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Nemrég  megnyitott Csepel több 
száz millió forintból felújított 
strandfürdője és a megújult Ka-
lózhajós játszótér is, s máris újabb 
fejlesztés veszi kezdetét. A Rákóczi 
Kertnél felvonultak a munkagépek, 
a munkaterületet átadták. A fel-
újítás előreláthatólag több hónapig 
tart – mondta el lapunknak Borbély 
Lénárd polgármester.

Elindult a Táncsis Mihály utcai 
rendelő és az ottani gyógyszer-
tár épületének a felújítása is. A két 
ütemben zajló beruházás első üte-

mének befejezését – ami energeti-
kai beruházás – október közepére 
ígéri a beruházás előkészítését és 
annak lebonyolítását végző Csepe-
li Városfejlesztési Nonprofit Kft.
Zajlanak a munkálatok az Arany 
János Általános Iskolánál is. Az 
intézmény udvarán tereprendezést 
végeztek, öntözőrendszert építet-
tek, elkezdték a kert szegélyének 
megépítését, villanyoszlopokat be-
tonoztak és megkezdődött a térköve-
zés. A Kölcsey iskolánál található 
KRESZ-pálya felújítása pedig ha-
marosan a végére ér. 

Csepelen 2011-2017 között 15,65 km 
út épült. Ez az Üllői út teljes hosszát 
vagy a Nagykörút hosszának négysze-
resét tenné ki. Kisebb része útburko-
lat-felújítás – csapadékvíz-elvezetés-
sel, csatornával, mintegy 2,2 milliárd 
forint költséggel. Az önkormányzat 
döntése alapján folytatódik a szenny-

vízelvezetés és ivóvízellátás hálózat-
fejlesztése, júniustól októberig több 
helyen zajlanak majd a munkálatok. 
Folytatódnak az útépítések is. A Sügér 
utca, a Csónak utca és a Repkény út 
szilárd burkolatot kap, megoldódik az 
érintett utcák csapadékvíz-elvezetése, 
valamint járda is épül. 

Nemcsak megújult idén nyárra a cse-
peli strand, de a rendbontókkal szem-
ben is keményen fellépnek. Szeretettel 
várják ugyanakkor a valóban pihenni 
vagy mozgásra vágyó fiatalokat és idő-
seket. Köztük a nyugdíjasokat, akiknek 
hétfőn, kedden és szerdán a nyugdíjas- 

igazolvány és a csepeli lakcímkártya 
bemutatásával ingyenes a belépés – írja 
a Csepel.info internetes hírblog.

A strand megújulásában az első lépése-
ket Németh Szilárd, akkori polgármes-
ter tette meg a téli uszodasátor kiépíté-

sével. Idén az újabb műszaki felújítás 
mellett a játszóeszközöket, csúszdákat 
cserélték ki újakra vagy egészítették ki. 
Vinkovics Norbert fürdővezető érdeklő-
désünkre elmondta: új napágyakat tettek 
ki, van pelenkázó az édesanyáknak, az 
új csúszda pedig délelőtt tíz órától este 
hétig használható. Folytatódik a strand-
fejlesztés: a régi, „szocreál” öltözőhá-
zaktól ősszel végleg elbúcsúzhatunk. Új 
öltözőszekrények is lesznek, és belső, 
kamerával védett biciklitárolót építenek. 

A Csepel.info arra is felhívta a figyel-
met, hogy évek óta panaszkodtak a 
fürdőzők azokra, akik nem tartják be a 
strandolás alapvető szabályait. A han-
goskodás, utcai ruhában fürdés, a gye-
rekmedence rendjének megzavarása és 
az illemhely bepiszkítása sem volt ritka. 
A strand Borbély Lénárd polgármes-
ter kérésére zéró toleranciát hirdetett a 
rendbontókkal szemben, akiket ki is ve-
zetnek a fürdő területéről. • Csepel.hu

Mi történik
Csepelen?

Strand: bekeményítettek 
a rendbontókkal szemben

Négyszer a Nagykörút: 
ennyi új út épült Csepelen

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Felháborodott a DK 
az útfelújítás miatt
Megdöbbenésének adott hangot 
a Popiełuszko (korábbi Ságvá-
ri) utca felújítása miatt Horváth 
Gyula, a csepeli Demokratikus 
Koalíció vezetője. A politikus 
szerint ebben az utcában mini-
mális a forgalom, ezért inkább az 
egykori Csepel Művekben kellene 
a Központi utat felújítani.

A Gyurcsány-párti politikus 
szerint ennek az útnak nincs 
jelentősége Csepel közlekedé-
sében, ezért felújítani sem vol-
na szabad. „Hogy miért a gyér 
forgalmú, és a kerület átmenő 
közlekedését egyáltalán nem be-
folyásoló Popiełuszkó útra költik 
a kormányforrásból nyert közel 
50 milliós vissza nem térítendő 
összeget, és miért nem a gyári 
Központi útra, nem lehet tudni” 
– emelte ki. 

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 – a felújítások 
2018 tavaszán kezdődtek meg, a 
tervek szerint ősszel fejeződnek be

• Petz Ferenc utcai sportpályák 
fejlesztése

• Rákóczi Kert fejlesztése, tematikus 
játszótér kialakítása – nyáron 
kezdődik a játszótér építése, várható 
befejezés: 2018 ősze 

• 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 – 

nyáron várható a befejezés
• Kalózhajós játszótér bővítése
• Duna utcai park felújításának 

II. üteme – 2018 őszén tervezik 
a munkálatok megkezdését, amik 
várhatóan még ebben az évben 
befejeződnek

• 4 játszótér felújítása (Katona Jó-
zsef utcai, Jupiter utcai, Kokilla 
téri, Makád utcai játszótér) – ez év 
végére fejeződnek be előreláthatóan 
a munkálatok

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

Az elkészült munkákat kiemeltük

Elkezdődött a Táncsics utcai rendelő épületének felújítása is

Megújul az Arany János Általános iskola udvara

Hamarosan kezdődik a Popiełuszko utca felújítása

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth Beáta
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A Hírmondó az elmúlt hetekben több-
ször foglalkozott a csepeli lakáshely-
zettel, pontosabban az új építésű tár-
sasházak iránti nagy kereslettel. Ennek 
keretében kérdeztünk meg csepelieket, 
és kíváncsiak voltunk ingatlanirodák 
véleményére is. A válaszokból kide-
rült, hogy hiába lenne rá nagy igény, 
gyakorlatilag nincs megfelelő hely 
építkezésekre. 

Most Borbély Lénárd csepeli polgár-
mestert kerestük meg, aki kérdéseinkre 
elmondta: az önkormányzat is érzékeli 
a problémát. „A csepeliek többségének 
nincs pénze új házat építeni, de a csok 
segítségével már sokan tudnának új épí-
tésű társasházi lakást venni. Csepel a 
jelenleginél sokkal több gyereket, fiatal 
családot tudna felvállalni. A problémát 

az okozza, hogy a lakótelepeink többnyi-
re zsúfoltak, a nagyobb, családi házas 
övezeteket pedig nem kívánjuk feláldoz-
ni. Jó példa erre a sétányok környezete. 
Túlzsúfolttá válna, ha az egykori Gör-
gey iskola helyén lakópark épülne. Ezért 
ott közösségi tervezéssel dől el, hogy mi 
épül majd: jó eséllyel valamilyen sport- 
és szabadidő központ”– emelte ki Cse-
pel polgármestere.

„A Kis-Duna partját nem engedtük 
beépíteni. Ott nem kívánunk lakófunk-
ciót kialakítani, csak a sport-, pihenő- 
és rekreációs lehetőségeket bővíteni. 
Ugyanakkor elkezdtük felmérni a ki-
használatlan önkormányzati telkeket 
abból a célból, hogy a fiatal családok 
problémáin enyhíteni tudjunk” – húzta 
alá Borbély Lénárd. • TK

AKTUÁLIS

Új építésű társasházak a kerületben:
az önkormányzat keresi a megoldást

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.

Sokan döntöttek úgy, hogy közösen, a Csepeli Szurkolói Arénában 
nézik meg a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit.

Csepel önkormányzata – a labdarúgást szeretők mellett –, a kerületünkben 
élő családoknak is vidám perceket, önfeledt szórakozást kínál. 

Június 30-án, 9-13 óra között egy alkalmi, mini vidámpark elevenedik meg 
a Szent Imre téren, ahol kicsik és nagyok tehetik próbára erejüket, 
ügyességüket, kitartásukat. A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 

bemutatkozása mellett akadálypálya, négypályás bungee, óriáscsúszda, 
kisvasút, körhinta, ügyességi játékok, arcfestés, többféle 

kézműves-foglalkozás várja a gyerekeket és a játékos kedvű felnőtteket.

A rendezvényre a belépés díjtalan. Mindenkit szeretettel várunk!

Napközben játék, este foci a javából!

fo
tó

: p
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ab
ay



6 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 7

Kitűnő bizonyítványokat, könyvjutal-
makat és rangos díjakat adtak át a Ka-
tona József Általános Iskola tanulóinak 
tanévzáró ünnepségén június 21-én. A 
2017/2018-as tanévet záró 374 diák kö-
zül 110-en kitűnő eredménnyel végez-
tek, az iskola tanulmányi átlaga 4,56 
lett az idén 75 éves tanintézményben. 
E jeles évforduló alkalmából az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumától kapott 
elismerő oklevelet Ábel Attila alpolgár-
mester nyújtotta át Vargáné Andrási 

Edit in-
tézmény-
vezetőnek. 

Igazán kü-
lönleges évet 
zárt az iskola, hi-
szen a jubileumi évfor-
duló évében minden lehetősé-
get megragadtak, hogy köszöntsék az 
öreg iskolát születésnapján. Az intéz-
ményvezető elmondta: a nyolcadiko-

sok felvételi eredménye az iskola 
történetének eddigi legjobb 

teljesítménye. 

Vargáné Andrási 
Edit 110 tanulónak 
gratulált a kitűnő 
bizonyítványáért, 
ők könyvjutalmat 
és strandbelépőt 
kaptak. Az év ta-
nára díjat Révész 

Zsuzsa kapta, az 
Aranykréta díjat Pár-

kányi Zsuzsa és Ba-
loghné Rácz Beáta, az 

Aranykéz díjat pedig Bertá-
né Gyérmán Erzsébet. • AZS

ISKOLA ISKOLA

Idén 75 éves a Fasang Árpád Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola, amelynek 
tanévzáró ünnepségén Tóth János tan-
kerületi igazgató az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériuma elismerő oklevelét 
adta át Szentkirályi Aladár iskolaigaz-
gatónak. Az ünnepségen jutalmazták 
az iskola kiváló tanárait és diákjait.   

A tankerületi igazgató méltatta a 
nagymúltú intézmény eredményeit: 
„Az utóbbi tíz évben az országos és 
fővárosi versenyeken az iskola tanu-
lói 35 arany, 54 ezüst, 25 bronz és 27 
különdíjat, illetve nívódíjat szereztek. 
A tanárok és diákok rendszeresen fel-
lépnek koncerteken, jótékonysági és 

egyéb rendezvényeken szólistaként, ka-
maraművészként, zenekarokban, kóru-
sokban. Az iskola 2014-ben elnyerte a 
Mentoráló Intézmény minősítést a hát-
rányos helyzetű gyermekek zenei kép-
zés általi felzárkóztató programjával” 
– mondta Tóth János. 

Szentkirályi Aladár, aki hat éve áll az 
intézmény élén, a hagyományoknak 
megfelelően átadta az év tanára díjat, 
amelyet idén ketten vehettek át: Borlói 
Ildikó és Süveges Renáta. Az év tanu-
lója Petz Ágnes lett. Négy nyugdíjba 
vonuló oktató is elismerésben része-
sült: Pausch Józsefné, Holló Gyula, 
Kemény Gábor és Kisspál Sándor. 
Negyvenöt tanuló igazgatói dicséretet 
kapott. • Cs. A.

Véget ért a 2017/18-as tanév, kiosztották a bizonyítványokat

Tanévzáró a Katona iskolában Zeneoktatás magas színvonalon 

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.

Élénk gyermekzsivaj töltötte meg az 
Erdősor Tagóvoda udvarát a zöldovi-
sok ünnepén. Az Öltözz zöldbe! progra-
mon délelőtt népi játszóház, kézműves-
foglalkozások, ugrálóvár szórakoztatta 
a kicsiket, délután pedig izgalmas csa-
ládi programok várták az érdeklődő-
ket. „A környezettudatos szemlélet, a 
természetvédelmi nevelés pedagógiai 
munkánk fontos része. Ennek elismeré-
seként második alkalommal nyertük el 
a Zöldóvoda címet” – magyarázza Káli 

Erzsébet intézményvezető. „Immár 
két éve ehhez kapcsolódóan rendezzük 
meg az Öltözz zöldbe! programunkat, 
melyet a gyerekek zenés, szalagos kör-
tánca nyit. Az előadás a nevelési év 
szimbolikus lezárása is” – tette hozzá. 
Az Erdősor óvoda gazdag tradíciók-
kal büszkélkedhet, ennek fontos része 
a gyermeknapi rendezvény, ami idén a 
rossz idő miatt elmaradt. Ám a zöldnap 
jó alkalmat teremtett arra, hogy utólag 
pótolják azt. 

Vár a nyár
Június 15-én volt az utolsó tanítási 
nap, elkezdődött a nyári szünet. A 
vakációzókra 78 nap pihenés vár a 
szeptember 3-ai becsengetésig. 

A teljes cikket, illetve  
a dicséretet kapott tanulók 

névsorát itt olvashatják:

Teljes cikkünk az igazgatói  
dicséretet kapott tanulók név-

sorával itt olvasható:

Zene, tánc és játszóház
a zöldovisok ünnepén

fotó: G
M

fotó: Tóth Beáta

fotó: Vermes Tibor
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Megkezdődött a Királyerdei Művelődési 
Ház előtti közterület felújítása. A szín-
házterem korszerűsítése után, a fejlesz-
tések újabb szakaszában az intézmény 
utcafronti homlokzata, illetve az épület 
előtti zöldterület is megújul. Az aszfalto-

zott közterületek, járdák díszburkolatot 
kapnak. A homlokzat régi, rozsdás fel-
iratait, konzoljait eltávolítják, helyükre 
egyszerű és új intézményfeliratok ke-
rülnek. A régi betonkiülőket korszerű 
padok váltják fel. A könnyebb megköze-

líthetőség érdekében a főbe-
járatnál rámpa épül.

A beruházás fontos része 
a zöldterület megújítása. 
Az idős, beteg fák helyére 
új facsemetéket ültetnek: 
a zöldkörnyezet nagyságát 
növelve az eddiginél több 
fát telepítenek. A régi műkő 
virágágyásokat elbontják, 

helyükön modern virágágyásokat alakí-
tanak ki. A terület egésze új gyepsző-
nyeget kap, melyet korszerű locsoló-
rendszerrel látnak el.

Szintén megújul a művelődési ház be-
járatánál álló, kovácsmestert ábrázoló 
szobor. Az alkotás a művelődési ház 
kertjébe kerül majd, ahol az épülő ko-
vácsműhely cégére lesz. A művelődési 
ház bejárata elé pedig egy új szoborcso-
port kerül, melyet Rideg Sándor híres 
regénye, az Indul a bakterház ihletett.  
A beruházást teljes egészében a csepeli 
önkormányzat finanszírozza. A mun-
kálatok várhatóan szeptember elejére, a 
tanév kezdetére fejeződnek be.

Június 23-a éjjele Szent Iván napjá-
nak előestéje, évszázadok óta a nyá-
ri napforduló ünnepe. Ezen a napon 
rendezik meg az egyik legsikeresebb 
kulturális programot, a Múzeumok 
Éjszakáját is. Az országos esemény 
idei kiemelt témája a családok évéhez 
kapcsolódott: Ami összeköt – Család 
és kultúra ez a gondolat inspirálta a 
szervezőket arra, hogy kifejezetten 
családokhoz köthető programok-
kal készüljenek. A hagyományoknak 
megfelelően Csepelen is kulturális 
élmények sokasága várta a látogató-
kat, idén ötödik alkalommal.

Idén is több helyszínen zajlottak a ke-
rületi programok. A Tamariska-domb 
alatti légoltalmi óvóhelyen az 1956-os 
forradalom és szabadságharc történéseit, 
a korszak hétköznapjait mutatták be. A 
Csepeli Polgári Vezetési Pontnál pedig 
az 1960-as években kialakított bunkerrel 
ismerkedhettek meg a látogatók. Akik 
kedvet éreztek, kipróbálhatták, milyen 
egy Csepel teherautó platóján utazni. 

Őrbódé az udvaron
Népszerű volt a Csepel és a gyár történe-
te című állandó kiállítás, de az 1838-as 

jeges árvizet, valamint gyufacímkéket 
bemutató kamaratárlat is érdekes múlt-
idéző volt. A művelődési ház udvarán 
álló nemrég átadott tájházra is sokan 
voltak kíváncsiak, de a második világ-
háborús légvédelmi őrbódé ünnepélyes 
átadását is kiemelt figyelem kísérte. 
(Az őrbódé a Dunapack Kft. ajándéka a 
Csepeli Helytörténeti Gyűjteménynek.)

Molnár Krisztián intézményvezető el-
mondta: az őrbódé eredetileg a Csepeli 
Papírgyár területén állt. A második vi-
lágháború, majd később a hidegháború 
idején is jó néhány légvédelmi bunkert 

építettek or-
sz ágsze r te . 
Ezek főként 
vasúti sínpá-
lyáknál, gyá-
rak területén, 
épületek tetején 
álltak. Például a 
vasúti figyelő őrbó-
dékat kisebb vasúti cso-
mópontokhoz telepítették, 
hisz a pályamunkásoknak nem volt más 
fedezékre lehetőségük. De voltak olyan 
ipari létesítmények is, melyek bejáratait 
még bombázás idején sem hagyhatták 

őrizetlenül. Az erőműtelepek dolgozói 
csak az utolsó pillanatban húzódhattak 
fedezékbe. Sok esetben az ő számukra 
tartották fenn ezeket az építményeket. 
Ugyanakkor voltak olyan bunkerek is, 
melyek megfigyelés célját szolgálták, a 
benne ülő légósnak telefonon kellett je-
lentenie az ellenséges repülők mozgását.

Zene, tánc, irodalom
A színpadon színes produkciók váltották 
egymást. A Tramontini Péter vezette 

Csepel Island Rock TSE  zenés-táncos 
műsorát követően a Night Trio 

zenekar egész estés kon-
certje nyújtott kellemes 

zenei aláfestést. Koltai 
Róbert színművész 
humorral fűszerezett 
zenés irodalmi estje 
is sok nézőt vonzott. 
A gyerekeket népi 
játszótér, állatbemu-
tató, trambulin, ugrá-

lóvár, valamint Moha 
bohóc interaktív produk-

ciója szórakoztatta. A már 
megszokott máglyagyújtás-

hoz, szalonnasütéshez is sokan csat-
lakoztak. A Dream Dance Mazsorett 
és Show Tánccsoport UV-fényes tánc-
bemutatója igazán látványos befejezése 
volt a programnak.

Királyerdő: új homlokzat, szépülő park

Múzeumok 
éjszakája 
Csepelen

KULTÚRAKULTÚRA

Igazi családi 
rendezvény 

Fazekas-Verba Marietta: 
„Szigetszentmiklósról ér-
keztünk. Az egyik közös-
ségi oldalon fedeztem fel, 
hogy Csepelen is szervez-
nek programokat a Múzeu-
mok Éjszakáján.  Megnéztük 
a Helytörténeti Gyűjteményt, 
felültünk a Csepel teherautóra, de a tájházra is kíváncsiak 
vagyunk. Tetszik a rendezvény, örülünk, hogy eljöttünk.”

Varga Judit férjével és három gyermekével érkezett  
a programra. „Utoljára a gyerekek születése előtt voltunk 
a Múzeumok Éjszakáján. Jók  
a programok, igazi családi  
rendezvény. Elsőként a Tama-
riska-domb alatti bunkert 
néztük meg, aztán a tájház 
következett. Ez nagyon 
tetszett a gyerekeknek, 
csakúgy, mint a szabadtéri 
játékok, de Moha bohóc 
előadásán is lelkesen részt 
vettek.”

Az őrbódét egy ifjú csepeli avatta fel

Idén is sokan látogattak el a kerületi rendezvényre

fo
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fotó: Tóth Beáta
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Az első világháború keleti frontjának 
hadszíntereire indul történelmi külön-
vonat a nyáron – jelentették be a Nyuga-
ti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón. 

Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisz-
térium parlamenti államtitkára kiemelte: 
Galícia területén sok osztrák és magyar 
katona harcolt, ezért azon a területen 

sok első világháborús hős nyugszik. 
Idén Lengyelországba indítják el a MÁV 
Nosztalgia – a Honvédelmi Minisztéri-
um Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
szakmai támogatásával megszervezett 
– történelmi zarándokvonatát.

Az államtitkár elmondta: 350 temet-
kezési helyen nyugszanak első világ-
háborúban elesett magyar honvédek. 
„Úgy fogalmazhatnánk, hogy összeköt 
minket a keresztény kultúra, a szabad-
ságvágy (…), és a diktatúrák elleni fel-
lépés” – mondta az államtitkár, hozzá-
fűzve, hogy egyetlen szóba kifejezve a 
lengyel-magyar barátság alapja az eu-
rópaiság, vagyis az európai értékekhez 
való minden áron való ragaszkodás.

A Galícia Expressz július 15-én Buda-
pestről indul ötnapos emlékútjára. A 
történelmi körutazássorán több hely-
színen megemlékezéseket tartanak. 
A központi megemlékezést az utazás 
harmadik napján, július 17-én Przemy-
slben tartják, ahol lengyel-magyar ka-
tonai tiszteletadással és koszorúzással 
emlékeznek az első világháborúban el-
esett hősökre. • Kitzinger 

„Közös kötelesség 
a katonahősökről 
való megemlékezés”

Kiállítás 
a Szent István 
csatahajóról
Egy új időszaki kiállítással és számta-
lan programmal várta a HM Hadtörté-
neti Intézet és Múzeum a látogatókat 
az idei Múzeumok Éjszakáján. A ren-
dezvényt Németh Szilárd, a Honvédel-
mi Minisztérium parlamenti államtit-
kára, miniszterhelyettes nyitotta meg.

Ezen az estén volt először látható az 
Őfelsége hadihajója, az SMS Szent Ist-
ván: 100 éves hadisír az Adriai-tenger 
mélyén című időszaki kiállítás, ame-
lyet a legnagyobb magyar gyártmányú 
csatahajó, a Szent István hullámsírba 
merülésének évfordulóján állítottak 

össze. A tárlat a csatahajó tragédiáját 
középpontba helyezve állít emléket 
az Osztrák–Magyar Monarchia hadi-
tengerészetének, valamint a fegyver-
nem állományában szolgáló sokezer-
nyi matróznak, altisztnek és tisztnek. 
„Nyugodtan és megalapozottan jelent-

hetem ki önöknek, a múlt hősei bá-
torságot, példát adnak a ma élő és a 
jövő nemzedékei számára is. A hadi-
tengerészet a magyarság múltjának 
büszkesége, hagyományai pedig nem-
zeti öntudatunk elválaszthatatlan ré-
szévé váltak” – mondta az államtitkár.

Stop 
Soros!
Elfogadta június 20-ai ülé-
sén az Országgyűlés a Stop 
Soros törvénycsomagot, il-
letve az alaptörvény hetedik 
módosítását. Előbbi alapján 
büntető törvénykönyvi (Btk.) 
tényállás lesz az illegális be-
vándorlás elősegítése, támo-
gatása, utóbbi értelmében az 
állam alapvető kötelessége 

az ország alkotmányos öna-
zonosságának és keresztény 
kultúrájának védelme, és 
Magyarországra idegen né-
pesség nem telepíthető be. 
A törvénycsomagot 160 igen 
szavazattal, 18 nem ellené-
ben fogadta el a parlament.

A Stop Soros és az alkot-
mánymódosítás a magyar 
emberek akaratát érvénye-
síti, újabb erős védelmet je-
lent az országnak az illegális 
migráció ellen.

A kormányfő a Kossuth rádió 
180 perc című műsorában-
megjegyezte, a migrációtól 
függetlenül szükség van egy 

jól felszerelt hadseregre is – 
folyik is ennek felépítése –, 
mert ha ma Magyarország egy 
fegyveres fenyegetéssel nézne 

szembe, a hadsereg csak kor-
látozottan lenne képes ennek 
elhárítására. „Szeretnénk, ha 
a magyar emberek biztonsága 
nemcsak rendőri, határvédel-
mi, hanem katonai természetű 
is lenne” – fogalmazott.

Véleménye szerint a migrá-
cióval kapcsolatban három 

nagy kérdés van az asztalon 
Európában: a határvédelem, 
a már itt lévők jövője, vala-
mint az, hogy ezentúl kiket 
engedjenek be Európába, 
illetve hol válogassák szét 
őket. A közép-európaiak 
szerint utóbbinak az EU te-
rületén kívül kell megtörtén-
nie – tette hozzá.

A második világháború után 
megtanultuk, hogy Magyar-
ország legértékesebb vagyo-
na a szuverenitása – mondta 
Orbán Viktor miniszterelnök 
június 19-én Óbudán, a szov-
jet megszállás áldozatainak 
emlékműve átadási ünnep-

ségén, ahol Németh Szilárd, 
a Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára is je-
len volt. „Minden életszerűt-
len ideát, zavaros gondolatot, 
idegen érdeket szolgáló tervet 
a határokon kívül kell tartani” 
– hangsúlyozta a kormányfő. 

Orbán: minden eszköz 
rendelkezésre áll 
az ország megvédéséhez

Az ország legértékesebb 
vagyona a szuverenitása

Nagy Imre és 
mártírtársai 
kivégzésére és 
újratemetésére 
emlékeztek 
június 16-án  
a Vértanúk terén. 
Németh Szilárd 
Csepelen is 
lerótta tiszteletét

A miniszterelnök az átadási ünnepségen

fotó: MTI

fotó: fortepan
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Bár külföldön hagyományai vannak, 
itthon még ritkaságnak számít, hogy 
közös programokkal, foglalkozások-
kal hozzanak közelebb egymáshoz 
távol eső generációkat: időseket és 
óvodásokat. A csepeli Olajág Idősek 
Otthona interaktív előadásokkal, kö-
zös csapatjátékokkal, kézműves-fog-
lalkozásokkal éppen erre tesz kísér-
letet.    E remek kezdeményezésnek 
köszönhetően különleges programok 
keretében ismerkedhet egymással a 
két korosztály.

Nagy volt a nyüzsgés az otthonban, ami-
kor a Festő Tagóvoda középsős és nagy-
csoportosai látogattak az intézménybe. 
A kicsik ezúttal a Piroska és farkas 
című zenés interaktív mesejátékot adták 
elő, melyben – az intézmény lakóiból és 
dolgozóból álló – Kéz a Kézben Olajág 
Színtársulat is segítségükre volt. Az 
előadást követően népszerű csapatjáté-
kokkal folytatódott a program. 

A kezdeményezés kapcsán Barkó Ani-
kó Beatrix intézményvezető elmondta, 
hogy rengeteg pozitív hozománya van 
a programnak, nagyon jó hatással van 
egymásra a két korosztály. 

„Az idősek ilyenkor nem törődnek a 
testi bajokkal, leülnek a gyerekek mel-
lé, beszélgetnek, célba dobnak, lab-
dáznak. Ezek a foglalkozások testileg 
és szellemileg is megmozgatják az itt 
élőket, jobbnál jobb ötletekkel állnak 
elő, a készülődés gyakorlatilag egy 
nagy csapattá kovácsolja őket. A kicsik 
pedig csillogó szemmel néznek az idő-
sekre, fogékonyak a bölcsességeikre, 
élvezik az együtt töltött időt. Van olyan 
házaspár, akinek nem született gyerme-
ke, nincs unokája, de annyira szeretik a 

gyermektársaságot, hogy a programnak 
köszönhetően büszkén mondhatják ma-
gukról, hogy tiszteletbeli nagypapák és 
nagymamák lettek” – teszi hozzá Barkó 
Anikó. Egyúttal kiemeli, azért is olyan 
fontos a két korosztály találkozása, 
mert manapság kiveszőben vannak a 
többgenerációs családok. Nagyon ritka,  
hogy a nagyszülők a közelben élnek. Sok 
család elszakad egymástól, vidékről a 
nagyvárosokba költöznek, az idősek-
kel való kapcsolat pedig gyakorlatilag 
megszűnik. • Potondi Eszter

Az országban először Csepelen adták 
át az értelmi fogyatékos emberek élet-
vitelét segítő önálló életviteli centru-
mot a Kassai út 36. szám alatti házban. 
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szö-
vetsége (ÉFOÉSZ) uniós projektjének 
intézménye az értelmi fogyatékosság-
gal élő emberek mindennapjait segíti. 
Az érdekvédelmi szervezet az egész 
országban összesen húsz hasonló szol-
gáltató központ létrehozására 851 millió 
forintot kapott. A csepeli lakóingatlant 
Janovicsné Sipőcz Mária adományozta 
az értelmi fogyatékkal élők számára. Az 
ünnepélyes átadón megjelent – többek 
között – Fülöp Attila szociális ügyekért 
és társadalmi felzárkózásért felelős ál-
lamtitkár, Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ 

elnöke, Borbély Lénárd polgármester, 
Szuhai Erika, a csepeli önkormány-
zat szociális, egészségügyi és fogyaté-
kosügyi bizottságának elnöke.   

A centrum tevékenységei közé tartozik 
az egyéni esetkezelés, a közösségi élet-
vitel támogatása, felkészítés a digitális 
eszközök használatára. Ehhez 760 te-
lefont, tabletet bocsátanak a centrumok 
rendelkezésére. A programba 1200 fo-
gyatékos személyt kívánnak bevonni. 
A csepeli centrumhoz hasonló intézmé-
nyek az ország 19 megyéjében kezdik 
meg működésüket 2020 januárjáig.  

Sikeres gyermekprogramok az idősek otthonában

Generációk találkozása Fogyatékosokat segítő önálló
életviteli centrum nyílt Csepelen

Nagyon jó hatással van egymásra a két korosztály

AKTUÁLISCIVIL ÉLET

Az előadást követő csapatjátékok valóban felvillanyozták az időseket. Négy-öt fős csoportokat alkotva kirakó-
soztak, horgásztak, célba dobtak, lufit eregettek. Az asztalokból és színes plédekből kialakított „bújócskás” 
akadálypálya egy rövid időre az egészségi problémákat is feledtette.

Vincze Árpád, Árpi bácsi is korát meghazudtolva mókázott a gyerekekkel. „Nagyon  
szeretem ezeket a programokat, a gyerekek érkezése bearanyozza a napom. Bár mindig más 
óvodából jönnek a kicsik, de már az első percekben itt sertepertélnek körülöttem, ragadnak 

rám, pedig nem is vagyok beragasztózva – mondja tréfálkozva az 
idős úr. – Valahogy megérzik a kisugárzást, hogy szeretem őket.  

Az ebédlőben összegyűjtöm az almákat, a játék végén pedig kiosztom  
a gyerekeknek, ezzel is próbálok örömet szerezni nekik.”

Szatmári Mihályné, Marika néni: „Nagyon jó kezdeményezés, hogy idősek és a gyerekek kö-
zös programokon találkozhatnak, ha tehetem én is mindig megnézem az előadásokat. Szeretjük 
a gyermektársaságot, bár sokunk már kinőtt a nagymamakorból, már az unokáink is felnőttek, 
de jó érzés kisgyermekek közelében lenni.”

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. 

Teljes cikkünk a centrum 
ünnepélyes megnyitójáról 

itt olvasható:

fotó: Tóth Beáta

fotó: GM
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Budapest este is lenyűgöző. A főváros 
éjszakai fényei nemcsak a turistákat 
varázsolják el, de az itt élőket is arra 
késztetik, hogy időről időre újra felfe-
dezzék a város szépségeit. Megtapasz-
talhatták ezt a nyugdíjas hajókirándu-
lás résztvevői is, akik ezúttal estébe 
nyúlva élvezhették a dunai programot. 
Borbély Lénárd polgármester a ven-
dégeket köszöntve elmondta, a csepeli 
önkormányzat 2014. október 1-jén, az 

idősek világnapján szervezte az első 
kirándulást, ami az elmúlt években 
rendszeres és népszerű programmá 
vált. Két éve pedig minden évben egy 
esti sétahajózásra is sor kerül. A kivéte-
les panoráma kellemes zenei aláfestést 
is kapott, ezúttal Lőcsey Attila, a No 
Stress Band énekese gondoskodott a jó 
hangulatról. A háromórás programot az 
önkormányzat támogatásával ezúttal is 
a Csepeli Városkép Kft. szervezte. 

Esti hajókirándulás
A parlagfű veszélyes gyomnak 
tekinthető, ezért kötelező az el-
lene való védekezés! Az ingat-
lantulajdonosok, földhasználók 
kötelezettsége a gyom irtása, és 
a parlagfű virágzásának, az aller-
gén pollen levegőbe kerülésének 
folyamatos megakadályozása. 
Az élelmiszerláncról és hatósá-
gi felügyeletről szóló 2008. évi 
XLVI. törvény előírja, hogy „a 
földhasználó köteles az adott év 
június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű-virágbimbó kialakulását 
megakadályozni és ezt az állapo-
tot a vegetációs időszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani”.

A parlagfű-mentesítést elmulasz-
tókkal szemben a hatóság köz-
érdekű védekezést rendelhet el, 
nemcsak termőföldön – amelybe 
a zártkertek is beletartoznak –, 
hanem egyéb bel- és külterületi 
ingatlanon is. A kényszerkaszá-
lás teljes költségét a föld tulajdo-
nosa, illetve használója köteles 
megtéríteni. Egy nyáron többször 
is irtani kell. Módjai: kézi gyom-
lálás, kapálás, kaszálás, füvesí-
tés, talajtakarás, legeltetés, stb.

Jogszabályi határidő: minden 
év június 30. napjáig és aztán 
folyamatosan.

EGYHÁZI ÉLET

Június: apák napja 
vagy pride?
„Meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről ne-
vét kapja minden nemzetség mennyen és föl-
dön” (Efézus 3,14-15.) 

Anyává válni viszonylag egyszerű. Mikor 
egy piciny élet elindul a kifejlődés útján egy 
női testben, ezzel egy időben a hormonok és 
ösztönök is elkezdenek dolgozni benne, hogy 
kilenc hónap elteltével egyszerűen tudja, mit 
is kell kezdenie az újszülöttel.

Apává érni egészen más. Nem ösztönök, ha-
nem tudatos döntések kellenek hozzá. 

Például: hogy ha szeretem a páromat, aki újra 
meg újra bizalmat szavaz nekem és megaján-
dékoz önmagával, akkor azt is szeretnem kell, 
akit ő természetesen, ösztönösen, mint saját 
lényének a meghosszabbítását szeret. Vagy: 
ha egy gyámoltalan, még kiforratlan lény (egy 
gyermek) számít a figyelmemre, az időmre, a 
türelmemre, mert úgy érzi, szüksége van rám, 
akkor ezt a bizalmat nem szabad eljátszanom, 
lemondások árán is meg kell adnom neki 
mindazt, amire annyira szomjazik. Vagy: ha 
azt látom, hogy a gyermekeim túlságosan 
önállótlanok, elkényeztetettek, akkor az ő jól 
felfogott érdekükben fontos lesz „keményíte-
nünk” a nevelésükön, és ezért nem épp kelle-
mes, de nagyon is szükséges beszélgetéseket 
kell kezdeményeznem a családom tagjaival.

Apának lenni mindennél csodálatosabb, hi-
szen a világunk terve, működése mögött is 
egy Apa áll, és mi, férfiak, Őt képviselhet-
jük, Hozzá hasonlíthatunk ezekben a dönté-
seinkben. 
 
Mindez saját gyermek híján, illetve azokon 
felül is működik, személyes hozzáállásunk, 
törődésünk, példaadásunk útján. Sőt gyen-
gébb, bizonytalanabb férfiidentitások szá-
mára is ez a megerősödés, fejlődés útja, nem 
pedig valamiféle más, a teremtés tervében 
sosem volt identitás keresése.
Kéri Tamás lelkipásztor

Védekezzünk a parlagfű ellen!

A Szent István csatahajó elsüly-
lyesztése és az első világháború 
befejeződésének századik évfor-
dulója kapcsán körutazás indul 
Trieszt, Pola és Fiume városok, 
illetve haditengerészeti emléke-
ink felkeresése céljával, szak-

értői kísérettel 2018. szeptem-
ber 23–28. között Budapestről. 
Részletes tájékoztatást az ér-
deklődők a presidium@tkoe.hu
vagy az (1) 33-77-683-as tele-
fonszámon kaphatnak a szerve-
ző Honvédelmi Szövetségtől. 

Körutazás a 100. évfordulón

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

Panoráma, zene, tánc

Gáspár 
Sándor-

né és 
barátai 

is ha-
sonlóan 

véle-
kedtek. 

„Nagyon 
szeretünk ha-

jóval utazni, de még sohasem láttuk 
a Dunáról a kivilágított várost. Alig 

vártuk, hogy kigyúljanak az esti 
fények, nagyon szép innen Buda-

pest. Először vagyunk itt, és nagyon 
örülünk ennek lehetőségnek.”

„Nagyon szép este a város, csodá-
latosak a fények. Négy évvel ezelőtt 
voltam először a hajókiránduláson, 
de ez az első alkalom, hogy esti 
programon veszek részt. A szervezés 
külön köszönetet érdemel, hisz itt 
mindenki jól érezheti magát, jó han-
gulat alakul ki” – 
mondja Beck 
Lászlóné 
Teca.

CIVIL ÉLETCIVIL ÉLET

fotó: GM

fotó: pixabay
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Most minden a focivébéről és a test-
mozgásról szólt: ennek jegyében ren-
deztek sportnapot a Mozdulj Gamer 
Mozgalom szervezői a Csepeli Szur-
kolói Arénában, június 24-én. Miköz-
ben az óriáskivetítőn a világbajnokság 
éppen esedékes mérkőzéseit figyelték 
a nézők, mások különféle ügyességi 
vagy szórakoztató programokon ve-
hettek részt. A különleges események 
főleg a gyerekeket és a fiatalokat von-
zották, akiknek minden ingyenes volt. 

A programokat a csepeli önkormányzat 
támogatta.  

Puskás Márton szervező elmondta, 
hogy a Mozdulj Gamer csapata először 
jár Csepelen, egyébként rendszeresen 
tartanak sportnapokat szerte az ország-
ban. Olyan különleges szórakoztató 
eseményekkel szolgálnak, amikkel so-
kan csak most ismerkednek Magyaror-
szágon, de a nyugati országokban már 
jó ideje népszerűek. Ilyen például az 
e-sport, amely számítógépes játék, és a 
küzdő felek egymás ellen vívhatnak iz-
galmas csatákat. A témában beszélgetést 
is folytattak a színpadon, ahol az MTK 
és a Honvéd profi e-sportolói lenyomtak 

pár meccset is. Igaz, az online sportolás 
semmiféle testmozgást nem kíván meg, 
de szórakoztató időtöltés, és arra hív, 
hogy mégiscsak menjünk ki a szabadba 
focizni és futkározni. A Mozdulj Gamer 
Mozgalom célja eleve az, hogy ne csak a 
számítógép előtt üljünk. Tévhit, hogy – 
ahogy Puskás Márton fogalmazott – a 
„gamerek” tunyák, éppen ellenkezőleg! 

A színpadon fellépett Gabinho pro-
fi e-sportoló, aki online focitudásával 
vívott ki elismerést. Szász Kitti labda-
zsonglőr bemutatóján pedig mindenki-
nek tátva maradt a szája. 

Szilágyi Gergely egy lézerháború után 
szólalt meg: „Nekem rövid ideig tartott 
a meccs, mert hamar »kilőttek«, de na-
gyon élveztem a játékot. Szerencsére én 
is eltaláltam másokat. Most először pró-
báltam ki a lézerharcot. A többi játék is 
élvezetes, de legjobban az élő csocsó 
tetszett.”

Farkas Natália az öccsével vívott szá-
mítógépes csatát: „Online focizunk: 
nagyon figyelni kell a játékra, mert az 
ellenfél kihasználja a hibámat. Egyéb-
ként az igazi focit még jobban szeretem, 
mert izgalmasabb. A Karácsony Sándor 
utcánál lévő aszfaltos pályán szoktam 
futballozni fiúkkal, lányokkal.” • cs. a. 

Két korosztályban (U11 és U13) ösz-
szesen hat-hat anyaországi és hat-hat 
székelyföldi gyermekcsapat vett részt a 
csíkszeredai focitornán. A június 18-a 
és 22-e között megrendezett esemény 
egyik főszervezője Tusnádfürdő, illet-
ve Csepel önkormányzata, házigazdája 
pedig az FK Csíkszereda volt.

A 2007-2008-as korosztály végered-
ménye: 1. FC Székelyudvarhely 2. 
1908 Szentlőrinci Atlétikai Klub (Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre) 3. Kisvárda 
Labdarúgó Akadémia. 

A 2005-2006-os korosztály végered-
ménye: 1. 1908 Szentlőrinci Atlétikai 
Klub (Pestszentlőrinc-Pestszentimre) 

2. UTE Labdarúgó Akadémia (Újpest) 
3. FC Székelyudvarhely.

Gyimesi László, a Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület szakosztályvezetője így 
értékelt: „Nagyon jó hangulatú, kiválóan 
szervezett tornán vett részt klubunk két 
korosztálya, melyen új barátságok köttet-
tek a székely és a magyar gyerekek kö-
zött. Remélem, hogy a velünk utazó szü-
lők is annyira jól érezték magukat, mint 
a gyerekek. A játékosok kihozták maguk-
ból a maximumot, csak egy kis szerencse 
kellett volna ahhoz, hogy az eredmények 
sokkal jobbak legyenek; ennek ellenére 
szakmailag elégedett vagyok velük.”

SPORT SPORT

Játékos sportnap az arénában Harmadik Székely–Magyar 
Utánpótlás Futballtorna

A Mozdulj Gamer Mozgalom célja az, 
hogy ne csak a számítógép előtt üljünk

VÁRJUK KÖZÖSSÉGI OLDALUNKON IS!
» Kövessék a Csepeli Hírmondót Facebook-oldalunkon is! Naponta frissülő közéleti, sport- és 
szabadidős hírekkel, információk várjuk olvasóinkat. Beszámolunk a kerületben zajló eseményekről, 
programokról. A rendezvényekről készült fotóink is megtekinthetők itt.  
» A kultúra iránt érdeklődők a Csepel Galéria megújult közösségi oldalán tájékozódhatnak a legújabb 
művészeti hírekről, kiállításokról.  Olvasóink bizalmának köszönhetően lapunknak már több mint ezer 
kedvelője van. Látogasson el ön is oldalainkra, hogy naprakész lehessen a kerület életében!

A huszonnégy csapat 
öt napon át közel száz 
mérkőzést játszott

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

A könyvtár programjai ősszel folyta-
tódnak.

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 

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: július 4-én.

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 nyitvatartás augusztus 31-éig:  
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. 

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:. 06-30/4141684

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! 70-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

* * *

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

Augusztus 20-a, 17 óra: Szent István-
napi köszöntő

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd 8–14 és 
csütörtök 13–19 óráig. Júliusban zárva! 
Augusztusban keddenként 8–18 óráig.

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Szeptember 11-e, 17 óra: Koosán Ildikó 
költő, műfordító új kötetének bemuta-
tója.
Szeptember 25-e, 17 óra: Baranyi Fe-
renc Kossuth- és József Attila-díjas költő, 
író, műfordító irodalmi estje.

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 Együttese 
(CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli Kép-
zőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, Komplex 
Tánciskola, Alakformáló Tornaklub, Zumba-
fitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, Nyugdíjas 
Nosztalgiaklub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, 
Bánóczi Cardio-Box, Otthon Theatrum 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

Július 5-e, 17 óra: a Csepel Galéria Baráti Kör 
Nyár című kiállításának megnyitója.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Hozzávalók 
2,5 kg krumpli felkockázva
0,5 kg vöröshagyma felaprítva
2-3 db paradicsom felaprítva
2-3 db zöldpaprika (lehet erős is) felaprítva
3-4 gerezd zúzott fokhagyma
2 db babérlevél, só, őrölt pirospaprika, őrölt 
bors, őrölt kömény
1 kg füstölt marha- vagy sertésnyelv
20 dkg mangalicaszalonna, taréjnak
10 dkg mangalicazsír
2 dl száraz vörösbor

3 kígyóuborka vékonyra szeletelve
2 gerezd fokhagyma nagyon apróra vágva
só, ecet, cukor
görög- vagy házi joghurt

A nyelvet megfőzöm, majd felszeletelem.  
A hagymát a zsíron (előtte a szalonnából 
„kakastaréjt” varázsolok) megdinsztelem, 

hozzáadom a 
pirospaprikát, 
felöntöm a nyelv 
főzővizével. Majd 
beleteszem a 
paradicsomot, a 
paprikát, fok-
hagymát, babér-
levelet. Sózom 
és tíz percig 
rotyogtatom. Az-
után jöhet bele a 
krumpli és a bor, 
végül az utolsó 
öt percre a hússal 
és a borssal, köménnyel összerottyantom. Az uborkát vékony-
ra szelem, lesózom, öt perc után óvatosan kicsavarom, leöntöm 
róla a sós levet. Készítek egy jó kis ecetes-cukros-fokhagymás 
öntetet, ezzel nyakon zúdítom, majd alaposan lehűtöm. Tá-
laláskor jöhet rá a joghurt. Aki ebből beebédel, estére már csak 
jéghideg dinnyét kíván, esetleg egy kis rozét. Jó étvágyat!

Németh Szilárd: így főzök én

Paprikás krumpli füstölt nyelvvel 
és joghurtos uborkasalátávalÉvről évre egyre népszerűbbek a 

nyári táborok. Katonai, sport, filmes: 
a bőséges kínálatból nehéz választa-
ni. Az idei táborozási trendekről Tóth 
Bélával, a Táborfigyelő.hu vezetőjé-
vel beszélgettünk.

„Ezen a nyáron rekordot dönthet a tá-
borozók száma, több mint kétszázezer 
gyermek tölti majd vakációját valamilyen 
táborban. A legtöbben elsősorban július-
ra foglalnak időpontot, de sokan tábo-
roznak a szünidő kezdetén is. Augusztus 
inkább a családi nyaralások időszaka, 
ekkor visszaesik valamelyest a táborozá-
si kedv” – mondja Tóth Béla. Egyúttal 
kiemeli, idén népszerűbbek a napközis 
táborok. Az árak tekintetében a tavalyi 
évhez képest minimális növekedés vár-
ható, bár a táborozás költségei hatalmas 
szórást mutatnak. Az ottalvós táborok 
átlagára egy hétre 46 ezer, a napközisé 
30 ezer forint körül alakul.

Kézművestől 
az alkalmazásfejlesztőig
A hagyományos táborok mellett egyre 
népszerűbbek a különleges tematikájú 
programok. A legtöbben az informa-
tikai és programozótáborokat keresik, 
de a katonai és military táborok is igen 
kedveltek. A hagyományosnak számító 
kézműves-, lovas-, színjátszó-, nyelvi és 
sporttáborok mellett egyre több a külön-
leges időtöltést kínáló program is. Akik 
kedvet éreznek, kipróbálhatják a jobb 
agyféltekés rajzkurzust vagy animációs 
rajzfilmet készíthetnek. Az üzleti élet 
iránt érdeklődők kis menedzserekké 
válhatnak, ugyanakkor a detektív- és 
szabadulótáborok is sokakat vonzanak 
– sorolja a legkeresettebb nyári progra-
mokat a szakember. 

A táborok egyre 
specializáltabbak. 
Ritkán találni álta-
lános filmes tábort, 
helyette a Harry 
Potter, A Gyűrűk 
Ura, vagy a Csilla-
gok háborúja köré 
épül a program te-
matikája. Ugyanez 
tapasztalható az in-
formatika világában 
is, ahol külön elfog-
laltságot kínálnak a 
webfejlesztő, a mo-
bilos alkalmazásfej-
lesztő, a robotika és 
a programozás iránt 
érdeklődőknek.

Mi alapján 
válasszunk?
„Elkészült egy tá-
boros szakmai mi-
nimumprogram, 
mely tartalmazza a 
táborozás kapcsán 
elvárható legalap-
vetőbb követelményeket, iránytűként 
szolgál a keresésben. Többek között kitér 
a táborfelügyelők, a szabadidős progra-
mok, a szállások, az étkezés minőségére, 
valamint az okoseszközök használatára 
is” – magyarázza Tóth Béla.  Egyúttal 
hangsúlyozza: a jó tábor élményekben 
gazdag, aktív programokra épül. A gye-
rekeket manapság rengeteg impulzus 
éri, így a szülők emlékeiben élő klasz-
szikus táborozások keveset nyújtanának 
a mai fiataloknak. Érdemes előszűrni a 
táborokat, megnézni, melyek felelnek 
meg leginkább a pénztárcánknak, ki-
választhatjuk a helyszínt, eldönthetjük, 
hogy napközis vagy ottalvós legyen-e, 
de a végén fontos, hogy gyermekünk-
kel közösen válasszunk. Ha bevonjuk 
őt a döntési folyamatba, akkor már az 
első pillanattól nyitottabban áll a tábo-
rozáshoz. Az, hogy mit csomagoljunk, 
melyek a legszükségesebb eszközök, az 

táborspecifikus, erről a program szerve-
zői adnak felvilágosítást. Más szüksé-
geltetik egy sport-, egy sátor-, vagy egy 
idegen nyelvi tábornál. Váltás ruha, or-
vosi igazolás, elemlámpa azonban min-
denhol hasznos lehet. 

Még lehet jelentkezni
Április végére a táborok többsége betelt, 
a kereslet azonban nem csökkent, így a 
táborszervezők engedve a piaci nyomás-
nak, pótturnusokat indítottak. Jelenleg 
is több mint 1200 tábor közül válogat-
hatnak az érdeklődők a Táborfigyelőn. 
Érdemes azonban időben elkezdeni a 
keresgélést, hisz minél később fogla-
lunk, annál biztosabb, hogy valamilyen 
kompromisszumot kell kötnünk, a hely-
szín, az ár vagy éppen a tábor tematiká-
ját illetően. Ha igazán a csemeténkhez 
illő programot szeretnénk, mihamarabb 
döntsünk! • Potondi Eszter

A jó tábor élményeket ad

A jó tábor élményekben 
gazdag, aktív 
programokra épül 

SZÜNIDŐ

fotó: pixabay
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INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelke-
ző, bekerítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év il-
letékmentesség. Nagyon csendes helyen, távol a város 
zajától. Szabályos 36mx25m-es /900nm/ egyszintes 
telek. Közművek az utcában. Ár: 5,9 mFt. 
T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panorá-
ma 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

CSERE________________________________________ 
ELCSERÉLNÉNK Szabadság u.-i III. em.-i, 68 nm-es 
2+2 félszobás külön bejáratú, erkélyes, öröklakásunkat 
értékkülönbséggel, csendes, jó állapotú csepeli sorházi 
lakásra, ikerházfélre. T.: 06-20-522-7761________________________________________ 
CSERÉLÜNK két családi házrészt Csepelen két lakóte-
lepire. Vidék is érdekel. T. 06-1-420-3153

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék 
készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
MAGAS áron vásárolok, mindennemű régiséget, var-
rógépet, hanglemezeket, bundákat, órákat, porcelá-
nokat, bútorokat, festményeket, bizsukat, érmeket, 
teljes hagyatékot, kiürítéssel, díjtalan kiszállás, becs-
lés. Molnár Enikő T.: 06-20-365-1042 

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT Dél-Pesten, a Vitart Stúdió 
szakmai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógy-
torna és manuálterápia, speciális gerinctréningek, 
pszichodiagnosztikai feltárás, orvosi gyógymasszázs. 
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-oldalon található.
Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55.    
email: linda@laskaitreningek.hu
web: laskaitreningek.hu    Facebook: Vitart Stúdió

ÁLLÁS:________________________________________ 
CSEPELI bútorboltba férfi eladót keresünk. 
Jelentkezni: pegabutor@gmail.com vagy telefonon: 
06-70 279-0747

KÉZI takarítói állás. Feladat a nagybani piac terüle-
tén lévő hulladék kézi erővel történő összegyűjtése, 
szelektálása, tároló edényekben való elhelyezése, a 
hulladékgyűjtő edények ürítése. Bérezés megegyezés 
szerint. Jelentkezni személyesen BNP Zrt, 1239 Buda-
pest, Nagykőrösi út 353. Tel: 06-70/657-8165________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali belépéssel felve-
szünk acélszerkezeti lakatost, hegesztőt, acélszerke-
zet gyártásban jártas műszaki előkészítőt. 
T.: 06-30-462-2518, 06-30-932-6272________________________________________ 
UDVARI segédmunkást keresek. T.: 276-7503

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtö-
rések megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók 
wc-ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték sze-
relés. Munkáinkra garanciát llalunk. Hívjon bizalom-
mal. T.: 06-1-402-4330, 06-20-491-5089________________________________________ 
KERTI munkát vállalok: Kerítés, építés, kertren-
dezés, fűnyírás, sövénynyírás, fakivágás, házkörüli 
munka, kisebb kőműves munkák, javítások stb. 
T.: 06-20-475-7537, 276-1925________________________________________ 
AKCIÓ! Alumínium és műanyag redőnyök, szúnyog-
hálók, napellenzők, roletták, zsaluziák, garázskapuk, 
műanyag nyílászárok készítése és javítása. Okos otthon 
rendszerek. T.: 06-20-241-5224 www.tande.hu

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 bemu-
tatkozás. T.: 06-20-546-8358

HIRDETÉSREJTVÉNY

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a vastagabb 
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod! 

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Nyári szünidő

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. július 9.  

Sorsoltunk! A június 14-ei skandináv rejtvény nyertese: Szűcs Lászlóné 1211 Budapest, Táncsics M. u. A gyerekrejtvény nyertese: Nagy Tímea 1213 
Budapest, Kőrösi S. 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, július 12-én, csütörtökön jelenik meg.

IM
P

R
E

S
S

ZU
M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Végtag, amin állunk

2. Az a focista, aki kézzel is hozzáérhet a labdához

3. Hajít

4. Tréner

5. Azonos célért küzdő játékosok alkotják

6. Játékvezető

7. Szél „teszi”

8. Régebben korner, ma sarokrúgás 

9. Rohamoz

10. Vadász rejtekhelye

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!

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.

A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk!  

Hirdetésfelvétel 
a szerkesztőségben: hétfő, kedd, 

szerda 8-16 óráig. 

1215 Budapest.,
Csete Balázs u. 15.,

info@csepelihirmondo.hu

APRÓHIRDETÉSEK   
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Kellemes nyarat és
élményekben gazdag
szünidőt kívánunk!

TANFOLYAMOK A NYÁRON
JÚNIUS 18. – SZEPTEMBER 3.

  

LATIN CARDIO
HÉTFŐ 19.00-20.00

  

ALAKFORMÁLÓ TORNA
HÉTFŐ 19.00-20.00

  

GERINCTORNA
HÉTFŐ 18.00 – 19.00

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!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ- NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Júliusban és augusztusban előzetes bejelentkezés szükséges!
A belépés díjtalan!

Gyufacímkéken az egykori csepeli gyár termékei- kamarakiállítás
A belépés díjtalan!

Nordic Walking- sportgyaloglás oktatás
Szabadtéren ismerkedünk meg a bot sporteszköz használatával és 1,5 
órát tempósan gyalogolunk. Időpont: július 19., 9.30. Érdeklődni lehet 
Menyhértné Terinél a 0630/3133991-es telefonszámon.

Július 16-20.
JOBB AGYFÉLTEKÉS FESTŐTÁBOR

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 karakte-
rábrázolást,  megismered a képregényrajzolás alapvető formai jegyeit.

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

Július 30. - augusztus 3.
VERONILLA SZÍNI-TÁNC ÉS ÉNEK STÚDIÓ TÁBORA
Játssz velünk Színházat 7-14 éves korig! A turnus egy fantasztikus 
előadással zárul, melyet szülők, barátok ismerősök tekinthet-
nek meg! Érdeklődni és jelentkezni lehet Dévényi Juditnál a 
0670/3267917-es telefonszámon.

NYÁRI NYITVA TARTÁS (JÚLIUS, AUGUSZTUS): 
hétfő: 8.00-20.00, kedd- péntek: 8.00-16.00, szombat- vasárnap: zárva

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     

HALADÓ HASTÁNC 
szerda: 19.30-20.30

SZENIOR ÖRÖMTÁNC TÁBOR 
július 16-20.

ZUMBA 
hétfő, szerda: 19.00-20.00

MINDENKINEK KELLEMES 
NYARAT KÍVÁNUNK! 
MŰVELŐDÉSI HÁZUNK 
ÉS A KÖNYVTÁR AUGUSZTUSBAN 
ZÁRVA TART!

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

NYÁRI NYITVA TARTÁS:
Hétfő-csütörtök: 11.30-19.30, Kedd, szerda, péntek: 8.00-16.00

PROGRAMOK:

Örökifjak Táncklubja
Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs szükség! Mozgás, öröm, 
forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló memória gyakorlat. 
Klubvezető: Tóth Gyuláné. kedd: 9.00-10.30

Wing-Tsun Kung-fu
Autentikus harcművészet, önvédelmi rendszer.
Vezeti: Pataky Gábor, hétfő 18.00-19.30

Zumba
Kolumbiából származó, könnyen elsajátítható, latin ritmusokra épülő 
tánc, mely fitness program is egyben. Aerobik és különböző táncok lépése-
iből tevődnek össze a mozdulatok. Vezeti: Zeitler-Pinelli Andrea
hétfő-csütörtök: 18.00-19.00

Az ANNO DOMINI MMXVIII kiállítás megtekinthető:
2018. június 29-tól július 23-ig. Hétfő, szerda: 12.00-19.00,
kedd, csütörtök, péntek: 8.00-16.00

PROGRAM

Szereplők:
Egyházi Géza, Nyertes Zsuzsa,

Harsányi Gábor, Csengeri Attila,
Fogarassy Bernadett

Szabadtéri színházi est
2018.06.30. szombat,

20 órától

Szabadtéri színházi est
2018.06.30. szombat,

20 órától

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

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

Kabaré
a

köbön
kabaréjelenetek

operett- és
musical-dalokkal

Kabaré
a

köbön
kabaréjelenetek

operett- és
musical-dalokkal

A Szabó Magda Közösségi Tér Galériája 
szeretettel várja kedves vendégeit

a Csepeli Alkotó Fórum
és barátai éves kiállításának

megnyitójára

ANNO
DOMINI
MMXVIII

2018. június 29-én 18 órára

Bevezetőt mond
Erdei Kvasznay Éva

művészetszervező, képzőművész
 

A kiállítást megnyi�a
Kopócsy Judit

festő, textilművész
 

Közreműködik
Vaskó Andrea

ének
 

A kiállítást rendezte
Erdei Kvasznay Éva

Farkas Enikő

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

Daru-domb

CSALÁDI PROGRAMOK,
TNT KONCERT, 
TŰZIJÁTÉK

részletek 
hamarosan

AUGUSZTUS

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT
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CSEPEL NAPJA
Július 18., 19 óra – Szent Imre tér

Mindenkit szeretettel várunk!

bon-bon


