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A májusi testületi ülésen a képviselők 
hozzájárultak ahhoz, hogy Csepelen 
épülhessen meg a Kozma István Magyar 
Birkózóakadémia. Emellett megsza-
vazták az iskolakezdési támogatást, va-
lamint jelentős útfelújítás-tervezések- 
ről döntöttek. A nyugdíjasoknak járó 
kedvezmények az ingyenes sóbarlang-
bérlettel tovább bővülnek. 

A testületi ülés napirendi pontjainak tár-
gyalása előtt Borbély Lénárd polgármester 
felolvasta egy nagyszalontai gyermek leve-
lét, aki köszönetet mondott a polgármester-
nek a nagyszalontai Toldi Mesepark meg-
valósulásáért. A nagyszalontai gyerekek 
névre szóló levélben fejezték ki hálájukat  
a képviselő-testület tagjainak az egyedi ter-
vezésű játszótérért. Borbély Lénárd meg-
köszönte a képviselőknek, hogy a testület 
– felülemelkedve a pártpolitikán – egysé-
gesen támogatta a játszótér adományázását 
testvérvárosunknak. 

Támogatják az iskolakezdést
A képviselők megszavazták a tanévkez-
déssel járó anyagi terhek csökkentéséről 
szóló polgármesteri előterjesztést. A ren-
delet értelmében az általános iskolai ta-
nulmányokat kezdő csepeli gyerekek 15 
ezer forint támogatásban részesülnek. Az 
utalvány formájában nyújtott juttatás nem 
csak a rossz szociális körülmények között 
élőknek jár, hanem minden csepeli isko-
lásnak. A támogatásra az önkormányzat 
15 millió forintot különít el. 

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, 
hogy Csepelen épülhessen meg a Kozma 

István Magyar Birkózóakadémia. A mo-
dern, kétszintes, többfunkciós létesítmény 
nemcsak a birkózósport fellegvárává vál-
hat, hanem sport-, kulturális- és egyéb 
rendezvények, konferenciák lebonyolí-
tására is alkalmas lesz, amely jelentős 
presztízsnövekedést hozhat Csepelnek. A 
kormányzati támogatással megvalósuló, 
kétmilliárd forint értékű beruházás hely-
színe a Kis-Duna-parton lesz, az ifjúsági 
táborként ismert területen (Hollandi út 8.). 

Megújulnak az útburkolatok
A kerületben mintegy ötven kilométer bur-
kolatlan út található, ezért az útépítés ki-
emelt önkormányzati program. A képvise-
lők ennek jegyében döntöttek az egyesített 
kiviteli úttervek elkészítéséhez szükséges 
fedezet – 68 millió forint – biztosításáról. 
A döntés értelmében több mint három és fél 
kilométer burkolatlan szakaszon tervezik 
szilárd útburkolat kiépítését, valamint ter-
vek készülnek a csapadékvíz elvezetésére 
is. Az érintett útszakaszok a Medve, a Pik-
kely, a Vasas, a Csáklya, a Matróz utcában, 
valamint a Királyerdei és a Popiełuszko 
úton találhatóak. A Popiełuszko út rendel-
kezik szilárd útburkolattal, ott 655 méter-
nyi szakaszon fog megújulni a burkolat. 

A képviselők egyhangúlag döntöttek a Gróf 
Széchenyi István Általános és Két Tannyel-
vű Iskola előtti tér (Spar környéke) és a 
mellette található óvoda környékén lévő 
zöldfelület megújításáról. Szintén egyhan-
gúlag szavazták meg a tűzcsapokra történő 
magyar fejlesztésű ivócsapok telepítéséről 
szóló polgármesteri előterjesztést. A dön-
tés értelmében a csepeliek nemcsak a for-

galmas közterületeken tudnak ivóvízhez 
jutni, hanem olyan területeken is, ahol a 
víz nincs bekötve. A beruházás során ke-
rületünkben maximum húsz darab ivócsa-
pot fognak elhelyezni. 

Felelősséggel a csepeli 
gyerekekért, nyugdíjasokért
A képviselők döntöttek a csepeli rendőr-
kapitányság épületében kialakítandó kü-
lönleges meghallgatószobáról. Horváth 
Gyula, a DK képviselője jelezte, a szava-
zás során tartózkodni fog, mert szerinte a 
helyiséget nem az önkormányzatnak, ha-
nem a Belügyminisztériumnak kellene fi-
nanszíroznia. Borbély Lénárd elmondta, a 
csepeli gyerekekért érzett felelősségtől ve-
zérelve a csepeli rendőrségen olyan szobát 
alakítanának ki, ahol azokat a 14 év alatti 
gyermekeket lehetne meghallgatni, akik 
bűncselekmény tanúi voltak vagy bántal-
mazást szenvedtek el. A polgármester hoz-
zátette, szükség van egy olyan helyiségre, 
amely nem olyan rideg, mint egy átlagos 
kihallgatószoba. Szilágyi Sándor rendőr 
alezredes, kapitányságvezető szóbeli ki-
egészítésében hozzátette, ha megvalósul a 
kihallgatószoba, a gyerekeknek nem kell 
újra átélniük a traumát, mert a kihallga-
tásról videófelvétel készül, amit a bíróság 
elfogad a per során. 

A képviselők a polgármester előterjeszté-
sére határoztak a „jó tanuló, jó sportoló” 
diákok erdélyi nyaralásának támogatásá-
ról. Az utazáson – a Dél-pesti Tankerületi 
Központ és a Csepeli Testnevelő Munkakö-
zösség vezetőjének javaslatára – 35-40 diák 
vehet részt 2017. június 12-e és 16-a között. 
Határozat született arról is, hogy az ön-
kormányzat hozzájárulásával a csepeli 
nyugdíjasok ingyen juthatnak sóbarlang- 
bérlethez. A döntés értelmében idén ezer 
csepeli nyugdíjas ajándékba kap egy öt al-
kalomra szóló sóbarlangbérletet, amelynek 
ára bruttó 2500 forint.  

Zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, 
hogy díszpolgári címet adományoznak 
Czirják Károly helytörténésznek, a dr. 
Urmánczy Nándor Egyesület vezetőjének, 
valamint Albert Mátyásnak, Farkaslaka 
volt polgármesterének, Hargita megye ta-
nácsosának. ● Lass Gábor

Ülésezett a képviselő-testület
ÖNKORMÁNYZAT
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Hosszú és heves vita után 
fogadta el a csepeli önkor-
mányzat képviselő-testü-
lete azt a javaslatot, hogy 
a csepeli Kis-Duna-partra 
tervezett multifunkciós 
sportlétesítményt százmil-
lió forint hozzáadása nélkül 
építsék meg. Így már nem 
kerül csepeli közpénzbe, 
mégis milliárdos értékkel 
gazdagodik a kerület. 

Az ok, hogy a tervet eddig 
támogató ellenzéknek már 
ingyen sem kell a fejlesztés, 
mindössze egy név. Németh 
Szilárd neve. Korábban az el-
lenzék a csepeli útépítésekre 
kapott 500 millió forintos tá-
mogatás ellen szavazott ha-
sonlóan. Attól félnek, hogy a 
kerület fejlődése csökkentheti 
a támogatottságukat. Miután 
a Kis-Duna-partra 2010 előtt 
beépítést, lakóparkot és hat-
szintes épületeket terveztek, 
az új önkormányzati vezetés  
a part visszavételét, megóvását,  
pihenő- és sportcélú hasznosí-
tását ígérte. Ennek megfelelő-
en szépült meg évről évre az 
elmúlt hét évben a parti sétány, 
a Daru-domb, épültek fitnesz-
parkok, biciklis tereppálya, 
új játszóterek, vette vissza a 
kerület a lakóparknak kipriva-

tizált napközis tábort és újult 
meg az ifjúsági tábor. Ide, az 
ifjúsági tábor dupla betonpá-
lyájára tervezve támogatták az 
önkormányzat kormánypárti 
és ellenzéki képviselői azt a 
környezetbe illő, többfunkciós 
birkózócsarnokot, amely al-
kalmas lesz önkormányzati 
rendezvények megtartására is. 

A felhasználásra kerülő terüle-
tet a testületi ülésen tárgyalt ja-
vaslat szerint az önkormányzat 
pénzért, a piaci árnál kétmillió 
forinttal magasabb összegért, 
35 millió forintért adja haszná-
latba a sportlétesítmény részére. 
Vagyis nem az önkormányzat  
fizet 100 millió forintot az 
egyébként kétmilliárd forintos 
modern sportlétesítmény meg-
valósulásra, hanem még 35 mil-
lió forint bevétele is lesz abból. 

Mindez kiverte a biztosítékot 
az ellenzéknél, leginkább az 
MSZP-s Takács Krisztiánnál. A 
politikus először azt kifogásol-
ta, hogy miért nem adja el a ke-
rület a telket a használatba adás 
helyett. Értékesítés esetében 
ugyanis az MSZP-s politikus 
szerint több pénzt lehetne el-
kérni. Bár korábban az ellenzék 
– Takács Krisztián is – támo-
gatta, hogy a kerület százmillió 

forinttal járuljon hozzá az épít-
kezéshez, most abból is baj, lett, 
hogy nem kell pénzt beleadni. 
A politikus emelt hangon kelt 
ki a fejlesztés ellen. Indoklása 
szerint ugyanis Németh Szilárd 
a Magyar Birkózó Szövetség 
elnökeként létrehozott alapít-
ványi formában építené meg a 
csarnokot. Ez Takács szerint 
lopás. A beszéde közben nyitott 
szájjal rágózó politikus senkit 
nem volt hajlandó meghallgat-
ni, és a végén már olyan hango-
san beszélt, hogy a polgármes-
ter kérte önmérsékletre. 

Süle László, a Csepeli Város-
fejlesztési és Gazdaságfejlesz-
tési Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója és Borbély Lénárd 
polgármester többször is kifej-
tették, hogy a testület elé ke-
rült javaslat a kerület számára  
sokkal kedvezőbb, mint az 
ellenzék által is támogatott 
korábbi tervek. A birkózóaka-
démia számára megépülő léte-
sítmény szépen beilleszkedik 
majd a hasonló, sportcélú part 
menti intézmények sorába. 

Az önkormányzati rendezvé-
nyeknek és a csepeli polgá-
roknak is új rendezvénytartá-
si és sportolási lehetőségeket 
teremt, miközben a Csepelen 
rendkívül erős birkózószelle-
met is erősíti majd – fejtették ki. 
● Takó Szabolcs

ÖNKORMÁNYZAT

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt a

KOLONICS GYÖRGY
SÉTÁNY

névadó ünnepségére,
szobrának felavatására 

és a Kolonics György Sport
Érdemérem ünnepélyes átadójára

A rendezvény időpontja:
2017. június 4. (vasárnap)

11:30 óra

Helyszín:
Csepel, Kis-Duna-part

(a Hollandi út és Hullám utca 
kereszteződésével szemben)

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

kolonics_hirdetes_102x135_OK.indd   1 24/05/17   15:53

Ingyen épül a csepelieknek 
a többfunkciós sportcsarnok
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Az érintett hét társasházzal, vala-
mint az azok nevében eljáró közös 
képviselőkkel történt hosszadalmas 
egyeztetés után május közepére el-
készültek a Vízmű lakótelep zárható 
elektromos kapui. Régóta húzódó 
ügy végére került ezzel pont.

Minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy 
birtokba vegyék a Vízmű lakótelepen élők 
az épületek köré felépített kerítés elektro-
mosan záródó két kapuját. A tesztüzem 
megtörtént, a lakók pedig június 1-jétől ve-
hetik használatba az elektronikus kapukat: 
eddig kell ugyanis eljuttatni a közfeladatot 
ellátó szervezek felé a beléptetéssel kapcso-
latos aktuális információkat. 

Hosszú ideje húzódó ügyről van szó. A tör- 
ténet két ével ezelőtt kezdődött, amikor 
egyre több lopásról, betörésről szóló be-
jelentés érkezett a kerületi rendőrségre a  
Vízmű lakótelepről. A bűncselekmények 
száma azért is szaporodhatott meg, mert  
a lakópark könnyen átjárható volt, noha há-
rom oldalát a Fővárosi Vízművek kerítéssel 
védett területe öleli körül. A témában 2015 
májusában lakossági fórumot tartottak, ahol 
Borbély Lénárd polgármester is részt vett. 
Végül az ott élők óriási többséggel – 199 la-
kásból 167 – támogatták azt az ötletet, hogy 
egy, a lakótelep utcai frontján álló kerítést 
építsenek fel, amellyel kapcsolatban kérték 
az önkormányzat segítségét.

A hivatal hamar az ügy élére állt, a két hatal-
mas kapuval rendelkező kerítés pedig időben 
elkészült. A kerítés mellett beléptetőkapuk 
telepítésére is sor került. A munkálatokat 
az önkormányzat cége, a Csepeli Városfej-
lesztési Nonprofit Kft. bonyolította le. A 

beruházással akkoriban az önkormányzat a 
kapus rendszer tervezését, kiépítését vállal-
ta magára. Egyetlen dolgot kivéve: az üze-
meltetést, és az azzal járó költségeket, amit 
az ott élőknek kell majd fizetniük. Nem vé-
letlen, hogy a közös képviselők a lakókkal 
egyetemben sokat dolgoztak, hogy megta-
lálják azokat a lehetőségeket, amelyek éjjel-
nappal garantálnák a kapuk működését, ha 
esetleg probléma adódna velük.

Az önkormányzat és a lakótelep közös kép-
viselői végül idén februárban kötötték meg 
az üzemeltetési szerződést. Erre azért volt 
szükség, mert a törvény szerint a beruházás 
megvalósítására kizárólag valamennyi érin-
tett társasházzal együttműködve kerülhet 
sor. Innentől kezdve pedig minden akadály 
elhárult, hogy az elektronikusan működő 
motorizált kapukat végre birtokba vegyék  
a lakók. A beruházással végre a lakótelepen 
élő csepeli családok is nagyobb biztonság-
ban élhetnek otthonaikban. ● Takó

Biztonságban a Vízmű lakótelep lakói

Az önkormányzat a kapus 
rendszer tervezését, 
kiépítését vállalta magára

AKTUÁLIS

Az elmúlt hónapokban többször is téma 
volt a csepeli tüdőszűrő és tüdőgondozó 
kritikus és elfogadhatatlan állapota. Az 
épület a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt. tulajdonában van, a vagyonkezelő a 
Jahn Ferenc Kórház. A tüdőszűrő berende-
zés olyan régi, hogy nem lehet szétszerelni, 
mert már senki nem tudná újra összerakni.

A tervek szerint átköltöztetik vagy felújítják 
a csepeli tüdőszűrőt és tüdőgondozót, ezért 
nem kell már sokáig elviselni a jelenlegi 
körülményeket. Az új, modern tüdőszűrő 
gépet a Jahn Ferenc Kórház már biztosítot-
ta, jelenleg a helyszín kiválasztása zajlik.

Az elmúlt években a csepeli önkor-
mányzat számos területen támogatta a 
Jahn Ferenc Kórház eszközbeszerzése-
it, illetve fejlesztette a csepeli rendelő-
intézet és az orvosi rendelők ellátását. 
Ilyen volt a 24 órás orvosi ügyelet és a 
gyermektraumatológia bevezetése vagy 

a királyerdei rendelő teljes felújítása is. 
A csepeli önkormányzat kérésére most  
a Jahn Ferenc Kórház biztosít egy modern 
tüdőszűrő berendezést a csepelieknek.
A helyszín kiválasztása viszont problé-
más. A jelenlegi épület nem önkormány-
zati tulajdon, de nem is az ellátást végző 
Jahn Ferenc Kórházhoz tartozik, hanem  
a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdona.  
A költségek attól is függnek, hogy a jelen-

legi helyszínt át tudja-e venni az önkor-
mányzat, érdemes-e felújítani vagy jobban 
megéri egy másik helyre – például az egy-
kori Csepeli Kórház épületébe – áthelyezni.  
A felújítás vagy a teljes áthelyezés költsé-
ge 150-200 millió forint között mozoghat.  
A teljes költségkalkuláció és a helyszín ki-
választása után, néhány hónapon belül az 
új tüdőszűrő berendezéssel együtt újul meg 
a tüdőgondozó. ● Csepel.hu

Gépekkel együtt újul meg a tüdőgondozó

A jelenlegi épület 
nem önkormányzati tulajdon
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1300 négyzetméteres mese-
park épült Nagyszalontán az 
Arany János-bicentenárium 
alkalmából. A csepeli képvi-
selő-testület egyhangú támo-
gatásával megvalósuló beru-
házáson a Csepeli Városgazda 
22 munkatársa több héten ke-
resztül dolgozott a költő szü-
lővárosában, a kerület testvér-
városában.

Május 18-án Borbély Lénárd 
polgármester, Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármeste-
rek, valamint Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő társa-
ságában személyesen „adta át” 
a játszóparkot Nagyszalonta 
első emberének, Török Lász-

lónak és az izgatott kicsiknek, 
akik a mesepark játékait azon-
nal birtokba is vették.

Az egyedi tervezésű játékele-
mek a Toldi-trilógia alakjait 
ábrázolják: a játszótéren helyet 
kapott egy 2,5 méter magas 
Toldi Miklós-szobor, egy bu-
dai várra emlékeztető csúszdás 
mászóvár, két farkasos libikó-
ka, egy malomkő formájú pi-
henőasztal padokkal, egy ökröt 
ábrázoló mászóka, valamint 
négy bika formájú rugós játék. 
Ezenkívül egy fészekhinta és 
egy napvitorlás homokozó is 
található a meseparkban, ahol 
kicsik és nagyok egyaránt szó-
rakozhatnak mostantól.

Mesepark a testvérvárosnak

Csepel polgármestere, Borbély Lénárd 
kapta idén a maroshévízi Dr. Urmánczy 
Nándor Egyesület Urmánczy-díját. Az 
elismerést a település nagy szülöttjének 
emléknapján adták át. 

A laudációt Németh Szilárd országgyűlé-
si képviselő tartotta. Borbély Lénárd el-
mondta, nagy elismerés számára a díj, majd 

mind az egyesületnek, mind a maroshévízi 
közösségnek köszönetet mondott. 

Csepel polgármestere részt vett a csepeli 
zászló felállításában, településvezetőként 
pedig egy bronz turulmadarat ajándéko-
zott Maroshévíznek, mely az első világ-
háborús katonai temetőt díszíti. 
● forrás: hargitanepe.eu

Borbély Lénárd kapta 
az Urmánczy-díjat

Kedves Ünneplők!
Csepelen még 2013-ban határoztuk el, hogy minden dön-
tésünkkor elsődlegesen jövőnkre, gyermekeink érdekeire 
leszünk tekintettel. Így indult el a Gyermeksziget program, 
aminek keretében megújulnak, megszépülnek a bölcsődék, 
óvodák, iskolák, játszóterek, rengeteg gyermekprogramot 
szervezünk, illetve jelentős anyagi és erkölcsi támogatás-
ban részesülnek a csepeli családok. Nagyszalonta is élen 
jár: Arany Tulipán program, magyar kollégium építése, Dévai 
Szent Ferenc gyermekotthon, jótékonysági rendezvények, 
színes gyermekműsorok jelenítik meg a magyar közösséget. 
És most itt van a csepeli önkormányzat ajándéka, a Toldi 
Miklós Mesepark, amit közösen avatunk fel, remélhetőleg  
a nagyszalontai gyermekes családok legnagyobb örömére.

Ez a mesepark szimbolikus, de nagyon is hétköznapi remek-
mű. Szeretném hálás köszönetemet kifejezni, és egyben szív-
ből gratulálni mindazoknak, akik Arany János születésének 
kétszázadik évfordulóján, a költő tiszteletére megálmodták, 
elhatározták és megépítették ezt a csodálatos játszóteret. 
(Részlet Németh Szilárd országgyűlési képviselő Nagyszalontán 

elmondott beszédéből) 

Czirják Károly, az Urmánczy egye-
sület elnöke, Borbély Lénárd polgár-
mester és Németh Szilárd képviselő
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Ismét egész napra benépesült a Puli 
sétány: a már hagyományosan meg-
rendezett gyermeknapon mindenki 
megtalálta a kedvére való programot. 
A legkisebbek körhintájától a nagyok 
csocsómeccséig, vagy a Csepel Után-
pótlás Sportegyesület kis focistáinak 
mérkőzéséig, a bohóckészítéstől az 
arcfestésig és a minicsónakázásig. 

Nehéz volt választani
A gyerekek lovagoltak, végigjárták az 
akadálypályát, papírjátékokat készítet-
tek, jelmezben szelfiztek a fotóbox előtt, 
a látványcukrászdában díszítették a muf-
finokat, fociztak, pingpongoztak és sok 
minden más egyebet is kipróbálhattak a 

kerületi önkormányzat által támogatott és 
a Csepeli Városkép által szervezett, szín-
vonalas rendezvényen. 

Többen megörökítették magukat a csepeli 
Instagramnál, s akinek kedve tartotta, pik-
nikezhetett a szabadban. A színes progra-
mok közben egy kalóz is megjelent, tréfás 
műsorral szórakoztatta a közönséget, majd 
kötélhúzásra hívta a kicsiket, nagyokat. 

Színpadi programok
A színpadon egymást váltották a fellépők. 
Először a Nagy Imre Általános Iskola kis-
diákjainak esernyős tánca szórakoztatta  
a nagyérdeműt, majd az Island Rock Cse-
pel Egyesület következet. Az egyesület 

három éve alakult meg, azóta edzőik a ke-
rület négy iskolájában és nyolc óvodájában 
ismertetik meg az akrobatikus rock and 
roll alapjait a gyerekekkel. Aztán a Füs-
tifecske óvodásai mutattak be játékfűzést, 
melyet a Csepp-Csepel táncosai irányítot-
tak Kreiszné dr. Paál Sára együttesvezető 
segítségével – hogy csak néhányat említ-
sünk a fellépők közül. 

Családban, párban
Az I. Csepeli Csocsóbajnokság tíz aszta-
lánál mérkőztek a családi és páros ver-
senyzők, a dobogós helyezettek vásárlási 
utalványt, üdítőt és strandbelépőjegyeket 
kaptak ajándékba. A családi játszmában 
a harmadik helyezést érte el a Dömök fa-

Több száz család 
a gyermeknapon
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mília, második lett a Varga család, az első 
helyen Kőszeriék végeztek. A párosok 
versenyén harmadik helyen végzett Var-
ga Adrienn és Varga Zoltán, második lett 
Kapus Fanni és Pach Dániel, az első he-
lyet Zubor Zsanett és Szőke Fülöp nyerték.  
A bajnokság győztes családját Kőszeriné 
Bokor Izabella vezette. 

„Szigetszentmiklósról érkeztünk, korábban 
Csepelen dolgoztam. Én régebben sokat 
csocsóztam, elég technikás játék, gyorsa-
ság és jó reflex kell hozzá. Sokáig itt le-
szünk még, a gyereket nagyon jól lefoglal-
ják a programok, itt minden gyerekbarát, 
jól érezzük magunkat” – mondta el lapunk-
nak Izabella. ● Antal Zsuzsa

Nagyon sokan döntöttek úgy május 
27-én, hogy a kilátogatnak a kerületi 
gyereknapra. Néhányan a vélemé-
nyüket is elmondták. 

Harcsa család: „Érdemes volt eljön-
nünk, rengeteg a látványos program, 
a gyerekek jól érzik magukat. Több 
éve járunk a helybeli rendezvényekre, 
minden korosztály megtalálja a ked-
vére valót. A fiamnak a csocsózás és  
a focizás tetszett a legjobban.”

Kiss Zoltán és felesége A nyugdíjas 
házaspár a két és fél éves unokájával, 
Lázárral érkezett. „Szerettünk volna 
egy jó programra elhozni az unokán-
kat, ez sikerült is. Nagyszerűen érez-
zük magunkat, Lázár különösen a pe-
cázást élvezte.”  

Nagy Gábor családja: „Mindig kiláto-
gatunk a gyerekrendezvényekre, so-
kat számít, hogy helyben van. A kicsi-
nek most sem maradt el az arcfestés, 
a nagyok a minicsónakázót kedvelték 
a legjobban.

FŐ TÁMOGATÓ: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata • TÁMOGATÓK: ALPIQ • Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Rt. • Csepeli Városgazda Zrt. • Humán Szolgál-
tatások Igazgatósága • Kompánia Alapítvány – Domino Tanoda • Papp Éva és Tóth Rea – Láthatatlan 
Utazás • Sétáló utcai könyvtár • Vitalistab – Nemzeti Ifjúságvédő és Tehetségkutató Egyesület

Különleges gyereknap volt az önkor-
mányzaton, ahová a kerület általános 
iskoláiból két-két 4. osztályos tanulót hí-
vott meg Borbély Lénárd polgármester, 
aki munkatársai segítségével mutatta be 
a hivatal működését, és körbevezette a 
gyerekeket az épületben. A diákok meg-
látogatták a jegyzői, az alpolgármesteri 
és a polgármesteri irodát és a tárgyalót, 

ahol néhány pillanatra kipróbálhatták, 
milyen is a kerület első emberének szé-
kében ülni. A látogatás végén egy testü-
leti ülést is eljátszottak a gyerekek, ahol 
olyan fontos kérdésekben döntöttek, 
mint például az, hogy melyik alpolgár-
mester irodája tetszett jobban, vagy az, 
hogy legyen-e mályvacukor a szombati 
gyereknapon.

Gyereknap a polgármesteri hivatalban

fotó: G.M. és Tóth Beáta
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Több mint öt éve alakult 
meg a kórus, s előadásaik-
kal azóta többször is elkáp-
ráztatták a nagyérdeműt. 
A Gróf Széchenyi István 
Általános és Két Tannyelvű 
Általános Iskola különle-
ges énekkarának, a Csepel 
Hangjának tagjai sokszor 
bebizonyították: a zenének 
hatalmas ereje van. 

Fabók Ágnes, az énekkar ve-
zetője a kezdetekről elmondta: 
2011 októbere óta tart ének-
órákat a Gróf Széchenyi István 
Általános és Két Tannyelvű 
Iskolában. Több mint öt évvel 
ezelőtt, egy karácsonyi műsorra 
készülődve vetődött fel először 
egy énekkar ötlete. Az elhatá-
rozást tett követte, végül egy 
teljes negyedikes és egy ötödi-
kes osztályból állt fel a csapat, 
nevük pedig Csepel Hangja lett. 
A legfiatalabb szereplő 5, leg-
idősebb több mint 18 éves.

Gyerekek, szülők, 
tanárok
Kezdetben klasszikus énekkar-
ként léptek fel, újításként azon-
ban egy idő után musicalrészle-
teket is előadtak. A gyerekeknek 
tetszett, hogy beöltözhettek, 
táncolhattak, innen pedig egye-
nes út vezetett a színházi dara-
bok bemutatásáig. A Diótörő 
és az Egérkirály című darabbal 
kezdték, azóta pedig kizárólag 
színházi produkciókat adnak 
elő. Ilyen például a Karácsonyi 
ének, a Valahol Európában, A 
dzsungel könyve és a Légy jó 
mindhalálig. A kiváló hangula-
tot jól mutatja, hogy gyakran a 

szülők is beállnak az énekkar-
ba szerepelni, és persze a kórus 
vezetőjének is akad segítsége a 
többi tanár részéről. 

Különleges világ
Talán ennek is köszönhető, 
hogy néhány hete egy rend-
hagyó, A Reménység hangjai 
címet viselő darabbal értek el 
óriási sikert a Királyerdei Mű-
velődési Házban. A mű különle-
gessége, hogy az énekkar tagjai 
által összeválogatott könnyű-
zenei dalok adják a történetet. 
A história szerint egy árvaház 
mindennapjaiba nyerhetünk 
bepillantást, tragikus sorsokat, 
a múlt fájdalmai elől menekülő 
gyerekeket ismerve meg. Ebbe 
a közegbe új tanár érkezik, aki 
megtanítja a gyereket, hogy 
higgyenek a jobb jövőben. Erre 
biztatja diákjait Fabók Ágnes 
is, akinek kezdetektől fogva fel-
tett szándéka volt, hogy megis-
mertesse a gyerekekkel a zene 
erejét, megszerettetve velük 
egy különleges világot. Célja 
pedig nem más, minthogy sze-

ressenek énekelni a gyerekek, 
és élvezzék azt, amit csinálnak, 
valamint büszkén, határozottan 
tudjanak kiállni egy-egy jól si-
került produkcióval mindenféle 
gátlás nélkül. „Egy színházba 

nehéz szereplőként bekerülni, 
egy színjátszó szakkört pedig 
nem feltétlenül tud mindenki 
megfizetni. Nálunk viszont sem-

miért nem kell pénzt adni. Éppen 
ezért úgy gondolom, kórusunk 
egy kiváló lehetőség a gyerekek-
nek arra, hogy ki tudják próbál-
ni magukat” – zárta sorait a 31 
éves énekkarvezető. ● TSZ

Csepel hangjai
KULTÚRA

FELLÉPÉS AZ ARÉNÁBAN 

A 88 főből álló énekkar legközelebb június 9-én, 19 órakor 
lép színpadra a Csepeli Szurkolói Arénában. A Reménység 
hangjai című előadásra a belépés ingyenes.

Fabók Ágnes énekkarvezető tanítványai körében

fotó: Tóth Beáta

Ön is csepeli nyugdíjas? szeretné az egészségét megőrizni, 
sőt javítani? Önkormányzatunk támogatásával most ingyenes 

himalájai sóterápián vehet részt!

INGYENES

IGÉNYELJEN INGYENES SÓTERÁPIÁS BÉRLETET AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL!

5000 FT ÉRTÉKű, 5 ALKALMAS
SÓTERÁPIÁS BÉRLETET IGÉNYELhET INGYENESEN

nem kell hozzá más, csak csepeli lakcím és nyugdíjasigazolvány

Az ingyenes bérlet igényelhető: 2017. június 10-től a Csepeli Nyugdíjas Közösségi 
Házban, 1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 115., Telefon: 1/278-0128, E-mail: 
nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu

Összesen 1000 fő számára tudunk ingyenes bérletet biztosítani, jelentkezzen 
mihamarabb Ön is!

A terápia helyszíne: „Sóterápium” sóbarlang, 
1211 Budapest, Posztógyár u. 1.

hIMALÁJAI SÓTERÁPIA

NYUGDÍJASOKNAK

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Szeretettel várjuk!

Soterapium_HIRD_102x135 2.indd   1 5/30/17   15:19
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A Magyar Nemzeti Múzeum 22. alka-
lommal rendezte meg a Múzeumok 
Majálisát a Múzeumkertben, ahol 
120 hazai múzeum mellett a Csepeli 
Helytörténeti Gyűjtemény standja is 
jelen volt. A negyvenezer látogatót 
vonzó kulturális rendezvény remek 
alkalom volt a kerület értékeinek 
népszerűsítésére. 

A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény már 
negyedik alkalommal vett részt a Múze-
umok Majálisán. Molnár Krisztián, a Ki-
rályerdei Művelődési Ház igazgatója, a ki-
állítás szervezője elmondta, a rendezvény 
után mindig megnő az érdeklődés a cse-
peli muzeális kiállítóhelyek iránt. A fő cél 
azonban inkább az, hogy megismertessék 
az emberekkel Csepelt, a kerület történel-
mi múltját, természeti értékeit. 

Fülesbagoly a Tamariskán
Az idei rendezvény mottója a „kert és múze-
um” volt, amelynek jegyében a csepeli kiál-
lítóhely a Tamariska-domb természeti érté-
keit népszerűsítette. Sok érdeklődőt vonzott 
a Glavanovits Tamás állatgondozó karján 
pihenő bagoly, amely a Tamariska-domb 
gazdag élővilágára hívta fel a figyelmet, 
ugyanis az erdei fülesbaglyok előszeretettel 

tanyáznak ott. „Kislányomnak felejthetetlen 
élmény volt, hogy a karjára vehette a bag-
lyot. Nem is gondoltam volna, hogy Csepel 
ilyen gazdag természeti értékekkel rendelke-
zik” – mondta a gyáli Szalai Anna. 

Lódenkabát és géppisztoly
A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
részt vett a Tudássétány-programban, így 
az érdeklődők a biológiai ismeretüket is 
tesztelhették: a kiállított öt növény közül 
meg kellett nevezniük azt a hármat, amely 
a Tamariska-dombon is megtalálható. 
Szintén a dombhoz kötődik a tavaly ősz-
szel megnyitott Csepeli Büszkeségpont, 
amely 1956-os emlékkiállításnak ad he-
lyet. Ebből a tárlatból kaptak egy kis íze-
lítőt a Múzemkertbe kilátogatók, akik fel 
is próbálhatták az ötvenes évek egyik jel-
legzetes viseletét, a lódenkabátot, és kézbe 
vehették a PPS-41-es típusú géppisztolyt, 
az 1956-os forradalom ikonikus fegyverét. 
„Szeretem a történelmi, retró kiállításokat, 
több vidéki rokonomat is elvittem már a 
Terror Házába. Most kedvet kaptam meg-
látogatni a csepeli kiállítást is” – mondta  
a Terézvárosban lakó Csapi Andrea. 

Híres kerékpár
Természetesen a Csepszi, a Csepeli Au-
tógyár teherautója sem maradhatott el a 
rendezvényről, amely már messziről oda-
vonzotta az emberek tekintetét. A jármű 
rakterében a csepeli gyár múltja elevene-
dett fel, az ott készült termékekből rende-
zett kiállítás folyamatosan látogatott volt. 
„Ezek a Csepel kerékpárok még örökéletű-
ek voltak. Nosztalgiával gondolok rá, mert 
ha mai szemmel nézve nem is képviselt 
csúcstechnikát, akkor egy ilyen bicikli az 
álmok álma volt. Örülök, hogy a kisfiam-
nak meg tudom mutatni, milyen volt az én 
gyerekkoromban egy bicikli” – mondta a 
Vácról érkezett Halász János. 

Gyerekek és felnőttek egyaránt felültek a 
Pannónia Motorkerékpárra, és előszere-
tettel fotózkodtak a „Csepel rabja” felira-
tú kalodánál is. A Csepeli Helytörténeti 
Gyűjtemény standját kézműves és ügyes-
ségi játékok tették még színesebbé. 
● Lass Gábor

Csepelt népszerűsítették 
a Múzeumok Majálisán

3. Csepeli 
Fúvószenekari 
Fesztivál
RÉSZTVEVŐ ZENEKAROK: 

PESTERZSÉBETI LAJTHA LÁSZLÓ 
AMI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR
XX. KERÜLET, BUDAPEST
KEIL ERNŐ FÚVÓSZENEKAR
XIII. KERÜLET, BUDAPEST
ETÜD FÚVÓSZENEKAR
XVIII. KERÜLET, BUDAPEST
SOROKSÁRI FÚVÓSZENEKAR
XXIII. KERÜLET, BUDAPEST
CSEPELI AUTH HENRIK 
FESZTIVÁL FÚVÓSZENEKAR
XXI. KERÜLET, CSEPEL

FŐVÉDNÖK: NÉMETH SZILÁRD 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

VÉDNÖK: BORBÉLY LÉNÁRD, 
CSEPEL POLGÁRMESTERE

2017. JÚNIUS 10., 10 ÓRA
CSEPELI SZURKOLÓI ARÉNA
CSEPEL, SZENT IMRE TÉR

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

KULTÚRA

fotó: G.M.
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Száz adag, különlegesen elké-
szített lengyel húsos káposztát 
osztottak ki a Humán Szolgálta-
tások Igazgatóságának (HSZI) 
Táncsics utcai épületének kert-
jében. Az adagokat Lengyel-
ország első Michelin-csillagát 
elnyerő Wojciech Amaro sztár-
szakács porciózta ki, miután 
maga szorgalmazta, hogy az ál-
tala elkészített ételt rászorulók-
nak kínálják fel. A külföldi ven-
déget és a száz csepelit Nagyné 

Kovács Timea, a HSZI megbí-
zott intézményvezetője fogadta. 

Váratlanul érkezett az érte-
sítés arról, hogy a budapesti 
Gourmet Fesztiválra érkező len-
gyel Wojciech Amaro Csepelre 
is ellátogat. Kormos Dalma, a 
Bábel étterem operatív igazga-
tója azt mondta: rendszeresen 
osztanak ételeket jótékonysági 
alapon. Általában hajléktala-
noknak, családoknak, gyerekek- 

nek visznek ebédeket. Most 
azért esett a választás Csepel-
re, mert itt még sosem jártak, 
és mindenképpen a főváros egy 
külső kerületébe akartak men-
ni. Kapóra jött Wojciech Amaro 
felajánlása is, aki szívesen vesz 
részt hasonló akciókban. 

Nagyné Kovács Timea és csa-
pata gyorsan körbetelefonál-
ta azokat a csepelieket, akik 
rászorultak lehetnek. Köztük 
vannak idősellátásban részesü-
lők, fogyatékkal élők, nagycsa-
ládosok, nyugdíjasok. Wojciech 
Amaro röviden ismertette a kö- 
zönséggel, hogy milyen a len-
gyel húsos káposzta, amely ha-
gyományos nemzeti ételük, és 

főként karácsonykor és újévkor 
tálalják fel. Lengyelül bigosnak 
hívják, s többféle hús van ben-
ne: sertés, tarja, karaj, füstölt 
kolbász. Emellett tartalmaz pa-
radicsomot, borókát, köményt 
és természetesen káposztát. Két 
lábasban 24 órán át főzik, utána 
szolgálják fel. 

„A fesztivál vendégeként először 
járok Magyarországon. A húsos 
káposzta igazi lengyel étel, ame-
lyet nagyon szeretünk. Termé-
szetesen a magunk módján ké-
szítjük el. A mostani eseményhez 
hasonlóan Lengyelországban is  
gyakran rendeznek karitatív 
ételosztást, és én magam is részt 
veszek ezeken a jótékonysági 
akciókon. Mikor Magyarország-
ra jöttem, magam kértem, hogy 
legyen ilyen alkalom. Örülök, 
hogy főzhettem és felszolgálhat-
tam az ételeket a csepelieknek” 
– mondta el érdeklődésünkre 
Wojciech Amaro. ● cs. a.   

Lengyel sztárszakács 
főzött száz csepelinek

Boldog születésnapot!
Tóth II József, a Csepel ko-
rábbi kiváló labdarúgója 
nemrégiben ünnepelte 88. 
születésnapját. Bozsi bácsi  
1953 és 1957 között tizen-
kétszer lépett pályára a 
magyar válogatottban. Az 
Aranycsapattal megjárta az 
1954-es svájci világbajnok-
ságot, amelyen a németek 
elleni csoportmérkőzésen 
gólt szerzett. Tóth II József 
hamarosan hamarosan em-
lékművet kap a kerületben. 
Isten éltesse, Bozsi bácsi!

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

alkalmából rendezett
megemlékezésre.

Időpont:
2017. június 4. (vasárnap)

9:45 óra

Helyszín:
Béke téri Trianon emlékmű

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

AKTUÁLIS

fotó: Tóth Beáta
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Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke  
és frakcióvezető-helyettese Csepelen 
tartott sajtótájékoztató keretében be-
szélt a 2018-as költségvetésről, amely 
a kormány tervei szerint a kiszámítha-
tóság, a biztonság és a fejlődés költ-
ségvetése lesz.

Németh Szilárd a jövő évi költségvetéssel 
kapcsolatban elmondta, hogy az elsősor-
ban a munkából élőkről, a családokról és 
a biztonságról szól majd.

Cél: a teljes foglalkoztatottság
„Újabb lépéseket teszünk a teljes foglal-
koztatottság irányába, további támogatást 
adunk a családoknak, és tovább erősítjük az 
ország biztonságát. Mindezt az teszi lehető-
vé, hogy Magyarország erősödik.”

A Fidesz alelnöke elmondta, hogy a polgári 
kormány célja kezdettől fogva az volt, hogy 
a segélyt felváltsa a munka. „2010-hez ké-
pest ma több mint 700 ezerrel többen dol-
goznak, ezek döntő többsége piaci álláshely. 
Szeretnénk elérni a teljes foglalkoztatottsá-
got, ezért tovább csökkennek a munkát ter-
helő adók.” 2018-ban a munkanélküliségi 
ráta 4%-ra csökkenhet, jövőre is lesz köz-
munkaprogram, és folytatódnak a munka-
helyteremtő intézkedések.

„A munkahelyteremtés mellett azt is fontos-
nak tartjuk, hogy minden magyar embernek 
megérje dolgozni. 2018-ban is folytatódnak 
a béremelési programok a közszférában.  
A piaci szférában a munkát terhelő adók 
újabb csökkentése teszi lehetővé a bérek to-
vábbi növekedését. Folytatódik a minimál-
bér-emelés: az idei 15% után 2018-ban 
további 8%-kal nő a minimálbér. A szak-
munkás minimálbér az idei 25% után, 2018-
ban újabb 12%-kal nő. A szakmunkás-mini-
málbér 2010-hez képest megduplázódhat.”
 
A családok támogatása
A költségvetés másik hangsúlyos eleme a 
családtámogatás. Ezzel kapcsolatban Né-
meth Szilárd elmondta, hogy 2018-ban nő  
a kétgyermekesek családi adókedvezmé-
nye, havi 35 ezer, vagyis évi 420 ezer fo-
rintra. Jövőre is lesz első házasok adóked-

vezménye, otthonteremtésre pedig 226 
milliárd forint áll majd rendelkezésre.

Elhangzott, hogy 2018-ban az ideinél na-
gyobb, 3%-os lesz a nyugdíjemelés, és 
nyugdíjprémium kifizetésével is számol  
a kormány. Jövőre 79 milliárd forintot 
fordítanak ingyenes gyermekétkeztetésre,  
és az ígéretek szerint több forrás jut a ru-
galmasabb bölcsődei rendszerre. A fiatalok 
támogatását segítő intézkedésként 2018-tól 
az állam biztosítja az első sikeres nyelv-
vizsga, valamint az első emelt szintű – 
most még térítésköteles – idegen nyelvből 
tett érettségi ingyenes megszerzését, to-
vábbá a fiatalok első vezetői engedélyének 
ingyenes megszerzését.

A Fidesz alelnöke utalt Orbán Viktor mi-
niszterelnök azon beszédére, melyben a 
kormányfő bejelentette: a kormány döntése 
szerint a jelzáloghitellel rendelkező csa-
ládok a harmadik és további gyermekek 
esetén egy-egy millió forintot leírhatnak a 
tartozásukból, az állam át fogja tőlük vál-
lalni. A diákhitel-tartozással rendelkező 
fiatal nőknek pedig két gyermek esetén a 
tartozás 50 százalékát, három vagy több 
gyermek esetén a teljes adósságot elenge-
dik. „Azért is különösen fontosak a csalá-
dokat támogató intézkedések, mert – ahogy 
miniszterelnök úr is fogalmazott – kevesebb, 
mint negyven év alatt Magyarországon »el-
fogyott« csaknem egymillió ember. Népese-
dési fordulatra van szükség.”
 
A biztonság megerősítése
Fidesz alelnöke felhívta a figyelmet arra 
is, hogy a jövő év egyik legfontosabb fel-
adata a biztonság megerősítése. „Európa 
biztonságát ma számos veszély fenyegeti, 
és ez Magyarország számára is többlet-
feladatokat jelent. A kockázatok közül az 
ellenőrizetlen migráció a legjelentősebb, 
amellyel tartósan kell számolnunk. Ezért  
a kormány a 2018-as költségvetésben is 
megfelelő pénzügyi hátteret biztosít a hatá-
rok védelmére. Ez az illegális bevándorlás 
elleni fellépés leghatékonyabb eszköze. Jö-
vőre rendvédelemre és a közbiztonság meg-
erősítésére 83 milliárd forinttal több pénz 
jut, mint idén.”

A Fidesz frakcióvezető-helyettese leszö-
gezte, hogy a 2018-as költségvetéshez 
egy stabil gazdaság jelenti az erős alapot. 
„A magyar gazdaság 2018-ban már hato-
dik éve nő. Jövőre 4,3 százalékos gazdasá-
gi növekedés valósulhat meg 2,4 százalé-
kos hiány és 3 százalékos infláció mellett. 
A 2018-as költségvetés egyik legfontosabb 
erőssége, hogy 2017-hez viszonyítva 102 
milliárddal több jut az egészségügyre, az 
oktatásra 81 milliárd forinttal, az otthon-
teremtési programra 15 milliárd forinttal 
több, nyugdíjakra, családtámogatásra, 
szociális területre 287 milliárddal, gazda-
ságfejlesztésre 205 milliárddal, az útfelújí-
tásokra 30 milliárddal több jut.”
 
Csepel és Soroksár is jól jár
Az önkormányzatok stabilitását biztosító 
támogatási rendszer 2018-ban is fennma-
rad. A Fidesz alelnöke elmondta, hogy a 
gazdasági növekedésnek köszönhetően az 
önkormányzatok forrásai is bővülnek majd, 
és nőnek a központi költségvetési támogatá-
sok is. A minimálbér-emelés és a közszfé-
rában megvalósuló bérfejlesztés többletét  
a központi költségvetés fedezi.

Németh Szilárd szerint az, hogy immár 
harmadik éve fél évvel korábban ismerhe-
tik meg a magyar családok, a vállalkozások 
és az állami intézmények a következő évre 
tervezett intézkedéseket és azok hatásait; 
nagyobb biztonságot, kiszámíthatóságot és 
a jövőre nézve könnyebb tervezhetőséget 
jelent minden érintett számára. ● Takó

A 2018-as költségvetés a biztonság 
és fejlődés költségvetése lesz

MAGYARORSZÁG
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Párizs belvárosában már nem  
férnek el a befogadóközpontok- 
ban, ezért a Chapelle-Pajol ne- 
gyedben sátrakban laknak az 
illegális bevándorlók. Épp úgy, 
ahogy Szabó Szabolcs csepe-
li-soroksári képviselő a közel- 
múltban a csepeli Nyuszi sé-

tánnyal kapcsolatban tréfálko-
zott. A párizsiaknak azonban 
ennek fele sem tréfa. 

La Chapelle két metrómegál-
lóra van az egyik leginkább 
látogatott párizsi környéktől, a 
Montmartre és a Sacré-Coeur 

történelmi negyedétől. Az itteni 
kávézókban azonban nincsenek 
nők. A környéket elözönlő, sát-
rakban lakó migránsok ugyan-
is üvöltöznek velük, ha oda 
merészkednek. De ez a jobbik 
eset. A rosszabbik, ha elkezdik 
őket fogdosni. A Le Figaro kö-
zölt riportot ott élő nőkkel. El-
mondták, hogy a migránsvál-
ság óta elviselhetetlenné vált 
a helyzet. Egy hölgyet például 
azért támadtak meg, mert euró-
pai ruhát viselt. A lap szerint a 
franciák – amennyiben utcára 
merészkednek – legfeljebb me-
legítőben közlekednek, mert az 
nem nőies. 

A tekintélyes francia lap sze-
rint öt óra után a nők úgy jár-
nak haza a munkából, hogy 
egy metrómegállóval hama-
rabb leszállnak, fognak egy 

taxit, és úgy közelítik meg az 
otthonukat. Öt után olyan hely-
lyé alakul a környék, ahol nin-
csenek jogok. Mindennaposak 
a rablások, a nők fogdosása, a 
drogkereskedés. És ezen a ke-
rület polgármesteri hivatala 
sem tud sokat segíteni. 

Pedig éppen a bevándorlók tíz-
ezreit letelepíteni akaró Szabó 
Szabolcs nyilatkozott úgy a 
közelmúltban viccesen, hogy 
szívesen látná illegális beván-
dorlók tömegét Csepelen, a 
Nyuszi sétányon. „Időközben 
Soros szólt, hogy 3,245 millió 
embert kell letelepítenünk csak 
a Nyuszi sétányon, már meg is 
rendeltük a sátrakat. Most még 
gondolkozunk, hogy hol legyen 
a mecset, illetve tárgyalásban 
vagyunk a fagyizóval, hogy vé-
letlenül se legyen disznózsír a 
készítményekben. Mindenesetre 
Soros tegnap megvette az első 
egymillió repülőjegyet” – vic-
celődött a Csepelen ideiglene-
sen élő, állandó lakcíme szerint 
Gyulán lakó politikus. 

Az Európai Parlament május 17-én szavaz-
ta meg azt a határozatot, amely az alap-
szerződés 7. cikkelyének életbe léptetését 
javasolja Magyarország ellen. Ez az Euró-
pai Unió alapelveinek megsértését jelenti, 
és egy többéves eljárást követően a tagál-
lam szavazati jogának megvonásával jár-
hat. Az indoklás egyik pontja az volt, hogy 
Magyarország terrorizmus miatt elítélte 
azt a migránst, aki Röszkénél a rendőrök 
és a határt védő kerítés elleni támadást irá-
nyította. Emellett kritizálták azt is, hogy 
a jövőben már nem csak a pártoknak, de 
a civil szervezeteknek is el kell számolni-
uk a támogatásaikkal. A civil szervezeti 
formában politizáló szervezetek jelen-
tős részét ugyanis külföldi államok vagy 
szervezetek finanszírozzák azért, hogy 
befolyásolhassák ezzel az egyes országok 
döntéseit. 

Bár az eljárást baloldalról is kritizálták – 
bírálói szerint csak Orbán Viktor politiká-
ját fogja erősíteni – a kormánypárti kép-
viselők sem hagyták szó nélkül. Németh 
Szilárd, a Fidesz alelnöke egyenesen elké-
pesztőnek nevezte, hogy a röszkei támadás 
ügyében terrorizmus miatt elítélt migránst 
vesz védelmébe az Európai Parlament. 
Brüsszel minden eddiginél keményebb és 
egyre megmagyarázhatatlanabb érvekkel 
gyakorol nyomást Magyarországra – jelen-
tette ki az Európai Parlament (EP) elfoga-
dott jelentése kapcsán.

Németh Szilárd az EP-jelentését tragiko-
mikusnak és döbbenetesnek nevezte. Fel-
hívta a figyelmet arra, azért kaptuk ezt a 
jelentést, mert nem engedjük be az illegális 
migránsokat. Egyértelmű, hogy az illegá-
lis migránsok pártján állnak azok, akik 

ezt a jelentést megszövegezték és elfogad-
ták. A jelentés egyértelmű célja, hogy Ma-
gyarország változtassa meg a hozzáállását 
az illegális migrációhoz, de a Fidesz és a 
kormány nem enged ennek a nyomásnak. 
Magyarország összefog az emberekkel, és 
a végsőkig kitart, az ország szuverenitása 
és a magyar emberek biztonsága az első –
fogalmazott a fideszes képviselő.

Párizsban megvalósult 
Szabó Szabolcs álma

Fidesz: elképesztő, hogy terrorista 
migránst véd az Európai Parlament

MAGYARORSZÁG
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A nemzeti konzultáció keretében ed-
dig 1 651 000 ezer válasz érkezett, ki-
értékelésük folyamatos. A válaszok 
elküldésének határidejét május 31-éig 
meghosszabbították – jelentette ki 
Rogán Antal, a miniszterelnök kabi-
netfőnöke, aki Németh Szilárd ország-
gyűlési képviselő meghívására tartott 
előadást a Radnóti Miklós Művelődési 
Házban május 26-án. A Fidesz ország-
járó kampányának keretében Rogán 
Antal személyében második alkalom-
mal tartották meg a rendezvényt, mi-
után korábban Kontrát Károly minisz-
terhelyettes látogatott Csepelre. 

A vendéget Borbély Lénárd polgármester 
köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy a nemze-
ti konzultáció különösen fontos kérdéseket 
érint, többek között a migráció és a rezsi-
csökkentés témáját.  Németh Szilárd em-
lékeztetett rá: a tavalyi kvótanépszavazás 
eredménye bizonyította, hogy a magyarok 
saját maguk akarnak dönteni a sorsukról. 
Ezek közé tartozik a migráció, a rezsicsök-
kentés, de az is, hogy a kormány engedjen-e 
a magukat civileknek beállítóknak. A nem-
zeti konzultáción a magyarok véleményt 
nyilváníthatnak arról, mit akarnak. 

Rogán Antal közölte, hogy a Fidesz ország-
járó kampánya során 131 helyen fordultak 
meg, és legalább 30 ezer emberrel találkoz-
tak. A nemzeti konzultáció keretében olyan 
kérdéseket fogalmaztak meg, amelyek min-
denkit érintenek. Magyarország és Brüsszel 
között másfél éve folyik a vita a bevándor-
lásról, de a magyar kormány nem enged 
semmiféle nyomásnak. A rezsicsökkentés 
kérdésében szintén eltökélt a kormány, 
noha Brüsszelben a piaci árak elszabadulá-
sának örülnének. 

A miniszter utalt rá, hogy a konzultáció 
arról szól, mi mellett teszik le a garast az 
emberek. De arról is szól, hogy „ne csak a 
Soros György által pénzelt hangos kisebb-
ség, az utcára kivezényelt tüntetők, hanem 
a csendes többség is véleményt formálhas-
son”. A magyar kormány számára fontos, 
hogy kellő támogatottsággal védje meg ál-
láspontját, amikor Brüsszellel vitába száll. 

„Az Európai Unióra szükség van, Brüsszel-
re szükség van, a kérdés az, hogy akarunk-e 
nagyobb hatalmat adni Brüsszelnek.” Brüsz-
szelt ugyanis nem hatalmazták fel, hogy  
a migráció vagy a rezsicsökkentés ügyében 
a nemzeti hatáskörbe tartozó kérdésekről 
döntsön. 

Magyarország a csőd szélén állt 2010-ben, 
amikor az új kormány átvette a hatalmat. 
Az örökség súlyos volt, de az eltelt hét esz-
tendőben sikerült talpra állni. Erősödött a 
gazdaság, csökkentek az adók, nőttek a bé-
rek, 700 ezer új munkahelyet teremtettek. 
Konkrét számok bizonyítják az eredmé-
nyeket. 2009-ben 73 500 forint volt a mini-
málbér, most 127 600. A sokak által bírált 
oktatásban és egészségügyben is előrelépés 
történt. Az oktatásban dolgozók bruttó át-
lagbére 194 000 forint volt 2009-ben, idén 
már 283 000. Az egészségügyben munkát 
vállalók bruttó fizetése 176 000 forint volt 
2009-ben, most 271 000. A kormány leg-
fontosabb értékei közé tartozik a gyerekek 
és a családok támogatása, az európai ke-
resztény hagyomány megőrzése és a nem-
zetegyesítés. A közbiztonság megerősítése 
szintén a legfőbb célok egyike. A magyar 
kormány ennek jegyében fellép az illegá-
lis bevándorlás ellen, és kerítéssel védi a 
határait. A tranzitzónák kijelölése ugyan-
akkor lehetőséget ad arra, hogy legálisan 
Magyarországra lehessen jutni; aki azon-
ban tehernek érzi a tranzitzónában való 
tartózkodást, szabadon távozhat, ahonnan 
érkezett. 

A népvándorlás előrejelzései riasztó szá-
mokat mutatnak. A következő 35 évben 
negyvenmillióval csökkenhet Európa né-
pessége, miközben Ázsiában egymilliárd-
dal, Afrikában pedig másfél milliárddal 
nőhet a lakosság száma. Soros György és 
brüsszeli támogatói szerint a bevándorlás-
sal oldható meg az európai népességcsök-
kenés. A magyar kormány ezzel szemben  
a magyar családokat és a gyerekeket kíván-
ja előnyben részesíteni. „Botka Lászlónak, 
az MSZP miniszterelnök-jelöltjének kijelen-
tése, hogy megválasztása esetén lebontaná  
a kerítést a határokon, felháborító és rémisz-
tő” – mondta Rogán Antal.

Világosan látszik, hogy az Európa-szerte 
végigsöprő terrorhullám összefüggésben 
áll a bevándorlással. Több száz ártatlan 
polgár halt meg terrorcselekmény követ-
keztében Párizsban, Nizzában, Berlinben, 
Münchenben, Londonban, legutóbb pedig 
Manchesterben. És még sorolhatnánk to-
vább. Emlékezetes Ahmed H. esete, aki  
a szerb oldalon a röszkei határnál irányítot-
ta a Magyarország elleni támadást, ame-
lyet a rendőrség visszavert. Ahmed H.-t 
tíz év börtönre ítélte a bíróság terrorcse-
lekmény miatt. Brüsszelben ugyanakkor  
a szabadon bocsátásáért kampányolnak, 
holott szavakban Nyugaton is a terroriz-
mus elleni harcról szónokolnak. Úgy tű-
nik, a terrorizmus elleni harcot mégsem 
veszik teljesen komolyan…   

Soros Györggyel kapcsolatban elhang-
zott, hogy számos országból kitiltották 
vagy korlátozták tevékenységét, mert 
megtámadta a bankokat, a kormányok in-
tézkedéseit. Ennek ellenére Brüsszelben 
továbbra is szép számmal akadnak támo-
gatói, ami ellentmond annak, hogy szemé-
lye és tevékenysége ártott jó néhány uniós 
nemzetnek. ● Cs. A.

„A kormány nem enged a brüsszeli 
nyomásnak”– Rogán Antal Csepelen

MAGYARORSZÁG

fotó: Vermes Tibor
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A tűzoltók védőszentjének, Szent Flórián-
nak a napján a csepeli önkormányzat jutal-
makat adott át. Az elismeréseket Borbély 
Lénárd polgármester nyújtotta át Galgócz 
Deák Antal tűzoltó alezredes, a XXI. Ke-
rületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
parancsnoka és Pócsik Attila tűzoltó al-
ezredes, a Dél-budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjének jelenlétében. 

Az eseményen részt vett Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármesterek. 

Borbély Lénárd köszöntőjében elmondta: 
a csepeli tűzoltók munkája példaértékű, 
a kerületi lakosok számíthatnak a segít-
ségükre. A tűzoltók is számíthatnak az 
önkormányzat támogatására anyagi és er-
kölcsi értelemben is. A csepeli tűzoltóság 

hamarosan megalakulása századik évfor-
dulóját ünnepli. 

A jutalomban részesülő tűzoltók: Bársony 
Antal tűzoltó zászlós, Molnár Gábor tűzoltó 
főtörzsőrmester, Podoba János tűzoltó zász-
lós, Ferling Ákos tűzoltó zászlós, Csaba 
István tűzoltó törzszászlós, Horváth József 
tűzoltó főtörzsőrmester és Györkéné Kál-
mán Éva tűzoltó őrnagy. ● Csarnai Attila

Tűzoltókat jutalmaztak 
Szent Flórián napján

KI VOLT A NÉVADÓ?

Szent Flórián a III században élt ke-
resztény vértanú volt, a római légió-
ban szolgált szádosként. Tisztelete 
főként Bajorországban, Ausztriában, 
Lengyelországban és Szlovéniában 
terjedt el, ahol ma is szokás főként a 
vidéki tűzoltószertárak épületét Szent 
Flórián-festménnyel díszíteni. Ismert-
sége Magyarországon a XVII. század-
ban terjedt el általánosan. Kezdetben 
az árvizek ellen kérték segítségét. A 
XV.. század végén hozták kapcsolat-
ba a tűzzel, mert azt tartották, hogy 
ifjúkorában imádságára kialudtak egy 
égő ház lángjai.

A Csepeli Városgazda telephelyén a 
Zöldterület-fenntartási Osztály munka-
társai osztották ki az egynyári növénye-
ket a negyedik alkalommal meghirdetett 
Virágos Csepelért programra jelentke-
zőknek, amit az önkormányzat egyedik 
alkalommal hirdetett meg. A februárban 
közzétett felhívásra több mint kilencszáz 
pályázat érkezett a társasházak és a ker-
tes házak lakóitól. A virágágyások be-
ültetésére lakcímenként (társasházaknál 
lépcsőházanként) negyven darab egy-
nyári virág volt elvihető.

Az érdeklődőknek a Városgazda munka-
társai segítettek a petúnia, begónia, büdös-
ke, kokárdavirág, kakastaréj, paprikavirág 
kiválasztásában, valamint a programra 
jelentkező iskolákhoz és óvodákhoz is ki-

szállítják a növényeket. „Zömében olyan 
virágokat válogattunk össze, melyek most 

elültetve látványosan mutatnak a kertben, 
parkokban. A rendszeres ápolással és öntö-
zéssel késő őszig szebbé teszik környezetün-
ket” – mondta Dzsida László városfenntar-
tási főosztályvezető. ● Antal Zsuzsa

Begónia, paprikavirág 

SZÍNES KÖZTEREK 

Nagy Henrietta kisfiával és 
édesanyjával várakozott a sor-
ban. „Családi házunk környékére 
könnyen nevelhető, nem túl igé-
nyes virágot választunk. Az elmúlt 
években is részt vettünk a prog-
ramban, jó, hogy van ilyen lehe-
tőség” – tette hozzá az édesanya.  

Lénárt Szabina férjével állta vé-
gig a hosszú sort. „Szerencsére 
begóniából sok van, tavaly na-
gyon jól tűrte a napsütést, s ha 
locsoljuk, szép magasra megnő. 
Most is ezt választjuk, csillag-
telepi társasházunknál ültetjük 
el, szeretünk kertészkedni” – 
mondta Szabina.

A Virágos Csepelért programot 
negyedik alkalommal hirdette 
meg az önkormányzat
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Kerek születésnapját ünnepelte az Erdősor 
és a Festő Utcai Óvoda, amely 1977-ben 
nyitotta meg kapuit a csepeli gyerekek 
előtt. Az önkormányzat nevében Morovik 
Attila alpolgármester köszöntötte a gyere-
keket, óvodapedagógusokat és a szülőket. 
Az esemény kapcsán érdemes megemlíte-
ni, hogy a csepeli képviselő-testület éppen 
egy nappal korábban hozott rendeletet az 
általános iskolai tanulmányok megkez-
désének támogatásáról, amely az iskolát 

megkezdő óvodásokat érinti. A támogatás 
mértéke 15 ezer forint, amellyel a családok 
terheit kívánják csökkenteni. 

Morovik Attila megemlítette, hogy a 
negyven esztendő hosszú idő, és azóta sok 
változás történt az óvoda életében. 2010 
óta valóban gyermekbarát önkormányzat 
irányítja a kerületet. Ennek jegyében szá-
mos óvodát felújítottak, a gyerekek számá-
ra barátságosabb környezetet alakítottak 

ki. Az Erdősor és Festő Utcai Óvodában 
2015-ben épületenergetikai fejlesztés kere-
tében kicserélték a nyílászárókat és felújí-
tották a tetőt. 2016-ban az önkormányzat 
által 2012-ben indított Csepeli Gyermek-
sziget Program keretében felújították a 
játszóudvart. Most arra törekszenek, hogy 
sószobát is kialakítsanak az óvodában, de 
nemcsak itt, hanem minden csepeli óvodá-
ban, ahol erre lehetőség nyílik. 

Hadházi Ildikó és Káli Erzsébet, a két 
tagóvoda vezetője emlékeztetett rá, hogy 
az óvoda negyven évvel ezelőtt 6-6 cso-
porttal, több mint háromszáz gyermek ne-
velésével vált a kerület legnagyobb intéz-
ményegységévé. Mindkét tagóvoda több 
évtizede élvezi a szülők bizalmát, akik 
értékelik az óvodák nyitottságát, a csa-
ládokkal kialakított közvetlen és sokrétű 
kapcsolatot, az ideális feltételrendszert. 

A meghívott vendégek között egykori óvo-
dapedagógusok, szülők látogattak el a szü-
letésnapi ünnepségre. Nekik mutattak be 
vidám műsort az óvodások, akik énekeltek, 
táncoltak, verset mondtak, hárfán játszot-
tak, végül pedig maguk által készített aján-
dékkal lepték meg a közönséget. ● CSA

Nyári táborozási lehető-
ségekből válogathattak 
az érdeklődők a Csepeli 
Szurkolói Arénában május 
21-én. Számos család járta 
be a standokat, ahol közel 
húsz táborhelyet ajánlottak 
a kiállítók. A Radnóti Miklós 
Művelődési Ház által szer-
vezett rendezvényen óriás-
csúszda, arcfestő és játszó-
ház várta a gyerekeket.

Plakátok, szórólapok hirdet-
ték, miért lehet jó választás a 
vízitúrás, a személyiségfej-
lesztő-, kaland- vagy a lovas 
tábor. A megkérdezett szülők 
zömében az úszásoktatást ré-
szesítik előnyben, az ár és ér-

ték együttes mérlegelésével 
döntenek, de a legfontosabb, 
hogy élményt kapjon a gyerek. 

Megkérdeztünk néhány érdek-
lődőt is, hogy milyen tábort 
keresnek. Simon Edina három 
gyermekével érkezett, a kiseb-
bek az óriáscsúszdához igye-
keztek. „Mindenképp olyan 
programot keresek, amelyben 
sokat mozoghatnak a gyerekek. 
A kicsinek lovas tábort nézek, 
a nagynak labdajátékosat. Jó, 
hogy egy helyen sokféle temati-
kájú tábor közül keresgélhetek” 
– mondta el az édesanya.

A Bóday család két kislányá-
val nézelődött. „Először a lo-

vas tábort néztük, a rajzos is 
szóba jöhet, viszont az úszótá-
bor nem maradhat ki. Utóbbi 
itt a strandon nagyon tetszett 
a gyerekeknek, tavaly még egy 

hetet kikönyörögtek. Idén nyá-
ron egy-két hét távollét belefér, 
fő, hogy sokat mozogjanak és 
minél több élményt szerezze-
nek.” ● Antal Zsuzsa

Negyvenéves óvoda

Táborválasztó: az élmény a fontos

AKTUÁLIS

Az önkormányzat 15 ezer forinttal 
támogatja az iskolakezdést

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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Prokop Péter-díj
Értesítem a csepeli művészetkedvelő 
közösséget, hogy idén is javaslatot te-
hetnek arra, ki kapja a Prokop Péter-dí-
jat. Kérem azokat, akik ismernek a díjra 
méltó művészt (festőt, irodalmárt) vagy 
egyházi személyt, és szívesen látnák  

a díjazottak sorában, június 15-éig te-
gyék meg javaslatukat telefonon, írás-
ban, vagy személyesen nálam:
Erdei Kvasznay Éva
díjalapító kurátor
1213 Budapest, Kondor utca 29.
tel.: 420-0334 
kvasznay.erdeieva@gmail.com

A szent 
emlékére
Nepomuki Szent János szobránál – május 
16-ai ünnepének tiszteletére – mécsest 
gyújtottak a Belvárosi templom hívei Ker-
tész Péter plébános vezetésével.  

A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, 
halászok védőszentjét a gyónási titok már-
tírjaként is számon tartják. Csepelen 2014 
tavaszán adták át a megújult Nepomuki 
Szent János-szobrot és a mellette található 
neobarokk kőhidat. Pest egyik legrégebbi 
köztéri emlékművének felújítását Módy 
Péter kőszobrász-restaurátor végezte. A 
szoborkompozíció helyreállítását a csepeli 
önkormányzat tízmillió forinttal, a fővá-
rosi önkormányzat pedig kilencmillió fo-
rinttal támogatta.

Képek, 
szobrok
Csépe Juli emlékére negyedik alkalommal 
rendezték meg a Para Art Biennálét az Er-
dei Éva Galériában. Ez alkalommal a Tárt 
Kapu Galéria alkotói – Balassa Mária, 
Bozóki Péter, Csom Árpád, Kopi Mundi 
Zoltán és Ritter Gábor – mutatkoztak be 
az érdeklődőknek. A Tárt Kapu Galéria 
alkotói a gyógyulás érdekében festenek, 
rajzolnak, számukra az alkotás az egyetlen 
kifejezési mód belső világuk megmutatá-
sára – mondta el Kopócsy Judit művészet-
terapeuta, festőművész megnyitójában. 

A kiállítás június 15-éig tekinthető meg. 
Bejelentkezés: 420-0034

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Pünkösd, 
Fatima, József
Furcsának tűnhet a címbéli felsorolás, 
mégis összefüggnek, mert mindhárom  
mozgatórugója Isten szeretete, mely az 
emberi közösségeket békére és boldog-
ságra hívja. A kérdés az: elfogadjuk-e 
ezt a meghívást, hallgatunk-e a segítő 
szóra?

Az első pünkösd alkalmával Máriára 
és az apostolokra lángnyelvek formá-
jában leszállt a Szentlélek. Az aposto-
lok bátorsággal, lelkesedéssel hirdetni 
kezdték Jézus örömhírét. Beszédük 
hatására mintegy háromezer ember ke-
resztelkedett meg. A fiatal egyházról 
az Apostolok Cselekedete így ír: „A 
sok hívő mind egy szív, egy lélek volt” 
(4,32). 1917-ben dúlt az első világhábo-
rú. A szenvedés idején Portugáliában, 
május 13-án (száz éve!) három pásztor-
gyermeknek, Luciának, Ferencnek és 
Jácintának többször megjelent Mária. 
„A Szent Szűz anyai aggódással jött el 
ide, Fatimába, hogy kérje az embereket: 
Ne bántsák többé Istent, a mi Urunkat, 
akit már annyi bántás ért. (…) Sokat 
imádkozzatok és ajánljatok föl áldozato-
kat a bűnösökért.” (Részlet II. János Pál 
pápának a boldoggá avatáson mondott 
homíliájából.) Mária sok imádságot kért 
a világ békéjéért is. A Sekrestye Szín-
pad József, az Isten tolmácsa című szín-
darabja az ószövetségi Józsefről szól, 
akit irigységből eladtak testvérei, és 
egyiptomi rabszolga lett. Sok megaláz-
tatás és megpróbáltatás érte, mégis hű 
maradt Istenhez. A fáraó alkirállyá tette 
álmai megfejtéséért. Ekkor újra talál-
kozott testvéreivel, de nem állt bosszút, 
hanem megbocsátó szeretettel helyreál-
lította a családi békét. Isten az embert 
társas életre teremtette, és azt szeret-
né, hogy ezek a közösségek – legyenek 
családok vagy nemzetek – békében és 
szeretetben éljenek. Ehhez azonban le 
kell vetnünk önzésünket, szeretettel 
kell egymás felé fordulnunk. Egy kicsi 
odafigyelés is óriási lépés ezen az úton! 
Kezdjük el még ma!
● Sztancsikné Losonci Tímea

római katolikus lelkipásztori munkatárs
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Az utóbbi időben egyre többen 
emlegetik hiányérzetüket a 
művészet értékteremtő megbe-
csülésének háttérbe szorulása 
miatt, akár az iskolai oktatás-
ban, akár a kiállítótermekben, 
akár a mindennapi életben. 

Művészek panaszkodnak, 
hogy a szakmán kívül kevesen 
érdeklődnek. (Kivétel a né-
hány jól reklámozott sikerki-
állítás, előadás.) De hova tűnt 
a mindennapjaiból az alkotó, 
kreatív tevékenységek sora? 
A kézimunkázó nagymama, a 
barkácsoló nagypapa, a fájdal-
mát, örömét, különböző érzel-
mi magaslatait és mélységeit 
kreatív, igényes, értelmes mó-

don kifejezni tudó, zenélő, fes-
tő, kézműveskedő gyerekek, 
felnőttek? A hiánya ezeknek az 
örömteli, lelket könnyítő tevé-
kenységeknek érezhető, ezért 
keressük az egyre drágább  
hobbiboltokat. Az internet tele 
van inspiráló, kreatív ötleteket 
adó oldalakkal. De egyedül 
az ember nehezen fog bele, 
mert az alkotás igénye mellé 
a közösségben alkotás igénye 
is társul. Sokszor az önkifeje-
zés hiánya, a bennrekedt ér-
zések aztán komolyabb lelki 
problémákat is előidézhetnek, 
zárkózottabb, magányosabb 
lehet az ember. Ekkor már egy 
jó rajzszakkör vagy amatőr 
színjátszókör nem segít.

És így jutottunk el a művészet-
terápiáig. Nem is gondolnánk, 

hogy a művészet jelen lehet az 
egészségügyben is. Egy újfajta 
lehetőség arra, hogy megéljük 
a művészeti tevékenységekhez 
alkotó vagy „csak” befogadó 
módon történő kapcsolódásnak 
lelket gyógyító, fejlesztő, sze-
mélyiséget építő hatását. Egy 
olyan mód, ahol különböző lel-
ki problémáinkra szinte észre-
vétlenül kaphatunk segítséget, 
csupán azzal, hogy kiadom, 
kifestem magamból, megosz-
tom néhány, hasonló cipőben 
járó társsal. A mai világban 
nagyon könnyen elmagányo-
sodhatunk, elszemélytelenedik 
a környezetünk. Egy ilyen cso-
porthoz tartozva lehetőséget 
kap az ember, hogy újra önma-
gára találjon, tisztába kerüljön 
saját érzéseivel, vágyaival, a 
többiek reakciói alapján fel-
mérheti ezek realitását, valódi-
ságát. Jobban érezhet önmagát 
a bőrében, visszatalálhat ön-
magához.

Az önkifejezés hiánya 
komolyabb lelki problé-
mákat is előidézhet

Gyógyító művészet

Az alkotó tevékenység pszichés gondokon is segít

Felhívás 
CSSZT-XXI-12 SZÁMÚ „KIRÁLYERDŐ 
INTÉZMÉNYKÖZPONT” KERÜLETI SZA-
BÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE

A 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendelet 
alapján, a Királyerdő Intézményközpont-
ban tervezett élelmiszer-áruház, posta és 
Királyerdei Tájház megvalósítása céljá-
ból, Budapest XXI. kerület Csepel Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 434/2016. 
(XII. 15.) önkormányzati határozata alap-
ján a Budapest XXI. ker. Csepel Város-
rendezési és Építési Szabályzatáról szóló 
6/2002.(III.26.) kt. rendeletet (CSVÉSZ) és 
a mellékletét képező CSSZT-XXI-12 szá-

mú KSZT-t módosíttatja. A módosítás 
tervezetéről partnerségi egyeztetést tart 
az alábbiak szerint. 

Az egyeztetési eljárás során az ön-
kormányzat lakossági fórumot tart, 
melynek időpontja: 2017. június 12-e, 
18 óra. Helye: Budapest Főváros XXI. 
kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal 
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

Kérem véleménye, észrevételei meg-
küldésére 2017. június 20-áig. 

A lakossági fórumon való részvételhez 
az előzetes bejelentkezést a lenti elér-
hetőségeken lehet megtenni. A be-
jelentkezéssel a résztvevő tudomásul 
veszi, hogy a lakossági fórum nyilvános 

esemény, amelyen kép- és hangfelvétel 
készülhet, melyhez hozzájárul.
Észrevételeiket az alábbi címeken fo-
gadjuk:
Személyesen vagy levélben: Budapest 
Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármes-
teri Hivatal, Főépítészi Iroda (1211 Buda-
pest, Kossuth Lajos u. 65.)
e-mail: partnerseg@budapest21.hu

A tervezet megtekinthető a csepel.hu 
honlapon.

2017. május 22. 
 
  

Borbély Lénárd
polgármester

FOGLALKOZÁSOK A GONDOZÓBAN

Nyissunk a világ felé a másik emberen, az alkotáson keresztül!
A kerületi Mentálhigiénés Gondozó új lehetőségként művé-
szetterápiás foglalkozásokat indít szakemberek vezetésével.
Kapcsolatfelvétel, jelentkezés a pszichiátriai gondozóban! 
Telefon: 276-9512

3. Csepeli 
Fúvószenekari 
Fesztivál
RÉSZTVEVŐ ZENEKAROK: 

PESTERZSÉBETI LAJTHA LÁSZLÓ 
AMI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR
XX. KERÜLET, BUDAPEST
KEIL ERNŐ FÚVÓSZENEKAR
XIII. KERÜLET, BUDAPEST
ETÜD FÚVÓSZENEKAR
XVIII. KERÜLET, BUDAPEST
SOROKSÁRI FÚVÓSZENEKAR
XXIII. KERÜLET, BUDAPEST
CSEPELI AUTH HENRIK 
FESZTIVÁL FÚVÓSZENEKAR
XXI. KERÜLET, CSEPEL

FŐVÉDNÖK: NÉMETH SZILÁRD 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

VÉDNÖK: BORBÉLY LÉNÁRD, 
CSEPEL POLGÁRMESTERE

2017. JÚNIUS 10., 10 ÓRA
CSEPELI SZURKOLÓI ARÉNA
CSEPEL, SZENT IMRE TÉR

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
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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.

Kineziológiai Klub
Kéthetente szerdán, 16:30 órától. A foglal-
kozást vezeti: Novák Ági kineziológus. Új 
tagokat is szívesen látunk! Téma: A lélek és 
a test pihenése – június 14. 

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

Nyári nyitva tartás 2017. június 12-e 
és szeptember 3-a között: hétfő, 
szerda:13-19 óráig; kedd, csütörtök, 
péntek: 10-16 óráig; szombat: ZÁRVA 

A Csepel-sziget körüli hajókirándulásra 
MINDEN JEGY ELFOGYOTT!  

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Nyári ajánlatunk: felnőtteknek több 
száz útikönyv, útleírás, sikerkönyvek, új-
donságok. Gyerekeknek nem csak kötelező 
olvasmányok. Minden nyári olvasmány több 
példányban megtalálható könyvtárunkban.

Személyes színházjegy-vásárlási lehető-
ség a könyvtárban augusztus végéig szü-

netel. Ebben az időszakban Novák Zoltánné 
Rózsa elérhető telefonon (06-30-414-1684) 
és a novak.rozsa@gmail.com címen. 

Az EZ(O)KOS klub  következő előadása 
szeptember 10-én 17 órakor lesz.
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! 

* * *

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

Új és szokatlan: LÓCA – egy hely, ahol 
meghallgatják
A szavak képesek gyógyítani. Ha elmonda-
ná gondolatait, de nincs kinek – mi ott va-
gyunk. Ha úgy érzi, nincs, aki meghallgatná 
– mi odafigyelünk Önre. Ha csak dumcsizna 
egy kicsit – rajta, hátha tanulunk egymás-
tól. Ha szomorú – talán segíthetünk elűzni 
a gondokat. Várjuk kis csapatunkban, 
2017 júniusában minden szerdán, 18 és 
19 óra között a könyvtárban. Célunk csak 
annyi, hogy lehetőséget nyújtsunk bárkinek, 
akinek egy kis odafigyelésre, megértésre van 
szüksége. Nem vagyunk politikusok, nem 
vagyunk hittérítők, és nem akarunk eladni 
semmit. Csak emberek vagyunk, akik úgy ér-
zik, hogy sokaknak esne jól egy kis figyelem. 
Nem kérünk pénzt, nem kérdezünk neveket. 
Szívesen látjuk kortól és nemtől függetlenül, 
bármely kötöttség nélkül. Cserébe ígérni 
sem tudunk mást, mint figyelmes hallgató-
ságot és emberi jó szándékot.

Programok
Horgoló-klub: minden csütörtök 10 órától 
Meridiántorna: június 15., 29., 15 óra
Szemtorna: június15., 29.,15.30
Origami-klub: június 14.,17 óra           
Matematika-korrepetálás általános 
iskolásoknak minden szerdán 17 órakor 
(Előzetes bejelentkezés szükséges)

Két hetente új könyvekkel és  naponta friss 
folyóiratokkal várjuk az olvasókat. 

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   

Program 
Június 17-e, 20.00-2.00: Retro Disco
Június 16-a, 18.00 óra: A Csepeli Mun-
kásotthon Kulturális Központ művészeti 
csoportjainak gálaműsora.

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: június 6-a, 11.00 óra
Június 11-e: kirándulás – Diósgyőr - Lilla-
füred - Bükkszentkereszt.
Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
június 13-a,16.30 óra: A kertbarát kör 
félévzárója a Rákóczi Kertben.

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Június 13-a, 17.00 óra: Gábor Ágnes: 
Hermés pillantása című kötetének be-
mutatója.
Június 27-a, 17.00 óra: a 75 éves Ka-
nizsa József író, költő, a Magyar Kultúra 
Lovagja irodalmi estje.

Galéria 21 
Tavaszi tárlat – a Stemmer Ferenc Fotó-
klub tárlata június 22-ig tekinthető meg.

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamok. 
(A meglévő csoportokhoz csatlakozási le-
hetőség 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

Sárból című csoportos kiállítás tekinthető 
meg. Szobrok, kisplasztikák.  

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KIÁLLÍTÁS 
Zsoldos Írén festőművész kiállítása. 
Megtekinthető május 26-ig.
Május 31-én nyílt a Nagy Imre AMI 
év végi vizsgamunkáinak kiállítása. 
Megtekinthető június 27-ig.

CSOPORTJAINK
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 információ: 
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.
Legközelebb: július 16.

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

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

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!

Vendégek Gyergyószentmiklósról
Idén áprilisban újra a csepeli BKSZC Weiss Manfréd Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium vendégei voltak a gyergyószentmiklósi 
Fogarasy Mihály Műszaki Líceum diákjai az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma által támogatott Határtalanul! pályázatnak köszönhetően. 
Rozgonyi Krisztián projektvezető elmondta, hogy a két iskola az Együtt-
működés szakképző iskolák között című program keretében immár har-
madik alkalommal vett részt közös 
szakmai és kulturális eseményen. 
A diákok a budapesti látogatás al-
kalmával az Országházat is meg-
tekintették.

PROGRAM
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. június 12.

Sorsoltunk!  A május 18-ei skandináv rejtvény nyertese: Horváth Tiborné Bp. 1212. Magyar u. A gyerekrejtvény nyertese: Hódi Levente Bp. 1211 Tán-
csics M. u. 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.

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. június 15-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

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

Vízszintes: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: E; N; E) 9. Sírás, vagy panasz hangja 
10. Fekhely 11. Szín 12. Tárgy vagy ügy 14. Fentebbi helyre 15. Heverő 
16. Hivatali helyiség 18. Ring közepe! 19. … meg az igazat! Derítsd ki az igazságot! 
21. Nagyon vizes föld 23. Római 2000 25. A heti hetedrésze 27. Magad 
28. Nem okos 30. Hatvány része! 32. Kárt okoz 34. Kovács eszköze (ékezethibával!)

Függőleges: 1. E dolog 2. Mindenre jó kártyalap 3. Összekevert koktél! 
4. Iskola (röv.) 5. Kettős betű 6. Majdnem lódít! 7. Lovagias, előzékeny, bőkezű 
8. Férfinév, ékezethibával! (szept.1.) 13. Óvoda 14. Az idézet vége (A; T; N; E) 
15. Gyermekgondozó nő 17. Tíz ország folyója 20. Pad betűi keverve! 22. A korábbi 
ellenfélhez szegődik 24. Mirr-… a kandúr 26. Vissza: fűti! 29. Fejetlenül itta! 
31. Vél betűi keverve! 33. Magam 35.Visszajő!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
A Csepeli Szurkolói Arénában 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21 22

23 24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35

REJTVÉNY
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ToyotaM5-Csepel-hirdetés-102x134-5-20170505

2017. május 8. 16:41:11

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

MEGNYITOTT A   CSEPELEN IS
Kiss Attila szőlő- és bortermelő lapunknak elmondta, hogy, jelenleg 
110 ha szőlőültetvényt művelnek Bénye és Gomba falvak határában, a 
Gödöllői-dombság egy 200 méter magas fennsíkján. 

A fehérszőlők között megtalálható a Chardonnay, a Szürkebarát és 
az Ottonel Muskotály-Cserszegi fűszeres, míg rozé- és vörös boraik  
Kékfrankos, Cabernet sauvignon és Zweigelt fajtákból készülnek. 

Boraik évek óta kiemelkedő helyezéseket érnek el különböző megmé-
rettetéseken. 

A BORKÚT nevű termelői borkimérések mind berendezésükben, mind 
hangulatukban tükrözik a pince hangulatát, a fahordókon fellelhetőek a 
régi, hagyományos szőlőművelés és borkészítés motívumai. 

Olyan érzéssel tölti el az embert a BORKÚT varázsa, mintha az igazi bo-
ros pincében járna. A kedves bor-
barátok itt helyben a hordókon 
lévő csapokról megkóstolhatják 
borainkat, és amit kiválasztottak, 
azt ugyanarról a csapról (akár 
saját kannájukba) töltve vihetik 
haza, mindezt megfizethető áron. 

Termelői borkiméréseinkben 
csak saját termelésű szőlőből, sa-
ját magunk által készített borokat 
forgalmazunk. 

Keresse fel a Csepeli piacon a 
BORKÚT nevű termelői borki-
mérést.

1212 Budapest, Deák téri piac 47-es üzlet •  Web: www.tapiovin.hu 

HIRDETÉS
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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________________________________________ 
VÍZPARTI telek téliesített faházzal horgászpara-
dicsomban a Kunsági csatornán, a tassi-zsilip és 
Makád közelében eladó! I.ár: 6,2 mFt. Kérés ese-
tén fotókat küldök! T.: 06-70-316-4947
 
CSERE________________________________________ 
ELCSERÉLNÉM szigetszentmiklósi 1+félszobás 
összkomfortos lakásomat és garázsomat nagyobb 
kertes házra, nyaralóra. T.: 06-20-393-2044

KIADÓ________________________________________ 
A CSIKÓ sétány Erdősor utca felőli részén par-
koló kiadó, zárt udvaron hosszú távra. Elekt-
romos kertkapus bejutás, saját közvilágítás, 
barátságos környezet. Korlátozott számban 
parkolók még kiadók! Számlaképesek vagyunk! 
T.: 06-20-955-0250 

KERES________________________________________ 
ELADÓ ingatlant keresek Budapesten és vidéken. 
T.: 06-20-288-4831________________________________________ 
LAKÁST keresek 8 mFt készpénzzel. 
T.: 06-30-416-2131

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
BORÁSZATBA  (Bp.,XXII.ker.) fizikai szak- és/vagy 
segédmunkára  munkatársat keresünk versenyké-
pes bérért. +36 30 560-1264 ________________________________________ 
CSEPELI telephelyű klímás cég autó és épületklí-
ma szerelői munkakörbe, nem dohányzó kollégát 
keres. Tapasztalat nem feltétel. 
Érd: 0670-310-85-74________________________________________ 
CSEPEL Művek területén műanyagfröccs mű-
helybe gépkezelőt keresünk, a munka betanul-
ható, nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Jelent-
kezni a 06-20-985-0754-es számon lehet.________________________________________ 
CSEPEL Művek Területén lévő szitaműhelybe 
kollégát keresünk, a munka betanulható. Jelent-
kezni a 06-20-985-0754-es számon lehet.________________________________________ 
CSEPELI telephelyre  B kategóriás jogosítvány-
nyal, gépkocsivezetőt felveszünk, 6 napos mun-
kahét, hajnali kezdés, teljes munkaidő. Fizetés 
nettó 230 eFt/hó.  T.: 06-30-912-4049________________________________________ 
CSEPELI Hopp mosodába, 2 műszakos munkaidő-
ben férfi mosodai dogozókat felveszünk. Fizetés 
nettó 140 eFt/hó. Jelentkezni: 06-30-912-4049 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MÉRNÖK, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyaté-
kát korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai 
tapasztalat, ingyenes kiszállás. 
+36-1-787-9282,  +36-30-877-1460________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, dísztár-
gyakat, festményeket, ezüstöket, csillárokat, 
kitüntetéseket, pénzérméket, bizsukat, hang-
szereket, könyveket, ruhaneműket. Teljes ha-
gyatékot. T.: 06-70-651-1028

EGÉSZSÉG: ________________________________________ 
MOZGÁSTERÁPIA relaxációval a szorongások 
csökkentésére, Gerincbántalmakra speciális tré-
ningek, Magánórák, Moderntánc, Klasszikus ba-
lett, 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   Facebook: Vitart Stúdió  ________________________________________ 
KINEZOLÓGIAI tapasz felhelyezése, térdre, 
combra, hátra, nyakra, derékra, sport sérülések, 
izomhúzódások, ficamok, zúzódások enyhítésé-
re.  Fájdalomcsillapítás. 
Bejelentkezés: 06-30-912-4049

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

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítá-
sát, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigete-
lő 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., 
Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. Tel: 285-
34-88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu________________________________________ 
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________________________________________ 
VILLANYSZERELÉSI munkák A-Z-ig javítással. 
T.: 06-30-921-1417 Tarnóczy Vilmos________________________________________ 
KLÍMASZERELÉS, karbantartás, javítás, ózonge-
nerátoros autóklíma tisztítás. T.: 06-20-440-0633 
www.sturmklima.hu ________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, ka-
merás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
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 06-30-985-5000________________________________________ 
TAKARÍTÁST, vasalást, gyerekfelügyeletet, 
egyéb háztartási munkát vállalok bizalommal. 
T.: 06-30-416-2131________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 
06-70-701-7843, Javítás vagy csere esetén a ki-
szállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.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

A Csepeli Városgazda Zrt. felvételt hirdet 
KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ 

munkakörbe

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén park-
fenntartási (pl. fűnyírás, kaszálás) munkák elvégzése. Az el-
várások: Hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat • Fele-
lősségvállalás, önálló munkavégzés • Minőségi munkavégzés

A felvételnél előnyt jelent a kertészeti végzettség és gépjármű 
vezetői jogosítvány.

Önéletrajzát bérigény megjelölésével az park@varosgazda.eu 
címre várjuk.

HIRDETÉS
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Csepeli Nyugdíjas Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 10 és 18 óra között,
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Júniusi programok:
Zenei program

Június 23-a: Klasszikus zene. 
Előadók: Dr. Szentkirályi Aladár hegedűn Rácz Aladár zongorán. 

A hangverseny 16 órakor kezdődik.

Irodalmi  program
Június 8-a:  Irodalmi délután. Előadó: Kállay Endre költő. 

Az előadás 15 órakor kezdődik.

Filmvetítések
Szerdánként 15 órától. 

A vetítésre kerülő film címei a Nyugdíjas Klubban megtekinthetők.

Úti beszámoló
Június 15-e: Skandináv államok 

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász 
Június 22-e: Franciaország-Bretagne

Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök
Az előadások 15 órától kezdődnek és filmvetítéssel egybekötöttek 

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között 

polgári és közigazgatási kérdésekben tanácsot ad 
Simonfalviné dr. Seres Éva  ügyvéd

Őrizd az egészséged!                                                                                                     
Kímélő torna: minden hétfőn és szerdán 8-10 óráig.

Meridián torna hétfőnként 10-11 óráig.

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16-19 óráig tartanak.          

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. 

Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 
minden páros csütörtökön 10-12 óráig. 

Énektanár: Józsa Éva  

Angol
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 14 órától 18 óráig. 

Oktató: Szabó Jenőné                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig 
vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 

Kvíz játék június 1-én 14 órától.
A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 

nyitvatartási napokon 14 és 18 óra között.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon 

vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet.

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
1213 Budapest, Szent István út 230. 
Tel.: 278-2747, fax: 427-0341 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Június 26-ig
RETRO PLAKÁTKIÁLLÍTÁS
Válogatás a Csepeli Helytörténi Gyűjtemény 
által őrzött régi plakátokból, hirdetményekből
A belépés díjtalan! 

TANFOLYAMOK 

HANGFÜRDŐ - A PROGRAMRA 
ELŐZETES JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Időpont: június 8. 18.30, június 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 20., június 3., június 17. 
15.00-18.00, belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT
Állandó történeti kiállítás 
a Tamariska-domb alatti óvóhelyen
A tárlat díjmentesen megtekinthető 
a Múzeumok Éjszakáján, június 24-én, 
szombaton 16 órától 23 óráig. Vezetéssel 
egybekötött látogatást csoportok számára ettől 
eltérő időpontokban- előzetes bejelentkezés 
alapján- biztosítunk. Belépés az óvóhely Fenyves 
úti bejáratánál. 

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
1214 Budapest, Vénusz u. 2. 
Tel.: 278-2757, fax: 277-5232 
radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2017. július 1., 20 óra
ADJ EGY CSÓKOT!  – szabadtéri zenés kabaré 
egy felvonásban
A belépés ingyenes, a helyeket érkezési 
sorrendben lehet elfoglalni.

TANFOLYAMOK
Alakformáló torna  hétfő: 18.30-19.30
Bodyart  hétfő: 19.00-20.00
Ingyenes próbaóra: június 12. 
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 

JÚNIUS 16-ÁN, PÉNTEKEN RENDEZVÉNY MIATT 
A DÉLUTÁNI TANDOLYAMOK ELMARADNAK!

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

PROGRAM
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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!

Június 10. 
Szombat
11-13 óra 
között

június 10., szombat
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

Sport, szépségápolás, 
divatbemutató, 
kóstolók – csak csajoknak!
 

Előadó: 
Dr. Hevesi Kriszta 
szexuálpszichológus
 

15 órától fellép: 

Bereczki Zoltán

2017.
június 18.
11-16 óra
Csepeli 
Szurkolói Aréna

A belépés ingyenes!

Mi ke�
a nőnek?

PROGRAM
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ANÓCSKA ÁRSULAT

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747

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

PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
16 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG: Furfangos csudavilág – játékok minden mennyiségben, 
rodeó-bika, légcsúszda, múzeumpedagógiai-foglalkozások, programok 
a könyvtárban (ingyenes negyedéves beiratkozási lehetőség)

16.00 Királyerdei Kerekítő Manó meséi a Manócska Társulat előadásában
17.00 Festmények élő képekben – bemutatja Beretvás Róbert 
 és a színitanodás gyerekek          
17.30 Csepeli gyerekek zenés-táncos műsora        
18.30 Abraka-dabra – a színpadon Szemerey László bűvész és kiskutyái
19.30 Máglyagyújtás, szalonnasütés (a hozzávalókat biztosítjuk)    

 Rezgésterápia ősi énekekkel, hangszerekkel

20.00-23.00 Zenél a TONIC EGYÜTTES                                                                                                          
MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK: CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE (rendhagyó 
tárlatvezetések 18 és 20 órakor), RETRO PLAKÁTKIÁLLÍTÁS

FÖLD ALATTI HELYSZÍNEK:
 
1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT (Tamariska-domb, 1213 Bp., Fenyves úti bejárat) 
A BUNKER BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL, FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ 16 ÉS 23 ÓRA 
KÖZÖTT, MINDEN EGÉSZ ÓRAKOR LÉGIRIADÓ SZIMULÁCIÓVAL! 

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

JÚNIUS 24., SZOMBAT, 16-23 ÓRA

Csepelen

PROGRAM


