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A trianoni békediktátum aláírásának 98. 
évfordulójára emlékeztek a Béke téren ta-
lálható Trianon-emlékműnél június 4-én. 
Magyarország Országgyűlése 2010-ben 
fogadta el azt a törvényt, amely nemzeti 
emléknappá nyilvánította a nemzeti ösz-
szetartozás napját. 1920. június 4-én ezen 
a napon írták alá a trianoni békeszerző-
dést, amely Magyarország megcsonkítá- 
sához vezetett. Az ország elveszítette te-
rületének kétharmadát, lakóinak pedig 
több mint a felét. A megemlékezésen – 
Csepel elöljáróin kívül – megjelent Witt-
ner Mária és Farkas Bertalan, Csepel 
díszpolgárai és Szeneczey Balázs, Buda-
pest főpolgármester-helyettese is. 

„Együtt kell gondolkodni”
Albert Mátyás, a székelyföldi Farkas-
laka korábbi polgármestere, Csepel dí-

szpolgára szólt az egybe-
gyűltekhez. 

„Szent István királyunk 
megalapított egy államot, 
amelyet az elődeink épí-
tettek, fejlesztettek egé-
szen a világháborúig – 
Trianonig –, 1920. június 
4-éig. Legyünk büszkék, 
hogy voltunk nagyok is, 
emlékezzünk rá, s ezek-
ből az emlékekből épít-
sük fel azokat a terveket, 
amelyek segítenek a nehéz 
időkben talpra állni. Tri-
anon olyan volt, mint a 
hóhér pallosa – lesújtása 

után már semmi sem hasonlít ahhoz, ami 
előtte volt. A nemzet számlálatlan évei, 
és a magyar állam több mint ezeréves 
tartama során először mondatott ki: a 
múltnak nincs folytatása. 98 évvel a Pá-
rizs melletti palotában meghozott döntés 

után, végre kimozdultunk abból az álla-
potból, amit ott ránk szabtak. 1920. jú-
nius 4-én írták alá Magyarország és az 
első világháború győztes nagyhatalmak 
között a békeszerződést, amelyet gyak-
ran trianoni békediktátumnak is nevez-
nek, még aláírói és törvénybe iktatói is. 
Azt jelezve ezzel, hogy a szerződésben 
foglaltakat a győztesek által a vesztesek 
számára diktált kényszer szülte” – mond-
ta, hozzátéve: nem búslakodni, hanem  
a nemzeti összetartozás jegyében együtt 
kell gondolkodni. 

„Úgy kellett felnőni nekünk Erdélyben, 
hogy román történelmet tanítottak, fe-
ledtetvén a magyar nemzet történelmét. 
Nem is tudom, hogy innen nézve meny-

nyire lehet felfogni, hogy mekkora lelki 
elégedettség a sok megélt keserűség után 
magyar állampolgársági eskün részt 
venni, átadni és átvenni a honosítási ok-
iratot, egyedül, feleséggel, gyerekeiddel, 
szüleiddel, barátaiddal közösen.

Több alkalommal is megadatik nekem, 
hogy állampolgársági eskün vegyek 
részt. (…). Láttam én népviseletben ma-
gyar anyanyelvet beszélő sok kedves 
gyereket, és közel százéveseket, meg-
ráncosodott arcokat, reszkető kezeket, 
megpirosodott könnyes szemeket, el-
nedvesedett papír zsebkendőt, amelyet 
úgy titokban vesznek elő nők és férfiak 
egyaránt. Bottal-pálcával, tolókocsiban 
érkezőket…” – emlékezett Albert Má-
tyás, aki azt is hangsúlyozta, meg kell 
szabadulni a múlt szenvedéseitől, ki kell 
állnunk a jelen biztonságáért, amely ma 
az eddiginél jobban fenyeget. Csak így 
lehet biztosítani egyszer s mindenkorra 
a jövőnket.

Beszéde végén Teleki Pál 1920. novem-
ber 13-ai beszédéből idézett: „Ebben a 
nemzetben életerő van.  Ez a nemzet élni 
akar, ez a nemzet dolgozni akar. Ez a 
nemzet a legutóbbi napokban is megmu-
tatta azt, hogy az önmagát fegyelmezni, 
rendben tartani tudja, és megmutatja ma 
azt, hogy meg tud érteni olyan érveket is, 
amelyek – nem a pillanat érdekeiért – a 
szíven keresztül az észhez szólnak, ahhoz 
az észhez, amely nem a szív ellen foglal 
állást, hanem amely ész a hazáért mű-
ködik.”

Az ünnepi beszéd után Huzella Péter 
Kossuth-díjas zeneszerző és énekes 
emlékműsorát hallgathatta meg a kö-
zönség, majd a Székelyföldi Dalegylet 
elénekelte a székely himnuszt, ezután 
Borbély Lénárd polgármester átvette a 
székely zászlót.

Kolonics György emlékére
Az ünnepség végén átadták a Kolonics 
György Érdemrendet, amelyet immár 
hagyományosan a világhírű kenus szü- 
letésnapján nyújt át a csepeli önkor-
mányzat tehetséges sportolóknak. Dí-
jazták Szász Tamás tájékozódási búvár-
úszót, többszörös országos bajnokot, a 
Jedlik Ányos Gimnázium tanulóját. A 
másik kitüntetett sportoló a szintén cse-
peli Szilvási Erik birkózó, aki a Pénz-
ügyőr versenyzőjeként az utánpótlás- 
korúak között ért el kimagasló eredmé-
nyeket. • Cs. A. 

A májusi testületi ülés megkezdése 
előtt kiemelkedő eredményeket el-
ért csepeli fiatalokat köszöntöttek. A 
BKSZC Weiss Manfréd iskola két vil-
lanyszerelő tanulója is kiugró teljesít-
ményt ért el. Leidl Péter (vele készült 
interjúnk január 18-ai számunkban 
olvasható) az Abu-Dzabiban rendezett 
szakmák világbajnokságán szerepelt 
eredményesen a világ legjobb fiatal 
villanyszerelői között, Krehely István 
pedig az áprilisban megrendezett Szak-
ma Sztár Fesztivál döntőjében lett első. 
A 2018. évi Katasztrófavédelmi Ifjúsá-
gi Verseny országos döntőjében a Jed-
lik Ányos Gimnázium csapata (Beke-
Szabó Csenge, Virga Veronika, Gizaw 
Máté, Piricz Mihály) 8. helyezést ért 
el. A diákoknak, valamint felkészítő 
tanáraiknak, Takács Já-
nosnak és Lehota Krisz-
tinának Borbély Lénárd 
polgármester személye-
sen gratulált.

A szakmája csúcsán 
A 21 éves Krehely István 
pár éve még matemati-
katanár akart lenni, mert 
az emelt szintű érettségi  
vizsgán kiemelkedő ered-
ményt ért el matematiká-
ból és fizikából, aztán 
gyorsan megváltozott az 

élete. Szülőhelyé-
ről, Gávavencsellő-
ről Szigethalomra 
költözött a nagybá-
ty-jához, majd a cse-
peli Weiss Manfréd 
iskolában kitanul-
ta a villanyszerelő 
szakmát, és egyből 
felért a csúcsra: az 
áprilisban meg-
rendezett Szakma 
Sztár Fesztivál dön-
tőjében első lett a 
villanyszerelők kö-

zött. Krehely Istvánnak és felkészítő 
tanárának, Takács Jánosnak, valamint 
a többi szakma ifjú bajnokának a Parla-
mentben gratulált és adott állófogadást 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke 
május 25-én. 

Takács János így jellemzi tanítványát: 
„Már az elején látszott rajta, hogy jó 
felfogású, szorgalmas, aki nagy szak-
mai alázattal folytatta tanulmányait. 
Eleve voltak céljai, szeretett tanulni. A 
tanulmányi átlaga 4,7-4,8 volt. A siker 
elérése ugyanakkor sok emberen múlik. 
Kezdve az iskola portásától, aki kedve-
sen mosolyog és segítőkész, egészen az 
intézményvezetőiig, akik feltétel nélkül 
támogatják a szakmai munkát, és velünk 
együtt örülnek a közös sikernek.”

Krehely István szá-
mára pedig nem áll 
meg az élet az orszá-
gos bajnoki címe után, 
hiszen készülnie kell 
a szakmák világbaj-
nokságára, amelyet az 
oroszországi Kazany-
ban rendeznek meg 
jövőre.  

A teljes interjú a cse-
pel.hu oldalon olvas-
ható. • CSA

Megemlékezés a nemzeti 
összetartozás napján

Nagyszerű teljesítmények, 
sikeres csepeli fiatalok

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Albert Mátyás, Farkaslaka korábbi polgármestere
és Borbély Lénárd a székely zászlóval

Krehely István

fotó: G
M

fotó: Vermes Tibor

fotó: Somfai Sándor
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Folytatódnak 
az útépítések
A májusi testület döntése alapján folyta-
tódik a kerületben a szennyvízelvezetés 
és ivóvízellátás hálózatfejlesztése, júni-
ustól októberig több településrészen zaj-
lanak majd a munkálatok. Folytatódnak 
az útépítések is. A döntés értelmében a 
Sügér utca, a Csónak utca és a Rep-
kény út szilárd burkolatot kap, megol-
dódik az érintett utcák csapadékvíz-el-
vezetése, valamint járda is épül. 

Új padok 
a fahídnál
Az öbölnél, az újjávarázsolt 
fahíd mellé most vadonat-
új padokat is kihelyeztek a 
Csepeli Városgazda munka-
társai. A négy darab rönk-
pad jól illeszkedik a Kis-
Duna-part környezetébe. 

Megkezdődik  
a szakrendelő 
klimatizálása
A csepeli önkormányzat közbeszerzé-
sének eredményeként hamarosan meg-
kezdődik a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat Szakorvosi Rendelő épületé-
nek klimatizálása. A több mint 70 mil-
liós beruházás keretében három szinten, 

összesen 64 darab beltéri légkondici-
onálót szerelnek fel. Mindezt új szellő-
zőrendszer egészíti ki, mely a már hűtött 
friss levegő befújása mellett az elhasz-
nált levegő elszívását is végzi. Ahogy 
megtudtuk, a beruházással csaknem a 
teljes épület klimatizált lesz, így az ide 
érkezők komfortos körülmények között 
tudják igénybe venni az egészségügyi 
szolgáltatásokat. A klímaberendezések 
korszerű, energiatakarékos működésű-
ek. A munkálatok éjszaka zajlanak, 
ezért a rendelést nem zavarják.

AKTUÁLIS

Befejeződtek a Kalózhajós játszótér át-
alakítási munkálatai, ismét birtokba ve-
hették a gyerekek a megújult parkot. A 
korszerűsítések nyomán új és látványos 
elemekkel bővült a terület.

A megújult játszótér június 5-ei átadá-
sán Borbély Lénárd polgármester ki-
emelte: a Kalózhajós játszótér 2016-ban 
nyitotta meg kapuit, és Csepel egyik 
legsikeresebb, legtöbbet látogatott ját-
szótere lett. Így nem véletlen, hogy a 
park két év után felújításra, bővítésre 
szorult. A korszerűsítés során helyet 
kapott a parkban egy mozgássérülteket 
is kiszolgáló mosdóhelyiség, moderni-
zálták az öntözőrendszert, kicserélték a 
teljes terület gyepszőnyegét és rengeteg 
új játék is várja a gyerekeket. 

A beruházás révén számos 
új játékeszközzel bővült a 
park. Felújították a kalóz-
hajót, felépült egy öt méter 
magas kalózvár, melynek 
tornyaiból egyenes és spirál 
csőcsúszdákon érkezhetnek 
le a gyerekek.  Megelevenedik 
a tenger állatvilága, a homokozó-

ban delfin és csikóhal alakú rugós játé-
kokat helyeztek el, de új elem a polipos 
homokozó és a másfél méter magas 
pókhálós kötélmászóka is. A parkban 
helyet kapott még egy új baba-mama 
hinta és két új fészekhinta is. A játszó-
térre öt csepeli intézményből (a Bóbi-
ta, a Füstifecskék, a Kádár Katalin, a 
Szúnyog és a Tátika Tagóvodából) ér-
keztek az első látogatók, akik lelkesen 
próbálták ki az új játékokat.

AKTUÁLIS

Tengeri hangulat 
a Kis-Duna-parton

Új és látványos 
elemekkel bővült 
a főváros egyik 
legkülönlegesebb 
játszótere

Lemondott önkormányzati 
képviselői pozíciójáról Hudák 
János, a Párbeszéd csepeli 
önkormányzati képviselője. 

Megüresedett helyéről a 2014 őszén listát állító pártoknak 
kell majd dönteniük.

A politikus a csepeli önkormányzat testületi ülésének kezde-
tén kért szót, és jelezte, hogy az ülés végén bejelentést tesz. 
Borbély Lénárd polgármester kérésére, hogy ezt akár azonnal 
is megteheti, Hudák János közölte, hogy lemond a képviselői 

tisztségéről. Indoklása szerint nincs értelme a továb-
bi képviselői munkájának. Csepel polgármestere 
megköszönte eddigi munkáját és az együttműkö-
dést. A Párbeszéd politikusa ezt tudomásul vette, 
bár jelezte, hogy csak a testületi ülés után akart 
lemondani. • csepel.hu

Lemondott 
a Párbeszéd 
politikusa

fotó: Tóth B
eáta
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Borbély Lénárd polgármester június 
5-én adta át a 15 ezer forintos utal-
ványt Gaburi Kármen és Szabó Csalló
Kolos végzős óvodások szüleinek a 
polgármesteri hivatalban.

Dr. Szabóné Csalló Andrea, Kolos 
édesanyja elmondta, az utalványt fő-
leg tanszerekre szeretné elkölteni, de 
egy focis iskolatáskának is nagyon 
örülne a fia. Az iskolakezdésben már 
van egy kis rutinjuk, Kolos a harma-
dik gyermek a családban: a szeptem-
ber mindenki számára megterhelő, de 
az utalvány sokat segít. Kőrösi-Fehér 
Magdolna elmondta, Kármen az idő-
sebb gyermek, így azt is figyelembe 
veszi, hogy kistestvére mit tud majd 
később használni. Kármen főleg köny-
vekre szeretné költeni a pénzt, de tan-
szerek, iskolatáska és tolltartó nélkül 
nehéz lesz elkezdeni az évet, így ezt 
még otthon megbeszélik.

2017-ben Borbély Lénárd javaslatára 
testületi döntés született, hogy a város-
vezetés iskolakezdési támogatást nyújt 
azoknak a csepelieknek, akik megkez-
dik az általános iskolát. Az iskolakez-

dési támogatást azok vehetik igénybe, 
akik csepeli lakcímkártyával rendel-
keznek, és idén szeptemberben kezdik 
meg az általános iskolát. A támogatás-
hoz szükséges űrlapot a polgármesteri 
hivatal családtámogatási irodájának 
ügyfélszolgálatán lehet igényelni és 
leadni ügyfélszolgálati időben.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Először egy olvasói levelet tettünk köz-
zé, amiben arról ír a levélíró, hogy jó 
lenne, ha Csepelen is épülnének társas-
házak, melyekre felvehető a csok néven 
bevezetett támogatás. Ezután fiatal pá-
rokat kérdeztünk arról, szeretnék-e, ha 
ilyen típusú lakásokat lehetne a kerület-
ben vásárolni, akár a már említett támo-
gatással. Most ingatlanosok mondják el a 
véleményüket a kerületi lakáshelyzetről.  

Orgovány Magdolna, a Joker Ingatlan 
vezetője szerint Csepelen a csok elne-
vezésú állami támogatásban részesülők 
jelentős hányada a társasházak iránt ér-
deklődik. Főként az újépítésű lakásokat 
keresik, de az ilyen típusú házak száma 
alacsony a kerületben. 

A kertvárosban az újépítésű házak net-
tó átlagos építési költsége 330 ezer fo-
rint négyzetméterenként, tehát egy száz 
négyzetméteres ikerház 33 millió forint-

ba kerül. Ehhez hozzájön a telekár fele, 
vagyis mintegy 20 millió forint, így az 
összeg máris 53 millió forint körül van. 
Királyerdőben némileg alacsonyabbak a 
telekárak. A kerületben ráadásul kevés az 
üres telek. Többnyire úgy adják el őket, 
hogy a rajta lévő házakat le kell bontani, 
ami további plusz költséget jelent.  

A panellakások esetében egy tízemeletes 
házban egy 56-58 négyzetméteres lakás 
eladási ára 19 millió forint körül mozog, 
egy három- és négyemeletesnél 20-21 
millió. A nagyobb, 150-180 négyzetmé-
teres régebbi családi házakra kisebb az 
igény, az áruk pedig a méretükhöz ké-
pest mérsékelt: 35-38 millió forint. 

Ikerházakra, társasházakra minden-
képpen van igény, de ennek kielégítésé-
re az kellene, hogy fejlesztési területe-
ket nyitnának meg, ahol 12–16 lakásos 
házakat lehetne építeni.   

Halina Edina, a Duna House ingat-
lanközvetítője megerősíti a véleményt, 
hogy a csokosok részéről komoly igény 
van mindenféle ingatlantípusra, de el-
sősorban az újépítésű társasházakra. Az 
ügyfelek körülbelül a fele hitelből vá-
sárol lakást, a többiek lakáscsere útján 
vagy spórolt pénzből. A közepes méretű 
panellakásokra is van igény, ezeknek az 
átlagos négyzetméterenkénti ára 360-
380 ezer forint. A régi családi házakat 
is keresik. A csepeliek nem akarnak 
elköltözni, ha mégis, akkor a közeli 
Szigetszentmiklóst vagy Szigethalmot 
választják, mert ott némileg alacsonyab-
bak az árak.

Segítség családoknak Sokan érdeklődnek társasházak iránt

fotó: GM

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD

Csepel, 2018. június 5.

Gyermekük iskolakezdéséhez sok sikert kívánok!

TiszTelT Csepeli szülők!
Csepel polgármestereként személyes szívügyemnek tekintem a csepeli gyerme-
kek és családok boldogulását. Az Önkormányzattal közösen ezért indítottuk útjára 
2015-ben a  Csepeli Gyermeksziget Programot. Ennek keretében kedvezményes 
focisulit indítottunk, egészségmegőrző sóbarlangot és ingyenes játszóházat nyi-
tottunk a kicsik számára. A rászoruló családokban élő gyermekek részére díjmentes 
szünidei étkezést és balatoni táborozást is biztosítunk. Immár 37 csepeli játszóte-
ret és óvodaudvart újítottunk fel, továbbá minden kerületi óvodásnak és bölcsődés-
nek ingyen biztosítjuk a tisztasági csomagot is.

2017-től az iskolakezdéssel járó anyagi terhek enyhítésében is segíteni szeretnénk, 
ezért

biztosítunk az általános iskolai tanulmányait első osztályban idén megkezdő gyerme-
ket nevelő csepeli családok részére.

15.000 FT ÉRTÉkű      iSkOLakEzDÉSi uTaLvÁNYT

Az utalványok átvehetők: 2018. július 2–31. között, valamint 2018. augusztus 21.–szeptember 28. között 
ügyfélfogadási időben Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Családtámogatási 
Irodája Ügyfélszolgálatán (1211 Budapest, Petz Ferenc u. 1-3.) a helyben kitöltött „Kérelem” nyomtatvány 
leadása után, személyigazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett.

A városvezetés segítséget nyújt 
azoknak a családoknak, ahol első 
osztályba készülő gyermek van

A kerületben is főleg 
az újépítésű lakásokat 
keresik

2018. június 14. - július 15.

Nézzük együtt a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit

a Csepeli Szurkolói Arénában!

Kiváló minőségű, nagyméretű LED-fal • Hideg sör-forró 

lángos, sült kolbász, hot-dog • Válogatott labdarúgók 

helyszíni elemzései • Alkalmi góltotó 

A HELY, AHOL MINDEN FOCI , 

ÉS MÉG EGY KICSIT TÖBB!

KIHAGYHATATLAN.

fotó: Tóth B
eáta
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Második alkalommal rendezték meg 
a Csepel Művek egykori dolgozóinak 
találkozóját a Királyerdei Művelődési 
Ház udvarán június 2-án. Idén mintegy 
négyszázan jöttek el az összejövetelre. 

Borbély Lénárd polgármes-
ter köszöntőjében szólt ar-
ról, hogy az önkormányzat 
kiemelt figyelmet fordít a 
szépkorúakra, köztük azokra 
a fiatalabb és idősebb embe-
rekre, akik a régi Csepel Mű-
vekben dolgoztak. Megemlé-
kezett Zombori Béláról, aki 
a találkozó ötletét másfél 
éve felvetette, de már nincs 

közöttünk. Az egész napos programot  
a csepeli önkormányzat támogatásával 
a Csepeli Városkép Kft. szervezte.   

A Csepel Művek (CSM) fontos szerepet 
töltött be a kerület életében. Tízezrek 
dolgoztak a gyárban, a találkozó pedig 

alkalom arra, hogy az egykori munka-
társak újra összejöjjenek és megosszák 
egymással közös élményeiket. A talál-
kozón a CSM szinte valamennyi egyko-
ri gyáregységének munkatársai megje-
lentek. Miközben örültek egymásnak és 
nosztalgiáztak a régmúlt idők esemé-
nyeiről, a színpadon folytak a műsorok. 
Putyera Róbert, a királyerdei nyugdíjas- 
klub énekese szintetizátoron játszott és 
dalolt. Fellépett Koltai Róbert színmű-
vész, majd Soltész Rezső énekelt. 

Újra együtt a Csepel Művek dolgozói

Már ötödik alkalommal ünnepelték 
a kerületi pedagógusokat a Csepeli 
Strandfürdőben június elsején. A már 
hagyományos önkormányzati esemé-
nyen Morovik Attila alpolgármester 
köszöntötte a résztvevőket. A kellemes 
kikapcsolódásról ezúttal is a Csepeli 
Városkép gondoskodott. A délben kez-
dődött rendezvényen ebéddel vendégel-
ték meg a pedagógusokat. Délutántól 
Varga Feri és Balássy Betty szórakoz-
tatta az egybegyűlteket. 

Szikora Hajnalka, a Hétszínvirág Ta-
góvoda vezetője elmondta, megbe-
csülve érzik magukat, hogy gondolnak 
rájuk ebből alkalomból. „Mindenki, 
aki fontosnak érzi ezt a napot, eljött, 

sokan családostul. Ilyenkor jobban ösz-
szebarátkozik, összekovácsolódik ez a 
közösség” – tette hozzá. Kovács-Tóth 

Katalin, a Kádár Katalin Tagóvoda 
vezetője szerint is jó lehetőség, kiváló 
csapatépítő program ez a rendezvény. 
„Együtt lehetünk, jobban figyelhetünk 
egymásra, kötetlenebbül érezzük magun-
kat, a koncertek jók, kicsit lazíthatunk.” 

Bárczy-díjat 
kapott Mudra 
Anna Mária
A fővárosi pedagógusnap alkalmából 
Bárczy István-díjakat adtak át a Fő-
polgármesteri Hivatal dísztermében. 
A nevelői munka megújításáért, vala-
mint a kisgyermekek egyéni fejlesz-
tése érdekében végzett kiemelkedő 
és példaértékű pedagógiai és pszicho-
lógiai tevékenységéért Bárczy Ist-
ván-díjat kapott Mudra Anna Mária, 
a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 

pszichológusa. „A díj azért megtiszte-
lő, mert a kollégáim terjesztettek fel az 
elismerésre. Fontosnak tartom, hogy 
a munkatársaim, akiket a pedagógiai 
szakpszichológusi hivatásommal segí-
tek, elégedettek a munkámmal. Az in-
tézményben kiemelten foglalkozunk a 
sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 
az óvodapedagógusok (kiemelve a Ke-
rek világ óvoda szakembereit), a gyógy-
pedagógusok és a terapeuták nap mint 
nap a gyermekek fejlődésén munkál-
kodnak. Én csak egy háttérmunkásnak 
tartom magam, aki a pedagógusokat 
és a szülőket készíti fel erre a nemes 
feladatra” – mondta lapunknak a dí-
jazott. 

Pedagógusnap a strandon

Jövőre ismét meg-
rendezik a találkozót

AKTUÁLISAKTUÁLIS

fotó: GM

Egykori munkatársak, 
régi cimborák 

A 71 esztendős Posta György har-
mincnyolc évig lakott Csepelen, 
majd 2001-ben Hajdúszobosz-
lóra költözött feleségével, de 
a találkozó hírére ismét ide- 
utaztak. „Az Acélmű martin- 
üzemében öntőként, úgynevezett 
„gödrösként” dolgoztam, ami 
azt jelentette, hogy a kokillákat 
kellett állítani, önteni, 1967 és 1989 
között. A feleségem titkárnő volt a gyárban. 
A fiam értesített, hogy a CSM régi dolgozóinak találkozót 
hirdetnek. Megörültem neki, mert kíváncsi voltam a kollé-
gákra. Sajnos néhányan már nincsenek közöttünk. Nagyon 
jó társaság volt a miénk, szerettünk együtt lenni. Most, 
hogy találkoztunk, minden apróságot megbeszélünk, amik 

velünk megtörténtek annak idején. Jövőre újra eljövök, ha 
megérem” – mondta Posta György.

Toldy Gizella gyakorlatilag az egész életét a gyárban töltöt-
te. Azon kevés munkatársak közé tartozik, akit – a kollégái 
szerint – a fél gyár ismert. „1962-ben érettségiztem, utána 
az Egyedi Gépgyárban kezdtem el dolgozni oktatási terü-
leten. Később a Metallocemia oktatási vezetője lettem. Az 
oktatási és társadalomtudományi intézet 1975-ben alakult 
meg, ahol a továbbképzési osztályon a 
vezetőképzés referense voltam. A CSM 
dolgozóinak átképzésével, tovább-
képzésével foglalkoztunk. Szívesen 
jöttem el a mostani találkozóra, 
tavaly is jól éreztem magam. A 
régi munkatársakkal telefonon is 
tartjuk a kapcsolatot, de a szemé-
lyes együttlét még jobb. Jövőre is 
itt leszek” – mondta Toldy Gizella. 

fotó: Tóth Beáta

fotó: Verm
es T

ibor
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A kormányfő június 8-án a 
Kos suth rádió 180 perc című 
mű so rá ban közölte: nyílt si-
sakkal kell harcolni Soros 
Györggyel és a „hadseregé-
vel” szemben. Ki kell monda-
ni: ők bevándorlást akarnak, 

az ideológiai motivációjuk 
pedig egy multikulturális Eu-
rópa, nem szeretik ugyanis 
a keresztény Európa hagyo-
mányait, és azt gondolják, 
ha összekevernek bennünket 
egy más néppel, akkor Euró-

pa élhetőbb lesz. „Azért akar-
ják tönkretenni Európát, mert 
abból nagy profitot remélnek, 
a pénzügyi spekulánsok már 
csak ilyenek” – fogalmazott.

„Mi jók vagyunk úgy, 
ahogy vagyunk”
Azonban mi nem akarunk 
összekeveredni másokkal, 
„jók vagyunk úgy, ahogy va-
gyunk”, mind a keresztény-
séget, a nyelvet, a kultúrát, 
mind pedig az életmódot te- 
kintve, továbbá a vallássza-
badságot, és a családról, a 
férfi-nő viszonyról vallott fel-
fogást illetően is – jelentette 
ki Orbán Viktor. 

A kormányfő előtt fekvő al-
kotmánymódosításról szólva 
elmondta: az ország védelmé-
re azonnal mozgósítani kell  
az erőt, ezért az előterjesztés 
kimondja, hogy idegen né-
pesség betelepítése Magyar-
országra tilos. A szintén elő-
terjesztett Btk.-módosításban 
pedig bűncselekménynek mi-
nősítik az illegális migráció 
szervezését.

Földrengésbiztos 
költségvetés lesz
A jövő évi büdzsé terveze-
tét Orbán Viktor úgy jelle-
mezte: masszív és földren-
gésbiztos költségvetést, a 
biztonságos növekedés költ-
ségvetését állították össze.

„Kereskedelmi háború bonta-
kozik ki a világban” – jegyez-
te meg a kormányfő. Szavai 
szerint „vihar még nincs”, de 
„felhők vannak az égen, és 
ha ezek szerencsétlen módon 
rendeződnek el, abból lehet 
válság”. Ilyenkor megfontol-
tan kell költségvetést alkotni, 
ezért a kormány jelentősen 
megnövelte az országvédel-
mi tartalékot – tette hozzá.

Kijelentette ugyanakkor, 
hogy mindez nem téríti el a 
kabinetet a céljaitól: így to-
vábbra is védik a biztonságot, 
folytatódik a növekedés és a 
munkanélküliség csökkené-
se, valamint továbbra is tá-
mogatni fogják a gyermeket 
nevelő családokat.    
• Kitzinger 

Orbán Viktor: 
népességcsere 
zajlik Európában

Fesztivál a
katonaéletről
A kedvezőtlen időjárás ellenére is 
szép számmal érkeztek az érdek-
lődők az ötödik Nemzetközi Hadi-
kultúra és Military Fesztivál első 
napjára június 9-én. A HMFEST 
legfőbb célja, hogy a fiatalok szá-
mára bemutassa, a felnőttek részé-
re pedig felidézze azt a csibészes 
katonaromantikát, amit a katonai 
szolgálat élményei nyújthatnak. A 
rendezvényt Németh Szilárd, a Hon-
védelmi Minisztérium parlamenti 
államtitkára, miniszterhelyettes is 
megtekintette.

A Honvédelmi Minisztérium par-
lamenti államtitkára június 8-án 
nyitotta meg a Magyar haditen-
gerészek az I. világháborúban 
címet viselő konferenciát.

Németh Szilárd kiemelte, hogy 
a tanácskozással a Magyar Hon-
védség – és egyben Európa – első 
gőzhajtású hadihajója vízre bo-
csátásának 170., valamint a Szent 
István csatahajó elsüllyesztésének 
100. évfordulójára is emlékeznek 
– tisztelegve ezzel a magyar hadi-

tengerészek, különösen pedig azok 
előtt, akik hősi halált haltak. 

Beszédében megjegyezte: méltán 
lehetünk büszkék a magyar hadi-
hajós múltra, hazaszeretetük, bátor 
odaadásuk és kötelességteljesítésük 
inspirálóan hat a jelenre és jövőre. 
Ugyanis a tegnap példája mutat 
irányt számunkra a ma és a holnap 
kihívásainak kezelésében. A Ma-
gyar Honvédség a múlt értékeiből, 
a hagyományokra építve biztosítja 
közös biztonságunkat.

A történelem megismerése 
a magyar embernek, a ma-

gyar nemzetnek és a magyar 
katonának egyaránt fontos, s 

ennek alapja az emlékezés – 
hívta fel a figyelmet a Rádió 
Orienten Németh Szilárd, a 
Honvédelmi Minisztérium ál-
lamtitkára. Mindennek alapja 
az emlékhelyek újjáépítése, 
a megemlékezések megtar-
tása. Mint mondta, nemcsak 
államtitkárként, de magyar-
ként is fontosnak tartja, hogy 
fejezzük ki tiszteletünket 
azok előtt, akik életüket ad-
ták a magyar hazáért. Ma 
már tudjuk, hol találhatóak az 
emlékhelyek, melyeket láto-
gathatóvá és nyitottá kell ten-
nünk nemcsak a magyarok, 

de Európa számára is, hiszen 
nem szabad elfelejteni, hogy 
a történelem során többször 
megvédtük az egész konti-
nenst – emelte ki. Hozzátette: 
„az emlékezés feltétele a kato-
nasírok rendbe tétele, ez a kiin-
dulási pont. A magyar ember-
nek, a magyar nemzetnek és a 
magyar katonának.” Nemcsak 
határainkon belül, de azon 
kívül is fontos megteremteni 
a megemlékezés lehetőségét, 
ennek alapja a megfelelő dip-
lomácia, hiszen a mi hőseink 
mások ellenségei voltak és 
fordítva. • orientpress.hu

Magyar haditengerészek tisztelete

Katonasírok, emlékhelyek

Hadihajó kormányánál (1914)

fotó: Dévényi Veronika

fotó: fortepan

fotó: M
T

I

fotó: Soós Péter/HM HIM
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Igazi utógyermeknapi rendezvénynek 
is beillett az idei első családi hajókirán-
dulás, június 2-án. Rengeteg játék, tar-
talmas kikapcsolódás, felhőtlen jókedv 
várta a gyerekeket a Zsófia főhercegné 
panorámahajó fedélzetén. Tavaly ke-
rült sor az első családi hajókirándulás-
ra, mely óriási sikerrel zárult, így idén 
a kerület három sétahajózásra várja a 
csepeli családokat. 

Nagy volt a nyüzsgés a fedélzeten, a 
gyerekek sokféle játék, elfoglaltság kö-

zül választhattak. A kreatív feladatok 
kedvelői színezhettek, hajtogathattak, 
gyurmázhattak. A legtöbben az arcfes-
tésért és a csillámtetoválásért lelkesed-
tek, de az óriás majom is nagy sikert 
aratott. A programból a zene sem hi-
ányozhatott, ezúttal a Mintapinty ze-
nekar gondoskodott a jó hangulatról. 
A sétahajó tágas emeleti fedélzete is 
gyorsan megtelt nézelődőkkel.

A rendezvényt az önkormányzat támo-
gatásával ezúttal is a Csepeli Városkép 

Kft. munkatársai szervezték. Idén még 
két hajókirándulásra várják a családokat.

A fotópályázat nyertesei
A hajókiránduláson meghirdetett fotó-
pályázatunk szerencsés nyertesei: Sán-
ta Beáta és Ábel Miklós. Nyereményük 
egy 4 főre szóló családi strandbelépő 
a Csepeli Strandfürdőbe. Nyeremé-
nyük június 11-étől a Csepeli Hírmon-
dó szerkesztőségében (Csete Balázs u. 
15; h–cs: 9–16) átvehető. 
• Potondi Eszter

Művészeti 
évzárók
A 2017/2018-as tanévet be-
mutatókkal zárták a művé-
szeti iskolások Csepelen. A 
Nagy Imre Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti 
Iskola tanulói négy napon 
keresztül mutatták be, mi 
mindennel foglalkoztak 
ebben az évben. 

A fellépések után elmondhat-
juk, hogy tartalmas évet zárt 
idén az iskola. A jövőre húszéves 
múltra visszatekintő Alapfokú Művé-
szeti Iskola a kerületben kezdettől fogva 
erősíti és támogatja a művészeti nevelést 
a táncművészet, a képző- és iparművé-
szet, valamint színművészet területén. 
Ez a munka természetesen nem csak az 

iskolai záróeseményekben mérhető, ha-
nem az országos versenye-

ken, a kerületi 
rendezvé-

nyeken 
és a 

he-

lyi, iskolai ese-
ményekben is. 
Nem feledve, 
hogy a sok-sok 

szereplés és képzőművészeti kiállítás 
alapja a csoportokban végzett művészeti 
nevelés, mely – a művészetek világába 
való bevezetés mellett – segít a fiatalok-
nak hogy jobban megismerjék önmagu-
kat és a körülöttük lévő világot. 

Teljes cikk: www.csepel.hu

Családok a hajón: izgalmas 
programok, jó hangulat 

KULTÚRASZABADIDŐ

Élmények, vélemények
Fajta Anikó párjával, Misivel és két gyermekével, Patrikkal és Erikkel vett részt a rendez-

vényen. „Meglepett a fogadtatás, nagyon kellemes a vendéglátás. Változatosak a programok, 
a koncertet is szívesen meghallgatták a fiúk és a kézműveskedés is 
nagyon tetszett nekik. Következő alkalommal is szívesen jönnénk.” 

Bagita Andrea és nagynénje, Anikó az ötéves Rolival és a hatéves 
Lettikével jöttek a programra. A gyerekek elmondták, hogy nagyon 
szeretnek hajókázni. A programok közül leginkább az óriásmajom és az arcfestés tetszik 
nekik, de nagyon élvezik a nézelődést is. „A Hírmondóból értesültünk arról, hogy idén is lesz 
a hajókirándulás, s mivel már tavaly is voltunk és nagyon jól éreztük magunkat, ezért nem volt 
kérdés, hogy most is szívesen jönnénk” – tette hozzá Andrea.

fotó: G
.M

. 

CSALÁDI SZOMBAT DÉLELŐTT
AZ ALMA EGYÜTTESSEL

2018. JÚLIUS 14-E, SZOMBAT, 10 ÓRA
CSEPELI SZURKOLÓI ARÉNA (SZENT IMRE TÉR)

A belépés 
ingyenes!

Mindenkit 
szeretettel

várunk. 
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Kirándulás 
a Felvidéken    

A Mátyás Király Általános Iskola 
negyven hetedik osztályos tanu-
lója és négy kísérő pedagógusa a 
Határtalanul program keretében 
– az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő segítségével – május 7-étől 
május 10-éig négynapos felejthe-
tetlen kirándulást tett Szlováki-
ában, a Felvidéken. Pályázatunk 
címéhez híven – a Szepesség ter-
mészeti csodái – felkerestük Rozs-

nyó, Rimaszombat, Kassa, Betlér, 
Lőcse történelmi emlékhelyeit. 
Rimaszombaton a Tompa Mihály 
Evangélikus Gimnázium hetedikes 
diákjaival beszélgettünk. Énekes 
műsorral és ajándékkal is kedves-
kedtünk nekik és tanáraiknak. A 
bélai cseppkőbarlangban és a szi-
licei jégbarlangban földrajzi isme-
reteinket gyarapítottuk. A szlovák 
paradicsom nehéz túráját hősiesen 
teljesítettük, a Hernád-áttörés lát-
ványában gyönyörködtünk. Az 
utolsó nap estéjén felejthetetlen él-
ményekkel gazdagon tértünk haza. 
Hajas Lilla, a Mátyás iskola tanára

A Csepel Galériában tekinthető 
meg a csoportos tárlat, ahol huszon-
egy neves alkotó művei láthatók. A 
kiállítást Bráda Tibor festőművész 

nyitotta meg, aki így fogalmazott: 
a magyar festészeti paletta nem le-
het teljes e baráti társaság nélkül. 
A realista irányzathoz közel álló 
alkotók a lehető legegyszerűbb té-
mákat ábrázolták. 

A Gyulai Nyári Művésztelep egyike 
a legnagyobb múltra visszatekintő 
művésztelepeknek Magyarorszá-
gon. Alapítója, szervezője Tóth Ti-
bor festőművész (1923–2004) volt, 
jelenlegi elnöke Albrecht Júlia. A 
budapesti képzőművész érdeklődé-
sünkre elmondta: öröm számukra, 
hogy egyre több fiatal kapcsolódik 
be hozzájuk, hisz egyik fő céljuk az 
új tehetségek befogadása. 

Ötven évvel ezelőtt kezdte el működé-
sét a Repkény utcai óvoda. Ebből az al-
kalomból ünnepséget rendeztek június 
8-án, amelyen Morovik Attila alpolgár-
mester köszöntötte a gyerekeket, óvo-
dapedagógusokat és szülőket. Átadta 
a csepeli önkormányzat díszoklevelét 

Szántó Tiborné óvodavezetőnek. El-
mondta, hogy az önkormányzat jövőre 
felújítja az óvoda udvarát. 

Szántó Tiborné visszaemlékezett arra 
az időre, amikor ő is ebbe az óvodá-
ba járt nagycsoportosként. A Repkény 

utcai óvodát 1968-ban adták át. Ebben 
az időben a Királyerdő gyors fejlődés-
nek indult, új kertes házak épültek, 
a Csepel Művekben dolgozók közül 
sokan a környéken vásároltak telket, 
vagy albérletben laktak. Előbb há-
rom csoportban működött az óvoda, 
de hamarosan négycsoportossá kellett 
alakítani. Nemcsak az intézmény bel-
seje, hanem az udvara is változott. A 
kedvező adottságoknak és az elhivatott 
pedagógusoknak köszönhetően elsőd-
leges igénnyé vált a környezeti nevelés, 
melynek kiemelt szerepét a mai napig 
megőrizték. Ennek elismeréseként az 
óvoda 1996-tól a Környezet és Termé-
szetvédelmi Oktató Központok Orszá-
gos Szövetségének tagja lett, 2017-ben 
pedig – a kerületben elsőként – elnyer-
ték az Örökös Zöld Óvoda címet. 

A jelenlegi és az egykori óvodások ün-
nepi műsort adtak, majd felvágták a 
születésnapi tortát. • Cs. A.  

A Móra Ferenc Általános Iskola tehet-
séges tanulói adtak ízelítőt tudásukról 
és kézműves alkotók is bemutatkoztak 
az intézményben rendezett tehetség-
napon május 29-én. Az „Ügyes kezek 
alkotóműhelye a Mórában” pályáza-
ti projekt zárórendezvényén átadták 
a programhoz tartozó kiegészítő rajz-
pályázat díjait a tankerület általános 
iskolásainak és óvodásainak. A szép 
alkotásokból kiállítás nyílt az iskola 
tornatermében. A projekt koordinátora 
Lőrincz Enikő pedagógus volt. 

Az intézmény pedagógusai mindig 
nagy hangsúlyt fektettek a tehetség-
gondozásra, hatékonyan, eredménye-
sen és változatos módszerekkel foglal-
koztatják a diákokat. Az Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont minősítést 2017 
márciusában kapták meg. „A siker nem 
elég a tehetséghez, nagyon fontos az 
összefogás a szülő, a gyerek és a peda-

gógus között” – mondta el Mikus Judit 
intézményvezető megnyitójában. 

Morovik Attila alpolgármester elmond-
ta: a városvezetés figyelmet fordít és 
igyekszik segíteni a tehetséges gyere-

kek kibontakozását, már az óvodákban 
egyre jobban megerősödik ez a terület. 
Az önkormányzat támogatásával 2016 
áprilisában megalakult a Csepeli Te-
hetségsegítő Tanács.  

Teljes cikk, és a rajzpályázat díja-
zottjainak névsora: www.csepel.hu

Ötvenéves a Repkény utcai óvodaEGYHÁZI ÉLET

Pünkösd után
Pünkösd napján csodálatos ünnepe volt 
gyülekezetünknek, mert három bemerít-
kező testvérünkkel ünnepeltük Megvál-
tónkat. Azóta is beszélgetek rendszeresen 
velük, hogy segítsek hordozni azokat a 
terheket, amelyekkel az úr Jézus Krisz-
tust követve találkoznak. Segítek nekik 
abban, hogy növekedjenek, és napról nap-
ra előbbre jussanak a hitéletükben, és így 
tanítvánnyá váljanak. Örülök, bár azt is 
látom, hogy erősen támadja őket a sátán. 
Ilyen a zarándokok útja! Azt is jól tudom, 
hogy egy-egy lelki zarándoknak – amíg 
megérkezik a mennyei hazába –, sok-sok 
nyomorúságon kell keresztülmennie. Jé-
zus Krisztus viszont velünk marad „min-
den napon a világ végezetéig”! Ő az egyik 
láthatatlan útitársunk ezen a lelki zarán-
dokúton.

A másik, a Segítő, a megígért Szentlélek! 
A Szentlélekkel a szívünkben, mi pedig 
az úr Jézus Krisztusban haladhatunk elő-
re győztesen! Csodálatos? Nem mindig 
az, ha arra nézek, ahol a sátánnak is te-
ret engedünk – a bűneink által – az éle-
tünkben, és beszennyezzük a lelkünket! 
Mégis lehet megtisztulnunk! Mégis lehet 
újat kezdenünk az úr Jézus Krisztusban 
Istenünkkel és Atyánkkal nap mint nap! 
A sátán pedig nem más, mint egy legyő-
zött hatalom minden olyan kereszténynek 
az életében, akik a hétköznapi életükben 
is Úrnak, és Krisztusnak vallják Jézust, és 
hitvalló életet élnek!

Amit pedig az úr Jézus Krisztus mondott, 
azt változtatás nélkül szeretném tovább 
adni: „Jézus pedig hozzájuk lépett, és így 
szólt: Nekem adatott minden hatalom meny-
nyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek 
tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve 
őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek-
nek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és 
íme, én veletek vagyok minden napon a vi-
lág végezetéig.” (Máté ev. 28,18-20)
Sinkovicz Sándor baptista lelkipásztor

fotó: Tóth Beáta

Megnyílt a Gyulai Nyári 
Művésztelep kiállítása

Tehetségnap a Móra iskolában
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Népszerű 
az ovifoci  
Ebben a tanévben tizennégy óvoda csat-
lakozott az intézményi Bozsik program-
hoz. A Csepeli Utánpótlás Sportegye-
sület ennek keretében mintegy ötszáz 
gyermek számára biztosította a mozgás 
lehetőségét az óvodákban – hangzott el 
a Rákóczi Kertben június 8-án megren-
dezett találkozón, amelyen az érintett 
óvodák pedagógusai és az egyesület 
képviselői vettek részt. Morovik Attila 
alpolgármester megköszönte az óvoda 
pedagógusainak a segítségét, akik nagy-
ban hozzájárultak a közös sikerhez. A 
programot a csepeli önkormányzat tá-
mogatja. 

Játékos testmozgás
A Csepeli Utánpótlás Sportegyesület 
által szervezett óvodai fociprogram cél-
ja az egészséges életmódra nevelés, va-
lamint az, hogy az óvodás korosztállyal 
megszerettessék a rendszeres testmoz-
gást és megismertessék a labdarúgás 
játékos oldalát. Az életkori sajátosságo-
kat figyelembe véve a foglalkozásokon 
nemcsak labdarúgással, hanem renge-
teg ügyességfejlesztő, játékos feladattal 
is megismerkednek a gyerekek.  A fog-
lalkozások minden résztvevő számára 
ingyenesek. 

Mindenki segített
Köszönet jár az óvodavezetőknek, hi-
szen összhangba kellett hozniuk a napi 
nevelési tervet az ovifocis edzésekkel.  
Ez a folyamat egyre gördülékenyebben 
ment, s ebben az óvodapedagógusok 
hozzáállása is segített. Ők terelgették, 
öltöztették, biztatták a gyerekeket. Hálá-
sak a gondnokoknak is, akik az őszi és 
tavaszi idényben a szabadtéri foglakozá-
sokon felügyelték a pályák minőségét.  

Az MLSZ felnőttképzési intézet edző-
képző csoportja Grassroots szervezői 
tanfolyamot indított tavasszal, amelyen 
négy óvodapedagógus sikeres vizsgát 
tett: Varga Adrienn, Halász Edina, Pa-
velcze Mónika és Kovolyán Erika. • cs. a. 

SPORT

Az ovifoci programhoz 
várhatóan újabb óvodák 
csatlakoznak 

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. A könyvtár állo-
mányából kivont folyóiratok 100 Ft/db áron 
megvásárolhatók. (Természetgyógyász, Éva, 
Nők Lapja kiadványai, Lakáskultúra, Kreatív 
kötés, Otthon, Kertbarát magazin stb.)

Programok:
Meridiántorna: minden páros csütörtö-
kön (június 14.)
Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-kor (június 14.)

A könyvtár július 2-a és augusztus 3-a között 
zárva tart. Nyitás: augusztus 6-án, 13 órakor.

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. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
Klubvezető: Novák Ágnes kineziológus. 
Legközelebb: 06. 13. Téma: Bizalom a kap-
csolatainkban  

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. 07. 04.

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

A könyvtár augusztus 1-je és 31-e kö-
zött zárva tart!

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-sz:12-19; k-cs - p: 10-17; 
sz: 9-14

Nyári nyitva tartás június 18-a 
és augusztus 31-e között:  
hétfő, szerda: 13–19 óra 
kedd, csütörtök, péntek: 10–16 óra 
szombat: ZÁRVA 

Augusztus 6-és és 17-e között a könyv-
tár zárva lesz. 
Új szolgáltatás! Könyvtári kölcsönzéseinek 
lejárata előtt 1 nappal értesítést küldünk. 
Ehhez csak e-mail címre van szükségünk. 

Június 20-án, 17–19 óra: Agytorna – Rejt-
vénykedvelők klubja (9-től 99 éves korig). 
Szeretettel várunk minden játékos kedvű 
rejtvényfejtőt. Klubvezető: Fenyvesi Judit 
rejtvényfejtő

Nyári ajánlatunk: Felnőtteknek: több 
száz útikönyv, útleírás, sikerkönyvek, újdon-
ságok. Gyerekeknek: kötelező olvasmá-
nyok, könyv (több példányban), DVD, han-
goskönyv formátumban. Új megjelenésű, 
sikeres gyermek és ifjúsági könyvek. Vörös 
és rubin pöttyös könyvek a tiniknek.

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

Személyes színházjegyvásárlási le-
hetőség legközelebb szeptemberben 
lesz. A nyári időszakban Novák Zoltánné 
Rózsa elérhetősége: novak.rozsa@gmail.
com tel:. 06/304141684

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   

2018 nyár
Könyvtár: Nyitva tartás: kedd 8–14 és 
csütörtök 13–19 óráig. Júliusban: zárva. 
Augusztusban keddenként 8–18

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Június 26-a, 17 óra: A „Tűzőrzők 2018” 
kiosztása és a klubtagok szabad szereplése.

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

A Gyulai Nyári Művésztelep művészeinek 
csoportos kiállítása.

* * *

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

Június 16-a, 16 óra: Markovics Ágota: Hal-
hatatlan halandó – A Kárpát-medence 
női viselete és Nemzetek örök kincse a nő 
című festménysorozatának bemutatása. 
A kiállítás június végéig tekinthető meg.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Hozzávalók (kb. tíz főre): 
6 kg kicsontozott, felkockázott   
mangalicacsülök
4 kg felkockázott szürkemarhapofa
2 kg feldarabolt, faggyútlanított   
rackabirkahús
3 kg feldarabolt füstölt nyúlja
4 kg vöröshagyma
6 fej zúzott fokhagyma
1,5 kg paradicsom
1 kg paprika
5 db hegyes erőspaprika
1 kg füstölt mangalicaszalonna
1 kg mangalicazsír
1 l száraz minőségi kékfrankos
1 l paradicsomlé (100%)
só, őrölt pirospaprika (édesnemes), őrölt 
bors, őrölt kömény, babérlevél, borókabogyó
friss fehérkenyér, vecsési kovászos uborka, 
vecsési savanyú erőspaprika

A mangalica-
szalonnát kiol-
vasztjuk, zsírral 
kiegészítjük, a 
húsokat ezeken 
megpergeljük, 
majd hozzá-
adjuk a hagy-
mát, s együtt 
dinszteljük, 
amíg levet nem 
eresztenek. Jöhet hozzá a paprika, paradicsom, só, s kevergetve, 
esetleg lefedve tovább pároljuk, puhítjuk. Aztán belekéredzke-
dik a zúzott fokhagyma, a füstölt nyúlja. Egy óra múlva 
jöhetnek a fűszerek, ízlés szerint, majd az utolsó fél órára a 
paradicsomlé és a bor. Összesen három-négy órát rotyogtatjuk 
lassú tűzön, folyamatos kevergetéssel, nehogy a Kozma 
utcában kössön ki. Friss kenyérrel, ízletes savanyúval még 
a legkifinomultabb polgári közönség is ellágyul ettől az egy-
szerű magyaros kajától. Jó étvágyat!

Németh Szilárd: így főzök én

A kötcsei üstben főtt pincepörkölt friss 
fehérkenyérrel és kovászos uborkával

RECEPT

Tanulj szakmát a Csetében!

A BGSZC Csete Balázs Szakgimnáziuma  
a 2018–2019-as tanévben az alábbi 
képzéseket ajánlja

NAPPALI TAGOZATON: 9. ÉVFOLYAM
• Ügyviteli ágazat: irodai titkár
• Kereskedelmi ágazat: bolti eladó
• Informatikai ágazat: gazdasági infor-

matikus. Jelentkezési feltétel: elvég-
zett 8. osztály.

ESTI TAGOZATON – érettségi vizsgára 
felkészítés (tandíjmentes)
• 11. évfolyam: nem tanköteles korú 

felnőttek részére, szakmunkás-bizo-
nyítvánnyal. 

Képzési idő: 2 év; tanítás: heti 3 nap dél-
után, 15 órától.

ESTI TAGOZATOS OKJ-S KÉPZÉSBEN 
(tandíjmentes, korhatár nélkül)
• Kereskedelmi ágazat: bolti eladó (ál-

talános iskolát végzetteknek) – kép-
zési idő: 3 év

• Kis- és középvállalkozások ügyveze-
tője, nyelvi képzés (angol), szakmun-
kás bizonyítvánnyal rendelkezőknek 
vagy felsőfokú végzettséget igazoló 
diplomával – képzési idő: 1 év

• Vállalkozási és bérügyintéző (érett-

ségi bizonyítvánnyal rendelkezőknek) 
– képzési idő: 2 év

• Gazdasági informatikus (érettségi 
bizonyítvánnyal rendelkezőknek) – 
képzési idő: 2 év

Az OKJ-s képzés tanítási időpontjai: 
péntek: 15 órától 19.30-ig; szombat: 8 
órától 14:30-ig

Információ a 06-1/276-4856-os telefon-
számon vagy a www.csete.sulinet.hu 
honlapon. Jelentkezni személyesen 
munkaidőben az iskola titkárságán 
lehet. Az iskolában lehetőség van tan-
terem és tornaterem bérlésére is.

fotó: Tóth Beáta
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A FOCI VB-N!

LASERTAG
ÉLŐCSOCSÓ

BUBORÉKFOCI
ÓRIÁSKIVETÍTŐ

FREESTYLE BEMUTATÓ
FIFA 2019 1V1 BAJNOKSÁG

2018. június 24. 12:00 - 20:00
1215 Csepel, Szent Imre Tér

Szurkolói Aréna mellett

www.mozduljgamer.hu

REJTVÉNY

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a vastagabb 
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod! 

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Pedagógus nap

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. június 25.  

Sorsoltunk! A május 31-ei skandináv rejtvény nyertese: Horváth Róbert 1213 Budapest, Gyergyói u. A gyerekrejtvény nyertese: Hegyesi Roland 1213 
Budapest, Vihorlát 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, június 28-án, csütörtökön jelenik meg.
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1. Ha süt, akkor jó az idő 

2. Még nem felnőtt

3. Szórakoztató tevékenység, lehet társas is

4. Megerőltető kirándulás vagy körutazás

5. Bicikli, bicaj

6. Vizi sport 

7. Nyári lábbeli

8. Ital is, zápor is lehet ilyen

9. Nagymama

10. Jókedvű

11. Gömbölyű játékszer

12. Csapadék
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karrier.penny.hu 

Feladatok:
Eladó-pénztáros
• gyors és pontos pénztári munka,
• árufeltöltés.

Üzletvezető-helyettes
• gyors és pontos pénztári munka,
• árufeltöltés,
• munkatársak vásárló központú vezetése, 

motiválása, tudatos képzése,
• boltvezető munkájának segítése,
• rendelések, készletek kezelése,  

készletgazdálkodás,
• pénzkezelés, pénztárosok elszámoltatása,
• leltárak pontos, precíz végrehajtása.

Elvárások:
• középfokú végzettség,
• vevőközpontú szemlélet,
• pontosság, alaposság,
• állóképesség.

Amit kínálunk:
• versenyképes, teljesítményösz-

tönző jövedelem,
• emberközpontú, hosszú távú,  

biztos munkahely,
• fejlődési lehetőséget,
• szakmai előrelépési lehetőség.

Jelentkezés a karrier.penny.hu weboldalon.

Budapest Topánka utcai és Kossuth utcai üzleteinkbe

ELADÓ-PÉNZTÁROS ÉS ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES
munkakörökbe munkatársakat keresünk.

LOJALITÁS, CSAPATSZELLEM,

FEJLŐDÉS
SZAKMÁT SZERETNE? PÁLYÁT MÓDOSÍTANA? 

AKKOR ÖNNEK SZÓL
CSILLAGTELEP SZOCIÁLIS CÉLÚ REHABILITÁCIÓJA

(VEKOP-6.2.1-15-2016-00006)

SZAKMÁT ADÓ
INGYENES FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMJA

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

és a Budapest Esély Nonprofit Kft. 
a „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” című projekt keretében 

INGYENES OKJ KÉPZÉSEKET indít Csepelen!

INDULÓ KÉPZÉSEINK:
Gépi forgácsoló és CNC gépkezelő (kb. 12 hónap)

Élelmiszer- és vegyiáru eladó (kb. 4 hónap)
Targoncakezelő (kb. 1,5 hónap)

INFORMÁCIÓ, KAPCSOLAT:
Takács Viktória: 06-70-311-56-99, takacsv@pestesely.hu

Budapest Esély Nonprofit Kft. (1084 Budapest, Őr utca 5-7.)

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018.07.25.

A képzések indulásának várható időpontja 2018. 09-10. hó.
A RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A KÉPZÉS TELJES IDEJE ALATT 

MEGÉLHETÉSI TÁMOGATÁST BIZTOSÍTUNK.

A projekt célkitűzésére tekintettel a programba elsősorban a Zrínyi u. - Kossuth 
Lajos u. - Erdősor u. - II. Rákóczi Ferenc út - Tejút utca - Rakéta u. - Jupiter u. - 
Mars u. - Orion u. - Szabadság u. - Nagykalapács u. - Akácfa u. - Akácos sétány 
- Kazánház u. - Technikus u. - Gál Ispán u. - Kölcsey u. - Erdősor 
u. - Zrínyi u. által határolt területen élő lakosság jelentkezését 
várjuk, de korlátozott számban az akcióterületen kívül élő 
lakosságot is be tudjuk vonni a képzésekbe! 

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszerződé-
sekre, 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 ajánlatté-
telnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 101 g/km. Vegyes  
üzemanyag-fogyasztás:4,4 l/100 km.

Raktári álláslehetőség
a Boráros tértől 2 HÉV megállóra

 

A csepeli telephelyű Ghibli csapatába keressük 
CROSS DOCK TARGONCÁS kollégánkat. 

A pörgés és a jó társaság garantált!  

Jelentkezni a palyazat@ghibli.hu 
e-mail címen lehet.

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

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

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

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, beke-
rítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmentes-
ség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabályos 
36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, zártkert-
ből 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

LAKÁS________________________________________ 
XXI. Szent Imre téren egy szobás lakás, földszintes társasház-
ban 12,8 mFt-ért eladó. T.: 06-20-322-3648

CSERE________________________________________ 
CSERÉLÜNK két családi házrészt Csepelen két lakótelepire. 
Vidék is érdekel. T. 06-1-420-3153

ÁLLÁS________________________________________ 
A CSEPELI VÁROSGAZDA Nonprofit Zrt. társasházkezelői 
munkakör betöltésére szakirányú végzettséggel rendelkező 
munkatársat keres.  Fényképes szakmai önéletrajzával a david.
gabriella@varosgazda.eu e-mail címre jelentkezhet.________________________________________ 
SZERKEZETLAKATOST vagy betanított munkást keresünk ke-
lenvölgyi (11. ker.) telephelyünkre. Szakmai tapasztalat és B ka-
tegóriás jogosítvány előny. Versenyképes fizetés, többnyire nem 
megerőltető munkatempó, jó fej kollégák. Tel.: 36-20-579-1689________________________________________ 
UDVARI segédmunkást keresek. T.: 276-7503________________________________________ 
CSEPELI családi ház kis kertjének gondozásához keresek ker-
tészkedésben jártas segítőt. Sövénynyírás, fűápolás, gazolás, 
stb. eszközök vannak. Lehet nyugdíjas is. T.: +36 30 274-8015________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali belépéssel felveszünk acél-
szerkezeti lakatost, hegesztőt, acélszerkezet gyártásban jártas 
műszaki előkészítőt. T.: 06-30-462-2518, 06-30-932-6272________________________________________ 
FODRÁSZ állás 350 eFt-ért főállásban. Csepeli szalonba várunk 
önállóan dolgozó fodrász kollegákat napi 8 óra munkaidő. Mű-
körmös-fodrászszék  kiadó vállalkozóival. T.: 06-70-771-7557

EGÉSZSÉG________________________________________ 
ALAKFORMÁLÁS, és dietetika Csepelen, a Vitart Stúdió szak-
mai partnerével: személyre szabott tréningek összeállítása, és 
levezetése táplálkozási szaktanácsadással, és kontrollokkal.  
A Stúdió minden szolgáltatásra 10% kedvezményt biztosít! 
Bejelentkezés hétköznapokon: 8.00 - 12.00 óráig: 06/70-318-
3077   A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook-ol-
dalon található. Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 
55.   email: linda@laskaitreningek.hu web: laskaitreningek.hu    
Facebook: Vitart Stúdió  

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tartályok 
cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
llalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089________________________________________ 
ELŐTETŐ lakótelepi erkélyekre. Rácsok ajtóra, ablakra, erkély-
re. Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel is. Egyéb lakatosmun-
kák-javítások. T.: 284-2540, 06-70-209-4230 ________________________________________ 
AKCIÓ! Alumínium és műanyag redőnyök, szúnyoghálók, 
napellenzők, roletták, zsaluziák, garázskapuk, műanyag nyí-
lászárok készítése és javítása. Okos otthon rendszerek. 
T.: 06-20-241-5224 www.tande.hu________________________________________ 
KERTI munkát vállalok: Kerítés, építés, kertrendezés, fűnyírás, 
sövénynyírás, fakivágás, házkörüli munka, kisebb kőműves 
munkák, javítások stb. T.: 06-20-475-7537, 276-1925________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, 
szakszerűen, garanciával! 06-70-701-7843, Javítás vagy csere 
esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék készpén-
zért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
MAGAS áron vásárolok, mindennemű régiséget, varrógépet, 
hanglemezeket, bundákat, órákat, porcelánokat, bútorokat, 
festményeket, bizsukat, érmeket, teljes hagyatékot, kiürítés-
sel, díjtalan kiszállás, becslés. Molnár Enikő T.: 06-20-365-1042 

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

APRÓHIRDETÉSEK   

Szeptembertől ingyenes esti szakács, cukrász, 
pincér oktatás a Szamos Mátyás Iskolában Csepelen. 

Feltétele: egészségügyi alkalmasság; teljesített 
10. osztály. Részletek a szamosiskola.hu honlapon 

(oktatás-felnőttoktatás oldal). 

Érdeklődni lehet az iskola titkárságán 
(06-70-400-6069) vagy a 
szamos.felnottoktatas@gmail.com címen! 

Mielőtt döntene, olvassa el a honlapon 
a jelentkezés feltételeit!
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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

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. Júliusban és augusztusban 
előzetes bejelentkezés szükséges! A belépés díjtalan!

Június 23-ig
„ AZÉRT A VÍZ AZ ÚR!”
Az 1838-as csepeli jeges ár, valamint Csepel újjáépítésének emlékére ké-
szült kamarakiállítás. 
A belépés díjtalan!

Július 9-13-ig és július 16-20-ig
JOBB AGYFÉLTEKÉS FESTŐTÁBOROK

Augusztus 6-10.
KÉPREGÉNYRAJZOLÓ TÁBOR – 
IZGALMAS KALANDRA HÍVUNK!  
Az első igazi képregényedet készíted el ebben a táborban. Találd ki a 
történetet, képzeld el a főhősöd, álmodd meg, hogy nézzen ki, milyen 
tulajdonságokkal rendelkezzen!  
A táborban megtanulod  a karakterábrázolást,  megismered a képre-
gényrajzolás alapvető formai jegyeit.

A táborokról érdeklődni lehet, Nógrádi Györgyinél a 0630/944 3460-as 
telefonszámon, vagy a nogradigyorgyi@gmail.com 

Július 19., 9.30
NORDIC WALKING- sportgyaloglás oktatás
Szabadtéren ismerkedünk meg a bot sporteszköz 
használatával és 1,5 órát tempósan gyalogolunk.
Érdeklődni lehet Menyhértné Terinél a 0630/3133991-es telefon-
számon.

Június 16., 15.00-18.00
NYUGDÍJAS KLUB
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

KELLEMES NYARAT ÉS ÉLMÉNYEKBEN 
GAZDAG SZÜNIDŐT KÍVÁNUNK!

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

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

NYÁRI TANFOLYAMAINKTÓL 
ÉRDEKLŐDJÖN IRODÁNKBAN!

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

Íjász klub: s

zombatonként 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 

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.

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

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

PROGRAM

A részvétel ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben.
Rossz idő esetén az előadást a színházteremben tartjuk. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szereplők:
Egyházi Géza, Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor,

Csengeri Attila, Fogarassy Bernadett

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

Kabaré
a

köbön

Szabadtéri színházi est
2018.06.30. szombat, 20 órától

Szabadtéri színházi est
2018.06.30. szombat, 20 órától

kabaré-
jelenetek
operett-

és
musical-
dalokkal

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. FELVÉTELT HIRDET 
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

Követeléskezelési csoportvezető

Feladatok:
• Követeléskezelési csoport irányítása, koordinálása (fejlesztés, értékelés, 

folyamatok felülvizsgálata)
• bírósági végrehajtási eljárás indítása, nyomon követése, kezelése

• bírósággal, közjegyzőkkel, végrehajtókkal történő kapcsolattartás 
levélben, telefonon egyaránt

• jelentések, statisztikák készítése, szerződések felülvizsgálata, 
együttműködési megállapodások elkészítése, a vállalat kintlévőségeinek 

kezelése 

Elvárások:
• Előny a jogi végzettség megléte

• Felsőfokú végzettség 
• Megbízható, precíz munkavégzés
• MS Office felhasználói ismeretek

• Kiváló szervezési és problémamegoldó készség
• Önálló munkavégzés

Amit kínálunk:
• Teljes munkaidő

• Szakmai fejlődési lehetőség
• Változatos és önálló munkavégzés

• cafetéria

Önéletrajzát elküldheti a dr.karpati.judit@varosgazda.eu e-mail címre 
fizetési igény megjelölésével, vagy személyesen leadhatja az ügyfélszol-

gálaton nyitvatartási időben Dr. Kárpáti Judit nevére.

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. INGATLANGAZDÁLKODÁSI 
FŐOSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

Követeléskezelési ügyintéző
Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok 

bérleti díj hátralékának kezelése.

Feladatok: 
• Kapcsolattartás az ügyfelekkel telefonon és személyes 

ügyfélszolgálaton keresztül egyaránt
• Fizetési felszólítások küldése, bérleti szerződések felmondása, 

részletfizetési megállapodások megkötése
• Fizetési meghagyások, végrehajtási záradékok előkészítése

• Jogi folyamatok nyomon követése, együttműködés a Jogászokkal, 
Közjegyző Irodával, Végrehajtó Irodákkal

Elvárások: 
• Középfokú végzettség

• Jó kommunikációs készség
• MS Office felhasználói ismeretek

• Önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség
• Ügyfél és teljesítmény-centrikus szemlélet

Előny: 
Követeléskezelésben szerzett tapasztalat; Pénzügyi ismeretek

Amit kínálunk: 
• 8 órás munkavégzés

• Kihívást jelentő, változatos szakmai feladatok
• Fiatal, együttműködő csapat

Állás, munka területe(i):
Pénzügy, Könyvelés; Követelés kezelés, Behajtás; Teljes munkaidő

Szükséges tapasztalat: Mindegy, vagy nem igényel tapasztalatot
Szükséges nyelvtudás: Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület 

Önéletrajzát elküldheti a dr.karpati.judit@varosgazda.eu e-mail címre 
fizetési igény megjelölésével, vagy személyesen leadhatja az ügyfélszol-

gálaton nyitvatartási időben Dr. Kárpáti Judit nevére.

A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT 
ZRT, MINT A BUDAPEST FŐVÁROS XXI. KERÜLET 

ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ INGATLANOK 
KEZELÉSÉVEL, HASZNOSÍTÁSÁVAL MEGBÍZOTT GAZDASÁGI 

TÁRSASÁG PÁLYÁZATOT HIRDET AZONNALI BELÉPÉSSEL, 
HATÁROZATLAN IDEJŰ

Társasházkezelő/közös képviselő
munkakör betöltésére

Főbb feladatok:
• A Társaság kezelésében lévő Társasházakkal kapcsolatos feladatok 

teljeskörű ellátása
• Közgyűlések, felújítások, karbantartások lebonyolítása

A munkakörhöz tartozó elvárások:
• szakirányú társasházkezelő végzettség

• alapvető jogi, pénzügyi, műszaki feladatokban jártasság
• minimum 2 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
• megbízható erős számítástechnikai ismeretek (Word, Excel);

• precizitás, pontos önálló munkavégzés
• jó problémamegoldó képesség, logikus gondolkodás

• magas stressztűrő képesség
• kiemelkedő kommunikációs készség

• B kategóriás jogosítvány

Az állás betöltéséhez előnyt jelent: saját gépjármű

Amit kínálunk:
• Bejelentett munkaviszony
• Versenyképes juttatások

• Éves cafatéira keret

Munkavégzés helye: Budapest XXI. kerület

Jelentkezés az állásra:
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, szíveskedjen 
magyar nyelvű pályázatát az alábbi elérhetőségre elküldeni: 

david.gabriella@varosgazda.eu

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. ZÖLDTERÜLET 
FENNTARTÁSI OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET

fűnyíró traktor kezelői 
munkakörre

Feladat: 
Budapest XXI. kerület közigazgatási területén parkfenntartási munkála-

tokhoz kapcsolódóan fűnyíró traktor vezetése.

Általános elvárások: 
• a munkához tartozó fűnyíró traktor kezelése 

• szakmai jártasság
• felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, precizitás

• minőségi munkavégzés
• gépjármű vezetői jogosítvány (A)

Felvételnél előnyt jelent: 
• gépjármű vezetői jogosítvány (B, C kategória)
• több éves gyakorlat, tapasztalat, helyismeret

Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely

• bejelentett 8 órás munkaviszony
• jó munkahelyi légkör, változatos feladatok

• szakmai fejlődési lehetőség
• jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria

• munkavégzés a kerületen belül

Napi munkaidő:
Hétfőtől csütörtökig: 7:00 – 16:00; Péntek: 7:00 – 12:20

Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok megküldésével a 
park@varosgazda.eu e-mail címre várjuk, valamint leadhatja személye-

sen ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) is.

Retro
Disco 
DJ DAVE-vel 
(Boross 
Lászlóval)
a Szabó Magda 
Közösségi Tér
színháztermében

Időpont:
2018. június 22.,
péntek 18-21 óra

Helyszín:
1214 Budapest.,
Simon Bolivár
sétány 4-8.

Előzetes regisztráció 
szükséges!
Érdeklődni a 420-78-74-es 
számon lehet.

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74
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Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747

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

PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
17 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG: lepénysütés és tésztakészítés a tájháznál, népi játszótér, 
állatbemutató, utazás Csepel teherautóval, trambulin, ugrálóvár

17:00 Csepeli gyerekek zenés-táncos műsora                             
17:30 Ejtőernyőzés Moha bácsival, a bohóccal                              
18:00 II. világháborús vasbeton légvédelmi őrbódé átadása         
 Kincskeresés a tájházban                                                      
19:00-22:30 Zenél a Night Trio                            
 Máglyagyújtás, szalonnasütés (a hozzávalókat biztosítjuk) 

20:00  KOLTAI RÓBERT színművész zenés kabaréja                           
22:30 UV-fényes táncbemutató a Dream Dance Mazsorett és
  Show Tánc csoport előadásában                                                                                                          

MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK: KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ, CSEPEL ÉS A GYÁR 
TÖRTÉNETE, AZ 1838-AS ÁRVÍZ EMLÉKKIÁLLÍTÁSA, GYUFACÍMKE KAMARATÁRLAT

TOVÁBBI HELYSZÍNEK:
 
1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT (Tamariska-domb, 1213 Bp., Fenyves úti bejárat) 
A BUNKER BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL, FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ 
17 ÉS 22 ÓRA KÖZÖTT, MINDEN EGÉSZ ÓRAKOR VEZETÉSSEL. 

CSEPELI VEZETÉSI PONT KIÁLLÍTÓHELY (1214 Bp., Tejút u. 12.)
AZ EGÉSZ ÓRAKOR INDULÓ LÁTOGATÁSOKRA ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELÉRHETŐSÉGEIN.
 
A csepeli programokon való részvétel ingyenes (a fővárosi Múzeumok Éjszakája 
belépőjegy-karszalagok aznap mindhárom helyszínen megvásárolhatóak)!

JÚNIUS 23., SZOMBAT, 17-23 ÓRA

Csepelen

Programok, előadások, 
vásár – csak nőknek
  

14.30-tól fellép: Dolhai Attila

Mi ke� a nőnek?2018.
június 16.
11-15 óra
 

Radnóti Miklós
Művelődési Ház

A belépés ingyenes! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

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


