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A csepeli képviselő-testület áprili-
si ülésén elfogadta a rendőrség és a 
tűzoltóság beszámolóját. Útépítések-
ről, felújításokról, valamint a Királyer-
dei Művelődési Ház színháztermének 
felújításáról is döntöttek.  

A képviselő-testület elfogadta a kerületi 
rendőrkapitányság 2016. évi beszámolóját. 
A kerületi rendőrkapitányság beszámolójá-
ból kiderül: az elkövetett bűncselekmények 
legnagyobb hányadát a vagyon elleni bűn-
cselekmények teszik ki, a lakásba, házba 
történő betörések, lopások. Ezek főleg hét-
köznapokon, elsősorban a délelőtti órák-
ban, késő ősszel pedig a délutáni órákban, 
sötétedés után történnek. Az összes rend-
őri eljárásban regisztrált bűncselekmények 
száma minimálisan (2,1%-kal) nőtt, a ki-
emelten kezelt bűncselekmények száma a 
2015. évhez képest 10,7%-os csökkenést 
mutat. Szilágyi Sándor rendőr alezredes, a 
csepeli rendőrkapitányság vezetője szóbeli 
kiegészítésében elmondta, a rendőrség si-

keres évet zárt. „Átgondolt és folyamatos 
munkával megállítottuk és visszaszorítottuk 
a vagyon elleni bűncselekmények számának 
emelkedését, valamint jelentős eredményeket 
értünk el a gépjármű-lopások megelőzése 
és felderítése területén.” Hozzátette: a kép-
viselő-testülettel szorosabb együttműkö-
dést alakítottak ki, és az együttműködési 
megállapodás értelmében havi 10,5 millió 
forint áll rendelkezésre a szabadidős jár-
őrtevékenység biztosítására. A jövőbeni 
feladatokról szólva a bankkártyákkal való 
visszaélések elleni küzdelmet jelölte ki. 

A képviselő-testület elfogadta a kerüle-
ti hivatásos tűzoltó-parancsnokság 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót is. 
E szerint az állomány 469 esetben vonult 
káreseményhez. A tűzoltókat 140 alkalom-
mal riasztották tűzesethez, és 93 alkalom-
mal hajtottak végre műszaki mentést. A 
parancsnokság is jó kapcsolatot alakított ki 
az önkormányzattal. A kerület anyagilag és 
erkölcsileg is támogatja a tűzoltókat. 

Metrans- és kormányzati 
pénzek útépítésekre
A 2008 óta Csepelen működő Metrans 
olyan megállapodást kötött az új konténer-
termináljukról az önkormányzattal, mely 
szerint 500 millió forint támogatást adnak 
csepeli közlekedés-fejlesztésekre. Ezt a fej-
lesztési pénzt az ellenzék el akarta utasítani, 
de kisebbségben maradtak. Így az első 250 
millió forintos támogatást – amit útfejlesz-
tésre fordít a kerület – a Metrans átutalta 
Csepelnek. A polgármester szerint az útépí-
tés kiemelt feladat, mert a kerületben mint-
egy 50 km burkolatlan út található. Borbély 
Lénárd azt is bejelentette, hogy Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő közbenjá-
rásának köszönhetően a kormány további 
800 millió forintot adott a Királyerdő út 
teljes hosszának leaszfaltozására, emellett 
további útfelújításra is fognak pályázni.

A képviselők támogatták, hogy az ön-
kormányzat pályázzon a Popieluszko (ré-
gen Ságvári) utca felújítása. A beruházás 
becsült összege bruttó 99 millió forint, 
amelyhez 49 millió forint támogatás igé-
nyelhető. 

Megújul a művelődési ház
A képviselők elfogadták a Királyerdei Mű-
velődési Ház színháztermének komplex 
felújítását és rekonstrukcióját. A Királyer-
dei Művelődési Ház az 1971-es átadása óta 
változatlan formában üzemel, épületszerke-
zete, közművei, épületgépészete és színpadi 
technikája elavult állapotban van. A bruttó 
100 millió forint értékűre becsült beruhá-
zás során korszerűsítik a fűtést, a világítást, 
kicserélik az elektromos hálózatot, felújít-
ják a víz- és csatornahálózatot, valamint a 
tetőszigetelést. A színpadot, a színházterem 
fény- és hangtechnikai rendszerét felújítják, 
a nézőtér és a színpad is megújul. A felújí-
tást Horváth Gyula, a balliberális pártok 
polgármester-jelöltje (DK) nem támogatta. 

A képviselő-testület támogatja a Csepel 
Egyesített Bölcsődék belvárosi Tagbölcső-
de komplex tetőfelújítását és homlokzati 
hőszigetelését. A felújításra 61 millió fo-
rintot különítettek el. 

Nyári napközis tábor
A képviselők egyhangúlag szavaztak az 
idei nyári napközis táborról. Az évek óta 
nagy népszerűségnek örvendő tábor to-
vábbra is a Sport-, Szabadidő- és Rendez-
vényközpontban (Hollandi út 8-10.) lesz 
megtartva.

A UPC Magyarország Kft. megkereste az 
önkormányzatot, hogy Csepel területén 35 
folyókilométer hosszúságban szélessávú 
optikai hálózatot építene ki. A testület en-
nek nem látta akadályát, így a szolgálta-
tóval kötött együttműködési megállapodás 
értelmében 2500 háztartásban lesz széles-
sávú internet. 

A képviselő-testület bruttó 250 ezer forint 
vissza nem térítendő támogatást szavazott 
meg az Algernon Alapítvány (Mészáros 
Jenő Speciális Általános Iskola) részére, 
valamint úgy döntött, Kállay Endre ver-
seskötetének kiadását bruttó 200 ezer fo-
rinttal támogatja. 

A képviselők döntöttek a 2016. év marad-
vány megállapításról és felhasználásának 
módjáról is. Erre azért volt lehetőség, 
mert a csepeli önkormányzat mára közel 
4 milliárd forintos tartalékkal rendelke-
zik, adóssága pedig nincsen. Emlékezte-
tőül: a szocialisták 2010-ben 3,8 milliárd 
forintos hiánnyal adták át a kerületet. 
● Lass Gábor

Sikeres évet zárt a rendőrség, megújul a Királyerdei 
Művelődési Ház színházterme

Üléseztek a képviselők

Országjárás
A Fidesz május 2-án országjárásba 
kezdett a nemzeti konzultáció témá-
iban. Ennek keretében május 8-án 
Csepelre látogat dr. Kontrát Károly, 
a Belügyminisztérium parlamenti ál-
lamtitkára, aki a Rákóczi Kert Civil és 
Közösségi Házban tart fórumot. Kez-
dés: 18.30. 

Május 25-én Rogán Antal, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda vezetője érke-
zik a kerületbe. A fórum a Királyerdei 
Művelődési Házban lesz. 

Mindkét eseményen jelen lesz Németh 
Szilárd, a Fidesz alelnöke is, aki május 
16-án Sajószentpéteren, május 23-án 
a III. kerületben, 24-én a X. kerület-
ben tart lakossági fórumot a nemzeti 
konzultációval kapcsolatban.

A szervezők minden érdeklődőt várnak!
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Csak a hídpillérek maradnak meg a 
ma ismert Gubacsi vasúti hídból, ha 
megkezdődik annak teljes újjáépíté-
se. Uniós források felhasználásával, 
állami pályázattal új kerékpáros híd is 
épül. A közúti híd felújításának előké-
születeit a Fővárosi Közgyűlés kezdte 
meg. Ezzel három új híd lehet belát-
ható időn belül a jelenlegi kettő, le-
romlott állapotú helyett. Az ellenzék 
különböző politikai indokokra hivat-
kozva tiltakozik. 

Várhatóan jövő év októberétől indul el a 
Gubacsi vasúti híd újjáépítése és a kerékpá-
ros híd építése. Valamivel később indulhat 
a jobb állapotú, de szintén felújításra szo-
ruló közúti híd rekonstrukciója. Technikai 
szempontból ez így biztonságosabb, hiszen 
ha egyszerre dolgoznak az összes hídszer-
kezeten, egymást is akadályozhatják. 

A vasúti híd állapota a rendszerváltás óta 
kritikussá vált. A lezárásával több ezer em-
ber veszítené el a munkahelyét. Így gyorsan 
kell lépni, és folyamatosan fenn kell tarta-
ni a közlekedést: ezért egy ideiglenes hidat 

is építenek a munkálatok idejére. A vasúti 
híd a pillérektől eltekintve teljesen új lesz. 
Mellette szintén egy teljesen új, kerékpáros 
híd épül, a Duna alatt pedig új közműala-
gutat építenek ki Csepel biztonságos ellá-
tása érdekében. Az összesen 10 milliárd 
forintos projekt keretében kicserélnek még 
500 méternyi sínpályát. A szükséges enge-
délyek rendelkezésre állnak, az átépítés be-
fejezése 2021-re várható. Az uniós pályázat 
előkészítésében és a benyújtással kapcsola-
tos lobbiban aktív szerepet játszott Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, valamint 
a csepeli önkormányzat. 

A közúti átkelőt 1997-ben újították fel. Az 
elmúlt húsz év azonban megviselte ezt a 
hídszerkezetet is, ezért a Gubacsi közúti 
híd rendbetételére Borbély Lénárd polgár-
mester adott be javaslatot a Fővárosi Köz-
gyűlésben. Ott a közelmúltban szavazták 
meg a hídfelújítások tervezési költségeit. 

Az ellenzék tiltakozik
Dr. Szabó Szabolcs, az Együtt politikusa és 
a csepeli MSZP felháborodásuknak adtak 
hangot az új hidak hírére. Szabó az uniós 

pénzt sajnálja Csepelre. „A kérdés csak az, 
hogy ezt miért nem a Metrans finanszírozta, 
hiszen miatta kell bővíteni a hidat?” – írta 
az Együtt politikusa a híd tervezéséről. 
A híd ugyanakkor a MÁV-hoz tartozik, a 
tucatnyi használó közül pedig a Metrans 
csak egy. Vagyis súlyos diszkrimináció 
Szabó javaslata. A csepeli MSZP közle-
ményben tiltakozott. Ők a kínai kapcso-
latok fejlesztését és a keleti nyitást hibáz-
tatják a felújítás miatt. A párt azt követeli, 
hogy a hidakat politikai okokból egyszerre 
újítsák fel. Így akkor is csúszna a vasúti 
híd újjáépítése, ha emiatt több ezer ember 
veszítené el a munkahelyét. A hídellenzés 
szószólója a 24.hu ellenzéki lap lett. Ők azt 
kifogásolják, hogy 10 milliárd forintba ke-
rül a két új híd, valamint az ideiglenes híd a 
sínekkel és az új közműalagúttal, amikor a 
nagy Dunán egy vasúti híd önmagában 14 
milliárdból jött ki 2009-ben.

Kettő helyett három: teljesen 
megújulnak a Gubacsi hidak

AKTUÁLIS

A vasúti híd a pillérektől 
eltekintve teljesen új lesz. 
Mellette szintén egy új 
kerékpáros híd is épül
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Május első felében megkezdődik a Da-
ru-domb és a mellette lévő közpark teljes 
körű felújítása. A terület zöldfelületi meg-
újítása mellett új, burkolt gyalogos ösvé-
nyek kialakítása is megvalósul. 
Az átalakítás után akadálymentesen lehet 
lejutni a Kis-Duna-part menti sétányra,  
a vízpart felé pedig ülőfalakat alakítanak 

ki LED-es díszkivilágítással. Megújul  
a rendezvénytér, a park új, intelligens köz-
világítást kap és egy új gördeszka-pálya is 
lesz a meglévő fitneszpark mellett.

A kivitelezési munkálatok előreláthatólag 
a nyár végéig tartanak majd. A felújítást 
követően egy természetközeli, a vízpart-

tal kapcsolatot teremtő parkban tölthetik 
szabadidejüket az oda látogatók, és Csepel 
egy méltó szabadtéri rendezvényhelyszín-
nel gazdagodik. 

A kivitelezési munkálatok alatt a lakosság 
megértését és türelmét kérjük! 
● Csepel.hu

Megújul a Daru-domb és környéke

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

ANyák NApjA ALkALmáBóL
SzeretetteL köSzöNtüNk miNdeN kedveS

édeSANyát, NAgymAmát éS dédNAgymAmát!
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A csepeli városvezetés április 3-ától 
Nagyné Kovács Tímeát bízta meg a 
Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
intézményvezetésével. Vele beszél-
gettünk. 

A háromgyermekes édesanya, aki már egy 
unokával is büszkélkedhet – a családi ha-
gyományokat követve – a Péterfy Sándor 
utcai kórházban kezdett dolgozni mint fel-
nőtt szakápoló és vesebetegeket dializáló 
nővér. Három műszakos munkarendje mel-
lett látta el családi teendőit. Akkor még a 
kerületben lakott, nagyon sok minden köti 
Csepelhez: gyermekei itt jártak bölcsődé-
be, óvodába és iskolába. Ma már Szigetha-
lomról jár be új munkahelyére. Több éven 
keresztül vezette a Gyermekjóléti Köz-
pontot, 2010 szeptemberétől a HSZI intéz-
ményvezető-helyettese, 2013 júliusától az 
önkormányzat szociális és egészségügyi 
referense. Április elejétől a HSZI megbí-
zott intézményvezetője lett. 

„Az egészségügyből kerültem a szociális 
területre: családgondozó asszisztensként 
1998-ban kezdtem el dolgozni az akkor 
még csak pár hónapja alakult Gyermekjó-
léti Szolgálatnál. Nagyon kemény ez a mun-
ka, de nagyon szeretem, s úgy érzem, hogy 
mindenkivel megtaláltam a közös hangot. 
A segítségnyújtásért hálásak az emberek,  
a bizalmukba fogadnak bármely korosztály-

ról legyen is szó. A „köszönöm” szó jelenti 
az egyik legnagyobb jutalmat ezen a pályán. 
Fő szakterületem 2010-ig a gyermekvédelem 
volt, sok hányattatott sorsú, nehéz szociális 
körülmények között élő gyereket láttam, oly-
kor még éjszaka is mentem ki családokhoz. 
Előfordul olyan is, hogy – szakmai nyelven 
fogalmazva – ki kell emelni egy gyermeket  
a családból. Ezek nehéz helyzetek, de meg 
kellett tanulnom, hogy nem szabad más 
problémáját magamra venni, hiszen akkor 
nem tudom ellátni a feladatom. Természe-
tesen ezt a munkát teljesen letenni nem le-
het, nekem is volt olyan időszakom, amikor 
elfáradtam, de a családi háttér mindig erőt 
adott” – mondja Nagyné Kovács Tímea, 
akinek az jelenti a sikert, ha megoldja, 
vagy enyhíti egy család problémáját. „De 
természetesen a szakmai elismerés is na-
gyon jólesik. Szakmai pályafutásom alatt a 
legnagyobb kitüntetést a Zalabai Gábor-díj 
jelentette, amelyet tavaly kaptam meg, de  
a szociális munka napján kapott polgármes-
teri kitüntetés is fontos elismerése a mun-
kámnak” – teszi hozzá. 

A HSZI az egész kerület lakosságának – 
gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek 
egyaránt – nyújt segítséget, támaszt, és 
biztosít szociális és gyermekvédelmi el-
látásokat. „Szeretném, ha azok, akiknek 
gondja van, bátran fordulnának hozzánk: 
munkatársaimmal azon fogunk dolgozni, 
hogy a megfelelő segítséget mindenki meg-
kaphassa. Fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy intézményünket bárki értesítheti, ha  
a közvetlen környezetében bajban lát vala-
kit, akár felnőttnek, akár gyermeknek kell 

segíteni. Számítok a munkatársaimra, bízva 
abban, hogy az összefogás, a közös csapat-
munka mindig meghozza gyümölcsét” – te-
szi hozzá. ●  Antal Zsuzsa

Bemutatjuk Nagyné Kovács Tímeát, a HSZI megbízott intézményvezetőjét

„Segítek, ez a hivatásom”

„A »köszönöm« szó jelenti 
az egyik legnagyobb jutalmat 
ezen a pályán”

ELÉRHETŐSÉGEK

Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
(1211 Budapest, Kiss János altábor-
nagy u. 54.); telefon: 278-0810

A HSZI munkaidőn túl is hívható: 
Krízistelefonszám: 06-20/518-9150 
A szám munkanapokon, hétfőtől csü-
törtökig 18 órától másnap reggel 8 
óráig, pénteken 14 órától hétfő 8 órá-
ig, munkaszüneti napokon 24 órában 
hívható.  

Nagyné Kovács Tímea

Felújított játékok, 
megszépült szabadidőpark
Május 5-én ismét birtokba vehetik a családok, a gyerekek a 2016 
tavaszán átadott kalózhajós szabadidőparkot, melynek karban-
tartási munkálatai a télen kezdődtek. Megújult parkban tölthe-
tik el a szabadidejüket a csepeliek: lefestették a faragott fa rugós 
játékokat, statikus mászókákat, kicserélték a hajó kötélhálóját.  
A csúszda alatti mászódombon a kikopott fű helyére egy 72 négy-
zetméteres színes ütéscsillapító gumiburkolat készült. Kialakítot-
tak egy automatikus öntözőrendszert, elkészül egy új faház is. 
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Egykori május elsejék hangulatát idéz-
ték fel a Királyerdei Művelődési Ház 
udvarán a program szervezői. Volt sült 
kolbász, vattacukor, hideg sör, a gye-
rekeknek vidámpark, és minden, ami a 
kikapcsolódáshoz kell.  

Programok minden 
korosztálynak
A hangulatot a Csepeli Auth Henrik Fesz-
tivál Fúvószenekar műsora alapozta meg, 
majd az ungvári Akcent mazsorett együt-
tes tagjai szórakoztatták a közönséget: a 
látványos produkciót az Egressy művésze-
ti középiskola fúvószenekar kísérte. 

Volt meseelőadás, állatbemutató, sőt még 
nem létező tárgyak tárlata is. A telt házat 
vonzó rendezvényen – melyet a Csepeli 
Városkép munkatársai szerveztek, s a ke-
rület önkormányzata támogatott – nagy 
sikert arattak a veterán rendőrségi jármű-
vek, a KGST motorkerékpárok, s a régi 
plakátok kiállítását is sokan megnézték.  

Vályogtégla a földbe
Idén ünnepélyes pillanata is volt a majális-
nak. Borbély Lénárd polgármester lerakta 
a művelődési ház kertjében épülő tájház 
alapkövét: jelképesen egy vályogtéglát he-
lyezett a földbe. A csepeli önkormányzat 

támogatásával egy közel hatvan négyzet-
méteres tájház épül fel, amely a jövő gene-
rációinak tanúskodik majd a kerület törté-
nelmi múltjáról. 

„Olyan 1930-as évekbeli tájházat tekint-
hetnek majd meg az érdeklődők, amely még 
magán viseli a népi építészet jellegzetes 
jegyeit. Az épület konyhából, kamrából és 
szobákból áll majd, berendezése az akko-
ri csepeli munkáscsalád életét mutatja be. 
A másik szobában néprajzi kiállítás lesz, 
amely régebbi korokat elevenít fel és a nép-
ismeret tananyagához szervesen kapcsoló-
dik” – mondta el lapunknak Molnár Krisz-
tián intézményvezető. 

Sör és virsli 
Nem múlhat el egy igazi retro majális sör 
és virsli nélkül. Három korsó sört és három 
pár virslit kellett elfogyasztaniuk azoknak 
a jelentkezőknek, akik a már hagyomá-
nyos sör-virsli versenyre jelentkeztek. Öt 
bátor, vállalkozó kedvű férfit bíztatott a 
közönség, hamar ürült a poharakból a „fo-
lyékony kenyér”, gyorsan fogyott a virsli. 
A viadalt Vass Zoltán nyerte, ajándékcso-
magot kapott még a dobogós helyre jutott 
Hegyi György és Nagy Zsolt Sándor.

Régi korok 
majálisa 
Királyerdőben

A teltházas rendezvényen a család minden tagja megtalálta a neki való programokat
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HANGULATJELENTÉS A MAJÁLISRÓL

Hadházi család
„Szeretjük a helyi rendezvényeket, általában mindegyiken ott 
vagyunk. Kittinek, a kislányunknak szeretnék örömet okozni 
az arcfestéssel, ezért türelmesen kivárjuk, amíg sorra kerü-
lünk. A rockzenét kedveljük, jó hallgatni a fellépő zenekart.”

Székely Krisztina
„A kislányommal, Csillával érkeztem, nagyon szereti a tram-
bulint, a csúszdázást és a kézműveskedést. Meglepődtem, 
milyen sokan vannak, valóban látszik, hogy minden korosz-
tályra gondoltak a szervezők.”

Mariann Blankával és Dalmával
„A gyermekprogramok miatt jöttünk, a lányok szeretik Ri-
csi bohócot. A kézműves-foglalkozás is nagy kedvenc: most 
épp karkötőt készítenek. Örülök annak, hogy itt helyben 
tölthetjük a szabadidőnket, s az is jó, hogy valóban retro 
hangulatot idéz ez a majális.”
  

Borbély Lénárd polgármester a tájház alapkövével
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A VEKOP munkaerő-piaci programok az 
álláskeresők elhelyezkedéséhez nyújtanak 
segítséget. Azon túl, hogy a programban 
lehetőség van képzési támogatásra és vál-
lalkozóvá válást elősegítő támogatásra, az 
elhelyezkedést bérköltség-támogatással is 
segíti az állam. Ez utóbbit azok a mun-
kaadók igényelhetik, akik vállalják, hogy 
nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztat-
nak. Ebben az esetben akár több millió fo-
rintot is sportolhatnak így a vállalkozások! 
Ezt jó tudni nem csak a munkaadóknak, de 
az álláskeresőknek is. 

Amennyiben valaki regisztrált álláskere-
sőként jelentkezik egy állásra, a bérkölt-
ség-támogatás lehetősége előnyt jelenthet 
számára a kiválasztás során. Ezért a nyil-
vántartott álláskeresők bátran hivatkozza-
nak álláskereső státusukra és a bérköltség-

támogatás lehetőségére már a jelentkezés 
során is. 

Közép-Magyarországon kétféle program-
ban és többféle konstrukcióban érhető el 
támogatás. A 25–64 év közöttieket meg-
célzó VEKOP-8.1.1. számú „Út a munka-
erőpiacra” program keretében háromféle 
formában nyújtható bérköltség támogatás. 
A fiataloknak szóló VEKOP-8.2.1. számú 
„Ifjúsági Garancia” programban (célcso-
portjai a 25 év alatti (a felsőfokú végzett-
ségű pályakezdők esetén 25–30 év közötti) 
fiatalok) 3+1 konstrukció áll rendelkezés-
re. A legfontosabb információkat a mellé-
kelt táblázatban foglaltuk össze. 

A programokról bővebben a Csepeli Ál-
lások Oldalán (allas.csepel.hu) olvashat-
nak. További információt az nfsz.hu olda-

lon, a programok címszó alatt, a VEKOP 
programoknál találhatnak. Részletesebb 
felvilágosításért az állami foglalkoztatási 
szervként eljáró kerületi hivatal munkatár-
saihoz is fordulhatnak. 

A támogatás max. 
Folyósítási ideje

Támogatás nélküli 
továbbfoglalkozta-
tási kötelezettség 

max. folyósítási idő 
esetén

Támogatás 
mértéke 

a bérköltség 
%-ában

Bérköltség 
(bruttó bér)
hó /Forint

Támogatás
hó/Forint

Megtakarítás
Forint

I. „Út a munkaerőpiacra” program

I.1. „8+4 havi, 70%” 8 hónap 4 hónap 70% 200 000 140 000 1 120 000

I.2. „8+4 havi, 100%” a 8 hónap 4 hónap 100 % 200 000 200 000 1 600 000

I.3. „90 nap, 100%” b 90 nap – 100% 180 000 180 000 540 000

II. „Ifjúsági garancia” program 

Ii.1.A: „90 nap, 100%” b 90 nap – 100% 130 000 130 000 390 000

Ii.1.B) „ 8+4 havi, 70%” c 8 hónap 4 hónap 70% 130 000 91 000 728 000

Ii.2. „10+5 havi, 100%” d 10 hónap 5 hónap 100% 130 000 130 000 1 300 000

Ii.3. „6+3 havi, 100%” e 6 hónap 3 hónap 100% 130 000 130 000 780 000

a: Csak alacsony iskolai végzettségű, vagy 50 év feletti, vagy közfoglalkoztatásból kikerülő álláskereső foglalkoztatása esetén nyújtható; b: Munkatapasztalat szerzése céljából nyújtható;
c: Csak a „90 nap, 100%” konstrukció után nyújtható; d: Csak alacsony iskolázottságú fiatalok érdekében nyújtható; e: Nem alacsony iskolai végzettségű fiatalok esetében nyújtható.

Állami segítség a 
munkaerőpiacon

Álláslehetőség: 
mérnököket keresnek 
A Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit 
Kft. új munkatársakat keres a következő pozíciókba: junior gé-
pészmérnök, junior építészmérnök. Az érdeklődők a munka-
körök betöltésének feltételeiről és a jelentkezés módjáról az 

allas.csepel.hu felületen elérhető Csepeli Állások Oldalán tá-
jékozódhatnak. Az álláshirdetések a portál „Ipar és Termelés” 
kategóriájában, azon belül pedig a „Mérnöki és Műszaki” alka-
tegóriában szerepelnek. 

A pozíciókkal kapcsolatos esetleges kérdéseiket a hirdető az 
info@varosfejlesztes21.eu e-mail címen várja.

ÁLLÁS
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Idén másodjára rendezték meg országszerte 
a szakmák éjszakáját április 21-én. Csepelen 
a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 

(BKSZC) Weiss Manfréd Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és Kollégiuma adott 
otthont az eseménynek, amelynek fővédnö-
ke Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
volt. Köszöntőjében arról beszélt, hogy Cse-
pelen 25 programot rendeztek, országosan 
pedig nyolcezret. A szakmák éjszakájának si-
kere van, ezért vesznek rajta részt egyre töb-

ben. A szakmák éjszakája lehetőséget nyújt 
arra, hogy a diákok megismerjék azokat  
a szakmákat, amelyeket szívesen választa-
nának későbbi fő tevékenységükként. Né-
meth Szilárd jó hírt jelentett be: közbenjá-
rására jövőre felújíthatják az intézményhez 
tartozó kollégium épületét. Jövőre elkez-
dődhetnek a munkálatok. ● Csarnai Attila  

Szakmák éjszakáján  
a Weiss Manfréd iskolában

„PRÓBÁLD KI, CSINÁLD MEG, 
ISMERD MEG!”

A szakmák éjszakáján országszerte 
színes és szórakoztató programokat 
kínáltak, és még ennél is többet: a jö-
vőt, lehetséges életutakat vázoltak fel. 
Az érdeklődők most egy éjszaka alatt 
végigjárhatták az iskolákat, a velük 
együttműködő sikercégek máskor rej-
tett világát, bejuthattak olyan üzemek-
be, melyek zártak az utca embere előtt. 
Feltárhatták a sikeres szakemberek tit-
kait, megnézhették, melyik foglalkozás 
mit takar, végigjátszhattak akár ezer 
pályát néhány óra alatt. Lehet, hogy a 
jövő itt, ezen az éjszakán kezdődött el. 

Németh Szilárd: Jövőre 
felújíthatják az intézményhez 
tartozó kollégium épületét

Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

Az elmúlt időszakban egymást követték  
a terrortámadások Európában. 

Ennek ellenére Brüsszel kényszeríteni akarja
Magyarországot, hogy az illegális

bevándorlókat engedjük be.

Ön szerint mit tegyen 
Magyarország? 

2.

209x134_5mm_NK_kerdes.indd   1 21/04/17   08:55

AKTUÁLIS

fotó: Tóth Beáta
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Németh Szilárd, a Fidesz alel-
nöke és frakcióvezető-helyet-
tese Csepelen tartott sajtótá-
jékoztatón beszélt a Nemzeti 
Konzultáció jelentőségéről, és 
elmondta, a konzultáció kér-
dései valójában a nemzeti ön-
rendelkezés és függetlenség, a 
saját ügyeinkben való döntés-
hozás jogának megvédéséről 
szólnak.

A hat kérdésben induló nem-
zeti konzultáció érinti a 
bevándorláspolitika, a rezsi-
csökkentés, az adó- és foglal-
koztatáspolitika témakörét.

Németh Szilárd elmondta, a 
Brüsszellel vívott harcokhoz a 
magyar emberek támogatását 
kérik. Az Állítsuk meg Brüsz-
szelt! címmel indított konzul-
táció kérdéseiben a kormány-
nak és a kormánypártoknak 
határozott véleménye van, de 
szeretnének lehetőséget adni a 
választópolgároknak, hogy ők 

is elmondhassák véleményü-
ket. „Orbán Viktor kormánya  
a sorsdöntő, nemzeti kérdések-
ben mindig meghallgatja az 
embereket, s döntéseinél az ő 
akaratukat érvényesíti. A Fi-
desznek első a magyarok érdeke 
és biztonsága” – hangsúlyozta 
a Fidesz alelnöke.

A témák között kiemelt helyen 
áll a rezsicsökkentés megvédé-
se, hiszen Brüsszel a hatósági 
energiaárak eltörlésével gya-
korlatilag a rezsicsökkentés el-
törlésére készül.

A bevándorláspolitikával kap-
csolatban a Fidesz alelnöke 
elmondta, Brüsszel ez év kö-
zepére ki akarja kényszeríteni 
a betelepítési kvótát, nyomást 
akar gyakorolni a fizikai és 
a jogi határzár lebontására. 
„Fontos az emberek támogatá-
sa, hogy szembe tudjunk szállni 
Brüsszellel, a bevándorláspárti 
erőkkel és azokkal a külföldről, 

többnyire Soros György által 
pénzelt szervezetekkel, akik – a 
magyarok egyértelmű akarata 
ellenére – segítik a tömeges ille-
gális bevándorlást.”

Az adócsökkentéssel és mun-
kahelyteremtő intézkedések-
kel kapcsolatban felhívta a 
figyelmet arra, hogy Brüsz-
szel ezekben a kérdésekben is 
el akarja venni a döntés jogát 
a tagállamoktól. „Továbbra is 
mi magunk akarunk dönteni a 

magyar gazdaság jövőjéről és 
az adócsökkentésekről. Amió-
ta Magyarország a saját útját 
járja, a gazdaság erősödik, van 
munkánk, csökkennek az adók 
és nőnek a bérek.”

Hangsúlyozta, a nemzeti füg-
getlenség és közös eredménye-
ink megvédése érdekében na-
gyon fontos, hogy minél többen 
töltsék ki a nemzeti konzultáci-
ós kérdőívet, és ezzel támogas-
sák a kormány munkáját. 

Állítsuk meg 
Brüsszelt!

Most, hogy Brüsszel még tavasszal végle-
gesíteni akarja a bevándorlással kapcso-
latos uniós álláspontot, kíméletlen és meg-
semmisítő csapást akarnak mérni a velük 
ellentétes véleményt megfogalmazókra. 
Soros ügynökszervezetei gründolták a 
nagyheti és húsvéti balhésorozatot – 
mondta a Demokratának Németh Szilárd. 
A Fidesz alelnöke a parlament által tár-
gyalt törvényjavaslat kapcsán úgy véli: 
nincs félnivalójuk a civil szervezeteknek.

A kormány és az Országgyűlés évi sok-sok 
milliárd költségvetési forinttal, pályázati 
lehetőséggel támogatja és ismeri el a civil 

szervezetek munkáját. Ezek ugyanis egyes 
karitatív, környezetvédelmi, kulturális, 
lokálpatrióta feladatokat jobban, hatáso-
sabban és az emberekhez közelebb végez-
nek el, mint az állam tenné. Ezek vannak 
túlnyomó többségben, mondhatni a civil 
szervezeteink több mint 99 százaléka ilyen 
– fogalmazott az interjúban Németh Szi-
lárd. – Ők egyáltalán nem tesznek úgy, 
mintha félniük kellene, nem tüntetnek, nem 
randalíroznak agresszíven, nem óbégatják 
tele a liberális sajtót, hanem teszik a dol-
gukat, hogy nemes és hasznos célkitűzé-
seiket meg tudják valósítani. Nekik semmi 
közük azokhoz a magukat civilnek hazudó 

ügynökszervezetekhez, amelyek az embe-
rek politikai és ideológiai befolyásolásá-
ra, gátlástalan agymosására törekednek.

A politikus arról is beszélt: Simicska La-
jos a Jobbikba, George Soros a balliberá-
lisokba fekteti milliárdjait.

És ezek már nem egymás ellenfelei, hanem 
szövetségesek, közös céljuk a Fidesznek és 
első számú vezetőjének, Magyarország 
miniszterelnökének a lejáratása, támadá-
sa, megbuktatása, majd egy, a gazdáik ál-
tal finanszírozott báb hatalomra juttatása 
– tette hozzá Németh Szilárd. 

Úgy táncolnak, ahogy Soros fütyül

MAGYARORSZÁG
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A miniszterelnök részt vett az Euró-
pai Parlament szerdai plenáris ülésén, 
ahol többek között a migráció, a So-
ros-egyetem és az ügynökszervezetek 
átláthatóvá tételével kapcsolatos té-
mák is szóba kerültek. „Azért jöttem, 
hogy a vitában megvédjem a hazámat” 
– hangsúlyozta felszólalásának elején 
Orbán Viktor.

A miniszterelnök a bevándorláspolitikával 
kapcsolatban elmondta: az illegális beván-
dorlást meg kell állítani, az Európai Unió 
területén kívül kell különválasztani a me-
nekülteket a gazdasági migránsoktól; a baj-
ba jutott emberek számára oda kell vinni a 
segítséget, ahol a baj van – mondta a kor-
mányfő, hozzátéve: „a migránsok kötelező 
kvóta alapján történő áthelyezésének poli-
tikája megbukott, hiszen azok az államok 
sem hajtják végre, amelyek nem szegülnek 
szembe az uniós politikával. Ez egy rossz 
gondolat volt, amelyet abba kell hagyni és 
más megoldást kell keresni.”

Orbán Viktor arról is beszélt, nem könyör-
adomány, amit Magyarország kap az EU-
tól, a kohéziós politikával minden tagor-
szág jól jár, a nettó befizető tagállamok is 
haszonélvezői a kohéziós politikának. „Mi 
lebontottuk a vámokat, a piacainkat megnyi-
tottuk, lehetővé tettük a tőke szabad áram-
lását, miközben olyan szegények voltunk a 
kommunizmus után, mint a templom egere.”

A Soros-egyetem bezárásáról szóló vádakat 
alaptalannak tartotta. Elmondta, a magyar 
szabályozás bezárja a spekulációk és vissza-
élések lehetőségét, átláthatóságot követel és 
felszámolja az európai egyetemekkel szem-
ben eddig élvezett privilegizált helyzetet. 

Az ügynökszervezetekkel kapcsolatban el-
hangzott, az EU több tagországában is fog-
lalkoznak azzal a kérdéssel, hogy miként 
lehet mindenki számára átláthatóvá tenni 
a demokratikus döntéshozatalt befolyásol-
ni próbáló szervezetek működését, fontos, 
hogy a nem kormányzati szervezetekről 
(NGO) tudni lehessen, milyen pénz és ér-
dek áll mögöttük.

Soros György neve külön is szóba került az 
ülésen, aki a miniszterelnök szerint, egy ki-
emelkedő nemzetközi pénzügyi spekuláns, 
de ennek kőkemény ára van. Soros emberek 
tízmillióinak életét tette tönkre Európában, 
mégis olyan nagy becsben áll, hogy az EU 
legfelsőbb vezetői fogadják.

Több hazai ellenzéki politikus felemelt 
hangon kelt ki Magyarország jelenlegi poli-
tikája ellen. Mondandójuk középpontjában 
a miniszterelnök személye elleni támadáso-
kat állították.

Újhelyi István MSZP-s politikus így nyitott: 
„szégyen a magyarságnak, hogy itt kell áll-
junk ön miatt Európa szégyenpadján.” Haza-
árulónak nevezte a miniszterelnököt, majd 
hirtelen arra kérte „európai polgártársait”, 
hogy vizsgálják meg a magyar jogállamiság 
helyzetét. „Leváltjuk otthon ezt a kormányt, 
és visszahozzuk Magyarországot az európai 
értékek közé” – emelte fel hangját a mon-
dandója végén a szocialista politikus.

Niedermüller Péter, a DK képviselője így 
jellemezte a magyar miniszterelnököt: „fé-
lelmében nemcsak szisztematikusan leépíti  
a szabadságjogokat, hanem elárulja, semmi-
be veszi a magyar társadalom legalapvetőbb 
érdekeit”. 

Jávor Benedek, a Párbeszéd politikusa sze-
rint a felsőoktatási és az átláthatósági tör-
vénnyel, illetve azzal, hogy a kormány 
nemzeti konzultáción kéri ki az emberek 
véleményét, „Orbán Viktor újabb határokat 
lépett át a számtalan határt követően, amelye-
ket az elmúlt években már átlépett. Mindezt 
alapvetően a bizottság tétova morgolódása és 
az Európai Néppárt aktív védelme mellett.”

Balczó Zoltán, a Jobbik képviselője pedig 
megvédte a Soros-egyetemet: „…a CEU 
működésének ellehetetlenítését a kormány 
olyan hatalmi önkénnyel akarja elérni, ami 
elfogadhatatlan precedenst teremtene.”

Orbán Viktor megvédte 
Magyarországot Brüsszelben

Orbán Viktor az Európai Parlament-
ben elhangzott felszólalását így zárta: 
„Higgyék el, az emberek csak akkor 
támogatják az Európai Uniót, ha az fair 
és nyílt vitákra épül, és képes beismer-
ni, hogy időnként reformra szorul. Mi 
mindig megadtunk önöknek a tiszte-
letet. Kérem, ha Magyarországról van 
szó, legyenek kritikusak az előítéletek-
kel szemben, ragaszkodjanak az igaz-
sághoz, és mindig mérjenek egyenlő 
mércével. Csak így lehetünk mi vala-
mennyien méltóak az európai névre.”
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A kormány határozata alapján 1992-től 
immár hagyományosan Szent György 
napján, április 24-én rendezik meg Ma-
gyarországon a rendőrség napját. Ebből az 
alkalomból a csepeli önkormányzat jutal-

makat adott a csepeli rendőrkapitányság 
munkatársainak.

Az elismeréseket Borbély Lénárd pol-
gármester nyújtotta át Szilágyi Sándor 
alezredes, megbízott csepeli rendőrkapi-
tány jelenlétében. Az eseményen megje-
lent a két alpolgármester, Ábel Attila és 
Morovik Attila. Borbély Lénárd köszön-
tőjében emlékeztetett rá, hogy ez a nap 

hagyományosan a rendőrségről szól. A 
szokásosokhoz az is hozzátartozik, hogy 
ez alkalomból a csepeli önkormányzat 
elismerését fejezi ki a szolgálatot telje-
sítő rendőröknek, és köszönetet mond az 
egész rendőri állománynak. Az önkor-
mányzat és a rendőrség együttműködése 
kiemelkedően jó, és ennek számos jelét 
adták már. Az önkormányzat törekvése, 
hogy Csepelen érdemes legyen jó munkát 
végezni. A lakosságot a rendőrséggel kap-
csolatban elsősorban a közbiztonság és a 
közrend foglalkoztatja. Erről elmondható, 
hogy a budapesti kerületek között Cse-
pel a jobbak közé tartozik, és a mutatók 
alapján egyre előkelőbb helyet foglal el. 
A rendőrség – akárcsak eddig – számíthat 
az önkormányzat anyagi és erkölcsi támo-
gatására. 

Jutalomban részesült Bodor Szabolcs 
rendőr törzsőrmester, Dankó Tamás cím-
zetes rendőr törzsőrmester, Ferenczi Márk 
rendőr törzsőrmester, Kaltenecker Mag-
dolna, Kanyó Attila László címzetes rend-
őr törzszászlós, Kissné Kátay Judit címze-
tes rendőr alezredes, Keszey András Attila 
rendőr törzsőrmester, Szabó Edit címzetes 
rendőr alezredes, Tuba Andrea címzetes 
rendőr őrnagy, Zsarnóczki László rendőr 
százados. ● Csarnai Attila    

Szent György napján

Az önkormányzat 
és a rendőrség együttműködése 
kiemelkedően jó

AKTUÁLIS

Személyiségi jogi pert vesztett Gulyás 
Gábor, aki tizenhat éven keresztül 
volt MSZP-s önkormányzati politikus 
a csepeli Királymajorban – értesült a 
Csepel.hu. 

Gulyás Gábor egyike volt azoknak, akik 
botrányos ügyeikkel keltettek feltű-
nést, és nagyban hozzájárultak a csepeli 
MSZP bukásához. Botránysorozatát az 
indította, hogy kiderült: eltulajdonítot-
ta egy rokkantnyugdíjas ügyfele pénzét. 
Mint kiderült, Gulyás az ügyfele pénzét 

a saját számlájára utaltatta. A cukor- és 
szívbeteg férfi ennek következtében so-
káig a gyógyszereit sem tudta megvenni, 
és egészségi állapota tovább romlott. A 
politikus addig hitegette ügyfelét a pénze 
visszaadásával, hogy végül büntetőjogi 
értelemben elévült az ügy. A Budapesti 
Ügyvédi Kamara azonban nem tűr meg 
ilyen ügyvédeket, ezért a történtek után 
kizárták Gulyás Gábort a kamara tagjai 
közül. Gulyás ennek ellenére sem adta 
vissza a pénzt, a beteg férfi pedig azóta 
elhunyt.

Nem sokkal az első botrány után kiderült, 
hogy a politikus tele volt hasonló ügyekkel. 
Ezekről ráadásul a csepeli MSZP-s vezetés 
is tudott. Ennek ellenére sokáig védték, a 
kamarai kizárás után pedig állást szereztek 
neki. Ábel Attila alpolgármester a történ-
tekről elmondta: „Gulyás Gábor több pert 
indított ellenem, mindegyik eredménytelen 
lett. Németh Szilárddal szemben is peres-
kedett, ott is vesztett. Százezrekkel tartozik 
nekünk. A tartozásait viszont nem adja meg. 
Még a képviselői telefonszámláját sem fizet-
te ki, pedig hét éve volt már erre.” Hozzátet-
te: ahogy Németh Szilárd, úgy ő is jótékony 
célra ajánlja majd fel ezt a pénzt, legalábbis 
ha Gulyás valaha kifizeti. ● Csepel.hu

Pert vesztett a volt MSZP-s

Lomtalanítás a kerületben
Az FKF Zrt. folyamatosan teszi közzé a lomtalanítás fővá-
rosi időpontjait. A csepeli időpont is megjelent már: e sze-
rint május 21-e és június 1-e között tehetjük ki lomjainkat, 

megunt, szemétté vált dolgainkat. Az, hogy pontosan mi-
kor érkezik az utcánkba az FKF kocsija, még nem tudha-
tó – ez környékenként változik –, erről mindenki levélben 
kap majd értesítést. Arra kérik a lakókat, hogy a megjelölt 
napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat!

fotó: Tóth Beáta
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Második alkalommal rendezték meg a 
snapszerbajnokságot a Csepeli Nyugdí-
jasklubban április 20-án, amely népsze-
rűsége okán immár hagyománnyá vált a 
kerületi idősek körében. Az évente meg-
rendezett bajnokságot a csepeli önkor-
mányzat támogatja. 

Tavaly tizennyolcan versenyeztek, ezúttal 
huszonnyolcan neveztek be. Kállay Endréné, 

a csepeli bajnokság játékvezetője elmondta: 
a játékosok az első körben véletlenszerűen 
kiválasztott ellenfelekkel mérkőztek meg. 
Minden ellenféllel szemben öt leosztást ját-
szottak, s ezek alapján számolták ki az ered-
ményeket. A lebonyolításnak köszönhetően 
a selejtezőkben mindenki sok ellenféllel 
játszott, így csökkenthető volt a kockázat, 
hogy a rossz lapjárás miatt néhányan jelen-
tős hátrányba kerüljenek. A snapszerban 

fontos szerepet játszik a szerencse, vagyis a 
lapjárás, de a játékosok jó kombinációs ké-
pessége mégiscsak elengedhetetlen. A dön-
tőbe a nyolc legeredményesebb versenyző 
jutott, ahol mindenki játszott mindenkivel. 
A snapszer nagy népszerűségnek örvend  
a férfiak és a nők körében is a Csepeli Nyug-
díjasklubban. Minden nap legalább két asz-
talnál „verik a blattot”. 

A csepeli bajnokság legjobbjai részt vehet-
nek az országos bajnokságon. Vida József 
az egyik legjobb csepeli kártyás, bár ez-
úttal nem jöttek jól a lapjai. „Hetente több 
alkalommal is játszom itt a klubban. A nők 
és a férfiak egyaránt erős ellenfelek. Gyak-
ran én tanítottam meg őket különféle forté-
lyokra. Az egyik jó tanácsom, hogy a nye-
rés érdekében érdemes kockáztatni. Tavaly 
második lettem a bajnokságon” – mondta.  
● Csarnai Attila    

Alsó, felső, ász AZ IDEI LEGJOBBAK

Az első három helyezett ajándékcso-
magot kapott, de senki nem ment el 
üres kézzel: minden résztvevő aján-
dékkal gazdagodott. Első lett Karlovics 
Károlyné, második Wirth Mária, har-
madik Kiss Zoltán.

Utak, kalandok, felfedezések
Több mint kilencszáz pálya-
mű érkezett a Csepel-sziget 
ifjú tehetségei XVI. regionális 
képző- és iparművészeti pá-
lyázatra, melynek díjátadóját 
április 26-án tartották a Nagy 
Imre ÁMK aulájában. Körö-
mi Gábor intézményvezető-
helyettes köszöntötte a szép 
számban összegyűlt vendége-
ket, köztük Borbély Lénárd 
polgármestert, Morovik Attila 
alpolgármestert, Tóth Jánost, 
a dél-pesti tankerület igazga-
tóját, valamint az intézmény-
vezetőket, tanárokat, szülőket, 
gyerekeket. 

Dobos Benedek, a Fasang Ár-
pád Zeneiskola növendékének 
trombitajátéka után Borbély 
Lénárd polgármester – aki a 

rendezvény fővédnöke volt – 
mondott köszöntőt. Elmondta: 
az önkormányzat folyamato-
san támogatja a családokat, a 

tehetséges fiatalokat, s nem 
csak ilyen alkalmakkor. Az ön-
kormányzaton belül működik 
egy tehetséggondozó csoport, 

melynek éppen az a feladata, 
hogy kiemelten figyelje a te-
hetséges gyerekeket.  Ezt a célt 
szolgálja az is, hogy a közeljö-
vőben a művészeti iskola kiter-
jeszti működését, több telep-
hellyel működik majd, így még 
inkább oda tudnak figyelni a 
tehetséggondozásra. 

A polgármester beszéde után 
dr. Fiar Sánor felfedező, az Első 
Magyar Antarktiszi Expedíció 
tagja szólt néhány szót. „Mindig 
legyetek kíváncsiak a világra” – 
mondta. A több száz pályamű-
vet Bodóczky István Munká-
csy-díjas festőművész és Födő 
Gábor grafikus zsűrizte. 

A díjazottak listáját elolvas-
hatják a csepel.hu oldalon.

AKTUÁLIS
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fotó: Tóth Beáta
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EGYHÁZI ÉLET

A mélység 
titka
Még általános iskolásokként egyszer 
elmehettünk moziba, és megnézhettük 
az akkor megjelenő A mélység titka 
című filmet, amiben kutatók felfedez-
nek valami különöset a tenger mélyén. 
Az ember szüntelenül keres, kutat, 
szeretne felfedezni mélységet, magas-
ságot, távolságot, az ismeretlent, le-
gyen az fényévmilliókra, vagy szem-
mel felfoghatatlan apró méretben. 

De ezek a földi mélységek tulajdon-
képpen csak a felszín. Van, ami sok-
kal mélyebb, sokkal sötétebb. De nem 
is a fizikai mélységről van itt szó, 
hanem a lelkiről. Arról a mélységről, 
ami az Istentől elszakadt embert jel-
lemzi. Így húsvéttól még nem messze 
eltávolodva, az az örömhír szól, hogy 
van valaki, aki legyőzte a mélységet. 
Krisztus, aki feltámadt, a legnagyobb 
mélységet is megjárva, diadalmasko-
dott azon. S így a mélység titka a 16. 
zsoltár által bomlik ki számunkra. 1. 
titok: „Tarts meg Uram, mert hozzád 
menekültem.” Bármilyen veszély is 
fenyeget, baj, betegség, nem várt ese-
mények – Istenhez lehet menekülni. 
Mint az evangéliumban a tengeren 
süllyedező Péter apostol, amikor Jé-
zushoz kiállt: „Tarts meg Uram!”. 
Ehhez olyan hit szükséges, ami a 
mélység 2. titkából fakad: „Az Úrra 
néztem szüntelen, meg nem rendülők” 
– írja a zsoltár. Itt nem a testi látá-
son van a hangsúly, hanem a lelkin. 
Amely nem földiekre néz első renden, 
nem annak hisz, amit lát, hanem az 
Úr gondviselésére tekint. Emberek 
voltak, lesznek, nem lesznek, korok 
jönnek – mennek, de egy valaki örök, 
Jézus Krisztus tegnap és ma és mind-
örökké ugyanaz. Csak így lesz való-
sággá a mélység 3. titka: „Nem hagysz 
engemet a mélységben”. Ahogy Krisz-
tus sem maradt ott, mert 3. napon fel-
támadt. Ezért biztat így Pál apostol: 
„tőle nem választhat el sem magasság, 
sem mélység.” 
● Temesvári Imre, Csepel-Királyerdői 

Református Egyházközség

Születésének ötéves évfordulóját ünnepel-
te a Gróf Széchenyi István Általános és 
Két Tannyelvű Általános Iskola énekka-
ra, a Csepel Hangja. Ebből az alkalomból 
nagy sikerű koncertet adtak A reménység 
hangjai címmel a Királyerdei Művelődési 
Házban. Az eseményen megjelent Borbély 
Lénárd polgármester és Tóth János tanke-
rületi igazgató. 

Cserépné Varga Veronika, az iskola igaz-
gatója elmondta: az énekkar öt és fél éve 
alakult, de a Csepel Hangja nevet öt évvel 
ezelőtt vették fel. Az énekkarnak jelenleg 
kilencven tagja van. A közös éneklésben 

szívesen vesznek részt régi széchenyis di-
ákok és olykor szülők is. Az énekkar ál-
talában az iskolai ünnepségeken szokott 
fellépni, a mostanihoz hasonló nagy volu-
menű előadásokat évente egyszer-kétszer 
tartanak.  

Fabók Ágnes, az énekkar vezetője arról 
beszélt, hogy az énekkar az ötéves év-
fordulóra rendezett előadáson rendhagyó 
módon saját darabot adott elő. A helyszín 
egy árvaház, ahol tragikus sorsokat, a múlt 
fájdalmai elől menekülő gyerekeket ismer-
hetünk meg. A bemutatóra – melyet nagy 
tetszéssel fogadott a közönség – március 
15-e óta készültek. ● Csarnai Attila    

Jubileumi előadás

Várjuk a Csepel 
Művek egykori 
munkatársainak 
jelentkezését!
Várjuk azok jelentkezését, akik – 1985-
tel bezárólag – hosszabb ideig a Cse-
pel Művekben dolgoztak, és szívesen 
részt vennének egy összejövetelen, 
hogy újra találkozzanak egymással,  
a régi kollégákkal. Célunk, hogy össze-
hozzuk a csepelieket egy kis nosztalgi-
ára, kötetlen beszélgetésre.

A találkozó június 8-án, csütörtökön, 
10 és 16 óra között lesz a Hollandi úti 
Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központban. A részvételhez előzetes 
bejelentkezés szükséges. A jelentke-
zés határideje: május 20-a. Regiszt-
rálni lehet a Csepeli Helytörténeti 
Gyűjteményben, Bukucs Barbaránál 
a 278-2747-es telefonszámon.

A jelentkezéskor kérjük, adják meg – 
nevük, telefonszámuk mellett –, hogy 
a gyáron belül melyik üzemben, met-
től meddig és milyen munkakörben 
dolgoztak, továbbá örömmel vesszük, 
ha a rendezvényre valamilyen emléket 
(fotót, használati vagy emléktárgyat) 
magukkal hoznak, melyek még inkább 
segítik a régi idők felelevenítését.
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Előfordul, hogy az éjszakai alvás után 
is fáradtan ébred fel? Hangosan hor-
kol? Napközben álmos? Lehet, hogy 
önnek alvási apnoe-ja van. 

Az alvási apnoe egy súlyos alvászavar, 
melynek során alvás közben a légzés idő-
ről időre abbamarad, majd újra elindul. Az 
„apnoe” görög szó, ami azt jelenti: légvétel 
nélküli.

Fokozott kockázat
Az alvási apnoe a lakosság 2-4 százalé-
kánál fordulhat elő. A betegségnek kü-
lönböző súlyossági fokozatai vannak. A 
legsúlyosabb stádium az ún. obstruktív 
alvási apnoe, melynek lényege, hogy alvás 

közben a felső légutak ismétlődően elzá-
ródnak, a keringő vér oxigéntelítettsége 
lecsökken, ami ébredéshez vezethet. A sú-
lyos alvási apnoe szindróma pedig gyak-
ran társul elhízással, magas vérnyomás 
betegséggel, szívkoszorúér-rendellenes-
séggel, stroke-kal, szívritmuszavarokkal. 
Mivel a beteg nyugtalanul, sokszor feléb-
redve alszik, vagyis nem tudja kipihenni 
magát, a betegség fokozott aluszékonysá-
got idéz elő. Sokszor nem is tudatosul az 
érintettben, hogy felébredt, csak a nappali 
fáradtság lesz a vezető tünet. Az aluszé-

konyság következtében megnövekszik  
a munkahelyi, az otthoni és a közúti bal-
esetek gyakorisága is. Emellett a légzés-
zavar miatt ritmuszavar is kialakulhat, 
vagyis az alvási apnoe fokozott kockázatot 
jelent a beteg számára.

Mind a Magyarországon, mind pedig a 
külföldön elvégzett felmérések szerint az 
obstruktív alvási apnoe jelentősen aluldi-
agnosztizált kórkép.

Légsínterápia
Amennyiben egy alvásdiagnosztikai vizs-
gálat is megerősíti a súlyos alvási apnoe 
szindróma jelenlétét, akkor az erre előírt   
légsínterápia használatával, a magas vér-

nyomás gyógyszeres kezelése jelentősen 
csökkenthető, a légzészavarral összefüg-
gésben fellépő ritmuszavar megszűnhet, 
így akár elkerülhetünk egy felesleges pace-
maker-beültetést is. Mivel az aluszékony-
ság is csökkenthető, így az ezzel kapcsolat-
ban előforduló balesetek száma is csökken.

Diagnosztizálás és szűrés
A Tóth Ilona Egészségügy Szolgálat az 
idén olyan új – a magyarországi gyakorlat-
ban is egyedülálló – Holter-EKG készülé-
keket kapott, mely nem csak a ritmuszava-
rok diagnosztizálására, de az alvási apnoe 
gyanújának szűrésére is alkalmasak. A 
rendelkezésre álló rendszerben hat készü-
lékkel történik a mérés, vagyis kétnapon-
ta hat betegnél születik ilyen irányban is 

mérés és diagnózis. Tervezetten, előjegy-
zéssel kerül sor a vizsgálatra, melynek 
indikációs körét kibővítették, a túlsúlyos, 
nyugtalanul alvó pácienseket is várják. 

Betegtörténet
Egy esettel is bemutatjuk, milyen fontos ez 
a vizsgálat. N. N. 46 éves nőbeteg, normál 
vérnyomással, normál pulzusszámmal. 
Panaszmentes, de tizenegy kiló súlyfeles-
leggel bír, fogyni szeretne. A táplálkozási 
szokások elemzése mellett elvégezték a 
Holter-monitorozást is, mely pozitív ered-
ményt adott. Alváscentrumban elvégzett 
további speciális vizsgálat után megkapta 
a szükséges légsínterápiát. Most jól alszik 
éjszaka, mind testileg, mind lelkileg meg-
nyugodva, kipihenten ébred. 

A vizsgálattal és a kezeléssel sok további 
baj megelőzhető.

TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Kimaradó lélegzet

A szakrendelőben tervezetten, 
előjegyzéssel kerül sor 
a vizsgálatra

Gyászol a csepeli 
birkózósport
67 éves korában súlyos betegséget kö-
vetően elhunyt Tóth Endre, a Csepeli 
Birkózó Club korábbi elnöke. A XXI. ke-
rületi sportvezető Fodor Tamás halálát 
követően 2008-ban került a klub élére, 
ahol egészen 2014-ig tevékenykedett. 
Irányítása alatt – 11 év után –, 2013-ban 
került ismét Csepelre a birkózó magyar 
bajnoki cím, és számos utánpótlássi-
ker is fémjelezte akkoriban a Csepeli 
BC-t. Regnálása idején  kapta a kerü-
let „A birkózás városa" kitüntető címet. 
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Április 22-én tartották a Föld napját, ami-
kor világszerte számos akcióval hívták fel a 
figyelmet természeti kincseink megóvásá-
ra, környezetünk élhetőbbé, szebbé tételére.  

A kerület helyi rendezvényét a Radnóti 
Miklós Művelődési Házban tartották. A kö-
zös virágültetés a kedvezőtlen időjárás mi-
att elmaradt, ám számos programlehetőség 
közül válogathattak a látogatók. A tudatos 
növényvédelemről Gombik Imre, a Csepeli 
Kertbarát Kör képviselője tartott előadást, 
de az ökomosószer-készítés fortélyaival is 
megismerkedhettek az érdeklődők. 

Az érdeklődök maradék- vagy hulladék-
anyagokból készült, új dizájntárgyak ki-
állítását is megnézhettek: az alkotók a 
farmeranyagtól kezdve a papíron át a bi-
ciklikerék-alkatrészekből sokféle hasznos 
holmit készítettek az újrahasznosítás jegyé-
ben. Többek között táskát, párnát, pénz-
tárcát, lámpát állítottak ki. A színpadon a 
Csep Jazz Dance és az Island Rock Csepel 
tánccsoportok szórakoztatták a közönsé-

get, a kicsiknek a Katicabogárka együttes 
természettel kapcsolatos dalokat énekelt. 

A nap végén – a szabadtéri galambröptetés 
után – használt anyagokból készült, egyedi 
farmerruhák divatbemutatójával zárult a 
Föld-napi programsorozat. 

A Füzesi család két gyermekkel érkezett. 
„A nagyobbik lányunk nagyon várta a Ka-
ticabogárka együttes fellépését. Fontosnak 
tartjuk környezetünk védelmét, gyermeke-
inket is erre neveljük. Szelektíven gyűjtjük 
a hulladékot, figyelünk a környezetünkre” 
– mondta el lapunknak az édesanya. ● AZS

Immár hetedik éve hagyomány, hogy a 
csepeli óvodák a Föld napja alkalmából 
környezetvédelmi találkozóra gyűlnek ösz-
sze a Hollandi úti szabadidőközpontban.  
A rossz időjárás miatt most egy héttel ké- 

sőbb, április 25-én rendezték meg az ese-
ményt, amelyet Morovik Attila alpolgár-
mester nyitott meg. Elmondta: a környezet-
védelem mindenki közös ügye, s a kicsik 
közül sokan igazi környezetvédők lehetnek 

majd felnőttként. „Csepelen is több olyan 
terület található, amelyeknek fontos a védel-
me. Az egyik ilyen megszépült terület a Kis-
Duna-part” – hangsúlyozta. 

Szántó Tiborné, a Repkény tagóvoda ve-
zetője, az esemény szervezője elmondta, 
hogy huszonnégy csepeli óvoda vett részt 
a találkozón. Huszonkét állomáson men-
tek végig a gyerekek, ahol játékos felad-
ványok, szórakoztató programok várták 
őket. Ezek között szerepelt a természet, az 
állatok és növények alaposabb megismeré-
se, a szelektív hulladékgyűjtés megtanu-
lása, a horgászat fortélyainak elsajátítása.  
A cél, hogy környezettudatos életre nevel-
jék a kicsiket, akik valamennyien ajándé-
kot kaptak az önkormányzattól. Az ese-
ményen megjelent Zupkó János, a körzet 
önkormányzati képviselője is. 

A találkozót – a csepeli önkormányzaton 
kívül – a Cargill Zrt. és az Országos Ma-
dártani Egyesület is támogatta. ● CSA

TERMÉSZET

A Föld napja a Radnótiban

Óvodások a környezetvédelemért
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Kárpitok, 
grafikák, 
versek
Szabó Verona kárpitművész tárlata nyílt  
meg a Csepel Galériában április 26-án. A 
kárpitokat, tollrajzokat, akvarelleket, gra-
fikákat bemutató kiállítás címe Berzsenyi 
Dániel Közelítő tél című versét idézi: „Nincs 
rózsás labyrint”. Ahogy Feledy Balázs mű-
vészeti író köszöntő beszédében elmondta, 
Szabó Verona kapcsolata a lírai költészettel 
mindig is meghatározta művészetét. Egy 
versről akár több kárpitot, sőt egész soroza-
tot is készített: így a költemények emelke-
dett mondanivalója láthatóvá válik. 

Feledy Balázs felidézte a kárpitművész pá-
lyájának fontos állomásait, külföldi kiállítá-

sait, díjait. Szólt arról is, hogy – az irodalom 
mellett – az alkotó másik fontos témája a 
természet: ez is jól látható kiállított művein. 

A tárlat május 19-éig várja a művészetet 
kedvelő látogatókat. Hétfőtől csütörtökig 
8 és 16 óra között, pénteken előzetes beje-
lentkezéssel tekinthetők meg az alkotások 
a Csete Balázs utca 15. szám alatt. 

Napra-
forgók
A csepeli nagycsoportos óvodások a Rá-
kóczi Kertben játékos vetélkedőre gyűltek 
össze. Huszonnégy kerületi óvoda tízfős 
csapatokkal képviseltette magát a rendez-
vényen, ahol szó esett a balesetvédelemről, 

a sebkötözésről, a fogmosás fontosságá-
ról, ki lehetett próbálni, hogyan vezet egy 
vakvezető kutya, sőt az is kiderült, milyen  
a helyes viselkedés a játszótéren. 

A vetélkedőre minden óvoda előzőleg az 
egészséges táplálkozással kapcsolatos raj-
zokat készített, a színes alkotásokat az ön- 
kormányzat munkatársai értékelték. A díja-
zott Aprajafalva, Repkény és a Tündérkert 
Tagóvodáknak a HSZI munkatársai által 
sütött répatortával kedveskedtek a szerve- 
zők. ● Antal Zsuzsa

CIVIL ÉLET

Játszóház 
A következő foglalkozásokkal, szol-
gáltatásokkal várják a gyerekeket és 
a szülőket. 

Babamasszázs (1–10 hónapos korig)
A szülők öt alkalomból álló tanfolyam 
keretén belül sajátíthatják el a masz-
százs alapfogásait. Kedd: 11–12
Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Szülésfelkészítő 
Családias légkör, egyéni és/vagy cso-
portos tanácsadás. Kéthetente hétfőn: 
15.30–17 Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Tematikus foglalkozások 
(0–10 éves korig) 
Kézműves-foglalkozások, mozgás-
fejlesztés, mondókázás, tanácsadás 
egyéni és csoportos formában, szak-
képzett munkatársak vezetésével.
Szombat: 9–12

Játszva angolul (5–10 éves korig)
Élményközpontú angolnyelv-oktatás.
Szombat: 9.30–10.15 és 10.45–11.30.
Vezeti: Boda Réka

Mesekuckó (3–9 éves korig)
Játékokkal, kézműves-foglalkozással 
tarkított mesefeldolgozás szakkép-
zett munkatárs vezetésével. Kéthe-
tente hétfőn és csütörtökön: 16–17, 
illetve 17–18.

Fejlesztőpedagógus
Pedagógiai fejlesztő-foglalkozás, ta-
nácsadás iskolás korú gyermekek ré-
szére (6–16 éves korosztály). Kedd: 
13–17; szerda, csütörtök: 10–17.

Szabad játék és időszakos 
gyermekfelügyelet (0–16 éves korig)
A szülő-gyermek kapcsolatot erősítő 
játéktevékenység mellett a szülőnek 
lehetősége van gyermekfelügyeletet 
is kérni, legfeljebb 3 óra időtartamban. 

Valamennyi foglalkozás ingyenes!

Cím: II. Rákóczi Ferenc út 88–92. 
(bejárat a Szent Imre tér felől) 
Tel.: 226-1372. www.hszi21.hu; 
e-mail:  jatszohaz@hszi21.hu

Nyitvatartás: hétfő: 8–18; 
kedd–csütörtök: 9–17; szerda: 8–17; 
péntek: 8–13; szombat: 9–12

Az egészséges táplálkozás alapja a sok zöldség és gyümölcs fogyasztása  

fotó: GM
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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.

Ragyognak a harmatcseppek
Május 5-e, 16 óra: Anyák-napi kézműves-
foglalkozás 

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. A foglal-
kozást vezeti: Novák Ági kineziológus. Új 
tagokat is szívesen látunk! Téma:  Szimbó-
lumok jelentősége – május 17. 

Társasjáték Klub
A hónap minden első szerdáján, 14 órától, a 
DélUtán Aalapítvány szervezésében Gubá-
nyi Gábor és játékos társai várják a játékos 
kedvűeket, korhatár nélkül.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvodás 
és iskolás csoportokat. Telefon: 276-8953

Könyvújdonságok kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 70 év felett és 16 év alatt 
ingyenes beiratkozási lehetőség!

Internetezési lehetőség

Előző évi, jó állapotban levő folyó-
iratok kedvezményes vására! (Burda, 
Interpress Magazin, National Geographic, 
Nők Lapja, Nők Lapja Évszakok, Otthon, 
Praktika, Rubicon, Story, Természet-
gyógyász magazin, Új Elixír.)

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

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

Programok 

Ismét Csepel-sziget körüli hajókirán-
dulás június 3-án. Jelentkezni lehet a 
könyvtárban hétfőnként, 16-18 óra között 
Zémann Istvánnál (Csepeli Helytörténeti 
és Városszépítő Egyesület). 4000 Ft/fő, 6 
év alatt ingyenes.  

Május 10-e, 17 óra: Denke Ibolya spiritu-
ális pszichológiai tanácsadó, numerológus 
előadássorozata folytatódik. A párom és 
én: emberi kapcsolatok a numerológia 
tükrében

Május 13-a, 10 óra: Agytorna - Rejtvény-
kedvelők klubja (9-99 éves korig). Sudoku, 
skandináv, szókereső - havonta egy szom-
bat délelőtt. Klubvezető: Fenyvesi Judit 
rejtvényfejtő 

Május 17-e, 17 óra: Expedíció a paradi-
csommadarak földjére - madársereglet Pá-
pua Új-Guineától a Csepel-szigetig. Kókay 
Szabolcs természetfestő, illusztrátor a Ter-
mészetvédelmi Hivatal munkatársa isme-
retterjesztő előadására. www.kokay.hu

Pódium! Közös színházlátogatás
Május 20-a, 19 óra: A Pesti Színházban 
nézzük meg Peter Morgan: Audencia című 
előadását. Jegyek 3190 forintért kaphatók 
a könyvtár nyitvatartási idejében. 

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Hétfőnként 16-18 óráig színházjegyvá-
sárlás. Novák Zoltánné Rózsa várja a szín-
házrajongókat. novak.rozsa@gmail.com, 
tel:. 06/30-414-1684 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. Tel.: 276-3512 
– Juhász Gáborné

Akció! DVD, CD , hangoskönyv kedvezmé-
nyes kölcsönzése, 2 fizet 3-t vihet!
Használt könyveket 100 Ft/ db áron lehet 
vásárolni.

Ha Ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról 
érdeklődjön honlapunkon (www.fszek.hu)
vagy személyesen, illetve a 2763-512 tele-
fonszámon.

Kéthetente új könyvek!  60-féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás.

Minden rendezvényünk ingyenes szeretet-
tel várjuk az érdeklődőket! 

2017. május 22-e és 31-e között leltá-
rozunk. Ebben az időszakban is változatlan 
nyitvatartási idővel állunk az Önök rendel-
kezésére, de szolgáltatásaink a következő-
képp alakulnak: csak a könyvek, és egyéb 
dokumentumok visszavételére, könyvhosz-
szabbításra, a tagsági idő hosszabbítására 
van lehetőség. Minden egyéb szolgáltatás 
és a helyben használat szünetel. Megérté-
süket köszönjük, az esetleges kellemetlen-
ségekért elnézést kérünk

* * *

KIRÁLYERDEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu 
Nyitvat: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

Programok

Horgoló-klub: minden csütörtök 10 órától 
Meridiántorna: május 18-a, 15 óra
Szemtorna: május 18-a, 15.30          
Origami klub: május 10-e, 17 óra     
Matematika-korrepetálás általános 
iskolásoknak minden szerdán 17 órakor 
(Előzetes bejelentkezés szükséges)

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-52-78-
as számon nyitvatartási időben.

* * *

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

Csepel Színház
Május 27-e, 19.00 óra: Presser Gábor - 
Sztevanovity Dusán A Padlás című előadá-
sa az Otthon Theatrum Társulattal 

Program 
Május 20-a, 18.00 óra: Koncert - híres 
szerzők, együttesek műveit és különleges 
zenei darabokat ad elő a KromatiCanto 
Singers és a Segítség Köve Alapítvány If-
júsági Zenekara.
Május 20-a, 20.00-2.00: Retro Disco

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: hétfő: 13–16, kedd: 8–18, 
szerda: szünnap, csütörtök: 13–18, 
péntek: 10–16, szombat: zárva

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai: 
Klubnap: Május 9-e, 11.00 óra
Május 10-e: kirándulás 
a Debreceni Botanikus kertbe.
Május 20-a: kirándulás Bécsbe.
Május 27-e: kirándulás – Budafoki Rózsa-
kiállítás és Pincészet.

Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
június 13-a,16.30 óra: félévzáró a Rákó-
czi Kertben.

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Május 9-e, 17.00 óra: Gulyás Ilona irodal-
mi estje és új kötetének bemutatója.

Galéria 21 
Tavaszi tárlat – a Stemmer Ferenc Fotó-
klub tárlata

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
Őszi ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamok. 
(A meglévő csoportokhoz csatlakozási lehe-
tőség 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 Torna Klub, 
Zumbafitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, 
Nyugdíjas Nosztalgia Klub, Nyugdíjas Szenior 
Táncklub, Bánóczi Cardio-Box

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 jegypénztára 
hétfő–péntek: 16–18, és az előadások előtt 
egy órával.

* * *

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

Szabó Verona kárpitművész Nincs rózsás 
labyrint című kiállítása

* * *

ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29., tel.: 420-0334 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Horváth Balázs fotóművész kiállítása

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

NAGY IMRE ÁMK – 
KÖZMŰVELŐDÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www.csepelamk.hu

KIÁLLÍTÁS 
Zsoldos Irén festőművész kiállítása 
május 26-ig tekinthető meg.

CSOPORTJAINK
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerdán 9.30-10.30. Azoknak, akik szeret-
nének hasonló korú babák és mamák tár-
saságában játékkal eltölteni egy kis időt, 
miközben meg tudják beszélni aktuális 
gondjaikat a kisgyermek gondozóval. Az 
első alkalom ingyenes. 
Témák: 
május 10.: Egészséges táplálkozás, 
ételkóstolás; 
május 17.: Nyárváró kézműves-foglalkozás; 
május 24.: Bölcsődelátogatás, udvari játék 
lehetőség; 
május 31.: Családi gyermeknap a 
bölcsődében

TÜNDÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Cseppecske Néptánc
hétfő: 17.00-17.40
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Kids Club Nyelviskola 
(6-tól 10 éves korig)
Péntek: 16.00–16.45. Vezeti: Tarnóczy Szilvia 
nyelvtanár. Tóth Andrea: 06-30/329-1813,
www.szigethalom.kidsclub.hu
BLACK TOP hip-hop tánciskola
szerda 17.00-18.00
Vezeti: Fekete Zsolt 
Ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17-től 18 óráig  
Vezeti: Polákovics Rita
Ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16-tól 17 óráig
Vezeti: Recsnik Zsófia

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.45-től 18 óráig
Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
szerda: 18.00-19.00, 
péntek 19.00-20.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.30 
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd, csütörtök: 16.00-17.00, 17.00-18-00, 
18.00-19.00, Vezeti: Sebessy Bianka
péntek: 17.00-18.00, vezeti: Surmann Edina

Íjász klub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Kids Club Nyelviskola (6-10 éves korig)
péntek: 16–16.45. Vezeti: Tarnóczy Szilvia 
nyelvtanár. Jelentkezés és további infor-
máció: Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
Haladó – hétfő, szerda: 16–17 
Kezdő – kedd: 17–18, csütörtök: 16–17
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-Tsun Kung-fu
hétfő: 19–20.30, csütörtök: 18.30–20
Vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesülete – klubfoglalkozás: 
VÁLTOZÁS: Klubfoglalkozás minden hónap 
harmadik péntekén 14.00-19.00 óra között.
Hastánc 
Kedd 18.30-19.30, vezeti: Tóth-Czirják Alíz
Íjászklub
Szombatonként 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen”
csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Zumba
Hétfő: 18–19, szerda: 19–20,
péntek 17.30-18.30. Vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdí-
jasoknak! Nyitvatartási időben, a haszná-
lat feltétele: könyvtári tagság. A gép hasz-
nálatához munkatársunk segítséget nyújt.

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni  
valahová egy kis beszélgetésre,  
problémáid megoldásához szakemberek 
segítségét kívánod igénybe venni. 

Nyitvatartás:
Közművelődés:  Hétköznapokon 12.00 – 
20.00, 15.00-ig a főbejáraton lehet bejönni. 
Szombaton: 9:00 – 13:00
Könyvtár: Hétfőtől csütörtökig: 
11-től 17 óráig, pénteken: 10-től 16 óráig. 
Szombaton: ZÁRVA
Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu  
Facebook-oldalunkon 
és telefonon: 420-7874
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Pathmosz Alapítvány
A Budapest-Csepel-Központi Református Egy-
házközség mellett működő Pathmosz Alapít-
vány célja a csepeli fiatalok lelki épülésének 
elősegítése, táborok, kulturális rendezvények, 
kirándulások szervezése, rászoruló családok 
segítése. Ennek megvalósításához kérjük támo-
gatását az SZJA 1 százalékának felajánlásával. 
Adószámunk: 18266511-1-43. OTP számlaszá-
munk: 11721002-2001493. www.pathmosz.hu
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. május 15. 

Sorsoltunk!  Az április 20-ai skandináv rejtvény nyertese: Hidegkuty Gyula 1213 Budapest, Puli sétány. A gyerekrejtvény nyertese: Csaba Viktória 
Vivien 1212 Budapest, Kassai utca. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag, mely szerkesztőségünkben vehető át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra 
között. (Csete Balázs u. 15.)   Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 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.

Lapigazgató: Szentesi Zöldi László 

A lap elkészítésében közreműködtek: Máger Judit (olvasószerkesztés, tör-
delés), Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Kis György, Kitzinger 
Adrienn, Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Zubor Mónika

Nyomtatja: Lapcom Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a)
Felelős vezető: Szabady Balázs
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2017. május 18-án, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

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

Vízszintes: 1. Az idézet eleje 10. 8x13-an 11. Bejegyzésekkel folyamatosan bővülő 
internetes oldal 12. Középen ráken! 13. ... Milan (focicsapat) 14. Akrobatikus utcai 
tánc, kiejtve 15. Arzén vegyjele 16. Nehézkes mozgásúaké 18. Szóban közöltél 
valamit 20. ... a földönkívüli 21. Vissza: a gaz! 22. Félig kelt! 23. Síliftben van! 
24. Katolikus istentiszteleti szertartás 27. Majdnem vontatottan! 

Függőleges:  1. Legerősebb kártyalap (ékezethibával) 2. Üres rész! 3. Az abc-nk 
eleje 4. Új-Zéland betűjele sporteseményeken 5. Visszafelé: torony! 6. Sokkal 
korábban 7. Igazgató röv. 8. Majdnem a gyárát! 9. Eleje nélküli hóekéket! 
13. Szárítom a gyümölcsöt 14. Ebihal egyneműi! 15. Az idézet vége 16. Állat 
középső része! 17. Mátkái össze-vissza! 19. Bingó megkeverve! 22. Baltikumi nép 
24. Mazsola kisebbik fele! 25. Egymás utáni elrendezés, gléda 26. Dzsem 28. E.
sz.2.sz. 29. Tantál vegyjele

Előző rejtvényünk megfejtése: Az idei „Föld napjá”-hoz (2017. ápr. 22.)
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SZÜLETÉSNAPI 
GIGAKONCERT
Lévai-Hangyássy László – közismertebb nevén: Hangya 
– már harminc éve szerves része a hazai zenei életnek. 
Rengeteg csapat megálmodójaként, motorjaként és ter-
mészetesen basszusgitárosaként ismerhetjük őt. Pálya-
futása első komolyabb bandája a Magazin zenekar volt, 
majd megalakult a Sing Sing, mely az 1990-es években 
hatalmas sikereket ért el a rockzenét kedvelők között. 
Ezután rengeteg izgalmas projektbe vágott bele: töb-
bek között több csapat menedzselésével is foglalkozott. 
2002-ben megalapította a Zorall zenekart, mely azóta 
is töretlenül gyúrja össze a hazai örökzöldeket a külföldi 
rockhimnuszokkal. Hangya munkásságát a tizenhárom 
aranylemez és a két platinalemez is jól jelzi. Többször el-
nyerte az év basszusgitárosa díjat. 

2017. május 26-án 50 éves születésnapi gigakoncerttel 
készül a csepeli rocker a budapesti Barba Negra Track-
ben. A több mint háromórás koncerten – többek kö-
zött – fellép a Sing Sing, a Zorall, a Magazin, a Zero-G, 
a PoP84 és a Ramones Mania zenekar. Az exkluzív bulin 
Hangya régi és jelenlegi zenésztársai is a vendégek kö-
zött lesznek.

HIRDETÉS

VÁSÁROLNA, ÉPÍTENE, FELÚJÍTANA, 
ELŐTÖRLESZTENE?

Nyisson lakástakarékot 
és használja ki az akár 

Lakástakarék személyre szabva: 

+36 30 657 9036
Folyamatos számlanyitási kedvezménnyel! 

720 000 forintos
ÁLLAMI TÁMOGATÁST

KÉRJÜK, IDÉN IS TÁMOGASSA 
KÉZILABDA EGYESÜLETÜNK 
MUNKÁJÁT, CÉLJAINK ELÉRÉSÉT 
ADÓJA 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL!

Kedvezményezett: 
Csepel Diáksport Egyesület

Adószám:  18151187-2-43

ADÓ 1% A FÉNYESEBB JÖVŐNKÉRT

A korábbiakhoz hasonlóan- most is azokhoz fordulunk, 
akik rendelkezhetnek adójuk 1%-val. A Csepeli Öttusa 
és Vízi Sport Egyesület Csepel egy legpatinásabb sportklubja. 
Ezúttal világításkorszerűsítésre gyűjt, hogy sportolói 
napnyugta után is biztonsággal, lámpafény mellett tudjanak 
készülni versenyeikre.

Köszönettel vesszük, ha adója 1%-val 
Ön is fényebbé teszi jövőnket.

ADÓSZÁMUNK: 18103469-1-43
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ÁLLÁSHIRDETÉS
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 

MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. megváltozott 
munkaképességű, csepeli munkatársak jelentkezését várja az 
alábbi munkakör betöltésére: parkgondozó, közterület-takarító, 
betanított munkás

Foglalkoztatás időtartama: határozott idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, napi 4 vagy 6 órás munkaidő
Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Bérezés, juttatások:
Bérezés: a mindenkor hatályos minimálbérhez időarányosítva
Béren kívüli juttatás: a mindenkor hatályos belső szabályozás szerint

Jelentkezési feltételek:
Büntetlen előélet; A hatályos jogszabályok szerinti megváltozott 
munkaképességű munkavállalói minősítés

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások
Önéletrajz; Erkölcsi bizonyítvány; Személyek okmányok; A meg-
változott munkaképességű munkavállalói minősítésről szóló 
egészségügyi igazolások és egyéb, az egészségügyi állapottal 
összefüggő igazolások, határozatok (Komplex felülvizsgálati ha-
tározat vagy NYUFIG rehabilitációs vagy rokkantsági igazolás)

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A szabad álláshelyek függvényében folyamatosan

Jelentkezés módja:
Személyesen, a Budapest-1213, Petőfi Sándor utca 16/B. sz. alatti 
telephelyen, munkanapokon 09.00 -14.00 óra között, csoportve-
zető: Hoklics Ildikó

Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi vállalat.  A diszkont
elv következetes megvalósítása mellett köteleztük el magunkat, amely egyet jelent azzal, hogy a lényegre 
koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron. 

Feladatai:
•  üzleteink rendeléseinek összekészítése, komissiózása modern raktári és szállítóeszközök 

segítségével, a munkavégzés száraz és hűtött (0  4 °C) áru részlegen is történhet
 Az ideális jelölt:
•  megbízható, nagy munkabírású, pontos és csapatszellem jellemzi
•  képes önállóan dolgozni, emellett rugalmas
•  ápolt megjelenésű
•  előny: elektromos könnyűgépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik  

(ráállásos targonca, típus: 3313)
 Amit kínálunk:
•  átlagon felüli jövedelem, a napi 5 órás pozícióban elérhető  

legmagasabb havi bruttó fizetés: 194 438 Ft
•  átlagon felüli jövedelem, a napi 6 órás pozícióban elérhető  

legmagasabb havi bruttó fizetés: 233 325 Ft
•  Erzsébetutalvány Plusz kártya (havi 3 500 Ft napi 5 óra esetén, havi 4 000 Ft napi 6 óra esetén)
•  ingyenes targoncavezetői jogosítvány (OKJs jogosítvány) megszerzésének lehetősége
•  kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése
•  a műszak kezdése fix, nincs váltóműszak, lehetséges műszakok: 12:00  17:30 (napi 5 órás pozíció)  

vagy 12:00  18:30 (napi 6 órás pozíció)
•  hosszú távú, stabil munkahely, tiszta, modern munkakörnyezet, dinamikus csapat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, jelentkezési anyagát fényképes,  
magyar nyelvű önéletrajzzal, motivációs levéllel, valamint a végzettséget igazoló okmánnyal 
az alábbi címre várjuk: 

raktar.bia@aldi.hu

A pozícióban 
elérhető 

legmagasabb havi 

bruttó fizetés: 

233.325 Ft

(heti 30 órában)

Raktári dolgozó 
munkatársat keresünk a biatorbágyi logisztikai központunkba
délutáni műszakban napi 5 vagy napi 6 órában

karrier.aldi.hu

Készen áll a sikerre?
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INGATLAN ________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal ren-
delkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés 
estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes he-
lyen, távol a város zajától. Szabályos 36mx25m-
es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
ELADÓ Halásztelken, egy vagy több generá-
ciónak alkalmas családi ház. A telken két ház 
van, az egyik 80 m2 a másik 20 m2. 457 m2-es 
telken több szőlőlugas, és gyümölcsfa találha-
tó. Az ingatlan azonnal költözhető! 
Tel.: 06-30-455-4698, 06-30-593-0865________________________________________ 
CSEPEL és Szigetszentmiklós határában kis tető-
tér beépítéses ház, gondozott 160 nöl-es telekkel 
9,5 mFt-ért leadó. T.: 06-30-301-5895
 
KERES________________________________________ 
ELADÓ ingatlant keresek Budapesten és vidéken. 
T.: 06-20-288-4831
 
KIADÓ________________________________________ 
A CSIKÓ sétány Erdősor utca felőli részén parkoló 
kiadó, zárt udvaron hosszú távra. Elektromos kert-
kapus bejutás, saját közvilágítás, barátságos kör-
nyezet. Korlátozott számban parkolók még kiadók! 
Számlaképesek vagyunk! T.: 06-20-955-0250 
 
ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MÉRNÖK, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyatékát 
korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai ta-
pasztalat, ingyenes kiszállás. 
+36-1-787-9282,  +36-30-877-1460________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322
 
ÁLLÁST KÍNÁL ________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre köszörűst felveszek. Beje-
lentett bér: 220 -260 eFt +juttatás 13. havi (14. 
havi? bér) védőital, kávé. Nyugdíjas, részmunka-
idős is jelentkezhet. Érdeklődni: 06-20-926-6883, 
06-1-277-4224________________________________________ 
BORÁSZATBA  (Bp.,XXII.ker.) fizikai szak- és/vagy 
segédmunkára  munkatársat keresünk versenyké-
pes bérért. +36 30 5601264
 
TÁRSKERESŐ________________________________________ 
EZ NEM internet, ez a valóság! Társközvetítő 
iroda, ahol személyesen, személyre szabottan 
foglalkozunk Önnel! Hívjon minket, hogy Önnek is 
legyen társa! T.: 06-30-445-8646

EGÉSZSÉG________________________________________ 
SZORONGÁSOK csökkentése Mozgásterápiával és 
relaxációval, Gerincbántalmakra speciális trénin-
gek, Magánórák, Moderntánc, Klasszikus balett, 
Fitt-dance, Nyújtások, Hatha Yoga, Pilates, Salsa!  
Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp., Komáromi u. 55. 
T.: 06-70-318-3077 email: linda@laskaitreningek.hu     
web:laskaitreningek.hu  

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosoga-
tógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási díj. 
Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzletünkben: 
mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, kávéfőző, 
vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. ker., Már-
tírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. Tel: 285-34-
88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, ka-
merás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588________________________________________ 
VILLANYSZERELÉSI munkák A-Z-ig javítással. 
T.: 06-30-921-1417 Tarnóczy Vilmos________________________________________ 
KERTI munkát vállalok: kertrendezés, takarítás, 
időszakonkénti karbantartás, füvesítés, fakivágás, 
kertépítés stb. T.: 276-1925, 06-20-475-7537________________________________________ 
FESTÉS-mázolás tapétázás kisebb munkák, kő-
műves javítások. Kovács Gergely: 06-30-568-6255________________________________________ 
KLÍMASZERELÉS, karbantartás, javítás, ózonge-
nerátoros autóklíma tisztítás. T.: 06-20-440-0633 
www.sturmklima.hu ________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
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________________________________________ 
INGYENES hitelügyintézés rejtett költség nélkül. 
Nincs borítékba pénz, nincs zsebbe pénz. Több 
mint 500 elégedett család. Személyi kölcsön 
9,99% kamattal, lakáshitel 4% alatt. 
Hívjon 06-30-985-5000www.sturmklima.hu

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:  

hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 
1215 Bp., Csete Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; 
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

Csepeli Varoskép Kft.  |  1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@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 

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

Csepeli Varoskép Kft.  |  1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |  www.csepelivaroskep.hu

KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Május 20.
BABA- ÉS TINI BÖRZE – Használt ruhák 
és egyéb gyermekholmik vására. 
Asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft 
és 2500 Ft-os áron!

TANFOLYAMOK 

HANGFÜRDŐ - A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Időpont:május 27. 10.00, június 8. 18.30, jú-
nius 17. 10.00. Díja: 1100 Ft / alkalom. Vezeti: 
Eisenmann Tünde

GYEREKEKNEK:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Okosító torna (Alapozó Terápia): hétfő 16.15-17.00, 
17.00-17.45, kedd 16.15-17.00, péntek 17.00-17.45 
Milieu Dance Jazz balett: kedd, csüt. 16.00-18.00
Jóga gyerekekkel: kedd 17.00-18.00
Kung fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Goju-Ryu karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Kerekítő-mondókás móka: kedd 9.30-10.00
Kerekítő-bábos torna: kedd 10.15-11.00
Német nemzetiségi tánc: szerda 17.00-18.00
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00
Ovi-suli: szombat 9.00-12.00
Színitanoda: szombat 10.00-13.00

FELNŐTTEKNEK:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csüt. 8.30-9.30
Zsírégető torna: hétfő, szerda, péntek 19.00-20.00
Kung fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda 19.30-20.30
Kettlebell: kedd, csütörtök 18.00-19.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, 
szerda 8.00-9.30
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Thai Chi: szerda 19.15-20.45
Dinamikus gerinctréning: csütörtök 8.30-9.30, 
péntek 19.00-20.00
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, 
szerda 18.30-19.30 (kezdő)

NYUGDÍJAS KLUB
Időpont: május 6. 15.00-19.00, május 20. 15.00-
18.00, belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

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

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

RADNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

2017. május 20. 10:00
SÉTA A MÚLTBA – Látogatás a Csepeli Vezetési 
Pont Kiállítóhelyen 
A bunkertúra ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
278-2757, radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

TANFOLYAMOK
Alakformáló torna  
hétfő: 18.30-19.30
Bodyart  
hétfő: 19.00-20.00 
INGYENES PRÓBAÓRA: MÁJUS 8.
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
Gym stick 
hétfő, csütörtök: 20.00-21.00
Haladó hastánc 
szerda: 19.30-20.30
Jóga a mindennapi életben 
kedd: 18.00-19.30
Zumba 
kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00
Csep’ jazz dance 
minden nap korosztályonként
Kanga-tréning  
péntek: 10.00-11.30
Kyokushin karate 
kedd, csütörtök: 16.30-17.30
Ovis angol  
szombat: 10.00-11.00
Ovis capoeira  
csütörtök: 17.00-18.00
Prekanga – kismamatorna 
péntek: 18.00-19.00
RTM – HASIZOM REGENERÁCIÓ
péntek: 19.00-20.00 
Ringató 
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
Önzetlen masszázs 
kedd: 16.00-20.00
Kattanj a hálóra! 
Szerda: 18.00-20.00 

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
Kövessen minket Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/radnotimuvhaz

XXII. KIRÁLYERDEI
ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS

ÉS BÖRZE
Belépő:

felnőtt 400 Ft,
gyerek 300 Ft

2017. MÁJUS 21., 
VASÁRNAP 10:00-18:00

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

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Foglalkozások ADHD gyerekek
ELÉG JÓ SZÜLEI számára

Vezeti:
Mikecz Róza,
ADHD szakértő,
mentálhigiénikus
A részvétel 
díjtalan!

Május 13.
Június 10. 

Szombatonként
11-13 óra 

között

május 13., június 10.,
szombatonként 9-13 óra között

garázsvásár csepelen

használt, de jó állapotú játékok, könyvek, dísztárgyak, 
ruhák, használati tárgyak adásvétele, cseréje.
asztalbérlés elővételben: 1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A CSEPELI
ALMA MATER

A kiállítás a „Csepel déli 
lakóközpont szociális célú 
rehabilitációja” elnevezésű 
projekt keretében valósult meg.

ÁLLANDÓ ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A SZENT IMRE TÉRI SZOLGÁLTATÓHÁZBAN
(VOLT RÁKÓCZI ISKOLA)

Megtekinthető hétfőn 8-18 óráig, kedden, szerdán 
és csütörtökön 9-17 óráig, pénteken 8-13 óráig. 
A belépés díjtalan!
Vezetett csoportos látogatásra a Királyerdei 
Művelődési Ház elérhetőségein lehet jelentkezni.
1213 Budapest, Szent István út 230., T.: 278-2747, 
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap



24 csepeli hírmondóPROGRAM

Színpadon:
11:00 Robinson Crusoe – zenés mesejáték
12:00-14:00 Táborok bemutatkozása
14:00 Sivatagi show – gyerekkoncert

Továbbá:
óriás csúszda, 
lufibohóc, 
arcfestés, játszóház

A belépés díjtalan! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Vár a nyár!
Szünidei táborválasztó

Csepeli Szurkolói Aréna
2017. május 21., 11-15 óra

Május 27-én  
gyermeknap 
a Puli sétányon! 


