Nagyfejedelemség központja Esz-

tergom volt. A későbbiekben ki-
rályi székhely rangra emelkedett 
a már a honfoglalást megelőzően 
jelentős várral rendelkező Visegrád 
város, illetve annak birtoka, Pi-
lis vármegye. (A Pilisben már az 
ókorban kultuszhelyek alakultak 
ki, majd a legendák szerint valahol 
a Pilisben volt Attila hun fejedelem 

vára, „Ősbudavár”. Ezt később Ár-
pád fejedelem felújíttatta, miután 
a honfoglalás során a Csepel-szi-
geten felépített fejedelmi szállás-
helyét nyugatabbra telepíttette. 
Ezek azonban a mai napig csak 
legendák.) Solt vármegye a Duna 
bal partján, kb. Soroksár vonalától 
Baja határáig terjedő Solt-székből 
alakult ki. Solt Árpád vezér fia volt, 
vára is ezen a területen állt. Pest  
a honfoglalás korában a Duna 
mindkét partján elterülő város 
szláv neve volt, jelentése „barlang”, 
vagy „kemence”, ami a termálvizes 
források által a Gellért-hegyben ki-
alakított barlangokat jelölte. A mai 
budai várpalota területén jelentős 
szláv vár állott. Ennek helyén a ta-
tárjárást követően IV. Béla kezdte 
meg a későbbi királyi székhelyül 
szolgáló palota felépítését. Kiskun 
vármegyét az 1876. évi várme-
gye-átszervezések idején csatolták 
a központi régióhoz. Budapest és 

Kecskemét lakosságát leszámítva 
a vármegye lélekszáma 1920-ban 
1 147 286 fő, ennek 88 százaléka 
magyar anyanyelvű volt. 

A hatalmas terület, jelentős átszer-
vezéseket követően, gyakorlatilag 
napjainkig is az ország központi, 
minden tekintetben legjelentősebb 
régiója. A fővároson és a korábbiak-
ban már említett városokon kívül itt 
található Vác, Szentendre, Gödöllő, 
Cegléd, Nagykőrös, Érd, Fót, Gyál, 
Százhalombatta, Dunakeszi, Buda-
örs, Leányfalu – hogy csak néhány 
ismertebb települést említsek.
    
A vármegye címerében az arany-
oroszlán azt jelképezi, hogy a vár-
megye főispánja a mindenkori ná-
dor volt. A díszes öltözetű magyar 
vitéz a Kiskun kerület jelképe.

(Következik: horvátországi várme-
gyék) 

civil élet

Acélvároson innen, 
Trabikon túl 
A hatvanas-hetvenes évek hangulata, a kor 
kultúrpolitikájának abszurditása elevenedett 
meg május 24-én a Radnóti Miklós Művelődé-
si Házban. A Magyar retro 2. című film ingye-
nes vetítésén a nézők egy része nosztalgiázott, 
jelentős hányada pedig hol csodálkozva, hol 
mosolyogva nézte a Kádár-rendszer negédes, 
optimista tudósításait. A vetítésre ellátogatott 
Papp Gábor Zsigmond rendező is.

„Hatvan-nyolcvan órányi felvételt néztünk át, 
egy hónapig szerkesztettük, két hónapig vág-
tuk” – mondta el filmjével kapcsolatban Papp 

Gábor Zsigmond, akinek nagy tapasztalata 
van a Kádár-rendszer mindennapjait, életvi-
telét bemutató, eredeti anyagokat felhasználó 
dokumentumfilmek készítésében. 1998-ban  
a Budapest retro első részével robbant a köz-
tudatba, május 24-én a retrosorozat ötödik, 
idén januárban bemutatott részével érkezett 
Csepelre. A kétdimenziós időutazásra szép 
számmal voltak kíváncsiak fiatalok, a vetíté-
sen és az azt követő beszélgetésen részt vett 
Németh Szilárd polgármester, országgyűlési 
képviselő is.

Apa mesélte
„A fiatalok helyzetéről szóló rész volt a leg- 
jobb. Érdekes volt látni, hogy ebben az élet-
korban vannak állandó, minden korban ak-

tuális problémák” – mondta el a film után 
Szabó Alexandra, a Csete Balázs Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Szakiskola 12. C osz-
tályos tanulója. Hozzátette: a filmet otthon, a 
szüleivel együtt is szeretné megnézni, „már 
csak apa régi történetei miatt is, amik kísér-
tetiesen hasonlítanak a filmben látottakhoz”. 

„Lesz harmadik rész?” – kérdeztük a rende-
zőtől, aki nem zárkózott el a folytatás lehető-
ségétől: „A részek között általában három-öt 
év telik el, és mindig megfogadom, hogy ez az 
utolsó. Már annyiszor megszegtem ezt a foga-
dalmat, hogy nem merek semmit sem határo-
zottan állítani. Attól függ, hogy lesz-e igény 
erre a nézőkben és lesz-e igény bennünk, ké-
szítőkben.”

©
 Stiefel Eurocart Kft, 2014.

Első klubnapját tartotta május 
27-én a Csepeli Mozgássérül-
tek Önálló Egyesülete (CSMÖE) 
a Családsegítő Közösségi Ház-
ban. Mostantól az önkormány-
zat díjmentesen bocsátja a he- 
lyiséget az egyesület rendel-
kezésére, ahol havonta klub-
délutánokat szervezhetnek 
– tájékoztatta lapunkat Szuhai 
Erika önkormányzati képvise-
lő, fogyatékosügyi tanácsnok. 

A pozitív változást az előzte meg, 
hogy a jelenlegi egyesületvezetők, 
Szabóné Szőke Hajnalka elnök és 
Rizmayer Antalné elnökhelyettes 
jelezték az önkormányzat képvi-
selőjének azt a gondot, hogy az 
előző helyükön, a Rákóczi Kert 
Civil és Közösségi Házban havon-
ta fizetniük kellett a helyiségért, 
ahol az összejöveteleiket tartották. 
Szuhai Erika közbenjárására ez  
a helyzet megoldódott: a város-

vezetők döntése szerint a CSMÖE  
a jövőben díjmentesen használhat-
ja a közösségi ház egyik helyiségét.  

Az első klubnapon Borbély Lé-
nárd alpolgármester bejelentette: 
a kerület vezetése biztosítja az 
egyesület számára, hogy hasz-
nálhassák a Humán Szolgálta-
tások Igazgatóságának buszát, 
valamint az önkormányzat anya-
gilag támogatja évenkénti kirán-
dulásukat. A klubnapon részt vett 
Balogh Ernő önkormányzati kép-
viselő, hárosi biztos is.

Egykori vármegyéink címerei 2. rész

Díjmentes klubnap fotó: Szria
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Ezerszínű mesevilágot épített Csepel önkor-
mányzata és a szervező Csepeli Városkép Kft. 
a sétányok által határolt rétre május 31-én.  
A gyermeknap vidám sokaságára a játszótér bé-
késen terpeszkedő vassárkánya vigyázott, akihez 
erre a napra vendégségbe érkezett Süsü, és a té-
vémaci. A gyermekbirodalom 10 órától 19 óráig 
várta a legapróbb tagjait ünneplő családokat.

„Tanuljatok, sportoljatok, a legjobb dolog pe-
dig a vadkörte, másnevén a vackor” – válaszol-
ta Süsü, a sárkány, mikor arról kérdeztük, mit 
üzen a csepeli gyerekeknek. Az ország leghí-
resebb egyfejű tűzokádója mellett a tévémaci 
is bekapcsolódott beszélgetésbe, aki szerint 
„legokosabb idejében lefeküdni este, így reg-
gel több idő jut kakaózni”. Az illusztris vendé-
gek a sárkányos játszótér mellett megrendezett 
Csepeli gyermeknapra érkeztek, csakúgy, mint  

a Szösz Társulat, Hajnóczy Soma bűvészvilág-
bajnok, Tóth Gábor házi- és vadállatszakértő, 
az Apacuka együttes, Csocsó bohóc, a Buborék 
együttes vagy a Csep J̓azz Dance csapata.

Győzz válogatni
A nap főszereplőinek kényelmes és kellőkép-
pen exkluzív utazása érdekében különjáratot 
indítottak a szervezők: délelőtt tíz órától az 
önkormányzat elől óránként negyven gyer-
meket szállított a rendezvény helyszínére egy 
kisvonat. A rét minden csücske meglepetést 
rejtett kicsik és nagyok számára, a legaktí-
vabbak pedig finom és egészséges jutalmakért 
tehették próbára magukat. Három kihívás si-
keres teljesítése után a gyerekek palacsintával, 
almával, lufival és gyümölcslével gyűjtöttek 
erőt az újabb kalandhoz. A legnagyobb sikert 
valószínűleg Kincsi lovacska és kiscsikója, 

Klementina, valamint Mogyoró, a póniló arat-
ták, akik egész nap díjmentesen mutatták meg 
a kicsiknek, miért is vagyunk lovas nemzet. 
Frenetikus sikert arattak az elektromos kis- 
autók, Mekk mester műhelye és a nagy ho-ho-
horgászat ugyanúgy, mint Csepszi, a guruló 
kiállítás, a vadászat a Csepeli Helytörténeti 
Gyűjtemény kitelepülésénél, vagy az arcfestés, 
a csillámtetoválás, a minigolf. Volt természete-
sen meglepetés ajándék is: Németh Szilárd pol-
gármester, Borbély Lénárd alpolgármester és 
Beer Lívia több mint ezer darab játékkal tolmá-
csolta a kerület jókívánságait a gyerekeknek.

A felnőtteket is elvarázsoló gyermeknap a szap-
panbuborékok pukkanásával, a kürtőskalács 
illatával és a kisvonat csilingelésével este 7 óra-
kor zárta kapuit. A rétre továbbra is egy jókora 
sárkány vigyáz. Aki nem hiszi, járjon utána! 

Hatalmas siker volt a csepeli gyermeknap – Szappanbuborék, kisvonat, körhinta

Túl az Óperencián Süsüvel és Mogyoróval

Borbély Lénárd, Flóra és Adél édesapja, Csepel alpolgármestere: 
„Türelmet tanultam. Nem csak édesapaként érzem ezt, hanem általá-
ban elmondható, hogy sokkal higgadtabbá, megfontoltabbá váltam 
gyermekeink érkezése után. Megtapasztaltam, mi az igazán fontos 
az életben.” 
 
Horváth László, Gergő édesapja: „Lehiggadtam, megtanultam egy 
kicsit távolabbról nézni az életemre, a céljaimra. Gergő megtanított 
arra, hogy megéri küzdeni, megéri összegyűjteni és átadni a tudást.”

Sztojka Viktória édesanyja: „Viki mindenekelőtt nyugalmat adott 
és türelemre tanított minket. Szeretnénk, ha vidám, boldog gyerek-
kora lenne, ami egészségben telik.”

Oláh Adrienn, Péntek Laura Ivett édesanyja: „A kislányom meg-
mutatta, milyen a valódi önzetlenség, a tiszta szeretet. Megfontol-
tabb lettem, mióta Laura megérkezett az életünkbe. Törekszünk arra, 
hogy kiegyensúlyozott felnőtt váljon belőle, ehhez kiszámítható, sze-
retetteljes gyermekkoron át vezet az út.”

Szülőket kérdeztünk: mit tanultak gyermeküktől?

Olvassa be 
a QR-kódot, 

és 
nézze meg 

online
galériánkat! 
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Kerti parti 
a Mátyásban  
Cowboyok és cowgirlek alapozták az idei csa-
ládi kerti parti hangulatát a Mátyás Király Ál-

talános Iskolában. Május utolsó napján az im-
már hagyományossá vált rendezvényen gazdag 
programkínálat garantálta a felhőtlen jókedvet.

A főzőversenyre nevező osztálycsapatok már 
délben hozzáfogtak az ínycsiklandó ételek ké-
szítésének. A tánctanulás, tánc- és énekbemu-

tatók után tombolasorsolás következett, ahol 
az iskola, a szülők és a csepeli önkormányzat 
nyereményeiért izgultak a szerencsések. Bor-
bély Lénárd alpolgármester 25 strandbelépőt 
és játékokat adott át a nyerteseknek. 
A kerti parti főzőversenyét az 5. z osztály 
nyerte meg. 

C
S E EP
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fotó: Szria
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Egyházi élet
„Ne nyugtalankodjék 
szívetek”
Jézus János evangéliumában (Jn.14. 1-12.) 
nagy odaadással beszél arról, hogy el-
megy és helyet készít nekünk odaát. 
Ez nagyszerű dolog, mert az élet véges 
és nekünk egyszer meg kell jelennünk  
a másvilágon, és akkor majd nem kell ke-
resgélnünk a helyet, mert Jézus elkészí-
tette azt számunkra. Ami azonban elgon-
dolkodtat bennünket, az az, ami Tamást is 
foglalkoztatta, aki nagyon realista volt, és 
bátorsága is volt ahhoz, hogy Jézust meg-
kérdezze: te azt mondod, hogy előremész 
és helyet készítesz nekünk. De hová, és 
milyen hely az, és hogyan jutunk oda? Ha 
nem ismerjük a helyet, akkor hogyan ta-
láljuk meg? Reális és jogos kérdés. Jézus 
mégsem magyarázza meg, hogy hol van és 
mi is az a mennyek országa, az örök üdvös-
ség. Azt válaszolja Tamásnak: „Én vagyok 
az út, az igazság és az élet. Senki nem jut el 
az Atyához, csak én általam.” Egyértelmű, 
hogy Jézus ezeket a közléseket jelképesen 
adta az apostolok tudtára. Ő nem fizikai 
értelemben út, hanem kijelöli számunkra 
a Mennyei Atyához vezető utat. Sőt segít 
ennek a megértésében, mikor azt mondja, 
csak rajta keresztül lehet az Atyához eljut-
ni. Jézus közléséből egy dolog biztosan ki-
világlik: az, hogy megismertet egy érthető 
fogalommal, az igazsággal, mely nélkül 
nem lehet eljutni az Istenhez. De az igaz-
ság fogalma is kérdést vet fel. Mi emberek 
valamennyien a magunk igazát mondjuk. 
Abszolút igazság azonban csak egy van: 
az Isten. Az örök élethez csak az az igaz-
ság vezethet el bennünket, amit Jézus ha-
tározott meg. Ha ezt az utat követjük, vi-
gaszt jelentenek számunkra Jézus szavai: 
„Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek 
az Istenben és bennem is higgyetek, mert 
Atyám házában sok lakóhely van, és majd 
titeket is elviszlek oda, ahol én vagyok.”

Krammer András, állandó diakónus

Lelki tanácsadó szolgálat működik május 
19-étől a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat-
nál, ahol a történelmi egyházak képviselői és  
a kalocsai iskolanővérek várják a látogatókat.  
A földszinti ruhatárral szemben található 
helyiségben bárki előtt nyitva áll az ajtó, aki 
lelki segítségre szorul, vagy éppen csak be-
szélgetni szeretne.

A szolgálat kezdeményezésének elsődleges 
célja a lelki segítés és tanácsadás – tájékoz-
tatta lapunkat Sinkovicz Sándor baptista lel-
kipásztor. 

„Érezzék az ide betérők, hogy nincsenek 
magukra hagyva még a legnagyobb problé-
májukban sem. Az élet szellemi síkján nyert 

segítség kihatással van testi egészségünkre 
is. A Máté evangéliumában olvasható biblia-
vers – »Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik 
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én 
megnyugvást adok nektek.« – jól megvilágítja 
a lelki hátterét ennek a szolgálati ügyeletnek” 
– tette hozzá. 

A lelki tanácsadó szolgálat nyitva tartása:
Hétfő, 13.00–15.00 óra: 
Sinkovicz Sándor baptista lelkipásztor
Kedd, 14.00–16.00 óra: 
Kéri Tamás református lelkész
Szerda, 10.00–12.00 óra: 
Zólyomi Mátyás evangélikus lelkész
Csütörtök, 14.30–16.30 óra: kalocsai nővérek
Péntek, 14.30–16.30: kalocsai nővérek

A Nagy Imre Általános és Alapfokú Művésze-
ti Iskola két akkreditált kiváló tehetségpont-
tal is büszkélkedhet. Az általános iskolában és  
a művészeti iskolában évek óta magas színvo-
nalú tehetséggondozás folyik sokféle területen.  
A tehetségműhelyek közül a természettudomá-
nyi és a matematikai-logikai volt a legsikere-
sebb. A természettudományi műhely kifejezett 
célja, hogy az érdeklődő gyerekeket minél ha-
marabb bevezesse a fizika, kémia varázslatos vi-
lágába. Idén 24 tanuló járt ezekre a tehetséggon-
dozó órákra, közülük 17 tanuló jutott be területi 
döntőkbe, s két tanulónk is százszázalékos ered-
ménnyel jutott tovább. Ebben az évben először 

alsó tagozatos diákok is indultak a Jedlik Ányos 
fizikaversenyen, ahol Zsiros Bálint (3. a) 3., Hor-
váth Panna (3. a) 4., míg Eszes Brendon (4. a) 
5. helyezést ért el az országos döntőben Nyír-
egyházán. Iskolánk legeredményesebb „termé-
szettudósa” Baji Bence 7. osztályos tanuló, aki 
évek óta sikeresen szerepel az országos fizika-
versenyen. Idén a Curie kémiaverseny országos 
döntőjén ért el 97 százalékos teljesítménnyel 4. 
helyezést. A matematikai-logikai tehetségmű-
hely kiemelkedő diákja Darabos Virág, fővárosi 
matematikaversenyen 3. helyezett lett a hatodi-
kosok között. A gyerekeket György Veronika és 
Kisné Schmeltz Etelka készítette fel. 

Lelki segítségnyújtás 
a szakrendelőben

A jövő természettudósai

fotó: Pixabay
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Fesztiválhangulat a Nemzetiben

Harminc év, 
harminc óra

Három évtizedes születésnapját ünnepelte 
a Nagy Imre ÁMK, Budapest első általános 
művelődési központja. Az intézmény vezető-
sége gálaműsorral, és az első igazgató, Feith 
Bence emlékfalának avatásával ünnepelte 
meg a jubileumot. Harminc évet harminc 
hónapban, de harminc napban is képtelenség 
felidézni, nemhogy harminc órában.

A szervezők és a műsorokat összeállító intéz-
ményegység-vezetők, tanárok találékonyságát 
dicséri, hogy megpróbálták a lehetetlent. Lát-
va a műsorokat és az azokon részt vevő érdek-
lődők visszajelzését, elmondhatjuk: sikerült. 

Az intézmény aulájában az első főigazgató, 
Feith Bence emlékfalának felavatása és az 
emlékkiállítás megnyitása egyik fontos prog-
ramja volt az ünnepi eseményeknek. „Olyan 
remek emberre emlékezünk, aki életének kö-
zel egyharmadát e falak között töltötte el ve-

zetőként. Azt hiszem, hogy nem állok messze  
a valóságtól, ha azt állítom, hogy egy mo-
dernkori polihisztor volt. Műszaki oktató, 
tudományos kutató, szociológus, iskolaigaz-
gató, népi fafaragó. Ez mind-mind belefért 
abba a hatvanöt évbe, ami megadatott neki” 
– emlékezett Vida István, a Csepeli Városkép 
Kft. ügyvezető igazgatója. 

Az emléktáblát Borbély Lénárd alpolgármes-
ter, Schmidtné Feith Orsolya, valamint Feith 
Gábor leplezte le.  

„Sikereimet annak a közösségnek köszönhe-
tem, amely segítette vezetői munkámat. Ku-
darcaimat magamnak, amelyek mindig azzal 
a tapasztalattal szolgáltak, hogy hogyan más-
ként a folytatást.” Az emlékfalon olvasható ez 
mondat – Feith Bence egyik tanulmányából 
– , mely az egykori igazgató munkásságának 
mottója is volt. 

A hazai és nemzetközi sikerek után a Nemzeti 
Színház közönségét is meghódították a csepe-
li fúvósok. Hatalmas sikerű koncerten mutat-
ta be második cédéjét a Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar és az Egressy Béni 
Református Középiskola Fúvószenekara.  
A csaknem zsúfolásig telt teátrumban Bényi 
Ildikó, az MTVA műsorvezetője köszöntötte 
a megjelentek, köztük Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselőt, Csepel polgármeste-
rét, Borbély Lénárd és Morovik Attila alpol-
gármestereket. Németh Szilárd köszöntőjében 
méltatta az országszerte népszerű zenekart 
és megköszönte, hogy Csepelt mindenhol, 
minden alkalommal méltó módon képviselik  

a zenekar tagjai. Ezután a zene vette át a fő-
szerepet: a Zenei kalandozások című cédé 
összes száma elhangzott, köztük olyan világ-
slágerek, mint a My way, a New York, New 
York, a Rómeó és Julia, de a Vivát Benyovsz-
ky! című nagysikerű tévésorozat zenéje és  
a Zene nélkül mit érek én? című Máté Péter- 
sláger is nagy sikert aratott. A vendégművé-
szek, Szolnoki Péter, Gyenes Béla, Gazdag 
Ferenc és Horváth Kornél a legtermészete-
sebb módon váltak részévé a zenekarnak, és 
előadásukkal külön színt vittek a produkci-
ókba. Nagy tetszést váltott ki Péntek János 
és Orthné Gábor Ildikó filmzenei egyvelege, 
amely alatt a vetítővásznon Alain Delon, Jean 

Paul Belmondo és más hírességek filmjeinek 
részleteit láthatta a nagyérdemű.

A közönség nem fukarkodott a tetszésnyilvání-
tással: vastapssal ünnepelték az előadást, amit 
a zenekar több ráadásszámmal is viszonzott.

A Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószene-
kar és az Egressy Béni Református Középis-
kola Fúvószenekara újfent bizonyította, hogy 
rászolgált a csepeli önkormányzat, a többi tá-
mogató és nem utolsósorban a közönség bizal-
mára, s a Nemzet Színházában is maradandót 
alkotott június 1-jén. 

Légrádi G.

fotó: Szria
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Németh Szilárd polgármestert választották meg a Csepeli Birkózó Club elnökének 

II. Baracsi Imre Csapat Emlékverseny

A tavaly életre hívott Baracsi Imre Csapat 
Emlékversenynek második alkalommal adott 
otthont kerületünk. A csepeli címvédés saj-
nos nem sikerült, ezúttal az Erzsébeti SMTK 
bizonyult a legjobbnak. A Nagy Imre ÁMK 
tornacsarnokában ezúttal 11 csapat veselke-
dett neki, hogy megszerezze a legjobbaknak 
járó díjakat. A versenyen, ami egyben cent-
rum-csapatbajnokság is volt, a Csepeli BC  
a Csepeli Amatőr Birkózó Iskola-Pénzügyőr, 
a Szigetszentmiklós és a Kertváros csapatá-
val indított közös csapatot Csepel név alatt. 
A házigazdán kívül a Dunaferr, az Orosháza, 
az ESMTK, a Dorog, a Cegléd, az Érd, a Ta-
tabánya, az Abaújszántó, a Püspökladány és 
a Kecskemét utánpótláskorú birkózói léptek 
szőnyegre. 

Az ünnepélyes megnyitón Németh Szilárd, 
Csepel polgármestere, a Csepeli Birkózó 
Club frissen megválasztott elnöke mondott 
beszédet: többek között Baracsi Imre élet-

útját méltatta. Csatlakozott hozzá dr. Kléber 
István is, aki ezúttal műsorvezetői képessé-
geit is megcsillogtathatta. A polgármester 
külön köszönetet mondott a Csepeli BC tisz-
teletbeli elnökének, Tóth Endrének, valamint 
az ÁMK intézményvezetőjének, az azonos 
nevű Tóth Endrének és munkatársaiknak, 
akik megfeszített munkával hozták tető alá  
a színvonalas rendezvényt.

A Baracsi családot ezúttal az egykori kivá-
ló tréner özvegye, lánya Judit és unokája, 
Richárd képviselte, akiket külön köszöntött  
a klubelnök. Az eseményre elfogadta a meg-
hívást több, neves egykori birkózószemélyi-
ség, többek között Kovács István szabadfo-
gású világbajnok, Csepel díszpolgára, Ritter 
Árpád és Bánkuti Zsolt Európa-bajnokok, 
Kruj Iván, a hazai bírók doyenje, és Virág La-
jos, akik kézjegyükkel láttak el egy gálapólót, 
amit később jótékony célra árvereznek majd 
el egy új kezdeményezés első állomásaként.

A több diákolimpiai és magyar bajnokot is 
felvonultató mezőnyben helyenként parázs 
küzdelmek alakultak ki, és volt olyan csa-
patmeccs, ahol csupán egyetlen pont döntött 
a győztes fél javára. A csepeliek a Dunaferr, 
a Püspökladány, majd az Orosháza két vállra 
fektetésével menetelt a döntőig, ahol a szom-
szédvár ESMTK legjobbjaival néztek farkas-
szemet. A minőségi körülményekkel rendel-
kező erzsébetiek nem bízták a véletlenre, és 
végig vezetve végül megnyerték a tornát. A II. 
Baracsi Imre Emlékversenyre kilátogató szép 
számú közönség ismét remek tornának lehe-
tett részese, ami kiválóan szolgálta a birkózó-
sport további népszerűsítését.

Légrádi G.

Csepeliek 
a sportágválasztón

Hatalmas érdeklődés kísérte idén is a XIV. Nagy Sportágválasztót.  
A fővárosi rendezvény minden csúcsot megdöntött, ugyanis mind 
a pénteki, mind a szombati napon özönlöttek a látogatók a Merkapt 
Sportközpontba. A programon a Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesü-
let is képviseltette magát.

Végeredmény:
  I.: ESMTK
 II.: CSEPEL BC
 III.: OROSHÁZA
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Papíron is 
alkalmasak
Az első fecskék a Csepeli strandfürdőben 
kapták kézhez azokat a dokumentumokat, 
melyek igazolják: újdonsült tulajdonosuk 
hivatalosan is vizsgát tett vízi jártasságból. 
Elsőként a Jedlik Ányos Gimnázium diákjai 
teljesítették a feltételeket május 26-án. A Cse-
peli Öttusa és Vízi Sport Egyesület a kerület 
önkormányzatának támogatásával és a Csepe-
li Városgazda Zrt. hathatós közreműködésé-
vel a Csepeli Tanuszodában és a strandfürdő 
területén – az integrált tanmenetnek megfe-
lelően – végzi az úszás- illetve a vízimentő- 
oktatást. A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) által is támogatott program-
nak köszönhetően egyre több gyerek sajátítja 
el az úszással, vízi életmentéssel kapcsolatos 
ismereteket, aminek eredményéről a helyszí-
nen tájékozódott Sárfalvi Péter, az öttusázók 
elnöke, Szegi Csaba vezetőedző, Tóth János 
tankerületi igazgató és Jenei János a kerületi 
testnevelő munkaközösség vezetője is. 

Kosárünnep 
Csepelen
Az utolsó első osztályú csepeli bajnoki címet 
szerző férfi kosárlabdacsapat országos sike-
rének 25. évfordulóján gálamérkőzésen lépett 
pályára az egykori bajnok Csepel és az ezüst-
érmes Oroszlány csapata. A kiváló hangulatú 
találkozó ugyan vendégsikerrel zárult, de ez-
úttal nem az eredmény volt a fontos. A magyar 
férfi kosárlabdasport 57. első osztályú kiírását 
megnyerő Csepel SC kosárlabdázói közül pá-
lyára lépett Varga Géza, Takáts Sándor, So-

mogyi László, Székely László, Klöczl György, 
Kircsák Zoltán, Bartók Gyula, Farkas András, 
Reizer Ferenc, Solymosi Tamás és Jaroslav 
Skala. A kispadon a sikeredző Liptai István és 
a csapatorvos dr. Siklósi Ferenc foglalt helyet. 
A csepeli önkormányzat által is támogatott 
összecsapáson újra felzúgott a „Hajrá Csepel” 
és a többi jól ismert rigmus, a régi szurkoló-
táborból sokan tették tiszteletüket a Kazinczy 
iskolában. A cseh óriást, Jaroslav Skalát és a 
többieket is hosszasan éltették a fanatikusok, 
ám a játéktéren az oroszlányiak csipkedték 
jobban magukat: végül 63-53-ra megnyerték 
a derbit. A történet Oroszlányban folytatódik 
majd a nyár közepén, a helyiek új sportcsar-
nokának avatóján ismét összecsap a két gárda.

Erőemelők 
bajnoksága 
A Magyar Profi Liga a győri ETO Park-
ban tartotta ez évi közös, magyar–szlovák 
fekvenyomó-bajnokságának hazai versenyét 
május 24–25-én. A rekordszámú, közel 400 
nevezést fogadó rendezvényre többek között 
Ausztriából, Németországból és Romániából 
is érkeztek sportolók. Női, férfi, junior, ifjúsá-
gi és masters kategóriában is súlyok alá feküd-
tek a versenyzők, a két nap legjobbjait közel 
500 éremmel díjazták a házigazdák. A Fitness 
2000 Egyesületből Csepregi Zoltán 360 kg-os 
teljesítménnyel tarolt a mezőnyben: az open 
kategóriát, az abszolút bajnoki címet és a leg-
nagyobb súlyt teljesítő címét is besöpörte a 110 
kilogrammosok kategóriájában. A junioroknál 
Buda Richárd eredt a nyomába, aki a százkiló-
soknál 290 kg-ot teljesítve bajnoki címet ünne-
pelhetett, abszolútban pedig a dobogó második 
fokára állhatott. A Masters mezőnyben Balázs 
Ferenc folytatta a két fiú remek sorozatát: a 125 
kilogrammos súlycsoportban 310 kg-ot telje-
sítve lett kategória győztes, abszolút bajnok és 

a mezőnyben ő emelte levegőbe a legnagyobb 
súlyt. Rajtuk kívül Őrsi János is kitett magá-
ért: a 91 kilósok mezőnyében 260 kg-mal ért el 
kategóriagyőzelmet.

A kiváló eredményt elérő sportolók ezzel  
a legjobb csapatnak járó címet is kiérdemel-
ték, amivel nem csak a közönség, de Pintér 
Ferenc edző elismerését is kivívták.

Bravúrok a 
szegedi VK-n
A magyar kajak-kenu válogatott összesen 
húsz érmet szerzett a szegedi kajak-kenu vi-
lágkupán. A Csepeli Indotek Kajak-kenu 
Egyesület sportolói ezúttal is kivették ré-
szüket a sikerből. A verseny második nap-
ján nyolc érem jutott a magyaroknak, köztük  
a Nagy Flóra (Csepel)–Farkasdi Ramóna pá-
rosnak, akik hatalmas hajrával utasították ma-
guk mögé a Szilvásy Nóra, Bodonyi Dóra ket-
tőst az 1000 méteres távon. Nagy Flóra 5000 
méteren egyesben is begyűjtött egy bronzér-
met. Az olimpiai bronzérmes csepeli kenus 

Kiss Tamás is jól ment a mezőnnyel, s végül 
a hetedik helyen ért célba, Androkity Marcell 
pedig Devecseri Ádámmal, Forgó Krisztofer-
rel és Sarudi Pállal az előkelő 3. helyet szerezte 
meg a kenu négyesek 1000 méteres távján.

Részletes kerületi sportprogramok: 
Csepel.hu/sport
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Egy hét múlva vége az iskolá-
nak, június 13-án elkezdődik  
a szünidő. Kinyit a csepeli nyári 
napközis tábor, ami – az elmúlt 
évekhez hasonlóan – ismét kel-
lemes pihenést, jó programo-
kat kínál a gyerekeknek. Ösz-
szegyűjtöttük a legfontosabb 
tudnivalókat. 
 
A klasszikus nyári tábor júni-
us 23-ától augusztus 15-éig tart  

a Hollandi úti Sport-, Szabad-
idő- és Rendezvényközpontban. 
A hétköznapok programjait játé-
kok, különféle sportfoglalkozá-
sok és kirándulások színesítik. 

A foglalkozások reggel nyolc 
órakor kezdődnek. 

Ügyeletet reggel 6 órától, vala-
mint 16-17 óra között a táborozás 
helyszínén, illetve a Karácsony 

Sándor Általános Iskolában biz-
tosítanak. A gyerekeket a szülők-
nek kell elkísérni a táborba, vagy 
a Karácsony iskolába, ahonnan 
busszal viszik őket a táborba. 

Igénybe vehető hetek:
június 23–27. 
(befizetés az iskolában)  
június 30.–július 4. 
(befizetés ettől az időponttól: 
napközis tábor)       
július 7–11.   
július 14–18.   
július 21–25.
július 28.–augusztus 1.
augusztus 4–8. 
augusztus 11–15.

A táborban a napi háromszori ét-
kezésért napközis térítési díjat kell 
fizetni – tájékoztatta lapunkat Var-
ga Gáborné táborvezető. Elmond-
ta: a  rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülőknek 
nem kell fizetniük semmit, illet-
ve akik normatív ötvenszázalé-
kos kedvezményben részesülnek, 
azoknak a reggelire és az uzson-
nára vonatkozik a félárú kedvez-
mény. „Mindez csak a csepeli la-

kóhellyel rendelkező gyermekekre 
érvényes. Más településen lakók-
nak teljes étkezési díjat kell befi-
zetniük, akkor is, ha ingyenesek, 
vagy kedvezményesek. Ebben az 
esetben a befizetett összeg visz-
szatérítését a lakóhelyük szerinti 
önkormányzatnál intézhetik a szü-
lők” – tette hozzá a táborvezető.

Akik menzásak voltak az isko-
lában (csak ebédeltek), a további 
két étkezésüket a szülőnek meg 
kell térítenie. 

Befizetési időpontok a táborban 
szerdánként 7-től 16.30 óráig, il-
letve pénteken 7-től 9 óráig (csak 
pótbefizetés) lesznek. Étkezési 
utalványt nem fogadnak el. 

A tábornyitás előtti időszakban  
a napközisek felügyeletét az is-
kolák látják el.

Étkezés lemondást csak akkor 
tudják figyelembe venni, ha azt 
a szülők az előző napon jelentik 
be a következő elérhetőségen: 
nyaritabor21@gmail.com, tele-
fon: 06-70/977-5240. 

Már csak néhány nap, és vége az iskolának: 
információk a napközis táborról

Nyolc hét élmény

Nyári táborok: strand, ÁMK
További táborok is várják a gyerekeket a nyári szünetben. A nyári 
napközis sporttáborról, melyet a strandon tart a Csepeli Öttusa 
és Vízi Sport Egyesület, Hliva Katalinnál – 06-20/311-8578 – le-
het érdeklődni. 
A Nagy Imre ÁMK  is többféle nyári tábort, izgalmas elfoglalt-
ságot ígér a gyerekeknek: lesz akrobatikus rock and roll, hiphop, 
íjászat, kreatív zenevarázs, ritmikus gimnasztika és sakktábor. 
Információ: 420-7874

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI
GYŰJTEMÉNY
KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ,  
1213 BP., SZENT ISTVÁN ÚT 230., TEL.: 278-2747 
  

14 órától sötétedésig: népi játszótér, 
kézműves-foglalkozások

15 óra: Dió Dénes és más mesék – Mariska matiné

16, 18, 20, 22 óra: rendhagyó tárlatvezetés 
a Csepel és a gyár című állandó kiállításon

17 óra: Honfoglalás kori szaruíj-bemutató

19 óra: nemzeti kincsünk a Csepeli Magasröptű Hófehér 
Keringő – ismeretterjesztő előadás galambröptetéssel

21 óra: máglyagyújtás – a jó hangulatról 
a Magnetic Light Band gondoskodik, a szalonnád Te hozod!

23 óra: tűzakrobata-show – Hestia produkció
 

SZENT IMRE TÉR
(AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉPÜLETE ELŐTT)
  

Csepszi, a guruló kiállítás Csepelen
 

CSEPELI VEZETÉSI PONT KIÁLLÍTÓHELY
(FODOR JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA, 1214 BP., TEJÚT U. 12.)
  

Az egész órakor induló bunkertúrákra 
előzetes bejelentkezés szükséges!

A programokon való részvétel ingyenes. 
Mindhárom helyszínen 14 és 24 óra között várjuk a látogatókat! 
www.csepelivaroskep.hu, kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPELI PROGRAMOK
HÁROM HELYSZÍNEN
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Sorsoltunk!   A május 22-ei skandináv rejtvény nyertese: Sas István 1211 Budapest, Táncsics M. u. 59. Nyereménye: Adalékok a Csepel Repülőklub történetéhez, Az első negyven év című könyv.  A gyerekrejtvény 
nyertese: Németh Réka 1213 Budapest, Fürdő u. Nyereménye 1000 Ft-os Libri utalvány. A nyeremények szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) hétköznapokon 8 és 16 óra között vehetők át.   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: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Czapp József, Halászi Vilmos, 
Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Légrádi Gábor, Mezey László, Zubor Mónika
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.; Reklamáció: 278-0711
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2014. június 20-án, pénteken jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek Pálffy István Csepelről szóló könyvét, a gyerekek 1 000 forintos Libri utalványt nyerhetnek. Beküldési határidő: 2014. június 16-a.

gyereksarok

Vízszintes: 2. Az idézet eleje 9. Kis fejsze 10. Majdnem csont! 
11. Az abc-nk második betűje 12. Dühös, mérges 14. Vissza ív! 
15. 150 17. Több részből álló film 19. Semelyik helyen 
20. Paripa 21. Csodálkozás hangja 22. 4 24. Majdnem ront! 
26. Tanáré 29. Tusa közepe! 30. Kettős betű 31. Angol hold 
32. Mondat eleme 34. ”A” szépen kötött szalag

Függőleges: 1. Az idézet vége 2. Némán hálóz! 3. Őket 
szállítja pl. a vonat 4. Erőszakkal vesz el valamit 5. Kör sugara 
6. Faszerkezetet készít 7. Arzén 8. El, távolabbra 13. Hibás 
orr! 16. Leemeli 18. Össze-vissza szoruló! 23. Téli csapadék 
25. Lopakodó 27. Ágyait, végei nélkül! 28. Megkevert maga! 
33. Állatlak 35. Néma műve! 36. Nitrogén 

Előző rejtvényünk megfejtése: május 25.

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

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

36

Véradás
Csepel Plaza, 
június 13-a, 

14 és 18 óra között.

Csepeli önkormányzat, 
június 25-e, 14 és 18 óra 

között.
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PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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.

KLuBOK, RENdEZVéNYEK

A Csillagtelepi Könyvtár júniusban és júli-
usban a szokásos nyitva tartással várja lá-
togatóit. Nyári zárva tartás: augusztus 
4-31-ig. Nyitás: szeptember 1-jén. 

Játsszunk együtt! Július 2-a, 14 óra: 
A Délután Alapítvány társasjátékklubja 
vár minden játszani szerető 9–99 évest.

Kineziológia-klub kéthetente szerdán 
16:30 órától. Következő időpontok: június 
11-e - Novák Ágnes előadásának témája: 
Párkapcsolat, kapcsolatok. Június 25-e, 
téma: A víz csodálatos ereje. 

EZéRT-klub Berényi Ibolyával minden 
hónap végén. Grafológia, rajzelemzés, 
numerológia, enneagram. Következő idő-
pont: május 30-a, 17 óra.

Minden programunk ingyenes.

A programokat beiratkozott olvasóink részé-
re szervezzük. Regisztrációs tagság ingyene-
sen váltható a könyvtárban. További hírek, 
információk a www.fszek.hu honlapon, 
illetve a Facebook-on keresse a „Vénusz 
utcai könyvtár”-at!

* * *

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

Virágok színes kavalkádja – Módos Szil-
via kiállítása, melyen akrilfestéssel díszí-
tett tárgyak és képek láthatóak. A kiállítás 
megtekinthető a könyvtár nyitvatartási 
idejében.

Múltidéző – múltba néző... online  vetél-
kedősorozat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
elmúlt 110 évről. Ünnepeljünk és játsszunk 
együtt! Bővebben a www.fszek.hu oldalon.

számítógépes tanfolyam idősebbek 
részére: 20 órás (5 alkalom ) kezdő szintű 
internethasználói tanfolyam. Következő 
tanfolyam már csak szeptemberben in-
dul. Jelentkezés folyamatosan. Nyugdí-
jasok részére: 2400 Ft + könyvtári tagság 
(2 050  Ft), 70 év felett 2400 Ft.

Canasta-csata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától

EZ(O)KOs-klub következő előadása: 
szept. 10-e, 17 óra

Pódium színházbarátok Köre legköze-
lebb szeptemberben! 

színház-jegyárusítás augusztus végéig 
szünetel. Jegyrendelés: Novák Rózsa – 
06-30-414-1684

A könyvtár június 7-én és 9-én ZÁRVA.
Nyári nyitva tartás június 16-ától augusz-
tus 31-éig. Hétfő-szerda-péntek: 13–19 óra; 
kedd-csütörtök: 10–16 óra; szombat: zárva.

* * *

KIRÁLYERdEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230., tel.: 277-5278
Nyitva tartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

Kreatív klub: péntekenként 16.30-tól. 

3-1-2 Meridiántorna®: páratlan csütörtö-
könként 16 órától (június19.)

Hahota klub: minden páros csütörtökön 
16 órától (június 12., 26.) 

Matematika korrepetálás júniustól 
szeptemberig szünetel.

A könyvtár állományából kivont zenei 
Cd-k 200Ft/db áron vásárolhatók meg. 

Június 14-én Csepel-sziget körüli hajó-
kirándulás lesz. Jegyek (3800 Ft/fő, 6 év 
alatt ingyenes) szerdánként és pénteken-
ként 15–19 óráig válthatók a könyvtárban.

Részletes felvilágosítás: 277-5278-as szá-
mon nyitva tartási időben.

* * *

CsEPELI MuNKÁsOTTHON
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

CsEPEL sZíNHÁZ 2014-Es, 
ősZI TuRAY IdA BéRLETE:

OKTÓBER – Maugham-Nádas-szenes: 
Imádok férjhez menni, zenés vígjáték 
Nyírő Bea, Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas 
Érdemes Művész, Bozsó József, Mikó István 
Jászai Mari-díjas, Tóth Judit Jászai Mari-díjas, 
Pásztor Erzsi Kossuth-díjas, Jászai Mari-dí-
jas, Érdemes Művész, Halász Aranka, Boros 
Zoltán, Szabó Anikó, Benkő Péter Mari-díjas, 
Nemes Richárd

NOVEMBER – Topolcsányi Laura: segít-
ség, én vagyok a feleségem! vígjáték
Détár Enikő, Kaszás Géza, Magyar Tímes/
Rárósi Anita, Bregyán Péter Jászai Mari-díjas, 
Boros Zoltán, Hűvösvölgy Ildikó, Nagy Gábor, 
Topolcsányi Laura, Sövegjártó Áron  

dECEMBER – Topolcsányi Laura: 
doktornők zenés vígjáték az 1. világ-
háború hősnőiről        
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas, Rárósi Anita, 
Bódi Barbara, Jankovits József, Győri Péter, 

Vásári Mónika, Boros Zoltán, Pásztor Máté, 
Sövegjártó Áron, Zsolnay András, Szabó Anikó

NYugdíJAs KAMARA-BéRLET 2014. ősZ
Október 14-e, 10.30: Mesés operett
Vidám operett-összeállítás Kovács Zsuzsa, 
Szabó Dávid és Bódi Barbara
November 18-a, 10.30: Huszti Péter 
A Kossuth-díjas, Kiváló és Érdemes Művész 
vallomása színházról, pályatársakról, ön-
magáról
december 9-e, 10.30: 
Egressy Zoltán: Veszett éden
Tóth Judit Jászai Mari-díjas, Viczián Ottó 
Jászai Mari-díjas, Germán Lívia. Rendező: 
Csiszár Imre Jászai Mari-díjas, Kiváló és Érde-
mes Művész

OKTATÁs
dajka, pedagógiai asszisztens, gyógy-
pedagógiai asszisztens képzés, telefon: 
276-5918 

Nyári intenzív nyelvtanfolyam 
Első turnus, kezdés: 2014. június 16. 
(Beiratkozás: június 10., 11., 12.)
Második turnus, kezdés: július 7. 
(Beiratkozás: július 1., 2., 3.)

sZOLgÁLTATÁs
JOGPONT + Ingyenes JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT:
dr. Szabó Éva, hétfő, 15.00–18.00 

Ingyenes JOGI TANÁCSADÁS: dr. Osztrovszky 
Zoltán, csütörtök 16.00–18.00

Ingyenes ESÉLYEGYENLőSÉGI SZAKTANÁCS- 
ADÁS. Kállai József esélyegyenlőségi szak-
tanácsadó, hétfő, péntek  13.00–15.00

Pszichológiai, életvezetési tanácsadás hét-
főtől szombatig, előre egyeztetett időpont-
ban! (Kovács Ildikó pszichológus)

Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 
csütörtök 16.00–18.00

Országos és budapesti színházak, kon-
certek, fesztiválok jegyirodája: 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 u. 15., tel.: 278-0711

Balogh Gyula festőművész kiállítása.

 * * *

ERdEI éVA gALéRIA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29.,tel.: 420-1728 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Fekete Mariann: Otthonunk a természet 
című kiállítása. 

NAgY IMRE ÁMK – 
KÖZMŰVELődés – 
KÖNYVTÁR – IFJÚsÁgI
INFORMÁCIÓs PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 

tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu, 
www.amkkozmu.mlap.hu 

ÚJ! 
Meridián torna – „Élj száz évig egész-
ségesen!” Hétfő: 18.30-19.30 Vezeti: Or-
bán Tamásné, Kati. Ez a torna a szervezet 
öngyógyító képességét fokozza, betegség 
megelőző, regeneráló, stresszoldó hatású. 
Mivel a gyakorlatok nem megerőltetőek és 
könnyen elsajátíthatóak, ezért idősebbek-
nek is ajánljuk! 

PROgRAMOK
KIsMAMAKLuB
Frissülő program a Facebookon! 
Foglalkozás: kedd 9.00–10.00, 
játszóház: péntek 10.00–11.00

TÁRsAsJÁTéKOsOK FIgYELEM!
A Magyar Társasjátékos Egyesülettel kö-
zösen létrehozott klubunkba várjuk az 
érdeklődőket! 
ÖNZETLEN MAssZÁZs gÁBORTÓL 
Minden csütörtökön 16-tól 20 óráig az ÁMK-
ban, ingyenesen! Alapjában svéd nyugtató, 
frissítő illetve relaxálómasszázs, állapotfel-
méréssel, tanácsadással.

TÁBOROK
2014. június 16–20.: 
  ritmikus gimnasztika 
  vagy akrobatikus rock and roll 
2014. június 23–27.: 
  akrobatikus rock and roll 
  vagy kreatív-zene-varázs
2014. július 7–11.: íjász
2014. július 14–18.: 
  íjász vagy kreatív-zene-varázs
2014. július 21–25.: sakk
2014. július 28.–augusztus 1.: sakk
2014. augusztus 11–15.: íjász
2014. augusztus 25–29.: 
  akrobatikus rock and roll
További információk: 06-1/420-7874

AJÁNLATuNK 
TÜNdéREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll
Kedd, csütörtök 17.15–18.00
Vezeti: Juhász Péter
Kreatív-zene-varázs
Szombat 10.00–11.30
Vezeti: Drevenka Rita
Csepp Csepel Néptánc
Hétfő 17.30–19.00
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára

Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda 16.00–17.00
Vezeti: Polákovics Rita

suLIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
Kedd, csütörtök 16.30–18.00,
vagy 18.00–19.00. Vezeti: Juhász Péter
Black Top hiphop tánciskola
Kölyök: szerda 17.00–18.00, péntek 
18.00–19.00; Haladó: szerda 18.00–90.00, 
péntek 19.00–20.00, vezeti: Fekete Zsolt
íjászklub
Következő foglalkozásokról info a honlapon! 
Vezeti: Sárfi László
Kreatív-zene-varázs
Szombat 10.00–11.30. Vezeti: Drevenka Rita
Kis-Csepel Néptánc
Szerda 17.30–20.30. Vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda 17.00–18.00,
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun kung-fu
Hétfőn 19.00–20.30, pénteken 18.00–19.30
Vezeti: Bereczky Péter

FELNőTTEKNEK
íjászklub
Következő foglalkozásokról info a honlapon! 
Vezeti: Sárfi László
Nippon Zengo
kedd 18.30–19.30, vezeti: Makay Miklós 
Zumba 
Hétfő 18.00–19.00, szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00. Vezeti: Pinelli Andrea

NYITVA TARTÁs: 
Közművelődés: hétköznapokon 
12.00–20.00, szombaton 9.00–13.00
Könyvtár: Hétfőn zárva, keddtől péntekig 
13.00–19.00, szombaton 9.00–13.00

CsEPELI NAgYIK A NETEN!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak! Nyitvatartási időben: 16.00–19.00 
A használat feltétele: könyvtári tagság.

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni vala-
hová egy kis beszélgetésre, problémáid meg-
oldásához szakemberek segítségét kívánod 
igénybe venni. Az Info Pont nyitvatartási 
ideje hétfőtől péntekig: 12.00–től 20.00-
ig, szombaton: 9.00-től 13.00-ig

Ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig: 13.00-tól 17.00-ig
(20 perc/fő/alkalom)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.csepelamk.hu vagy 420-7874, 
de megtalál minket a Facebookon is!

Mammográfiás szűrés
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A XXI. kerületben lakó 45–65 éves nők, akiknek utolsó mammográfiás vizs-
gálata óta eltelt két év, névre szóló meghívót kapnak, amin szerepel, hogy 
mikor várják őket a MaMMa Eü. Zrt. mobil állomásán (szakrendelő melletti 
parkoló, Görgey Artúr tér; Tel.: 06-30-257-2836) vizsgálatra.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat térítésmentes. Az idejében felismert melldaganat 
gyógyítható! A lehetőség adott! Éljen vele!
Információ: Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szak-
igazgatási Szerve; Tel.: 06-1-465-3823
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A csepeli nemzetiségi önkormányzatok visszajelzései alapján a pályázati programok megvalósulásának időintervallumát Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-testüle-
te módosítani kívánja, amelyre a 2014. június 5-én megtartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésen fog sor kerülni. A javaslat alapján pályázatban foglalt tevékenységnek, programnak, 
célnak 2014. június 10-e (a pályázat leadási határideje) és 2014. szeptember 30-a között kell megvalósulnia. A változás célja, hogy a hosszabb rendelkezésre álló időintervallum lehetővé 
tegye minél több program megvalósítását.

PÁLYÁZATI FELHíVÁs
a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére
2014. évi feladataik, programjaik
költségvetési támogatásához

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a 
nemzetiségi önkormányzatok működésének fontosságát és 
jelentőségét, valamint megvalósítandó törekvéseit, 2014. 
évre költségvetési támogatást nyújt ezen szervezetek részére.

I. PÁLYÁZATI FELTéTELEK

1. A nemzetiségi önkormányzat költségvetési támogatásá-
ra pályázatot nyújthat be Budapest XXI. kerület (Csepel) 
választópolgárai által megválasztott 6 nemzetiségi 
önkormányzat (bolgár, roma, görög, német, örmény, 
román), elsősorban az alábbi témakörökben:

1. oktatás-nevelés, 
2. kulturális-, művelődési tevékenység,
3. hagyományőrzés, 
4. történelmének ismertetése,
5. anyanyelv-ápolás,
6. anyaországgal való kapcsolattartás,
7. szociális tevékenység,
8. gyermek- és ifjúságvédelem,
9. érdekképviselet-, esélyegyenlőség elősegítése,
10. csepeli értékek megőrzése.

 A pályázó nemzetiségi önkormányzatnak elegendő 
1 db pályázatot benyújtania, mert a pályázaton be-
lül egyszerre több témakör, több feladat/program/
cél is megjelölhető.

2. Nem részesülhet pályázati támogatásban az a nem-
zetiségi önkormányzat, amely
•	 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által ko-

rábban nyújtott bármely támogatással nem számolt el, 
vagy 

•	 amelynek az Önkormányzattal (beleértve valamennyi 
intézményét, a hivatalát, valamint a gazdasági társa-
ságait is) szemben bármely jogcímen fennálló, lejárt 
tartozása van, vagy

•	 60 napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása 
van, vagy

•	 az államháztartás alrendszereiből folyósított támoga-
tásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési köte-
lezettsége van.

II. A PÁLYÁZAT CéLJA

A nemzetiségi önkormányzatok által elsősorban a cse-
peli lakosság számára végzett feladatok, programok 
színvonalas, tartalmas, minőségi megvalósításának 
támogatása (pl. az 1. pontban szereplő témakörökkel kap-
csolatos rendezvények, előadások, fellépések, kiállítások, 
vetélkedők, versenyek megvalósítása, kiadványok megjelen-
tetése, gyermekek táboroztatása, kulturális célú utaztatása, 
ezekhez kapcsolódó anyagköltségek, kis értékű eszközbeszer-
zés, dologi beszerzések, fellépési díj, tiszteletdíj, belépőjegyek 
támogatása, terembérlés, nyomdaköltség, vetélkedők aján-
déktárgyai, stb. költségeinek támogatása).
A pályázatban foglalt tevékenységnek, programnak, célnak 
2014. július 15. és 2014. szeptember 30. között kell 
megvalósulnia. 

A kiíró felhívja a figyelmet, hogy a támogatási megállapodá-
sok megkötése előtt a nyertes pályázók csak saját felelőssé-
gükre kezdhetik meg a programok megvalósítását!

A Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a támoga-
tott szolgáltatásokat (feladatokat/programokat/cé-
lokat) kötelesek térítésmentesen nyújtani a lakosság-
nak, illetve az esetleges beszerzéseiket kötelesek nyílt 
és diszkriminációmentes eljárás útján végrehajtani!

III. A PÁLYÁZAT FINANsZíROZÁsA

1. Önkormányzat a pályázatra bruttó 3  000 000 Ft, azaz 
hárommillió forint keretösszeget biztosít a 2014. évi 
költségvetése terhére. A kiíró azonban e keretösszeg ki-
merítésére nem köteles!

2. A pályázatban a megvalósítani tervezett feladat/program/
cél(ok) részletes tartalmát és részletes költségveté-
sét – amennyiben több program/feladat/cél kerül meg-
valósításra, úgy azok időbeli sorrendjében – be kell 
mutatni, megnevezve, hogy az egyes tételek mely célra 
kerülnek felhasználásra.

 
 A pályázók által saját forrás felmutatása a programokhoz 

nem feltétel. 

3. Egy pályázó által a pályázatra elnyerhető maximá-
lis összeg: bruttó 500 000 Ft.

 Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, azon-
ban egy pályázaton belül több feladat/program/cél is 
megjelölhető. A pályázatra biztosítható maximális összeg 
azonban ekkor sem haladhatja meg a bruttó 500 000 Ft-ot!

4. A finanszírozás módja: 
 A támogatási döntést követően, 2014. július 11-ig az Ön-

kormányzat támogatási megállapodást köt a nyertesek-
kel. A támogatás – ill. megfelelő részletének – átutalása 
a támogatási megállapodás aláírását követő 15 napon 
belül történik. 

 
 A támogatás felhasználása kizárólag a nyertes pályá-

zatban foglalt feladatra/programra/célra történhet, 
utólagos elszámolási kötelezettséggel. Amennyiben a 
pályázó több feladatra/programra/célra is támogatást 
nyert, úgy a támogatás az egyes programokhoz/célokhoz 
kapcsolódó részletekben, és a korábbi részlettel 
való elszámolást követően kerül kifizetésre! A pályá-
zó a támogatást tovább nem ruházhatja, köteles azzal a 
program megvalósítását követő 30 napon belül a 
támogatott nevére és címére kiállított számlákkal 
és beszámolóval elszámolni! 

5. Nem igényelhető és nem számolható el támogatás 
a következő költségekre: 
a. bér és járulékai kifizetésére,
b. a szervezet működési költségeire, rezsiköltségére   
  (közüzemi díjak, telefon- és internetköltség, stb.)
c. ajándékutalványra 
d. a reprezentációs céllal történő étel, ital beszerzésére,  
  éttermi szolgáltatás igénybevételére, 
e. a programhoz nem kapcsolódó költségekre.

 A jogosulatlanul igénybevett, szerződésellenesen 
felhasznált támogatást a támogatottnak vissza 
kell fizetnie!

IV. A PÁLYÁZAT TARTALMI, FORMAI KÖVETELMéNYEI, 
BENYÚJTÁsÁNAK HELYE, HATÁRIdEJE, MÓdJA

1. A pályázatok kizárólag a Pályázati adatlapon és az abban 
felsorolt mellékletek csatolásával nyújthatók be, azt 
számítógéppel vagy olvasható kézírással kitöltve! Pályá-
zati adatlap beszerezhető személyesen a Polgármesteri 
Hivatal (1211 Bp., Szent Imre tér 10.) II. em. 12/A. sz. irodá-
jában Majorné Sándor Beáta ügyintézőtől, vagy letölthető 
a www.csepel.hu honlapról. 

2. A pályázatokat 1 példányban, zárt borítékban, 
Morovik Attila alpolgármesternek címezve kell be-
nyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz (1211 Budapest, Szent 
Imre tér 10.) személyesen vagy postán.

 A borítékra rá kell írni: „Nemzetiségi önkormányzati 
pályázat”.

 A személyes benyújtás a Polgármesteri Hivatal II. em. 12/A. 
sz. irodájában, Majorné Sándor Beáta szervezési ügyinté-
zőnél történik. 

3.  A benyújtás határideje: 2014. június 10. 12:00 óra. A postán 
érkező pályázatoknak is be kell érkezniük ezen időpontig! 
Ezen időpontot követően érkező pályázatok elkésettség 
okán elutasításra kerülnek!

 A pályázatok a benyújtási határidőt követően nem módo-
síthatók. 

4. A hiányosan vagy hibásan kitöltött adatlappal, vagy hiá-
nyosan csatolt mellékletekkel benyújtott pályázatok el-
utasításra kerülnek. 

5. A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető Major-
né Sándor Beáta szervezési ügyintézőtől – tel.:  427-6165.

V. A PÁLYÁZATOK ELBíRÁLÁsA

1. A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat Humánerőfor-
rás és Fenntartható Bizottsága értékeli, és azokat a 2014. 
júniusi képviselő-testületi döntéshozatalra előkészíti. 

2. Bírálati szempontok: A Bizottság és a Képviselő-testület 
elsősorban az alábbi szempontok szerint mérlegel: a pá-
lyázatban foglalt feladat/program/cél
•	 mely maradandó, fenntartható értékek létrehozását 

jelenti,
•	 költségvetésének kidolgozottsága, átláthatósága,
•	 a csepeli helyi sajátosságokhoz, helyi értékekhez való 

kötődés erősítése, 
•	 a program ötletessége, stb.

3. Értesítés a nyertes pályázatokról: a 2014. júniusi képvise-
lő-testületi ülésen hozott döntést követő 8 napon belül 
írásban történik.  A pályázatok eredményéről szóló infor-
mációk a Csepeli Hírmondóban és Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata internetes honlapján is közzététel-
re kerülnek.

A kiíró fenntartja a jogot, hogy jelen pályázati felhívást visz-
szavonja!

A pályázati adatlap letölthető: www.csepel.hu/hivatal

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
képviselő-testülete
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1215 BUDAPEST,  ADY ENDRE U. 92.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:  7:00-18:00  Szombat: 8:00-12:00 

 - csillárok
 - lámpák
 - villanyszerelési 
anyagok

K L Í M A
telepítés, javítás, karbantartás

Téli akciós ajánlatunk:
Panasonic 2,6 kW: 125.000 Ft

(Nyári ár: 180.000 Ft)

Telepítési díj: 40.000 Ft
(Nyári ár: 60.000 Ft)

 Karbantartás: 12.000 Ft helyett 8.500 Ft

Reál Klíma Kft. T.: 06-20-335-9143

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ

EMBEREKNEK
JELENTKEZÉS A 06-29/321-876 TELEfONSZÁMON

Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil Érték Egyesületnél 
TÁMOP-5.3.8.A3-12/2-2012-0010 azonosító számú projektben 

megváltozott munkaképességű emberek számára.

Jelentkezni lehet:  XXI. ker. Humán Szolgáltatások Igazgatósága
 Családsegítő Közösségi Háza, 2014. 06. 12-én 10:00-12:00 óráig, 

cím: 1212 Budapest, Csete Balázs utca 5.  

Érdeklődni lehet a Civil Érték Egyesületnél: 
2225 Üllő, Pesti út 124., telefon: 06-29/321-876.

Ingyenes szolgáltatások: munkavállalási igények felmérése, 
munkahely feltárás, munkaközvetítés, állásinterjúra való felkészítés
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Figyelje postaládáját, hogy részt vehessen a felmérésben!

Tájékoztatjuk, hogy a Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kara az Európai Unió által támogatott ún. SPOTLIGHT 
kutatás keretében kérdőíves felmérést végez.
Mi a felmérés célja? A felmérés célja megállapítani, hogy az Ön lakóhelyének környékén milyen változtatások 
szükségesek annak érdekében, hogy Ön egészségesebben élhessen.
Kinek a részvételét kérjük? Figyelje a postaládáját, s ha abban megtalálja a felmérésre való részvételre a felké-
rést, akkor számítunk arra, hogy a kérdőívet az Ön háztartásában élő egyik felnőtt személy kitölti. 

Ha Ön 18 éven felüli és kitölti a kérdőívet, akkor segíti a felmérés céljának teljesülését, 
részt vesz a felmérés végén megrendezett sorsoláson és megnyerheti a 3 db,

egyenként 66 000 Ft értékű City kerékpár egyikét!

Figyelje postaládáját,
hogy részt vehessen a Felmérésben és nyerjen egy kerékpárt!

Debreceni egyetem
népegészségügyi Kar
megelőző Orvostani intézet

spotlight-plakat-Csepeli-Hirmondo.indd   1 2014.05.28   08:13:08

hirdetés
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INgATLANÜgYEK 
ELAdÁs, KIAdÁs

Energetikai tanusítvány másnapra 
HíVJA! 

06 (30) 616 6888____________________________________
KERTVÁROsBAN József Attila u.-ban IV. em.- i, 52 nm-es, 2 
szobás teljes körűen felújított erkélyes gázfűtéses lakás, be-
épített szekrényekkel, konyhabútorral 8,5 mFt. i.áron eladó.______________________________________
KAPOs u.-ban II. em.-i, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gázfű-
téses lakás kétemeletes házban 9,3 mFt.______________________________________
KAPOs u.-ban, zöldövezetben felújított mfszt.-i, 34 nm-es 
egyszobás, erkélyes gázkonvektoros alacsony rezsivel 6,3 mFt.______________________________________
sZENT László u.-ban, műanyag nyílászárókkal IV. em.-i, 55 
nm-es, 2 szobás, erkélyes, gázfűtéses lakás 7,5 mFt. ______________________________________
KRIZANTéM és a Rakéta u.-ban, III. em.-i, 55 nm-es, szépen 
felújított, 2 szobás lakások saját tárolóval, pincével 7,5 mFt______________________________________
RAKéTA u.-ban zöldövezetben, fszt.-i, felújított, 76 nm-es, 
3+ félszobás, erkélyes, házközponti fűtéses lakás 12,2 mFt 
i.áron eladó.______________________________________
KIRÁLYERdőBEN, a Hollandi úthoz közel 110 nm-es, 
3+félszobás hőszigetelt ikerház 500 nm-es telekkel, ga-
rázzsal 19,9 mFt______________________________________
ERdősOR u.-nál 450 nm-es telken, 59 nm-es, 1+ félszo-
bás, felújított, hőszigetelt családi ház tárolókkal: 14,9 mFt 
i.áron eladó.______________________________________
KAZINCZY iskolánál 614 nm-es összközműves telken, 50 
nm-es, 2 szobás, felújított, klímás, riasztós családi ház 22 nm-
es melléképülettel gépkocsi beállóval 14,9 mFt i.áron eladó.______________________________________
REPKéNY u.-nál  akár két generáció számára is szintenként 
100 nm-es, 2 szobás + 4 félszobás, kétkonyhás kétszintes masz-
szív, jól karbantartott önálló családi ház, 100 nm-es garázzsal, 
műhellyel, tárolóval gondozott 752 nm-es kerttel: 38,9 mFt______________________________________
ÚJ építésű ingatlanok lakásbeszámítással is az Erdősor utca 
környékén vagy a kertvárosban 70 nm-es 1+2 félszobás kert-
kapcsolatos 19,9 mFt-tól ______________________________________
VEssZősFIA János u.-nál 100 nm-es,3-4 szoba kertkap-
csolattal nappalis, amerikai konyhával, két szinten újépítésű 
ikerház, 337 nm-es, összközműves telekkel 28 mFt______________________________________
sZATMÁRI u.-ban újépítésű kulcsrakész 70 nm-es 2 szoba 
nappalis egyszintes önálló családi ház kertkapcsolattal, gép-
kocsi beállóval 20,9 mFt

KERTVÁROsBAN a legjobb helyen 576 nm-es összközmű-
ves telek, önálló 130 nm-es 3 és félszobás cirkófűtéses felújí-
tandó egyszintes önálló családi ház 22,9 i.áron eladó.______________________________________
CsEPEL rózsadombján 150 nöl-es összközműves telken 
kívül-belül felújított hőszigetelt betonfödémes,  55 nm-es, 
amerikai konyhás  2 szobás, cirkófűtéses családi ház, pincével, 
tárolóval 17,5 mFt______________________________________
KIRÁLYERdőBEN, csendes mellékutcában 675 nm-es össz-
közműves telken építménnyel (bontandó házzal) 15,9 mFt______________________________________
sZENT L. u.-nál,  2000.-ben épült sorházi újszerű kiskertes, 
sok extrával (2x60nm+58nm) garázzsal 28,9 mFt ______________________________________
KIRÁLYERdEI Művelődési háznál, csendes mellékutcában, 
720 nm-es, összközműves telek, 2x60 nm-es felújítandó 
házzal: 18,9 mFt i.áron______________________________________
HALÁsZTELKEN Hajnal u.- nál újszerű 60 nm-es, I. em.-i,  
1+2 félszobás erkélyes lakás klímával, garázzsal teljesen 
gépesítve, ha kell bútorozva 9,9 mFt i.áron ______________________________________
sZIgETsZENTMIKLÓsON az Oázisnál 120 nm-es kétszintes, 
nagykonyhás, nappalis, emeleten 2 db nagyméretű szobával, 
100 nöl-es kerttel, 2 db gépkocsi beállóval 13,9 mFt______________________________________
sZIgETsZENTMIKLÓsON az Oázisnál 713 nm-es összköz-
műves telken 1991-ben épült 170 nm-es, kétszintes önálló 
családi ház, 90 nm-es szuterénnel, fúrt kúttal: 20,9 mFt 
irányáron______________________________________
MÁRIA királyné útján, egyszintes extra 165 nm-es, nappali 
+ 5 db külön bejáratú szobás önálló családi ház 220 nöl-es, 
összközműves, gondozott, telekkel, alápincézve, garázzsal és 
gépkocsi beállóval 39,9 mFt______________________________________
VAN mit befejezni: A Tölgyes u.-ban, újszerű 130 nm-es, 4 
szobás kétszintes önálló családi ház 21,9 mFt______________________________________
TOMPA u.-ban akár, kétgenerációs, felújított családi ház, 
(75+35) nm-es külön bejárattal, 150 nöl-es összközműves 
telekkel, garázzsal, tárolókkal, új konyhabútorral 35,5 mFt______________________________________
dAMJANICH u.-ban, 120 nm-es kétszintes, 3+félszobás 
ikerház 100 nöl-es telekkel 20,9 mFt irányáron______________________________________
CsEPELEN a városközpontban, II. Rákóczi F. úton 900 nm-es, 
összközműves, építési telek:  12,5 mFt______________________________________
sZIgETsZENTMIKLÓsON a Boglya u.-ban 796 nm-es telek 
(minden az utcában) víz villany telken belül 3,9 mFt______________________________________
CsEPELI strandnál 540 nm-es összközműves telken 70 nm-
es, 2 szobás, felújítandó ház 15,9 mFt

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
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Augusztus 16., szeptember 20.,
október 11., november 15.,  9-13 óra
BABÖRZE – Használt ruhák és egyéb gyermek-
holmik vására

Augusztus 16., 15-18 óra
TINIBÖRZE – megunt kamasz holmik vására

Asztalok bérelhetőek: 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft

Június 27., 18.00
ISLAND ZENEKAR- ÍR KONCERT ÉS TÁNCHÁZ
Jegy: 500 Ft

Július 19., 10.00-19.00 
A GOMBOSTűTőL A TEHERAuTÓIG – 
Az ipar születése és virágzása Csepelen
A belépés díjtalan!

TANFOLYAM
ÚJ! Hobby szintű  virágkötő tanfolyam indul kezdők-
nek! Aki szereti a virágokat és a növényeket és még 
egy kis kézügyességgel is megáldotta a sors, an-
nak itt a helye! Várjuk szeretettel kedden délelőtt-
re (10 -12 óráig) tervezett időpontunkra. Jelent-
kezni: Steer Éva virágkötőnél, 06-30-465-2840 

NYÁRI TÁBOROK
LÉGY KREATÍV –  képzőművészeti nyári napközis 
tábor. Festészeti és grafikai technikák, kreativitást 
fejlesztő gyakorlatok, játékok papírral, textillel. 
Június 30 - július 4-ig, 8-16 óra. A tábor ára 
16 eFt, ami tartalmazza a foglalkozások és az 
anyagszükséglet árát. Meleg ebéd igényelhető 
(850 Ft/ fő/nap) Foglalkozást vezeti és érdeklődni 
lehet Paulik Orsolyánál a 06-30-579-7658-as te-
lefonszámon 17 óra után. Jelentkezni folyamato-
san lehet, létszámkeret max. 12 fő.

SZÍNEK SZÍNES VILÁGA FESTŐTÁBOR GYEREKEKNEK  
JOBB AGYFÉLTEKÉS MÓDSZERREL
Időpont: június 30 - július 4.
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi táborvezetőnél 
a 06-30- 944-3460-as telefonszámon

FIT DANCE - SPORT - TÁBOR: Balett, Akrobatikus 
torna és Show- tánc oktatással! 
Időpont: Július 21- augusztus 1-ig, heti 
turnusokban 8-16 óráig tart. A tábor ára: 
20.000 Ft/fő/hét- étkezéssel együtt! Kedvezmé-
nyek: testvéreknek, barátoknak / barátnőknek, 2 
hét tábor igénybevétele esetén. Jelentkezni lehet 
Molnár Szilvinél: 06-70-313-8423

Minden héten 9-13 óráig
JÁTÉKOS HÉTFő
Társas- és kvíz játékok, logikai fejtörők 
A részvétel ingyenes, mindenkit szeretettel 
várunk!

2014. június 21-én, szombaton 15 órától
ZENÉS DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN
A Csepeli Mosolygó Dalkör évadzáró műsora
Köszöntsük együtt a nyarat egy fergeteges 
buliban! A talpalávalót: Nagy Imre Harmonika 
Band és Cselényi László húzza!
A rendezvény háziasszonya: Péter Anna. 
A műsor után tánc és mulatság estig!
A belépőjegy ára pártoló tagok részére 500 Forint 
*, a helyszínen 900 Forint.*(pártolói tagság 
elővételben váltható 1500 Forintért, mellyel 
a május 31-i, június 21-i és a szeptember 27-i 
műsoraink látogathatók).
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

TANFOLYAMOK
Ovis karate: hétfő 16.30-17.30
Zumbatomic gyerekeknek: szerda 17-17.45
Hip-hop: hétfő 17.30-18.30; csütörtök 16.30-17.30 

Csiri-biri torna: kedd 9.30-10.30
Ringató: szerda 9.30-10.15; 10.15 -11 óra
Capoeira Abolicao: kedd 18.30-19.30; 
péntek 19.30-21 óra
Alakformáló Torna: hétfő, csütörtök 18.30-19.30
Frissítő Torna: csütörtök 9-10 óráig
Kyokushin Karate: kedd 16.30-17.30; 
csütörtök 16.30-18 óra
Hastánc: szerda 19-20.30
Aerobic-mix: hétfő 19-20; csütörtök19.30-20.30
Jóga a mindennapi életben®: kedd 18-19.30
Bokwa fitness: hétfő:19-20, szerda: 18-19
Zumba Fitness: hétfő 20-21; kedd 19.30-20.30;  
csütörtök: 19-20 óra

DANCE EXPRESS TSE KURZUSAI
Kezdő kubai salsa: csütörtök 19-20 óra
Kubai salsa: péntek 18-19 óra
Kezdő gyerek társastánc: péntek 16.30-17.30
Kezdő felnőtt társastánc: csütörtök 18-19 óra

Önzetlen masszázs: kedd 16-20 óra

További információért kérjük, hívjon minket telefo-
non (061/278-2757), vagy nézze meg honlapunkat 
(www.csepelivaroskep.hu/radnoti).

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

asztalbérlés 1500 Ft
Radnóti Miklós Művelődési Ház

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

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

június 14.,
9-től 13 óráig

A Katona József Általános Iskola 2014. augusztus 25-i munkakezdéssel felvesz:
• német - bármilyen szakos tanárt határozatlan idejű kinevezéssel,
• földrajz - rajz szakos tanárt határozatlan idejű kinevezéssel,
• számítástechnika - bármilyen szakos tanárt határozatlan idejű kinevezéssel,
• részmunkaidős napközis tanárt határozott idejű kinevezéssel,
• biológia - testnevelés szakos tanárt határozott idejű kinevezéssel.
Önéletrajz leadása személyesen vagy postai úton lehetséges az iskolában: 
1215 Budapest, Katona József u. 60.
Telefonon érdeklődni az állásokkal kapcsolatban 
Kovács Andrea igazgatóhelyettesnél lehet a 276-0166 vagy a 278-2356 számon.

programok
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INgATLAN________________________________________
sÜRgősEN áron alul eladó 3 szobás, felújított ingatlan. 
T.: 06-70-529-7203 ______________________________________
sÁs u.-ban eladó 614 nm-es telken 50+22 nm-es önálló 
téglaház. I.ár: 15 mFt. T.: 06-30-262-0349______________________________________
CsEPELEN kertvárosban, Vágóhíd u. 96 sz. alatt, kétszo-
bás, 80 nm-es családi ház, 850 nm-es összközműves telken, 
tulajdonostól eladó. Autót beszámítunk. I.ár: 11,3 mFt 
T.: 06-30-951-5322______________________________________
RÁCKEVéN 4402 nm-es tanya és 70 nm-es felújított, 
azonnal költözhető lakóépület tulajdonostól eladó. 
I.ár: 8,9 mFt. T.: 06-20-432-8588

LAKÁs________________________________________
PuLI sétányon fszt.-i, 2+félszobás lakás eladó. 
I.ár: 10,6 mFt. T.: 420-4326______________________________________
KAPOs u.-ban konvektoros 37 nm-es gázfűtéses, felújított 
öröklakás eladó. I.ár: 7 mFt. T.: 06-20-332-8129

KIAdÓ________________________________________
PEsTERZséBET kertvárosában új építésű, másfélszobás, 
kertes kocsi-beállós öröklakás kiadó, eladó. T.: 786-0421, 
06-30-516-2763

TELEK________________________________________
CsEPELEN, az ungvári u.-ban 730 nm-es építési telek tulaj-
donostól eladó. I.ár: 17.5 mFt. T.: 06-20 432-8588______________________________________
M0-nál, (Csepelnél) összközműves, 6000 nm-es ipari telkek, 
telephely, raktár eladó. Tel.: 06-20-432-8588

ÜZLET________________________________________
30 nm-es üzlethelyiség eladó, lakásnak is alkalmas. 
I.ár: 5,5 mFt. T.: 06-20-448-3949

AdÁs-VéTEL________________________________________
HAsZNÁLT elektromos kerékpárt keresek. 
T.: 06-30-660-5999 ______________________________________
CsEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék 
készpénzért. T.: 06-30-951-5322

EgésZség________________________________________
gYÓgYPEdIKŰR! Problémás körmök, (gombás, benőtt) 
és bőrfelületek kezelése. Cukorbetegek speciális ellátása. 
Bőrradírozás, talpmasszázs. Tartós géllakkozás. Hívjon biza-
lommal! Alexa: 06-20-985-4047______________________________________
FELNőTT, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI. Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313

ÁLLÁs________________________________________
FOdRÁsZ, műkörmös felvétel Csepelen a Sétáló u.-i szép-
ségszalonba! T.: 06-30-292-3737______________________________________
AsZTALOsT felveszek havi 70-80 órára. Önéletrajzot a 
kovacsg1962@freemail.hu címre várom. A cég profilja 
képkeretléc gyártás.

OKTATÁs________________________________________
MATEMATIKA korrepetálás Királyerdőben 6-99 éves korig! 
Felzárkóztatás, készségfejlesztés, felkészítés gimnáziumi 
felvételire, érettségire, pótvizsgára. Egyéni és csoportos, 
akár délelőtt is. T.: 06-20-931-0216

sZOLgÁLTATÁs________________________________________
AuTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. 
Javítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
duguLÁsELHÁRíTÁs falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tar-
tályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáink-
ra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089______________________________________
MEgOLdÁs Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró 
javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 
1 év garancia! Üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, 
hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. 
XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu______________________________________
FEsTőMEsTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, 
penészes falak rendbetételét, garanciával. 
T.: 285-2882, 06-30-878-8972______________________________________
RÁCsKésZíTés ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető lakótelepi 
erkélyre is. Erkélybeépítés, korlátfelújítás festéssel, üvege-
zéssel is. Egyéb lakatosmunkák-javítások. 
T.: 284-2540, 06-70-209-4230______________________________________
gÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cir-
kók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezé-
sek, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768______________________________________
FEsTés, mázolás, tapétázás, ajtók-ablakok passzítása, 
javítása, szigetelése, szőnyegpadló – parkettalerakás. Bur-
kolás, gipszkartonszerelés. T.: 276-1805, 06-20-410-7695______________________________________
ÁCs- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb mun-
káig) tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak 
– ajtók cseréjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel. T.: 06-30-318-2173______________________________________
REdőNYsZERELés javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalagfüg-
göny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső műanyag pár-
kányok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 06-20-321-0601

Apróhirdetések   

Kánkán hármasban
-de kié a nyakék?

A Pódium Színház bemutatja

szabadtéri zenés bohózat két részben

Írta: Brunner Tamás    Rendezte: Bednai Natália
Szereposztás: Pinty: Zsiga László    Krausz: Gieler Csaba    Kálmán: Kósa Dénes

Piri: Ternai Krisztina    Tilda: Farkas Viktória/Kis Dóra    Griselda: Bednai Natália
Díszlet: Gáliczki László    Jelmez: Micskó Károly    Asszisztens: Berta Ninett

Június 28-án, szombaton, 20 órától
A Radnóti előtti színpadon,

kedvezőtlen időjárás esetén a művelődési házban.
A belépés díjtalan 

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757 • e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
 Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

Telefon és fax: 278-0711. Hétfő, kedd, szerda 8 és 16 óra között,  zubormonika@csepelihirmondo.hu

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
pályázati felhívást tesz közzé

„2014. évi kerületi sportcélú támogatások”
elnevezéssel.

A pályázat kiírója és elbírálója: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata.

A pályázat célja: A csepeli sportegyesületek, sportcélú alapítványok működésének támogatása, 
a kerületi ifjúsági és felnőtt sportélet ösztönzése.

A pályázati keretösszeg: 8.000.000 Ft

Pályázók köre: Csepelen bejegyzett vagy működő sportegyesületek, sportcélú alapítványok.

A pályázati űrlap átvehető 2014. május 28. szerdától, a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata címén, 
a 1211 Budapest, Szent Imre tér 10. szám alatt a Polgármesteri Kabinetben (I. emelet 6.) 

Sándor Bernadett sportreferensnél. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. június 20. péntek,

személyes leadás esetén 24:00 óráig.

hirdetés
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Nálunk a legolcsóbb!

Nyitva: H-P-ig 730-1500 

1097 Bp., Vágóhíd u. 14-18.
Tel.: 361/215 0865/216 m.

1211 Budapest, Kossuth L. u. 67-69., T.: 06 1 400-6194

Nyitva tartás: H-P: 9-18 óra

A csepeli patyolat helyén megnyitottuk

ti	tít�alonunkat, teljes körű 	olgáltatással

RUHAés 
BŐRTISZTÍTÁSRUHAés 
BŐRTISZTÍTÁSRUHAés 
BŐRTISZTÍTÁS

 NYÁRI AKCIÓNK:
 ÖLTÖNY, KOSZTÜM, TISZTÍTÁSA FÉLÁRON

2800 Ft

1400 Ft1400 Ft


