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keresztül.  Öntözőrendszert  alakítanak 
ki, színvonalas játszóteret épül, büfé is 
nyílik az odalátogatóknak.

„A lakók nyugalma 
érdekében nagy ren-
dezvények továbbra 
sem lesznek a terü-
leten. A kertváros 
csendes környezetét 
mindenképpen meg-
óvjuk és megőrizzük. 
És mivel a családok 
kiemelten fontosak 
az önkormányzatunk 
számára, ezért ezt 

a civil és közösségi házat átalakítjuk a 
„Családok Házává” – olvasható a pol-
gármester Facebook-bejegyzésében. 

Tervezett idei
fejlesztések
• Csillagtelep szociális célú 

városrehabilitációja
• a Cseperedő Bölcsőde, 

Nagy Imre Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti 
Iskola, a Mesevár Tagóvoda, 
Szivárvány Tagóvoda, 
Napsugár Tagóvoda, 
valamint a Népművészeti- 
Kézműves és Német 
Nemzetiségi Tagóvoda 
udvarának felújítása

• Petz Ferenc utcai 
sportpályák fejlesztése

• Rákóczi Kert fejlesztése, 
tematikus játszótér 
kialakítása

• Radnóti Miklós Művelődési 
Ház körüli Park fejlesztése

• orvosi rendelők felújítása
• Sportparkok és futókörök 

létesítése 
• napközis tábor építése
• kerékpárosbarát fejlesztés
• Csepel Királyerdő út 

kivitelezése állami 
támogatásból 

• Reggel/Völgy utcai parkoló 
kialakítása

• a fahíd újjáépítése  
a Kis-Duna-öbölben

• a Csepeli Strandfürdő 
felújítása

• Iskola téri KRESZ Park 
felújítása

• Kalózhajós játszótér bővítése
• Duna utcai park 

felújításának II. üteme
• 4 játszótér felújítása 

(Katona József utcai, 
Jupiter utcai, Kokilla téri, 
Makád utcai játszótér)

• RSD parti sétány 
felújításának III. üteme 
(Királymajor – Papírgyár 
közötti szakasz)

Az elkészült munkákat 
kiemeltük

A csepeli önkormányzat beruházá-
sai, a kerület tereinek, intézménye-
inek megszépítése, felújítása ebben 
az évben is folytatódik. Képes ösz-
szefoglalónkban az elkészült és a 
hamarosan induló munkákról szá-
molunk be. 

Felújítják a Popiełuszko utcát
„Az önkormányzat a Belügyminiszté-
riumhoz benyújtott pályázatán 49 529 
976 forint vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült. Ezt az összeget, 
valamint ugyanennyi önrészt fordítunk 
a Popiełuszkó utca felújítására”  –  írta 
közösségi oldalán Borbély Lénárd pol-
gármester. 

Az útfelújítás során felbontják a részle-
gesen  tönkrement  teherbíró  és  aszfalt- 
rétegeket, kétoldali szegélyeket. A réte-
gek  felújítását  követően  szintbe  kerül-
nek a csapadékvíz- és egyéb közműve-
zetékek  aknái,  illetve  fedlapjai.  Végül 
újraaszfaltozzák az utat. 

Vadonatúj parkoló
A  Völgy  utca  7–9.  számú  társasház  
mögötti  területen  új  parkoló  épült  14 
jármű  számára.  A  parkolóhoz  kapcso-
lódó  járda  felújítása,  a  csapadékvíz-el-
vezetés,  valamint  a  terület  közvetlen 
környezetének a tereprendezése is meg-
történt. Kőrist, berkenyét, babért, gyön-
gyvesszőt  ültettek,  s  a  fűmagvetés  is 
megtörtént.

Hamarosan elkezdődik 
a Rákóczi Kert teljes átalakulása
Lassan elkezdődik a Rákóczi Kert Ci-
vil és Közösségi Ház teljes területének 
felújítása. Az épület külseje is megújul, 
és a kerti rész teljes átalakításon megy 
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Folytatják a fejlesztéseket: 
utak, parkolók, közösségi terek

A Popiełuszko utcában felbontják a részlegesen tönkrement 
teherbíró és aszfaltrétegeket, kétoldali szegélyeket

Az új parkoló környezetét is rendbe 
tették: füvesítettek, fákat ültettek

Levél az olvasótól
Az elmúlt időszakban számos le-
vél érkezett az olvasóktól szer-
kesztőségünkhöz. A csepelieket 
érdeklő témában íródott levél kö-
zül egyet most változtatás nélkül 
közlünk. (A levelet eljuttattuk az 
önkormányzatnak.) 

Tisztelt Szerkesztőség!
Férjemmel és két kisfiammal szüle-
tésünk óta Csepelen élünk, jelenleg 
Csillagtelepen. Harmadik babánkat 
várjuk. Csendes a környék, és ha-
marosan fel lesz újítva. A kerület 
is szépül, sokat fejlődött az elmúlt 
években. Szeretünk itt élni. De a la-
kást kinőttük, és ha megszületik a 
gyerek, nem fogunk elférni.

Örülünk a CSOK néven beveze-
tett támogatásnak: ilyen nagy ked-

vezmény még nem volt. A 10 millió 
forint támogatást mi is szeretnénk 
felvenni. Ez is hozzájárult, hogy be-
vállaljuk a harmadik gyereket.

Folyamatosan nézzük a lakásokat, 
ám a régi építésűekre 10 milliót nem 
lehet felvenni. Csak újakra. Ahhoz 
nincs pénzünk, hogy családi házban 
gondolkodjunk, amikből itt is sok 
épül. Nem szeretnénk Csepelről el-
költözni. Ezért jó lenne, ha Csepelen 
is épülnének olyan új társasházak, 
amelyekre a támogatás felvehető, és 
a kevésbé tehetős családok is jól jár-
nak. Ferencvárosban vagy Újbudán 
van ilyen építkezésekre példa.

Mit lehet tenni azért, hogy a csa-
ládi házak mellett épüljenek új tár-
sasházak?
M.V.
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Népszerűek azok az új eszközök, ame-
lyeket  a  Csepeli  Strandfürdő  felújítása 
során helyeztek üzembe az elmúlt  idő-
szakban –  tudtuk meg Vinkovics Nor-
bert  fürdővezetőtől.  „A látogatottság 
is szépen alakult május első felében, a 
strand nyári megnyitása óta. Az elmúlt 
esztendő hasonló időszakához képest 
többen keresték fel a fürdőt, ami a szoká-
sosnál melegebb időnek is köszönhető” – 
tett hozzá.  A Csepeli Strandfürdő több 

mint 220 millió forintból 
újult meg az év első fe-
lében.  A  felújítások 
második  szakaszát 
ősszel végzik el. 

A  fürdővezető 
szerint  a  vendé-
gek  máris  pozi-
tív  tapasztalatok-
ról  számoltak  be. 

Sokan kedvelik és használják a kültéri 
fitneszparkot és a lábteniszpályát. A bal- 
esetek megelőzése érdekében gumibur-
kolattal látták el a felületeket. Felépítet-
tek egy különleges spray-parkot és egy 
homokos  röplabdapályát.  Népszerű  a 
vízi sövény. Három új csúszdát  is  léte-
sítettek,  de  ezeket  csak  júniustól  lehet 
használni. A központi gépházat moder-
nizálták.  Ősszel  az  öltözőket  hozzák 

rendbe,  valamint  egy  korsze-
rű, új fogadóteret alakíta-

nak ki.   

A  fontosabb  át-
építések  mellett 
figyelembe  vet-
ték  a  vendégek 
egyéb igényeit is. 
A  gyermekme-
dencében  például 
négy  új  vízköpőt 

szereltek  fel,  ami 
fölé egy napvitorlát  is 

állítanak.  A  lábmosókra 
is  gondot  fordítottak,  ezeket 

közelebb  helyezték  a  medencékhez. 
A strandolók kényelmét szolgálja majd a 
napozóágyak kihelyezése is. • cs.

75 éves  
a Katona
A Katona József Általános Iskola tanulói 
és tanárai egész estés ünnepi előadással 
emlékeztek meg az intézmény fennállá-
sának  75.  évfordulójáról  a  Királyerdei 
Művelődési Házban. A kétórás, telt há-
zas produkciót Morovik Attila alpolgár-
mester és a dél-pesti tankerület igazga-
tója, Tóth János is megtekintette. 

A nyitás óta 
sokan látogatják 
a csepeli strandot
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A strandfürdő több 
mint 220 millió 
forintból újult meg 
az év első felében
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Idén is folytatódik a fővárosi csator-
nabővítés a  Budapest Komplex In-
tegrált Szennyvízelvezetése projekt 
keretében. A csepeli munkák kivite-
lezője a Strabag Zrt.

A  kerületben  az  idén  hét  helyszínen 
lesz  szennyvízcsatorna-építés: az Ady 
Endre út 68. és 124. házszámok kö-
zött; a Mogyorós utcában, a 28.–30. 
házszámok között; a Szabadkai ut-
cában, a 15.–17. házszámok között; 
az Ív utcában, a 7A és 16. házszámok 
között; a Kolozsvári utcában a 68-
70. házszámok között; a Halászte-
lek utca és  Késmárki utca sarka és 
a Halásztelek utca 13. közötti sza-
kaszon;  a Báthory utca és Csőgyár 
utca sarka és a Báthory utca 2. szám 
közötti szakaszon. 

A beruházás keretében először a fő ut-
cai gerincvezetéket építik meg. Az érin-
tett  ingatlanokat  a  bekötővezetékeken 
keresztül  lehet  rákötni  az  új  gerinchá-
lózatra.  Fontos  tudni,  hogy  a  szigorú 

szabályok  miatt  kizárólag  a  vezetékes 
ivóvíz-ellátással rendelkező ingatlanok-
nál épül ki a rákötést lehetővé tevő bekö-
tővezeték. Abban az esetben, ha az  in-
gatlan tulajdonosa a vízbekötést igényli, 
s ezt igazolni is tudja, kiépítik a házi be-
kötővezetéket. Az  igénylést  a  Fővárosi 
Vízművek Zrt.-nél lehet megtenni.

A  kivitelező  Strabag  Zrt.  munkatársai 
közvetlenül keresik fel a kivitelezés előtt 
az  ingatlantulajdonosokat,  hogy  a  házi 
bekötővezeték pontos helyéről egyeztes-
senek. A telken belüli szennyvízhálózat 
megterveztetése  az  ingatlan  tulajdono-
sának  a  feladata,  a  tervezést  tervezői 
jogosultsággal  rendelkező  szakember 
végezheti el.

Ha a  tulajdonos nem kívánja a szenny-
vízhálózatát az újonnan létesülő csator-
nahálózatra csatlakoztatni, és nem tudja 
közüzemi szerződéssel igazolni jogsze-
rű  szennyvízelvezetését,  talajterhelési 
díj kiszabására számíthat.

Folytatódik a szennyvíz-
csatorna-hálózat kiépítése

A részletes cikk a 
csepel.hu oldalon 

olvasható: 

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta
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Május  8-án  az  országgyűlési  képvi-
selők letették esküjüket, ezzel megala-

kult  az  új  parlament. A  képviselők  a 
történelmi zászlók – többek között az 

árpádsávos zászló – előtt  tettek esküt 
a  jogszabályok  és  az  alaptörvény  be-

tartására. Az  alaptörvény  rögzíti  pél-
dául az emberi jogokat és azt is, hogy 
országunk neve Magyarország, állam-
formája pedig köztársaság.

Az ellenzéki pártok képviselő-jelöltjei 
a kampányban megfogadták, hogy az 
eskü  szövegét  megtagadják,  ám  úgy 
tűnik, ezt sem gondolták komolyan. 

A  Demokratikus  Koalíció  képviselői 
– akik csak az eskütétel idejére jelen-
tek meg az ülésteremben, azt követően 
azonnal  távoztak  is – azzal egészítet-
ték ki a hivatalos esküszöveget, hogy 
minden  törekvésükkel  azon  lesznek, 

hogy „helyreállítsák a köztársaságot”, 
és  új  demokratikus  alkotmányt  adja-
nak a hazának.

Az  LMP-s  Hadházy Ákos nem  vett 
részt az eskütételen.

Ezt megelőzően az Országgyűlés korel-
nökéből – aki a legidősebb képviselő, a 
82 éves, fideszes Turi-Kovács Béla – és 
a korjegyzőkből – vagyis a legfiatalabb 
képviselőkből  –  álló  testület  jelentést 
tett  a  mandátumvizsgálat  eredményé-
ről,  amely  mindenki  megbízólevelét 
szabályszerűnek  találta. Ezután a par-
lament – 189 igen szavazattal, egyhan-

gúlag – igazolta a képviselők és a nem-
zetiségi szószólók mandátumát.

A parlamentnek ezúttal  is 199 képvi-
selő a tagja, a Ház munkájában továb-
bi 12 szószóló vesz részt.

Turi-Kovács Béla  bejelentette  a  kor-
mány  megbízatásának  megszűnését. 
Innentől – az alaptörvény értelmében 
–  a  kabinet  ügyvezető  kormányként 
gyakorolja  hatáskörét,  nemzetközi 
szerződés  kötelező  hatályát  nem  is-
merheti el, rendeletet csak törvény fel-
hatalmazása  alapján,  halaszthatatlan 
esetben alkothat. • Forrás: MTI, Mandiner

Életének  79.  évében  elhunyt  Choli 
Daróczi József Csepelen élő cigány író, 
költő, műfordító, pedagógus. A magyar-
országi  cigány  közélet  egyik  legismer-
tebb alakja, aki élete jelentős részét Cse-
pelen töltötte. Dolgozott a Csepel Vas- és 
Fémművekben,  majd  a  Jedlik  Ányos 
Gimnáziumban tanult és érettségizett. 

Irodalmi  tehetségére  gyorsan  felfi-
gyeltek,  első  önálló  kötete  1979-ben 
látott  napvilágot.  Számos  publikáció-
ja, verse jelent meg cigány és magyar 

nyelven. A cigány-magyar kisszótár, a 
lovári nyelvkönyv egyedülállónak szá-
mítottak  megjelenésük  idején.  Szer-
kesztette a Romano Nyevipe, az Ama-
ro Drom és a Rom Som nevű lapokat. 
A  zsámbéki  Apor  Vilmos  főiskolán 
romológiát,  cigány  nyelvet,  történel-
met tanított. Innen vonult nyugdíjba.

Tevékenysége  elismeréseként  meg-
kapta  egyebek között  a Magyar Köz-
társaság  Érdemrend  Kiskeresztjét  és 
az Apáczai Csere János-díjat. 

Megalakult az új Országgyűlés

Benkő Tibor honvédelmi minisz-
ter megerősítette, hogy Németh 
Szilárd tölti be a Honvédelmi Mi-
nisztérium parlamenti államtitkári 
posztját.

A kormányalakítás után a honvédel-
mi  tárcát  több  évtized  után  nem  ci-
vil, hanem egy a hadseregből érkező 
vezető tölti be Benkő Tibor vezérez-
redes személyében, Németh Szilárd a 
honvédelmi miniszter helyettese lesz.

A nyíregyházi születésű Benkő Tibor 
világéletében katona volt. Rakéta- és 

tábori tüzér szakon végzett a Kossuth 
Lajos Katonai  Főiskolán, majd  1985 
és 1988 között a leningrádi Kalinyin 
Tüzér Akadémián, később, 2000-ben 
és 2001-ben pedig az Egyesült Álla-
mokban,  az  Army War  College-ban 
tanult.  Felsőfokon  beszél  oroszul  és 
angolul.

2006-ban humánerőforrás-menedzs-
ment  szakértői  képesítést  szerzett  a 
Szent István Egyetemen, majd négy 
évvel  később  elvégezte  a  hadtudo-
mányi  doktori  iskolát.  2010  óta  ő  a 
vezérkari  főnök.  Az  Osztrák-Ma-

gyar Monarchia felbomlása óta nála 
hosszabb  ideig  csak ketten  töltötték 
be ezt a posztot, Csémi Károly vezé-
rőrnagy (1963–1973) és Oláh István 
vezérezredes (1973–1983).

Németh Szilárd  korábban  a  parla-
ment  nemzetbiztonsági  bizottságá-
nak  működését  segítette  alelnöki 
pozíciójából, a jelenlegi információk 
szerint  ezt  a  tisztséget  az  újonnan 
megalakult  kormányban  Vargha 
Tamás, a Honvédelmi Minisztérium 
eddigi  parlamenti  államtitkára  tölti 
majd be.

Honvédelmi miniszterhelyettesként 
dolgozhat tovább Németh Szilárd

Elhunyt Choli Daróczi József

Letették az esküt május 8-án 
az országgyűlési képviselők
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Dr. Szabó Szabolcs volt 
az utolsó csepp a pohár-
ban, de a werberi stratégia 
sem nyerte el a tetszését 
Schiffer Andrásnak, az 
LMP egykori alapítójának, 
aki bejelentette: kilép a 
pártjából. A volt politikus 
szerint a zöldpárt 2013-as 
jelmondata már rég a fe-
ledés homályába veszett. 
Közben csalódottak és sor-
ra ábrándulnak ki választói 
dr. Szabó Szabolcsból. 

„A mai napon megszünte-
tem tagsági jogviszonyomat 
az LMP-ben” – jelentette be 
Facebook-oldalán  Schiffer 
András,  az  LMP  társelnö-
ke,  akinek  az  utolsó  csepp 
a  pohárban  az  volt,  amikor 
kiderült:  Szabó Szabolcs, 
Csepel  és  Soroksár  or-
szággyűlési  képviselője,  a 
megszűnés  határán  billegő 
Együtt  politikusa  az  LMP 
frakció tagja lett.

Schiffer bejegyzésében közöl-
te, amikor két éve visszalépett 
a hivatásos politizálástól, még 
úgy  látta,  másfajta  közéleti 
szerepvállalása  jótékony  har-
móniában lesz az LMP politi-
kájával, de nem így alakult. Ez 
számára múlt szeptemberben, 
a „werberi stratégia” élesítésé-
nél vált nagyon világossá.

Schiffer András, aki a 2018-
as választást követő hetekben 
folyamatosan  támadta  párt-
ját,  ezzel  a  borúlátó  gondo-
lattal zárta a sorait: „A 2013-
as újjászületésnél azt írtuk ki 
a képzeletbeli homlokzatra: 
»Van, ami nem eladó!«. Az-
óta ez a jelmondat is a feledés 
homályába veszett.”

Hogy mi lesz a Schiffer ala-
pította LMP sorsa a további-
akban, nem tudni, az viszont 
biztos, hogy a csepeli-sorok-
sári  választóinak  korántsem 
tetszett Szabó Szabolcs  pá-

lfordulása.  A  politikus  Fa-
ce-book-oldalán sokan adtak 
hangot  csalódottságuknak. 
Sőt  néhányan  árulónak,  kol-
laboránsnak  nevezték  az 
Együtt  képviselőjét,  aki  a 
vélemények szerint kizárólag 
a  csepeli  szocialisták  jelölt-
je,  Bangóné Borbély Ildikó 
utolsó  pillanatban  történő 
visszalépésének  köszönhe-
ti  győzelmét.  A  dolog  tehát 
most  úgy  áll,  hogy  Szabó 
lépésével  nemcsak  a  saját 
választói egy  jelentős  részét, 
hanem az őt támogató csepeli 
szocialistákat és azok szava-
zóit is felbőszítette. • TK

Az utolsó csepp 
a pohárban: 
Szabó Szabolcs, 
a neoliberális 
Együtt 
képviselőjének 
csatlakozása 
volt az egykoron 
általam vezetett 
parlamenti 
frakcióhoz 

Szabó Szabolcs miatt 
telt be a pohár Schiffernél

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Szeretettel várjuk!

nyugdíjasoknaksóterápia

ingyenes sóterápiás BÉrLet a CsepeLi ÖnkorMányZattóL!

Most 5000 Ft ÉrtÉkű, 5 aLkaLMas 
sóterápiás BÉrLetet igÉnyeLhet

ingyenesen!
Nem kell hozzá más, csak csepeli lakcímkártya és nyugdíjasigazolvány.

Az ingyenes sóterápia bérlet 2018. március 1-től igényelhető: a Csepeli 
Nyugdíjas Közösségi Házban (1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 115.). Telefon: 
1/278-0128. E-mail: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu

Összesen 1000 fő számára tudunk ingyenes bérletet biztosítani.
jelentkezzen hamar Ön is!

A sóterápia helyszíne: 
Csepeli „Sóterápium” sóbarlang 
(1211 Budapest, Posztógyár u. 1.)

SzeretNé egéSzSégét megőrizNi? 
CSepel ÖNkormáNyzatáNak támogatáSával iNgyeNeS 

himalájai SóterápiáN vehetNek réSzt a kerületbeN élő időSek!

Soterapium_HIRD_102x135.indd   1 2/13/18   14:21

Schiffer András

Tavaly  ősszel  testületi 
döntés  született  arról, 
hogy  a  kerületben  lévő 
elöregedett nyárfákat ki-
vágják,  helyükre  fiatal 
facsemetéket ültetnek. 

A körülbelül egy időben 
ültetett  nyárfák  kivá-
gása  mostanra  időszerű 
is  lett,  mert  puhafának 
számít:  ez  azt  jelenti, 
hogy  bár  gyorsan  nő, 
de  gyorsan  is  öregszik. 
Az  elöregedett  fák  ágai 
könnyen  letörhetnek, 
törzsük  elkorhad  és 
balesetveszélyessé  vál-
hat,  illetve  a  tavasszal 

meginduló  virágzásuk 
is  nagy  „szemeteléssel” 
jár, ami miatt sok panasz 
érkezik a lakosoktól. 

A  Városgazda  munka-
társai eddig 19 öreg fát 
vágtak  ki.  A  kivágott 
nyárfák  környezetében 
az  őszi  és  tavaszi  faül-
tetések  alkalmával  132 
új facsemete kerül majd 
a földbe, szükség esetén 
kicserélik  a  talajt  is.  A 
városi  körülményeket 
figyelembe véve jellem-
zően szil-, hárs-, kőris-, 
gömbakác-, gömbkőris-, 
gömbhárs-,  galagonya-, 

díszalma- és díszkör-
tefákat  telepítenek  a 
kerületben. 

A frissen ültetett cse-
meték  mellett  Buda-
pesten  összesen  tíz-
ezer  új  fát  ültetnek, 
melyből  Csepel  is 
kiveszi  a  részét.  De 
ezenfelül  a  csepeli 
önkormányzat  2020-
ig  kétezer  új  fát  is 
telepít,  melyekből 
hétszázat  már  el  is 
ültettek.

A Dél-pesti Tankerületi Központ okta-
tási-nevelési  intézményeiből  a 27. Fő-
városi  Általános  Iskolai  Informatika 

Alkalmazói Verseny döntőjében mind 
az öt kategóriában szép eredményeket 
értek el. A fővárosi versenyen kategó-

riánként 150 diák indult, a döntőbe 40 
diák jutott.

Grafika kategória 5-6. o.
3. hely: Kovács Gergő Benedek 
(Szárcsa iskola)
Komplex kategória 5-6. o.
3. hely: Engelbrecht Gábor 
(Karácsony iskola)
Prezentációkészítés kategória 7-8. o.
3. hely: Szász András 
(Szárcsa iskola)
Szövegszerkesztés kategória 7-8. o.
5. hely: Glavanov Gergő 
(Szárcsa iskola)
Táblázatkezelés kategória 7-8. o.
4. hely: Orosz Bálint (Szárcsa iskola)

A  szárcsások  felkészítő  tanára  Veres 
Judit,  a  Karácsony  iskola  tanulójáé 
Orbán Réka volt. 

Facsemeték 
az elöregedett 
nyárfák helyén

Informatikai verseny iskolásoknak

A kivágott 
fákat 
tüzelőnek 
osztják szét 
a rászorulók 
között

AKTUÁLISAKTUÁLIS

fotó: pixabay
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Május  4-én  országszerte  elballagtak  a 
középiskolás  diákok;  110  ezren  vág-
tak  neki  az  írásbeli  érettségi  vizsgák-
nak.  Ballagási  ünnepségeket  tartottak 

Csepel  középiskoláiban  is.  Több  száz 
végzős diák vett búcsút a helyi oktatási 
intézményektől,  a  Jedlik  Ányos  Gim-
náziumban  129  tanuló  sétált  végig  az 
osztálytermeken. 

Az  írásbeli vizsgákat május 4-e és 28-
a, az emelt szintű szóbeli vizsgákat jú-
nius  7-e  és  14-e,  a  középszintű  szóbe-
liket  pedig  június  18-a  és  29-e  között 
tartják. Az érettségizők közül mintegy 
73 400  végzős  középiskolás  ebben  a 
vizsgaidőszakban  teheti  le  az  úgyne-

vezett  rendes  érettségit.  A 
jelentkezők  összességében 
várhatóan  csaknem  401 400 
vizsgát  teljesítenek:  mintegy 
40 900-at  emelt,  360 500-at 
pedig  középszinten  –  közölte 
az Oktatási Hivatal. 

Az  általános  iskolákban  jú-
nius közepén  lesz a ballagás, 
mintegy hatszáz csepeli nyol-
cadikos  köszön  el  iskolájától  
a kerületben. 

A  nyári  napközis  tábor  a  Kis-Duna- 
part  fejlesztési  munkálatai  miatt  idén 
nem  a  megszokott  helyen,  a  Hollandi 
úti Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központban  lesz,  hanem  két  általános 
iskolában.  Az  egyik  az Arany János 
Általános Iskola, a  másik  a  Mészá-
ros Jenő Speciális Általános Iskola. 
Az intézmények július 2-a és augusztus 
17-e között fogadják a gyerekeket. 

A  Mészáros  iskolába  a  tanévben  is 
oda  járókat várják, az Arany  iskolába 
pedig  a  kerület  egyéb  iskoláiba  járó 
gyerekeket. Június 18-a és 29-e között, 
valamint augusztus 21-e és 31-e között 
a gyerekek felügyeletét az iskolák lát-
ják el, ők biztosítják az ügyeletet. Az 
erre  az  időszakra  vonatkozó  étkezési 
térítési  díjak  befizetése  és  az  étkezés 
az iskolákban történik. 

A napközis tábor hétköznapokon 
8-tól 16 óráig tart nyitva. Az ügye-
letet hétköznapokon 6-tól 8 óráig, il-
letve 16-tól 17 óráig biztosítják.  

A gyerekek táborba történő eljuttatása, 
illetve  a  hazajutás  biztosítása  a  szülő  
feladata, az idősebb gyerekek csak szü- 

lői  engedéllyel  érkezhetnek  és  távoz-
hatnak  egyedül  a  tábor  területéről.  A 
táborba  való  jelentkezési  lapot  június 
8-án  12  óráig  lehet  leadni  a  gyermek 
iskolájában  az  étkeztetési  munkatár-
snál.  Az  étkezési térítési díjat  a  be-
szedési  napokon  lehet  megfizetni.  Az 
ingyenesen  étkezők  esetében  a  szülők 
a  tábori  irodában a befizetési napokon 
az étkezési díjat beszedő munkatársnál 
jelezhetik  gyermekük  részvételi  szán-
dékát.  A  napi  háromszori  étkezés  díja 
csepeli  iskolás  gyerekeknek  603,  nem 
csepeli  iskolás  gyermekeknek  933  fo-
rint. Az étkezést  legkésőbb az étkezés 
előtti napon délután fél 1-ig  lehetséges 
lemondani telefonon vagy személyesen 
a befizetés helyszínén. Hiányzás esetén 
az étkezés lemondásának kötelezettsége 
az ingyenesen étkezőkre is vonatkozik. 

A  táborban  a  programokat  a  csepeli 
önkormányzat ingyenesen biztosítja.

Vár a 
nyár! 
A  közelgő  vakáció  idejére  nyári  tábo-
rozási ajánlatokból válogathattak az ér-
deklődők a Csepeli Szurkolói Arénában 
május 12-én. A kellemes, nyárias időben 
óriáscsúszda,  lufibohóc, arcfestő és ze-
nés meseelőadások várták a gyerekeket. 
A  változatos  programokat  ezúttal  is  a 
Csepeli Városkép szervezte. 

A nyári táborokról bővebb informá-
ciót a Csepeli Hírmondó Facebook-ol-
dalán olvashatnak. • Antal Zsuzsa

Ballag már 
a vén diák…

ISKOLA

Nyári napközis tábor: 
idén új helyszínen

ISKOLA

Milyen tábort 
keres?

Szászné 
Mónika
„Gréta 
most 
negyedi-
kes, már 
rutinos 
tábo-
rozó. 

Az úszás, a futás és a karate 
érdekli a legjobban. Az időpont-
választásra, az ár-érték arányra 
figyelünk, és az sem elhanyago-
landó, hogy pedagógusok vagy 
egy-két lelkes szülő foglalkozik 
velük majd.”

Lukács 
Zoltán
„Idén 
készü-
lünk 
először 
táboro-
zásra, 
ami az 

iskolán keresztül szerveződik. 
Augusztusban egy kiskunsági 
lovastáborba készül a nagyobbik 
lányom. Kíváncsiak voltunk a 
helyi kínálatra és a színes prog-
ramokra, ezért vagyunk itt.” 

Pintér 
Zoltán
„A kis-
lányom-
mal 
arról 
tájéko-
zódtunk, 
hogy 

mik a lehetőségek a kerületben. 
Korábban volt már úszótábor-
ban, most is ez érdekli. Nagyon 
élvezi a közösséget, szívesen 
ismerkedik, és gyakran szerez új 
barátokat.”

A jelentkezési lapot 
június 8-án délig 
lehet leadni

Június közepén 
mintegy hatszáz 
csepeli nyolcadikos is 
elköszön az iskolájától

fotó: Tóth Beáta

fotó: GM

Az önkormányzat hamarosan új napközis tábort 
épít a visszavásárolt régi helyén
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Éjszaka a 
tanodában                 
Idén negyedik alkalommal rendezték 
meg a Tanodák Éjszakája országos 
figyelemfelkeltő akciót május 11-én. 
Ehhez idén csatlakozott a csepeli 
Kompánia Tanoda is. A bárki számá-
ra nyitott programokkal elsősorban 
a hátrányos helyzetű gyermekekre 
hívták fel a figyelmet.

Csepelen  játékos  feladatokat,  ping-
pongversenyt és drámapedagógiai fog-

lalkozást  tartottak  a  szervezők  és  az 
önkéntesek.  Volt  közös  főzés  is:  kéz-
műves hamburgereket, káposztasalátát 
és görög salátát készítettek. 

Magyarországon  jelenleg  háromszáz 
tanoda  működik,  a  csepelit  zömében 
a  10–16  éves  korosztály  keresi  fel. 
Számukra  főként  a  tanulásban  egyé-
ni  fejlesztéssel  segítenek,  és  a  sza-
badidő minél  tartalmasabb eltöltésére 
törekszenek  a  szakemberek  és  segí-
tőik. „Most óriási a sikere a legújabb 
zsonglőrfoglalkozásnak, de változatla-
nul kedvelt a főzőklub is” – mondta el 
kérdésünkre Bolyhos Andrea szakmai 
vezető.

CIVIL ÉLET CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Sávuót
A tavaszi ünnepek sorában közeledik az 
egyik legjelentősebb ünnep, a sávuót.

Ez az ünnepet szokás a hetek ünnepé-
nek,  a  szináj-hegyi  törvényhozás  em-
léknapjának,  az  új  kenyér  ünnepének 
is  nevezni. A  keresztény  kultúrában  – 
kicsit más tartalommal – megfelelője a 
pünkösd, görögül pentakoszté.

A  pészah  óta  tartó  omerszámlálás  49 
napig (az árpa kalászba szökkenésétől, 
annak  aratásáig),  hét  hétig  tart.  Ez  az 
időszak  azonban  nemcsak  a  tavaszról 
szól,  hanem  az  idők  során  elpusztított 
áldozatokról  is,  ezért  az  évek  során 
gyászjellegét a dallamvilág és az imák 
is  jelzik. Majd  ezt  követi  a  Tóra-adás 
ünnepe,  a  sávuót. Úgy  tartjuk,  hogy a 
pészahi  (kivonulás  Egyiptomból)  fizi-
kai szabadulást a szellemi, lelki szaba-
dulás követi. Ezeket az ünnepeket ösz-
szeköti kettős, természeti és történelmi 
jelentőségük és imarendjüknek sok kö-
zös vonása. 

Az ünnepről a Tóra csak mint természe-
ti ünnepről szól, de a történeti jelentősé-
ge, hogy ez a kinyilatkoztatás ünnepe. 
Természeti eredetét mutatja, hogy a vi-
rágokkal díszítés szokása máig megma-
radt; a zsinagógákat virággal díszítik.

A Szentföldtől, és ezzel a földművelés-
től  elszakadt  zsidóságban  egyre  fakul 
az  ünnep  természeti  jelentősége,  egyre 
mélyül  történeti  jellege.  Az  ünnep  két 
napját egy emlék, egy élmény tölti meg, 
hogy az őseink, a zsidók álltak akkor ott 
a felhőbe burkolózott, villámkoszorúzta 
hegy tövében, hogy átvegyék a két kő-
táblát és ezzel együtt egy mindennél ha-
talmasabb elhívatást: a két kőtáblán le-
fektetett tanításnak, a tízparancsolatnak 
elterjesztését, mely  az  emberiség meg-
ingathatatlan,  örök  alapértékévé  vált.
Kerényiné Rippner Zsuzsa
elnök, Dél-pesti Körzet

Ismét nagy érdeklődés kísérte az ön-
kormányzat  által  meghirdetett  Virá-
gos  Csepelért  elnevezésért  progra-
mot. Május 5-én reggel hosszú sorban 
várakoztak  a  jelentkezők  a  Csepeli 
Városgazda telephelyén, ahol a válto-
zatos  színű  és  formájú,  egynyári  vi-
rágok közül válogattak a zöldterület-
fenntartási  osztály  munkatársainak 
segítségével. A virágágyások beülte-
tésére  lakcímenként  (társasházaknál 
lépcsőházanként) negyvenöt növényt 
lehetett igényelni. 

A már jól ismert akció keretében töb-
bek  között  petúniát,  bársonyvirágot, 
paprikavirágot,  begóniát,  kakastaréjt 
és  lisztes  zsályát  ültethettek  a  cse-
peliek,  melyek  rendszeres  ápolással 

tavasztól  késő  őszig  pompáznak  a 
kerületben. „Május közepétől kezdjük 
az egynyári növényeket ültetni. Az ön-
kormányzat évről évre igyekszik nö-
velni a virágos felületek számát, egyre 
népszerűbb a virágosítási program 
is. Most ötezerrel több növényt osz-
tottunk, mint tavaly – mondta Bartos 
Péter  zöldterület-fenntartási  osztály-
vezető. 

A  növények  elültetéséről  és  későbbi 
ápolásáról  a  jelentkezők  gondoskod-
nak,  akik  a  szakszerű  ültetésről  és 
ápolásról a növények átadásakor rész-
letes tájékoztatót kaptak. A kertészek 
szívesen adnak tanácsokat a telepítést 
megelőzően,  vagy  a  gondozási  idő-
szakban is.

Virágos 
Csepel

Színes utcák
Zentai házaspár

„Minden évben igényeltünk virágokat, most a 
fiamnak is viszünk belőle. Mindketten szívesen 
kertészkedünk, olyan növényeket választottunk, 

ami sokáig virágzik.” 

Szász Anna
„Petúniát, begóniát és paprikavirágot viszek, a 
lényeg, hogy minél szebben mutasson a házunk 
előtt. Otthon főleg én ápolom a növényeket, 
szeretek kertészkedni, kikapcsol.”

Pálfi Tünde
„Nagyon szeretjük, ha szép a környezetünk. 

Örülünk annak, hogy színes virágokat  
ültethetünk. Csillagtelepi társasházunknál jól 

mutat majd a petúnia, a paprikavirág, a kakas-
taréj és a büdöske is.” 

Királyerdőben, a Kondor 
utca 29. kertjében harma-
dik alkalommal szervez - 
Kvasznay Gulyás Margit 
emlékére  –  alkotótábort 
Erdei Kvasznay Éva. 

Az  alkotótábor  július 
1-jétől  10-éig  bejárásos 
alapon  szerveződik,  na-

ponta reggel 8-tól este 18 
óráig. Művészeti  vezető: 
Kopócsy Judit  festőmű-
vész. Műfaji célkitűzés a 
kollázs.

Élelmiszerről, az alkotás-
hoz  szükséges  anyagról 
(karton,  rajzlap,  festék, 
ragasztó)  mindenkinek 

magának  kell  gondos-
kodnia.  Táborzárás  júli-
us  10-én,  16  órakor  lesz 
az Erdei Éva Galériában 
rendezett kiállítással.

További információ: 
Erdei Kvasznay Éva
Tel.: 234-2947, 
06-70/209-9617; 
e-mail: 
kvasznay.erdeieva@
gmail.com

 
A tavalyi nagy érdeklődésre való 
tekintettel Csepel önkormányzata 

idén is megrendezi 
a Csepel Művek egykori 

munkatársainak találkozóját.
 

Várjuk azok jelentkezését, akik – 
1985-tel bezárólag – hosszabb ideig 

a gyárban dolgoztak, és szívesen 
részt vennének egy összejövetelen, 

hogy újra találkozzanak egymással, 
a régi kollégákkal. Célunk, hogy 
összehozzuk a csepelieket egy kis 

nosztalgiára, kötetlen beszélgetésre.
 

A találkozó – időpontváltozás! – 
június 2-án, szombaton, 11 és 17 óra 
között lesz a Királyerdei Művelődési 

Házban. A részvételhez előzetes 
bejelentkezés szükséges. 

 

A jelentkezés határideje: május 25-e. 
 

Regisztrálni lehet személyesen a 
Királyerdei Művelődési Házban, 

vagy telefonon hétfőtől péntekig, 9 és 
16 óra között a 278-2747-es számon.

 

A jelentkezéskor kérjük, adják meg 
– nevük, telefonszámuk mellett –, 

hogy a gyáron belül melyik 
üzemben, melyik időszakban és 
milyen munkakörben dolgoztak. 

Örömmel vesszük, ha a 
rendezvényre valamilyen emléket – 
fotót, használati vagy emléktárgyat 

– magukkal hoznak, melyek még 
inkább segítik a régi idők 

felelevenítését.

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

www.csepelivaroskep.hu

Nyári alkotótábor

fotó: Tóth Beáta
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Retró majálist rendeztek május elsején 
a  Királyerdei  Művelődési  Ház  udva-
rán: ennek keretében átadtak egy har-
mincas évekbeli, korhű tájházat és egy 
hozzá tartozó gazdasági udvart. (Erről 
előző  számunkban  részletesen    be-
számoltunk).  Borbély Lénárd  polgár-
mester a  tájház átadásán  jelentette be, 

hogy Csepel Örökség díjjal tüntetik ki 
Molnár Krisztiánt,  a Királyerdei Mű-
velődési Ház intézményvezetőjét, aki a 
tájház ötletét felvetette és létrehozását 
munkatársaival együtt megvalósította. 
A majális programjait a csepeli önkor-
mányzat  támogatásával  a Csepeli Vá-
roskép Kft. rendezte.  

A majális nagy sokakat von-
zott, a jó időben rengetegen 
érdeklődtek  a  programok 
iránt.  Az  udvaron  retró  ér-
dekességek,  veterán  jár-
művek  sorakoztak  fel.  Volt 
mini  vidámpark,  kisvasút, 
körhinta,  céllövölde,  ugró-
vár,  állatbemutató,  logikai 

játszóház. A színpadon egy-
mást követték a pergő műso-
rok. Kora  délután  sör-virsli 
versenyt rendeztek, amelyre 
a helyszínen jelentkezhettek 
a résztvevők. Estébe nyúló-
an  a  Maraton  Band  zenélt, 
fellépett  Gergely Róbert 
énekes. • Cs. A. 

Retró majális 
Királyerdőben

SZABADIDŐ

Királyerdei
Tájház

néprajzi bemutatóhely
A tárlat díjmentesen megtekinthető 
a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 

nyitvatartási ideje alatt 
(szerdán 8-14.30 óráig, pénteken 14-18 óráig, 

szombaton 9-13 óráig, júliusban 
és augusztusban előzetes bejelentkezéssel), 

vagy csoportok számára egyéb, 
előre egyeztetett időpontban

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

SZABADIDŐ

Molnár Krisztiánt 
a díjról kérdeztük

 Mit gondol az elisme-
résről?
  Meglepett,  mert  csak 
itt,  a  helyszínen  tudtam 
meg,  hogy  Csepel  Örök-
ség  díjjal  tüntetnek  ki. 
Igazán megtisztelő. 

 Mit emelne ki saját te-
vékenységéből az utóbbi 
években?
  A  Csepeli  Helytörté-
neti  Gyűjtemény  négy 
éve megújult; közben 
folyamatosan  arra 
törekszünk, hogy 
új  kiállításokat 
hozzunk  létre. 
Ilyen az iskola-
történeti  vagy 
a  gyártörténeti 
kiállítás.  Jövőre 
egy  kovácsmű-
hellyel  bővülne  a 
tájház. A most átadott 

tájházzal  erősíthetjük  az 
ökoszemléletet, a nemze-
ti öntudatot,  terjesztjük a 
néprajzi ismereteket.

 Mik a további célok?
  Egy  nagy  múzeumot 
kell  létrehozni  Csepelen. 
Elgondolásom  szerint 
ennek  a  Csepel  Művek 
területén  lenne  a  legjobb 
helye,  ahol  megmente-
nénk  és  felújítanánk  egy 
műemlék épületet.    

Táncosok Ukrajnából 
Nagy  sikert  aratott  az  Ukrajnából 
érkezett  Fresh  táncegyüttes,  amely-
nek tagjai 7 és 18 év közötti lányok 
voltak.  Stefuca Viktória,  a  Csepeli 
Ukrán  Nemzetiségi  Önkormány-
zat  elnöke  elmondta,  hogy  harminc 
táncos  érkezett  Krivoj  Rogból  és  
Dnyipropetrovszk megye más részé-
ből.  Az  együttes  korábban  komoly 
eredményeket ért el színes produkci-
óikkal különféle fesztiválokon. Ezút-
tal ukrán és klasszikus modern tán-
cokat mutatott be. Az együttes tagjai 
először  járnak  Magyarországon  és 
négy napot töltenek el nálunk.

Csepel a Nemzeti 
Múzeumban 

A  Csepeli  Helytörténeti 
Gyűjtemény  idén  is  részt 
vett  a  Múzeumok  Majá-
lisán május  12-én  és  13-
án. Mivel  a Múzeumkert 
teljes  rekonstrukciója 
jelenleg  még  zajlik,  így 
a  szervezők  a  Nemzeti 

Múzeum  épületében  ren-
dezték meg  az  eseményt. 
A  csepeli  standnál  a  ke-
rület  történelmének érde-
kes relikviáit tekinthették 
meg az érdeklődők, vala-
mint közös fotót készíttet-
hettek  magukról  Csepel 
lovászmester, vagy éppen 
Weiss  Manfréd  virtuális 
alakjával.
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KIRÁLYERDEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

Kéthetente új könyvek, friss folyóiratok 
folyamatosan érkeznek. 
Programok:
Hétfőnként 15.30-tól matematikakorre-
petálás általános iskolásoknak
Horgolóklub: csütörtökönként 10 órától 
Meridiántorna: minden páros csütörtö-
kön (május 17., 31.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (május 17., 31.)
Gyógyító hangok:  május 30-a, 15 óra

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

* * *

CSILLAGTELEPI KÖNYVTÁR  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Jó állapotú, használt folyóiratok ked-
vezményes vására! Burda, Családi lap, 
Interpress Magazin, Nők Lapja, Otthon, 
Príma Konyha, Story,  Praktika 

Kineziológiai Klub: kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól tartjuk összejövetelün-
ket, ahol családias hangulatban beszélget-
het mindennapi életvezetési kérdésekről. 
A foglalkozást vezeti: Novák Ágnes kine-
ziológus. Téma: Érzelmi viharok lecsende-
sítése (05. 30.)  

Társasjáték Klub: a hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, a DélUtán Aalapítvány 
szervezésében Gubányi Gábor és játékos-
társai várják a játékos kedvűeket, korhatár 
nélkül! Legközelebb: 2018. 06. 06.

Könyvtárbemutató: előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás- és 
iskoláscsoportokat. 

Könyvújdonságok: kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 70 év felett és 16 év alatt 
ingyenes beiratkozási lehetőség! Inter-
nethasználat.

További hírek, információk: 
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_
Facebook: FSZEK Csillagtelepi Könyvtár

* * *

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

Új szolgáltatás!
Könyvtári kölcsönzéseinek lejárata előtt 
1 nappal értesítést küldünk. Ehhez csak 
e-mail címre van szükségünk. Az adatot 
személyesen, telefonon és írásban is meg-
adhatja a fszek2101@fszek.hu e-mail cí-
men. Ne késlekedjen, és nincs több késés!

Előadások, foglalkozások: 

Május 23-a, 7 óra: Helytörténeti esték
A fordulatok évei: 1918 és 1948 eseményei 
címmel interaktív előadás, az első világhá-
ború utolsó évéről és az őszirózsás forrada-
lomról, valamint a politikai fordulat évéről és 
az államosításról.

Május 26-a, 10-től 12 óráig: Agytorna: 
Rejtvénykedvelők klubja (9-től 99 éves 
korig). Szeretettel várunk minden játékos 
kedvű rejtvényfejtőt. Klubvezető: Fenyvesi 
Judit rejtvényfejtő 

Május 27-e, 10 óra: Gyermeknap a Da-
ru-dombon – Az olvasókuckóban érdekes 
programokkal várjuk a gyerekeket a Fővá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár sátránál.

Csepel-sziget körüli hajókirándulás 
idén elmarad! 

Június 6-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub – 
Denke Ibolya spirituális pszichológiai 
tanácsadó, numerológus. Karmaszámok 
elemzése, számítás

Az előadásokra, foglalkozásokra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

Új szolgáltatás! Ismét lehet mesediafilme-
ket ingyenesen kölcsönözni könyvtárunk-
ban. Több mint 130 új diafilmmel várjuk az 
érdeklődőket.

Minden hétfőn 16-tól 18 óráig színház-
jegyvásárlás. Novák Zoltánné Rózsa várja  
a színházrajongókat. novak.rozsa@gmail.com
tel.: 06-30/414-1684

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub. 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyvtár-
használati foglalkozásokra. Előzetes bejelent-
kezés szükséges: 2763-512 (Juhász Gáborné)

Használt könyveket 100 Ft/db áron le-
het vásárolni.

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év felett  
a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról érdek-
lődjön honlapunkon (www.fszek.hu) vagy sze-
mélyesen, illetve a 276-3512-es telefonszámon.

Kéthetente új könyvek! 60-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

* * *

CSEPELI MUNKÁSOTTHON
KULTURÁLIS KÖZPONT
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

Program
Május 23-a, 17.00 óra: lakossági fórum a 
Munkásotthonról a Munkásotthonért. Múlt, 
jelen, jövő? Beszéljük meg együtt! Hiteles 
tájékoztatás! Kérdések és válaszok! Szere-
tettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd 8–14 és 
csütörtök 13–19 óráig
Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
Minden hónap első keddjén, 11 órától

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Május 22-e, 17 óra: Dedik János, Krúdy 
Gyula-díjas „Életem története ecetes hu-
morban” című irodalmi estje.
Május 29-e, 17.00 óra: Stancsics Erzsé-
bet Krúdy Gyula-díjas író, költő „Jó veled 
látni a földi csodákat” című új kötetének 
bemutatója.

Galéria 21: 
Június 7-éig P. Fazekas László (Zen) képző-
művész kiállítása tekinthető meg.

Oktatás: 
OKJ-s dajka, gyógypedagógiai segítő, peda-
gógiai és családsegítő szakképzések. ANGOL, 
NÉMET  nyelvtanfolyamok. (A meglévő 
csoportokhoz csatlakozási lehetőség van!)

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együtte-

se (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepe-
li Képzőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Tornaklub, 
Zumba-fitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, 
Nyugdíjas Nosztalgiaklub, Nyugdíjas Szenior 
Táncklub, Bánóczi Cardio-Box, Otthon Theat-
rum Társulat

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 

ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-
csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189

A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztá-
ra: hétfő–péntek: 16–18, és az előadások 
előtt egy órával.

* * *

CSEPEL GALÉRIA
Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711

Molnár Elemér festőművész kiállítása május 
25-től június 1-jéig látható.

* * *

ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29., 
tel.: 234-2947; 06-70/209-9617 
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com

Árvai Zsuzsa festőművész kiállítása má-
jus végéig látható. 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

CIVIL ÉLET RECEPT

Csepel önkormányzata 
várja azok jelentkezését, 
akik 2018-ban  ünneplik 

házasságkötésük 50., 
illetve 60. évfordulóját, 

s szeretnék azt – a polgári 
házasságkötés szertartása 

szerint – Borbély Lénárddal, 
Csepel polgármesterével 

megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok 
megküldésével lehet:

• Férj neve, feleség neve 
(leánykori név) • Lakcím

• Telefonszám

Kérjük, hogy a jelentkezés mellé 
csatolják a házassági anyakönyvi 
kivonat másolatát, valamint az 
együtt töltött évtizedek rövid, 

egyoldalas történetét.

Cím: 1211 Budapest, 
Szent Imre tér 10., Anyakönyvi Iroda
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

Jelentkezési határidő: 
2018. október 1.

A program tervezett időpontja: 
2018. november utolsó heteiben

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen

Jó  hangulat,  zene,  tánc  –  a  nyugdí-
jas  hajókirándulás  sikeréről  kérdez-
ve legtöbben e három dolgot említik. 
Tagadhatatlan,  a  városnéző  sétahajó-
zás évek óta a legnépszerűbb kerületi 
programok  egyike.  Május  10-én,  az 
idei második  turnus  is  remek hangu-

latban  zárult.  A  mintegy  háromórás 
programot  az  önkormányzat  támoga-
tásával ezúttal  is a Csepeli Városkép 
Kft.  munkatársai  szervezték.  Idén 
még két hajókirándulás lesz, a legkö-
zelebbire június 6-án kerül sor. 
• Potondi Eszter

Telt házas hajókirándulás

Közös program barátokkal
Hadrik Anikó és barátnője, Szilvia első 
alkalommal vettek részt a kiránduláson. 
„A sétahajózás remek kikapcsolódást 
nyújt, csodálatos az idő és a panoráma is. 
A Duna a szívünk csücske, ezért nagyon 
szívesen jöttünk, a vendéglátás is nagy-
szerű. Amíg dolgoztunk, nem volt lehető-
ségünk ilyen rendezvényeken részt venni. 
Három éve vagyunk nyugdíjban, most ta-
lán kicsit több idő jut magunkra.”

Vígné Erdei Etelka, Pappné 
Paczári Mária, Benczéné 
Erdei Mária, Cselik József-
né Anikó: „Évek óta szer-
vezünk közös programokat, 
aktív életet élünk, rengeteget 
túrázunk, táncolni járunk, 
strandolunk, hetente rend-
szeresen kerékpározunk is. 
Anikó barátnőnk beszélt rá 
a hajókirándulásra, és nem 
bántuk meg, mert nagyon jól éreztük ma-
gunkat. Jóleső érzés, hogy a kerület így foglakozik az idősekkel.”

Balázsné Misky 
Éva és barátai, Eri-
ka, Éva, Magdi, 
Anna és Mara már 
többször részt vet-
tek a hajókirándu-
láson. Ahogy Éva 
fogalmaz: minden 
évben nagyon vár-
ják ezt a progra-
mot. „Szeretettel 
fogadnak bennün-

ket, az ellátás kitűnő. Az énekesnő remek hangulatot 
teremt, sokat táncolunk, jól érezzük magunkat.” 

Hozzávalók: 
6 kg feldarabolt őzhús
1,5 kg vöröshagyma
4 fej fokhagyma
0,5 kg paradicsom
0,5 kg paprika
2 db hegyes, erős paprika
25 dkg füstölt mangalica-
szalonna
25 dkg mangalicazsír
1 üveg száraz kékfrankos
40 dkg áfonyalekvár
1 kg erdei gomba
4 szál sárgarépa
3 szál petrezselyem
5-6 szál szárzeller
1 db gyömbér
só, őrölt bors, majoránna, 
babérlevél, borókabogyó

A kiolvasztott mangalicasza-
lonnán és zsíron megpergel-
jük a húst, majd hozzáadjuk a 
hagymát, ezekkel is pörkölget-
jük. Azután jöhet a felaprított 
paprika, paradicsom, só, némi 
víz, lefedjük, s főzzük-ke-
vergetjük egy jó másfél órát. 
Nekilódítjuk a felkarikázott le-
veszöldségeket, a felaprított fok-
hagymát, a reszelt gyömbért, 
a babérlevelet és borókabogyót. 
Fél órát így rotyog tovább. Majd 
belekerül a gomba, a kékfran-
kos, az áfonya, a bors és a majo-
ránna is egy utolsó fél órára. 
Ne engedjétek odakozmálni, 
mert akkor lehet megetetni a 
kutyával! Én csettegős nokedli-
vel és jéghideg tejfölös uborkasa-
látával szeretem.

Németh Szilárd: így főzök én

Gombás 
őzragu 
bográcsban

fotó: G
M
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FELHÍVÁS
a Csepeli Építési Szabályzat,

a Rákóczi téri helyi építési szabályzat, 
valamint Csepel településkép-védelméről 
és alakításáról szóló rendelet partnerségi 

egyeztetésére

A településrendezési eszközök készítése és a település-
képi rendelet módosítása a településfejlesztési koncep-
cióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 08.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormány-
rendelet) szabályozott módon, a partnerségi egyeztetés 
folyamata a Kormányrendelet és a partnerségi egyez-
tetés szabályairól szóló 7/2017. (III. 01.) önk. rendelet 
szerint történik. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzata (továbbiakban: Önkormányzat) partnerségi 
egyeztetésre bocsátja a következő dokumentumokat:

1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 238/2016.
(VI.23.) számú határozata alapján Csepel teljes köz-
igazgatási területére készülő kerületi építési sza-
bályzatnak a Kormányrendelet szerinti teljes eljá-
rásban elkészült tervezete.

2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2018.
(II.22.) számú határozata alapján Budapest XXI. ke-
rület Rákóczi tér területére készülő helyi építési 
szabályzatnak a Kormányrendelet szerinti tárgya-
lásos eljárásban elkészült tervezete. Az Önkor-
mányzat támogatást nyert az „Új bölcsődei férőhe-
lyek létesítése a csepeli Kertvárosi Bölcsődében” 
elnevezésű projekthez, mely megvalósulásához a 
területre vonatkozó szabályozási terv megalkotása 
szükséges. A fejlesztés mielőbbi megvalósulása ér-
dekében az Önkormányzat Képviselő-testülete az 
50/2018.(II.22.) számú határozatával a Rákóczi tér 
területét kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

3. Csepel településkép-védelméről és alakításáról 
szóló 35/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 

módosítása, előzetes tájékoztatási szakasz. A ren-
delet módosítása a hatályba lépése óta szerzett ta-
pasztalatok alapján, a készülő csepeli építési sza-
bályzattal való összhang érdekében szükséges.

Az Önkormányzat a fenti dokumentumokról lakossá-
gi fórumot tart, melynek időpontja: 2018. május 28. 
(hétfő) 17 óra, helye: Budapest Főváros XXI. Kerület 
Csepeli Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme (1211 
Budapest Szent Imre tér 10.).

A lakossági fórumon való részvételi szándékot kérjük 
előzetes bejelentkezéssel jelezni a lenti elérhetősé-
geken. A bejelentkezéssel a résztvevő tudomásul veszi, 
hogy a lakossági fórum nyilvános esemény, amelyen 
kép- és hangfelvétel készülhet, melyhez hozzájárul.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum 
kizárólag a napirendi pontokkal kapcsolatos kérdéskö-
röket érinti.

Az első két pont szerinti dokumentumok, valamint a 3. 
pont szerinti hatályos rendelet a www.csepel.hu portá-
lon megtekinthetők.

A dokumentumok partnerségi egyeztetése során ész-
revételeket, javaslatokat tehet a lakossági fórumon, 
vagy az 1. ponthoz 2018. június 17-ig, a 2. és 3. pontok-
hoz 2018. június 5-ig 
• személyesen: Budapest Főváros XXI. Kerület Cse-

peli Polgármesteri Hivatal Főépítészi Irodán (1211 
Budapest Kossuth Lajos u. 65.), 

• levélben: Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli 
Polgármesteri Hivatal címére (1211 Budapest Szent 
Imre tér 10.), vagy 

• elektronikus úton a partnerseg@budapest21.hu 
címre.

Budapest, 2018. május 

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere 

REJTVÉNY

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a vastagabb 
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod! 

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Anyák napja

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. május 28.  

Sorsoltunk! A május 3-ai skandináv rejtvény nyertese: Szabó Gizella 1182 Budapest, Gádoros u. A gyerekrejtvény nyertese: Hargitai Anna 1214 Buda-
pest, Zrínyi u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik kéthetente 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás 
Andrea, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Potondi Eszter, Zubor 
Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk két hét múlva, május 31-én, csütörtökön jelenik meg.
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1. Távozás bejelentése, vagy zarándoklat 

2. Húsvét utáni 7. hét ünnepe

3. Jóságos, könyörületes

4. Erdélyi magyar népcsoport

5. Tavaszi hónap

6. Jézus 12 kiválasztott tanítványa

7. Szelíd madár, a béke jelképe is

8. A Szentháromság része

9. Latinul Transsylvania

10. Megvallja bűneit

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére 2018. évi feladataik, programjaik költségvetési támogatásához. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a csepeli nemzetiségi önkormányzatok működésé-
nek fontosságát és jelentőségét, valamint megvalósítandó törekvéseit, 2018. évre költségvetési támogatást 
nyújt részükre. A pályázati felhívás és adatlap a www.csepel.hu honlapon megtalálható.
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INGYEN TABLET 
A TELEKOM HÁLÓZATÁHOZ

További információ: telekom.hu/magenta1

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas, új Magenta 1 ügyfeleknek, új otthoni előfizetéssel, 
2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal.

A kedvezményes készülékajánlat 2018. május 2-től visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az előfizetőnek 
felróható okból az új otthoni előfizetés annak határozott időtartama alatt megszüntetésre kerül, vagy ezen időtartam alatt  a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, úgy a készülék árából biztosított 
kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. Új Telekom előfizetők esetén a 6 hónapos előfizetői jogviszony nem feltétel. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi 
előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

Nem_NGA_HS_209x274_Csepeli_Hirmondo.indd   1 26/04/18   15:31

SZOLGÁLTATÁSAINK
Szakorvosi állapotfelmérés, szakvélemény, kontrollok
Gyógytorna, manuálterápia
Speciális gerinctréningek; prevenció, korrekció, 
ergonómia, rehabilitáció
Pszichológia; pszichogén eredetű tünetek, 
pszichodiagnosztikai feltárás, pszichoterápiás 
megoldások 
Masszázs; orvosi gyógymasszázs, svédmasszázs, 
Dorn terápia és Breuss masszázs

VITART STÚDIÓ
1212 Budapest, Komáromi u. 55.
web: www.laskaitreningek.hu
facebook: Vitart Stúdió
e-mail: linda@laskaitreningek.hu


A STÚDIÓ MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA 
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍT!
BEJELENTKEZÉS HÉTKÖZNAPOKON 
8.00 − 12.00-ig: 06 / 70 3183 077

DÉL-PESTI GERINCGYÓGYÁSZAT
A  VITART STÚDIÓ SZAKMAI PARTNEREIVEL

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszerződésekre, Ford  
Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes. Az ajánlat és az akciós finanszírozás 
részleteiről az Auto-Fort Ford márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen 
látható autó illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszereltséggel.  
A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.  
Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 107 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 
4,1-5,2 l/100 km.
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Radnóti Miklós Művelődési Ház  •  1214 Budapest, Vénusz u. 2.
Tel.: 278-2757  •  www.csepelivaroskep.hu/radnoti

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

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás. Szerda 8.00-14.30, 
péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-13.00. A belépés díjtalan!

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT
Állandó történeti kiállítás a Tamariska- domb alatti óvóhelyen
A tárlat díjmentesen megtekinthető május 26-án 10 órától 16 óráig.
Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.

„AZÉRT A VÍZ AZ ÚR!” – Az 1838-as csepeli jeges ár, valamint Csepel 
újjáépítésének emlékére készült kamarakiállítás. A belépés díjtalan!

Június 23.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA CSEPELEN

TANFOLYAMOK
Gyerekeknek:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Milieu Dance Jazz Balett: kedd, csütörtök 16.30-18.00
Jóga gyerekekkel: kedd 17.00-18.00
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Goju-Ryu karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Kerekítő-mondókás móka: hétfő 10.00 -10.30
Kerekítő-bábos torna: hétfő 10.35-11.15
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00
Színitanoda: szombat 10.00-13.00

Felnőtteknek:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csütörtök 8.30-9.30
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, szerda 18.30-19.30
Maminbaba: hétfő 10.30-11.30, szerda 10.00-11.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Kettlebell: kedd, csütörtök 18.00-19.00
Kézimunka Szakkör: csütörtök 14.00-16.00
Dinamikus gerinctréning: hétfő, péntek 19.00-20.00
Önzetlen masszázs: csütörtök 9.00-12.00, péntek 17.00-19.00
Hangfürdő: május 25. 18.30

Bővebb információ: 278-2747,  kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

2018. június 9., 9-13 óra
GARÁZSVÁSÁR
Használt holmik adásvétele, cseréje. 
Asztalbérlés elővételben: 1.500 Ft.
2018. június 9., 11-13 óra
HIPERAKTIVITÁS
ADHD-s gyerekek szüleinek fóruma. 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

TANFOLYAMOK     

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

BODYART hétfő: 19.00-20.00 

CAPOEIRA ABOLICAO kedd: 18.30-19.30;  péntek: 19.30-21.00

FITTÁNC NŐKNEK  hétfő 19.30-20.30

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

SZENIOR ÖRÖMTÁNC Szerda: 11.00-12.00

ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

OVIS KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30 

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-18.00

OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30 

RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. Kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA!  Ingyenes számítógép- és internethasználói 
tanfolyam. Szerda: 18.00-20.00

Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30

Hatha Jóga: kedd: 10.30-11.30

Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól 
(május 25., június 8.)

Íjász klub: szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.

Örökifjak Táncklubja: Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló 
memória gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30 

Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00 

Tartásjavító gerinctorna: nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére.
Péntek 14.45-15.45

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16.45-18.00

BLACK TOP hip-hop tánciskola: szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00

Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.

ÉletTánc és Kondícionáló Mozgás 45+-nak
Páros héten: ÉletTánc: Felfedező Út a mozdulatok, szabad tánc, érzelmek 
világába. Életkortól, előképzettségtől független módszer, mely felszaba-
dítja képességeidet, kreativitásodat. Páratlan héten: Kondícionáló Moz-
gás 45+-nak: Könnyen elvégezhető gyakorlatok, melyekkel növelheted 
erőnléted  és formába hozhatod magad. Szerda: 18.00-19.300

Fashion dance:  kedd, csütörtök 16.00-17.00, 17.00-18-00, 
18.00-19.00, péntek: 17.00-18.00

Hastánc: kedd 17.00-18.00

Íjász klub: szombatonként 9.30-10.30, 10.30-11.30, 11.30-12.30

Ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 16.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)

Wing-Tsun Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00

Zumba: hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.00-18.00

A CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY KAMARAKIÁLLÍTÁSA

A TÁRLAT DÍJMENTESEN MEGTEKINTHETŐ 
JÚNIUS 23-IG,A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
NYITVA TARTÁSI IDEJÉBEN

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

PROGRAMHIRDETÉS

 

•   betanított munkás, 
nyomdai szakmunkás

•  gépmester
•   mechanikus/elektromos 

karbantartó
•  targoncavezető

Önéletrajzokat a megpályázott munkakör 
megjelölésével az alábbi e-mail címre 

várjuk: hr@zrinyi.hu
Zrínyi Nyomda Zrt. - 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc u. 177-179.

A CSEPELI SZÉKHELYŰ
ZRÍNYI NYOMDA ZRT.

MUNKATÁRSAKAT KERES
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:
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 IDŐPONTOK:
2018. június 18-22.

június 25-29.
augusztus 21-24.
augusztus 27-31.

INGATLAN________________________________________ 
SZIGETÚJFALUBAN hétvégi telek faházzal eladó, pihe-
nésre és kertészkedésre is alkalmas. Érdeklődni lehet: 06-
30-955-8395________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
Zsámbéki völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, mosdó, szerszámos ház, vizesblokk van, víz, villany 
bevezetve. Több mit 40 gyümölcsfa, már teremnek. 
I.ár: 20 mFt. T.: 06-70-375-9173 

EGÉSZSÉG________________________________________ 
ALAKFORMÁLÁS és dietetika Csepelen, a Vitart Stúdió 
szakmai partnerével: személyre szabott táplálkozási 
szaktanácsadás kontrollokkal, valamint személyre sza-
bott tréningek összeállítása, és levezetése. A Stúdió min-
den szolgáltatásra 10% kedvezményt biztosít! Bejelent-
kezés hétköznapokon: 8.00 - 12.00 óráig: 06/70-318-3077  
A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook-oldalon 
található. Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55.   
email: linda@laskaitreningek.hu web: laskaitreningek.hu    
Facebook: Vitart Stúdió

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 ________________________________________ 
GÁBOR Eszmeralda műgyűjtőnő - múzeumok számára 
is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüst-
tárgyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelá-
nokat. Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat csillárokat, kitüntetéseket, pénzérméket, 
órákat, bizsukat, könyveket, réz, bronz tárgyakat, ruha-
neműt. Teljes hagyatékot. T.: 06-30-943-5583

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre esztergályost, köszörűst felveszek. 
Bejelentett bér 250-300 eFt.  + juttatás 13.-14. havi bér, 
védőital, kávé. Nyugdíjas és részmunkaidős is jelentkezhet. 
Érdeklődni lehet: 277-4224, 06-20-926-6883________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali belépéssel felveszünk 
acélszerkezeti lakatost, hegesztőt, acélszerkezet gyár-
tásban jártas műszaki előkészítőt. T.: 06-30-462-2518, 
06-30-932-6272

EGYÉB________________________________________ 
TAPASZTALATTAL rendelkező idősgondozót keresek 
bentlakással. T.: 06-70-593-7212

TÁRSKERESŐ________________________________________ 
COACH-OT keresek, kölcsönös segítségnyújtás, kerti 
munka, takarítás. Aktív szabadidős partnernőt is keres 
középkorú fiatalember, kor és alkati kikötés nélkül. Sza-
badidős klubot, társaságot is keresek. SMS bemutatkozás. 
T.: 06-20-546-8358 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
NYÍLÁSZÁRÓ akció! Nyílászárók, redőnyök, szúnyoghá-
lók 50% engedménnyel + nyugdíjasoknak 10%. 
T.: 06-20-500-8185________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra és erkélyre. Előtető lakó-
telepi erkélyre. Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel is. 
Egyéb lakatosmunkák-javítások. 
T.: 284-2540, 06-70-209-4230________________________________________ 
AKCIÓ! Alumínium és műanyag redőnyök, szúnyoghálók, 
napellenzők, roletták, zsaluziák, garázskapuk, műanyag 
nyílászárok készítése és javítása. Okos otthon rendszerek. 
T.: 06-20-241-5224 www.tande.hu

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!  
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 

1215 Budapest., Csete Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu

2018. május 25., 16.00
HANGFÜRDŐ

- zengő hangtáblákkal és gonggal -

A hangfürdő során a hangtálak és a gong által 
keltett hangrezgések hullámaiban végezzük 

a relaxációt. Csoportban, kényelmesen ruhában 
fekve történik a hangmasszázs!

Kérjük hozzanak takarót.
Időtartama: 60 perc

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74
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T E IS  LEH E T SZ  SZ U P E R H O S
A  G Y E R E K N A P O N !

GYERE EL ÉS GYŰJTSD ÖSSZE
A SZUPERHŐS PONTOKAT 

INFO: WWW.CSEPEL.HU 
A PROGRAM INGYENES


