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Kolonics György nevét viseli a kis-
Duna-parti sétány június 4-étől. 
Ezen a napon bronzszobrot avattak 
a 2008-ban tragikus körülmények 
között elhunyt kétszeres olimpiai és 
tizenötszörös világbajnok kenusról.  
A sétány névadó ünnepségén átadták 
a Kolonics György Sport Érdemérmet.

Borbély Lénárd polgármester javaslatára a 
Fővárosi Közgyűlés májusban döntött ar-
ról, hogy a közterület a jövőben a legendás 
sportoló nevét viselje.

Az ünnepségen beszédet mondott Borbély 
Lénárd polgármester, Szabó Tünde spor-
tért felelős államtitkár, Schmidt Gábor,  
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke és 
Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság megbízott főtitkára.

Szorgalom, alázat
Csepel polgármestere beszédében ki-
emelte: ennek a napnak a legfontosabb 
üzenete az, hogy nem feledkeznek meg 
azokról, akik példát mutatnak a kerület-
nek. Csepel díszpolgárát a vizek urának, 
a kenu művészének, a magyar kajak-kenu 
sport örökös bajnokának nevezte. Hang-
súlyozta: az ikonikus sportoló tehetségé-
nek, szorgalmának, áldozatkészségének 
és alázatának köszönhetően emelkedett a 
csillagok közé. „A hallhatatlanság felé ve-

zető utat Csepelen járta végig, ezért nagy a 
felelősségünk abban, hogy a ránk hagyott 
feladatot elvégezzük. Ennek érdekében vá-
sároltuk vissza a Kis-Duna-partot. Az idei 
másfél milliárd forintos fejlesztés keretében 
folytatjuk a kiemelt természeti kincsünk 
rendbetételét, korszerűsítését, hogy a cse-
peli családok barátságos, rendezett környe-
zetben kikapcsolódhassanak. Ezen a part-
szakaszon sport-, szabadidős és rekreációs 
célú fejlesztések történnek” – tette hozzá  
a polgármester.

Példa a fiataloknak
Szabó Tünde beszédében így fogalmazott: 
Kolonics kitörölhetetlen érdemeit mutat-
ják az emlékére alapított díjak, versenyek, 
létesítmények és rendezvények. „A mos-
tantól Kolonics György nevét viselő kis-
Duna-parti sétány és a tiszteletére állított 
szobor mindennap e kiváló sportemberre 
emlékezteti az itt élő és sportoló fiatalo-
kat" – mondta. „Koló technikai zsenialitá-
sa, szorgalma és kitartása miatt vált nagy-

Sétányt és bronzszobrot avattak az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok kenus tiszteletére

Kolonics emléke Csepelé marad

AKTUÁLIS

KENUKIRÁLY 

Kolonics György tízévesen kezdett el 
kenuzni a Csepeli Kajak-Kenu Egye-
sületben. Egy évvel később már ver-
senyeken indult, ahol mindig az élme-
zőnyben végzett. Az első nemzetközi 
eredményét az Európai Olimpiai Re-
ménységek versenyén érte el, ekkor 
a harmadik helyezést szerezte meg. 
Két olimpiai és tizenöt világbajnoki 
címe mellett az Európa-bajnokságo-
kon háromszor állhatott a dobogó 
felső fokán. 2008. július 15-én, edzés 
közben hunyt el a hivatalos jelentés 
szerint természetes módon, szívtá-
gulattal járó szívizombetegség miatt. 
A kiváló sportoló a pekingi olimpiára 
készült.

fotó: Vermes Tibor
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gyá. Itt van velünk szellemisége, versenyzői 
példája, amit generációról generációra 
szeretnénk átörökíteni” – fogalmazott 
Schmidt Gábor. 

Három héttel az olimpia előtt
Fábián László bajnoktársaként, versenyző-
társaként meghatódva emlékezett: „Szív-
szorító, mert egy nagyon fiatalon elment 
kiváló sportolóra emlékezünk, de egyben 
méltó is, mert a sportág egyik legendájáról 
van szó. Bő három héttel a pekingi megnyi-
tó előtt vesztette életét ott, ahol az otthona 
volt, a Dunán, Csepelen, a kenuban. Egy 
ember addig él, amíg emlékeznek rá, és mi 
nem felejtjük el Kolót” – idézte fel.

Az emlékező beszédek után Kolonics 
György szülei Németh Szilárd országgyű-
lési képviselővel, a Fidesz alelnökével és 
Borbély Lénárd polgármesterrel közösen 

leplezték le a Kolonics sétány névtábláját, 
majd az emlékezők Schmitt Pállal, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság tagjával, a MOB 
tiszteletbeli elnökével, volt köztársasági 
elnökkel avatták fel a 36 éves korában el-
hunyt sportember bronzszobrát. Sárossy Ti-

bor szobrászművész műalkotását Krammer 
András diakónus szentelte fel.

Az ünnepség végén a jelenlévők egy szál 
rózsát helyeztek el az újonnan felavatott 
szobornál. ● Antal Zsuzsa

AKTUÁLIS

ÉRDEMÉREM HÁROM SPORTOLÓNAK

Az ünnepségen adták át a csepeli önkormányzat által alapított 
Kolonics György Sport Érdemérmet, amelyet azok a sporto-
lók kaphatnak, akik kiemelkedő teljesítményt értek el, ered-
ményükkel hozzájárulnak Csepel hírnevének öregbítéséhez és 
segítik a helyi sportélet fejlődését. Az egyik díjazott Nagy Flóra 
kajakozó, aki tízévesen, 2004-ben kezdett sportolni a Csepeli 
Kajak-Kenu Egyesületben. A fiatal tehetség az Európai Olimpi-
ai Reménységek 2009-es versenyén harmadik helyezést szer-
zett. 2010-ben már serdülő versenyzőként kijutott a moszkvai 
ifjúsági Európa- bajnokságra, ahol két bronzérmet szerzett. 

Ugyancsak a kitüntetettek között van a 19 éves Simon Sarolta, 
aki junior és felnőtt válogatott öttusázó, és hat éve igazolt 
sportolója a Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesületnek. A fiatal 

tehetség tizennégy éves korában kezdett el a sportággal fog-
lalkozni. Saját korosztályában a világbajnokságon egyéniben  
a hatodik helyen végzett, a csapattal pedig ezüstérmesek let-
tek. A sportolónak 2016-ban a Magyar Öttusa Szövetség Az 
év junior öttusázónője címet adományozta.

Érdemérmet kapott a 18 éves Veres Roland kick-boxoló is, 
aki tehetsége révén került a csepeli Halker-Király Team Kick-
box Akadémiához, jelenleg pedig a legjobb utánpótlás korú 
versenyző, amit az eredményei is bizonyítanak: 2016-ban 
az első junior világbajnokságon aranyérmet és négy felnőtt 
Európa-bajnoki aranyat nyert. 2017-ben pedig az eddigi há-
rom világkupán a dobogó legmagasabb fokára állt, emellett 
a Nemzeti Versenysport Szövetség legjobb sportolója címet 
is elnyerte idén.
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Az 1920-as trianoni békeszerződés 
aláírásának 97. évfordulójára emlé-
keztek a nemzeti összetartozás nap-
ján Csepelen. Ez alkalommal átadták 
a Csepel díszpolgára kitüntetéseket, s 
a megemlékezők koszorúkat helyez-
tek el a trianoni emlékműnél.

Borbély Lénárd polgármester meghívására 
az eseményen részt vett – többek között – 
Schmitt Pál volt köztársasági elnök, a MOB 
tiszteletbeli elnöke, Schmittné Makray 
Katalin, Csepel díszpolgára, Wittner Má-
ria, 1956 hőse, Csepel díszpolgára. Jelen 
volt Németh Szilárd országgyűlési kép-
viselő, a Fidesz alelnöke, Fráter Olivér,  
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhe-
lyettese, Czirják Károly helytörténész, a 
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke, 
Albert Mátyás, Farkaslaka volt polgármes-
tere, Hargita megye tanácsosa. 

Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke Csepel 
magyar közösségéhez s a határon túlról 
érkezett magyar testvérekhez, az emlé-
kezőkhöz szólt. A csíksomlyói pünkösdi 
búcsúban elhangzott üzenetet tolmácsolta, 
melyek Veres András püspök atya szavai: 
„Arra kérem minden magyar testvéremet 
itt a somlyói nyeregben, vagy otthon a te-
levízió képernyője előtt, kapaszkodjunk 
össze az imában, tudjunk őszintén megbo-

csátani egymásnak, akarjunk összefogni 
nemzetünk és hazánk sorsának jobbra for-
dítása érdekében, így teremtsünk békét ön-
magunkban, családunkban, országainkban, 
s legyünk egymás társai a köztünk szeretet-
ben megvalósuló Isten országa építésében!  
Szüntessünk meg minden viszályt, haragot 

és széthúzást! Segítsük egymást, hogy min-
den jó cél, minden nemes szándék közös  
életünk fejlődését és gazdagodását szolgál-
ja! A Magyarok Nagyasszonya legyen eb- 
ben segítőnk!” – idézte a püspök szent-
beszédéből az országgyűlési képviselő.  
● AZS

Nemzeti összetartozás napja

CSEPEL ÚJ DÍSZPOLGÁRAI 

Június 4-én a magyarság összetar-
tozásáért végzett munkájáért Csepel 
díszpolgára címmel jutalmazták Czirják
Károly helytörténészt (balról a harma-
dik), a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 
vezetőjét. Czirják Károly a Hargita Népe 
és az Új Kelet megyei lapok tudósítója. 
Társaival együtt 2008-ban megalapí-
tották a Dr. Urmánczy Nándor Egye-
sületet, mely az egykori író és politikus 
szellemi hagyatékának ápolását tűzte 
ki legfontosabb céljául. Emellett dísz-
polgári címet kapott Albert Mátyás 
(balról az ötödik), Farkaslaka 2008 és 
2012 közötti polgármestere, Hargita 
megye tanácsosa is. Albert Mátyás pol-
gármestersége idején került sor az első 
erdélyi Trianon-emlékmű felállítására.

A Fidesz-KDNP, a Jobbik, az LMP és a Párbeszéd képviselői helyeztek el koszorút
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Oázis Csepel szí
vében

KOrszerű pavilOnCsOpOrttal 

gazdagOdiK a szent imre tér

Csepel közterei folyamatosan 
épülnek-szépülnek, egyre 
több a zöld, a virág, egyre 
tisztábbak, rendezettebbek 
a parkjaink, egymás után 
születnek újjá a játszóterek 
is. Komoly fejlődésben van 
a kerület, ideje hát szintet 
lépni.

Az új többfunkciós paviloncsoport kellemes 
belvárosi oázis lehet a csepeliek életében, 
ahova munkába menet vagy jövet, hazafelé 
tartva, vagy csak úgy, egy szabad hétvégi 
délutánon sétálgatva, jó betérni. Pár finom 
falat, egy csésze kávé, néhány ismerős arc – 
és máris otthonosabban érezzük magunkat.

Csepel Önkormányzata egy 
minden igényt kielégítő, kisebb 
vendéglátóhelyeket, üzleteket 
magában foglaló, barátságos 
arculatú, új közösségi létesít-
mény építését kezdte meg 
Csepel szívében, a Szent Imre 
téren, a HÉV-megálló mellett.

Az ízlésesen megtervezett, 
magas minőségben kivitelezett, 
a szükséges közművekkel jól 
felszerelt, korszerű és időtálló 
épületcsoport a korábban itt 
lévő – mára már elbontott – 
„bódé sor” helyén épül meg. 
A paviloncsoport egy utcaszinti 
és egy alagsori részből áll majd. 
Lent kiszolgáló helyiségek, míg 
fönt üzletek és vendéglátóhe-
lyek, a tér felőli oldalon pedig 
teraszok, a buszmegálló köze-
lében BKK ügyfélpont, jegy-
pénztár, sőt akadálymentesített 
nyilvános illemhely is helyet kap.

A kivitelezési munkák 2017. június 
6-án kezdődtek, az új paviloncsoport 
átadása 2017. október 31-ig várható. 
A beruházás részben Csepel Önkor-
mányzatának saját forrásából, részben 
Budapest Főváros Önkormányzata 
TÉR_KÖZ programjának 66,5 millió Ft 
összegű támogatásával valósul meg.

pavilOnsOr  ÜzleteK  KávézÓK  éttermeK  terasz  bKK ÜgYFélpOnt  aKadálYmentes illemHelY

1per1_209x2705_OK.indd   1 13/06/17   14:19



6 csepeli hírmondóÖNKORMÁNYZAT

Részben pályázati, részben önkor-
mányzati forrásból, látványosan újul 
meg a Daru-domb környéke. Több 
fa és zöldnövényzet, tovább szépü-
lő Kis-Duna-part lesz az eredmény.  
A közpark felújítása május első felé-
ben kezdődött és a tervek szerint au-
gusztus 10-éig tart. Természetesen 
ez ellen is vannak, aki tiltakoznak, és 
valótlan állításokkal próbálják a felújí-
tást megakadályozni. 

A beruházás mintegy 33 ezer négyzetmé-
teren érinti a Daru-domb környékét. Ezen  
a területen teljesen megújul a növényzet, 
jóval több fa és cserje lesz, mint most. Az 
új, burkolt gyalogosösvények és az ülőtám-
falakkal tagolt, LED-es díszkivilágítású 
teraszos „ücsörgő” kellemes időtöltésre 
csábítja majd az erre látogatókat. A mere-
dek part miatt eddig jobbára csak a fiatalok 
tudtak lemenni a Kis-Dunához, amelynek  
a látképe is sokkal szebb lesz, mint most.  
Az új parti sétány a rámpákkal és lépcsők-
kel akadálymentesen is megközelíthető 
lesz. A felújítás célja a Natura 2000 terü-
letnek megfelelő, kilencven százalékban 
természetközeli park, tíz százalékban pe-
dig a közparki funkciókat erősítő terü-
letrészek kialakítása. Ez alkalmas nagy 
látogatottságot vonzó rendezvények lebo-
nyolítására is. 

A megújult park fontos része lesz ezért a 
rendezvénytér, amely teljesen újjászületik, 
továbbá kiépül a megfelelő közvilágítás 

is. A felújítás részeként egy új gördeszka 
pálya és egy csúszdadomb létesül a gye-
rekek és a családosok örömére, de új ut-
cabútorokat is kiépítenek. A 300 millió 
forintos beruházásra Borbély Lénárd pol-
gármester javaslatára pályázott Csepel, 
és a Fővárosi Közgyűlés „Közösségi célú 
városrehabilitációs programok” elnevezé-
sű Tér-köz pályázaton nyert támogatást. 

Sajnos ez a felújítás sem úszta meg tilta-
kozások nélkül. Horváth Gyula, a balol-
dali pártok 2014-es polgármesterjelöltje 
már hónapokkal ezelőtt azt terjesztette, 
hogy futballstadion épül a Daru-domb 
helyére, a parkrendezés megkezdését kö-
vetően pedig tucatnyi feljelentést tettek  
a munkálatok megakadályozása érdeké-
ben. A környezetvédelmi szervek ennek 
megfelelően soron kívüli és bejelentés 
nélküli ellenőrzést végeztek a munkaterü-
leten, de mindent rendben találtak. 

2010 óta a kerületi vezetés célja az, hogy 
az itt élők számára vonzó közösségi te-
reket alakítsanak ki egész Csepelen. 
Ennek jegyében a Daru-dombot és kör-
nyékét 2011 óta először megtisztították 
az ott kialakult hajléktalantábortól és a 
több tonna szeméttől, majd szabadidős 
fejlesztéseket építettek ki. Így ma már 
BMX-pálya, szabadtéri fitneszpark is ta-
lálható itt. A Daru-domb és környékének 
megújulása illeszkedik a Kis-Duna-part 
rendbetételéhez. A parti sétányt öt kilo-
méter hosszan közvilágítással látták el, a 
pihenő- és sportlétesítmények között van 
a tavaly átadott, nagy népszerűségnek ör-
vendő kalózhajós játszótér is. Valameny-
nyi kis-Duna-parti fejlesztés során – így 
az ifjúsági tábor betonpályájának helyére 
tervezett többfunkciós birkózócsarnoknál 
is – több fa és zöldnövényzet lesz, mint 
amennyi eredetileg volt. 
● Lass Gábor

Így újul meg a Daru-domb környéke

Átadták a Weiss Manfréd utat a Sza-
badkikötő HÉV-állomásnál átszelő 
új, nyomógombos gyalogátkelőt jú-
nius 6-án, reggel. Itt korábban csak 
egy zebra volt, és majdnem minden 
évben történt súlyos baleset. Az át-
adás napja is azzal a hírrel kezdődött, 
hogy halálos gázolás történt – sze-
rencsére ez kacsának bizonyult. 

A zebránál jól belátható és egyenes a 
Weiss Manfréd út, ráadásul csak ötven 

kilométeres sebességgel lehetne halad- 
ni. A sebességhatárt azonban annak elle- 
nére alig tarja be valaki, hogy a rendőr-
ség gyakran végez itt sebesség-ellenőr-
zést. A súlyos, nemegyszer halálos bal-
esetek sorát részben ez, részben pedig az 
okozta, hogy a kétsávos úton közlekedők 
nem foglalkoztak a fékező kocsikkal. 
Míg a zebrán áthaladók azt hitték, hogy 
biztonságban vannak, a leálló autók ta-
karásából kilépve elütötték őket a másik 
sávban fékezés nélkül érkezők. 

A nyomógombos gyalogosátkelő kiépí-
tését Borbély Lénárd polgármester kérte 
még tavaly a fővárostól. Ez a megoldás 
lehetővé teszi, hogy valóban csak abban 
az esetben kelljen itt megállni, ha gyalo-
gos szeretne átmenni az úton. 

Az átadás híre azonban az interneten 
még így is többekből kritikát váltott ki. 
A legtöbben azt sérelmezték, hogy le 
kell fékezni az átkelő gyalogosok előtt. 
A műszaki átadáson Ábel Attila alpol-

Átadták az új gyalogos-átkelőhelyet



7csepeli hírmondó ÖNKORMÁNYZAT

Június elejétől működnek a csepeli 
Vízmű lakótelep kerítésének elekt-
romos kapui. Az önkormányzat köz-
reműködésével megvalósult beru-
házásnak köszönhetően kevesebb a 
bűncselekmény. A helyiek szerint húsz 
százalékkal növekedett a telepi lakó-
ingatlanok értéke. A Vízmű lakótelep 
a különleges helyzete miatt kaphatott 
ilyen védelmet. 

Június elejétől használják a Vízmű lakóte-
lepen élők a Csepeli Városfejlesztési Non-
profit Zrt. által a telep köré felhúzott 260 
méternyi kerítés kapuit. Ahogy korábban 
beszámoltunk róla, a helyiek annak idején 
a megnövekedett bűncselekmények száma 
miatt kérték az önkormányzat segítségét. 
Balogh Ernő képviselő és Borbély Lénárd 
polgármester a lakók mellé álltak. A kerület 

a kerítés tervezését, kiépítését vállalta ma-
gára. Az üzemeltetést és az azzal járó költ-
ségeket a lakosoknak kell fizetni. A Vízmű 
lakótelep különleges helyzetben van: a vá-
ros szélén fekszik, különösen rossz krimi-
nalisztikai környezetben és távol a rendőr-
kapitányságtól – ezért támogatta a kerület 
ezt a különleges védelmet. 

A kerítést és a két beléptetőkaput a májusi 
próbaüzem után élesben is használhatják 
az ott élők, noha a két kapu közül az egyik 
nemrég áramszünet miatt félig nyitott álla-
potban maradt. A hibát hamar elhárították, 
csakhogy akad közben más gond is. 

„Nagyon jók ezek a kapuk, örülünk neki. 
Biztonságot ad az embernek. Korábban a 
gyerekek le sem mertek menni a saját ját-
szóterünkre, mert az itt ólálkodók elzavarták 

őket. A probléma az, hogy az itt élők közül 
néhányan kiadták a kapukat nyitó kódot ide-
geneknek, akik továbbra is bemászkálnak 
a lakótelepre” – mondja az egyik itt lakó, 
Vargáné Bálint Mária.

A lakótelepen élő Anda Miklós is elmond-
ta: a kapuk kiépítése óta biztonságban érzik 
magukat. Pedig volt olyan időszak, amikor 
rengeteg autót loptak el a telepről. És vitték 
a rendszámtáblákat is, neki pedig az autója 
ablakai bánták, ami 280 ezer forintjába ke-
rült. Ugyan nem tudja, összesen mennyibe 
kerülnének a beléptetőkártyák, de szerinte 
ekkora tételben kedvezményt lehetne kicsi-
karni. „Szívügyünk a lakótelep, annak ide-
jén mi ültettünk itt mindent. Ezért is kezd-
tük el most az igényeket felmérni, milyen 
beléptetőrendszert szeretnének az itt élők” 
– veszi át a szót Varga Tibor, a telep egyik 
nyugdíjas közös képviselője, aki egyébként 
szintén a kártyás megoldást preferálja. Az 
ügy érdekében most az üzemeltetővel sze-
retnék felvenni a kapcsolatot.

A képviselő egyébként a beruházással 
kapcsolatban csak megköszönni tudja az 
önkormányzat közreműködését. Úgy szá-
moltak, az itteni lakóingatlanok értéke akár 
húsz százalékkal is növekedhetett. Szerin-
te az emberek végre nem elmenni akarnak 
innen, hanem idejönni. Erre pedig kiváló 
bizonyíték, hogy nemrég két család is a ke-
rítés, valamint a zárható kapuk megépítése 
után döntött úgy, hogy a Vízmű lakótelepre 
költözik. ● Takó Szabolcs

Működnek a Vízmű lakótelep kapui

gármester vett részt, aki elmondta: tíz 
perc alatt két autót is láttak, amelyek 
gyakorlatilag fékezés nélkül száguldot-
tak át a piros jelzésen, éppen akkor, ami-
kor a lámpát tesztelők próbáltak átmen-
ni az új zebrán. 

Borbély Lénárd polgármester hangsú-
lyozta: a rendőrség segítségét kérték, 
hogy a jövőben a sebesség-ellenőrzé-
sek során figyeljék a közlekedési lámpa 
jelzéseinek betartását is. A lámpa sok 
segítséget jelent a szabályosan közleke-
dőknek, de minden óvintézkedés annyit 
ér, amennyit betartanak belőle. 
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Tanítók, 
tanárok 
ünnepe
A főpolgármesteri hivatalban a pedagó-
gusnap alkalmából rendezett ünnepségen 
huszonnégyen kaptak Bárczy István-díjat. 
Az elismeréseket Szalay-Bobrovniczky 

Alexandra humán főpolgármester-he-
lyettes adta át. Csepelről Némethné Láng 
Zsuzsanna, a Kék Általános Iskola bioló-
gia-kémia szakos tanára kapott kitüntetést. 
A díjazottnak a csepeli önkormányzat kép-
viseletében Borbély Lénárd polgármester, 
Morovik Attila alpolgármester és – az 
iskola nevében – Morovikné Fülöp Csilla 
intézményvezető gratulált. 

Köszöntőbeszédében a főpolgármester-
helyettes elmondta: napjainkban a társa-
dalmi változások és a technológiai fejlő-
dés újabb és újabb kihívások elé állítja az 
oktatási intézményeket, a pedagógusokat. 

Hozzátette: a hangsúly a tanításról egyre 
inkább áthelyeződik a tanulásra, a tudás-
átadás helyett a tudás létrehozására. 
„A pedagógusi hivatás nem egyszerűen 
szakma, hanem elköteleződés a tanulók 
javának szolgálata iránt, amely nem áll 
meg az osztályterem, az iskola falainál” – 
hangsúlyozta. ● Antal Zsuzsa

Csaknem másfél ezer kerületi 
pedagógust ünnepeltek a Cse-
peli Strandon június 2-án. A 
nyár elején immár negyedik 
alkalommal megrendezett ese-
ményen Morovik Attila alpol-
gármester köszöntötte az óvo-
dai és iskolai pedagógusokat. 
„Ez a nap az önöké” – mondta 
az alpolgármester, aki maga 
is 27 évet töltött a pedagógu-
si pályán. Hozzátette: férjként, 
apaként, egykori testnevelő ta-
nárként állítja, a pedagógusok 
tiszteletet érdemelnek az év 
minden napján, de a mai alka-
lom különösen az övék. 

Ebéd után ki az árnyékba hú-
zódott, és kollégáival beszél-
getett, ki megmártózott a me-

dencékben, a gyerekek pedig 
élvezték a strand és a szerve-
zők által kínált játékokat. Kora 
délután Mészáros Árpád Zsolt 
operetténekes adott nagy sikerű 
műsort. A kerületi önkormány-

zat által támogatott – a rendező 
ismét a Csepeli Városkép volt 
– ünnepségen megjelent Tóth 
János tankerületi igazgató és 
Tóth Endre tankerületi igazga-
tóhelyettes is. ● Cs. A.

OKTATÁS

SZERETET ÉS SEGÍTSÉG 

Némethné Láng Zsuzsanna kiemel-
kedő és példaértékű munkájáért, 
valamint a jövő generációjának ne-
velésében, az oktató-nevelő munka 
megújításában végzett tevékenysé-
géért vehette át a díjat. „Megtisztelte-
tésnek érzem, hogy a kerület vezetése 
gondolt rám, méltónak és érdemes-
nek találtak arra, hogy felterjesszenek 
a díjra. A pécsi Janus Pannonius Tu-
dományegyetemen szereztem dip-
lomát, utána a Kék Általános Iskolába 
kerültem, itt lettem pedagógus. 23 éve 
vagyok a pályán. Szeretni és segíte-
ni kell a gyerekeket, hogy megértsék 
a tanulás fontosságát, hogy később 
megbecsüljék a munkát, a munka örö-
mét. Amíg rá tudok mosolyogni a gye-
rekekre, addig jó tanítani” – mondta el 
lapunknak a pedagógus.

Pedagógusnap a strandon 

Némethné Láng Zsuzsanna kapta idén Csepelről a Bárczy István-díjat
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Megható pillanatokat éltek át 
azok a házaspárok, akik újra 
megerősítették 50 és 60 évvel 
ezelőtt tett házastársi esküjü-
ket a polgármesteri hivatalban 
június 9-én. Az önkormányzat 
felhívására évről évre többen je-
lentkeznek: idén zsúfolásig meg-
telt a terem a tizennyolc jubiláló 
házaspárral és családtagjaikkal. 
Az ünnepelteket Borbély Lénárd 
polgármester köszöntötte. „A 
gyémánt- és aranylakodalmukat 
ünneplő házaspárok jó példaként 

szolgálnak arra, hogy milyen 
fontos kötelék a házasság, milyen 

fontos egysége a társadalomnak 
a család. Ezért pedig csak kö-

szönettel tartozunk.” – mondta. 
Ezután a párok – tanúik jelen-
létében –erősítették meg évti-
zedekkel ezelőtt tett esküjüket, 
majd a polgármestertől az ön-
kormányzat ajándékát vették át.

Jubiláló házaspárok
AKTUÁLIS

ÖRÖK HŰSÉG

50 éve házasodtak: Csóra István és Csóra Istvánn; Demeter József és Demeter Józsefné Né-
meth Julianna; Domokos Sándor és Domokos Sándorné; Fejes János és Fejes Jánosné; Jakus 
István és Jakus Istvánné; Jusztin István Győző és Jusztin István Győzőné; Kaltenecker Antal 
Mihály és Kaltenecker Antal Mihályné; Kovácsi József és Kovácsi Józsefné; Nánási Attila Imre 
és Nánási Attila Imréné; Németh Sándor István és Németh Sándor Istvánné; Potyondi József 
és Potyondi Józsefné; Vasenszki István László és Vasenszki István Lászlóné. 60 évvel ezelőtt 
kötötték össze életüket: Ambrus Imre és Ambrus Imréné; Barnet József és Barnet József-
né; Bartus István és Bartus Istvánné Réder Valéria; Miklós Gyula és Miklós Gyuláné Tok Ibo-
lya Ágnes; Polyák Károly és Polyák Károlyné; Szatmári László Lajos és Szatmári László Lajosné.

Jakus házaspár 
„Észre sem vettük, úgy elsza-
ladt ötven év. Legfontosabb 
az egymáshoz való türe-
lem, lojalitás és a megértés.  
A gyerekek összekötik a pá-
rokat, büszkék vagyunk iker-
lányainkra. Mindig támogat-
tuk egymást, jóban, rosszban 
kitartottunk.”

Kaltenecker házaspár
„Egy sváb bálon ismerkedtünk 
meg, a férjem öt évig udvarolt 
nekem. Hosszú időnek tűnhet, 
de egymás alapos megisme-
rése házasságkötés előtt el-
engedhetetlen. Azonos érték-
rend, értelmi és érzelmi szín-
vonal fontos tényező két em-
bernél. A szeretet, a szerelem 
és a türelem csodákra képes. 

Barnet házaspár
„A szülők tiltása ellenére kö-
töttük össze az életünket.  
A férjem kereskedőcsaládból 
származik, én szegénység-
ben nevelkedtem. Megérte 
egymás mellett kitartanunk:  
a kölcsönös odafigyelés, a 
megértés és a szeretet az 
összetartó erő a kapcsola-
tunkban.”

Polyák házaspár
„Gyerekkorunk óta ismerjük 
egymást, 1956. október 30-
án összeházasodtunk. Sze-
relmünknek még az 1956-os 
események sem szabtak gá-
tat. Két gyermekünk szüle-
tett, a két unokára pedig bol-
dogan vigyázunk. Reméljük, 
a békesség és a szeretet még 
sokáig elkísér bennünket.”

A HOSSZÚ HÁZASSÁG TITKA

fotó: Tóth Beáta
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Nagyszerű eredménnyel zárta a június 
3-án, Pécsen megrendezett IDF Modern 
Tánc Világbajnokságot a Csep’ Jazz Dance 
táncegyüttes. A versenyen 17 ország 1650 
indulója képviseltette magát, a nemzetkö-
zi mezőnyben a vb-címek mellett számos 
döntős és világbajnoki helyezés is született.

„Hosszú évek munkája érett be. Bár a csapat 
folyamatosan jól teljesít, szép eredmények-
kel szerepel az országos bajnokságokon, de 
nemzetközi dobogóra sokáig nem sikerült 
felállnunk. A 2016–17-es tanév azonban 
meghozta a várva várt áttörést, tavaly ősz-
szel Európa-bajnokok, most pedig világbaj-
nokok lettünk” – mondja Hodonszky Júlia 
táncpedagógus, aki a kezdetek óta töretlen 
lelkesedéssel vezeti a csapat munkáját.

A Csep’ Jazz Dance immár 25 éve műkö-
dik a Radnóti Miklós Művelődési Házban. 
Az együttesben a 3-4 éves kisgyerekek-
től a fiatal felnőttekig minden korcsoport 
képviselteti magát. Az alapképzés a mo-
dern tánc és a klasszikus balett elemeit 
ötvözi. Bárki, aki kedvet kap a tánchoz 

csatlakozhat a csapathoz. A legkisebbek 
heti egyszer 45 percben, a nagyobbak pe-
dig  kétszer 90 percben ismerkedhetnek a 
táncművészet alapjaival, miközben olyan 
a tanuláshoz is fontos készségek fejlődnek, 
mint a ritmusérzék, a koordináció, a testtu-
dat, vagy a figyelem.

„A közösséghez tartozás élménye, a jó han-
gulat, a szoros kötelék létrehozása épp oly 
fontos szempont, mint a mozgás, a tánc sze-
retete” – vallja a szakember. „Nem a ver-
senyzés az elsődleges cél, hanem az, hogy 
egészséges, önmagukkal harmóniában élő 
emberek nőjenek fel. Büszke vagyok arra, 
hogy a gyerekek tudatosan élik az életüket, 
kiállnak önmagukért, önálló véleményt al-
kotnak, döntéseket hoznak. Sokan három-
négy éves koruk óta táncolnak, és nem egy 
tanítványom lépett hivatásos táncművészi 
pályára.” Ahogy Hodonszky Júlia fogal-
maz, mindebben van némi lokálpatriotiz-
mus is, hisz szeretné, ha ezek a gyerekek 
Csepelen maradnának, gazdag gyermekko-
ruk, fiatalságuk lenne, nagyszerű élménye-
ik pedig egy életre idekötnék őket.

Az együttes jövőbeli tervei között kiemelt 
helyet kap a szeptembertől induló új magyar 
bajnoki versenysorozat, hiszen újabb sike-
res szereplésekkel, kvalifikációkkal már 
a jövő évi horvátországi világbajnokság  
a cél. ● Potondi Eszter

KULTÚRA

Világbajnok lett a 
Csep’ Jazz Dance!

Világbajnoki első helyezést ért el a 
junior fantasy formáció. Második lett 
a youth korosztályban fantasy kate-
góriában indult Balázs Enikő és Nagy 
Boglárka duó, valamint youth korosz-
tály dance show csoportja és a juni-
or dance show formációk. Harmadik 
helyezést szerzett Nagy Krisztina 
youth szólista, valamint a youth és 
a felnőtt dance show formáció, és a 
fantasy junior csoport.

A Szárcsa Általános Iskola és a 
Kék Általános Iskola hetedike-
sei közös kiránduláson vettek 
részt a Határtalanul program-
keretében az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma és az ön-
kormányzat támogatásával. Az 
ötnapos erdélyi kirándulás 
felejthetetlen élményt jelentett 
mindenkinek. Nagy magyar-
jaink nyomában járva felke-
restük az aradi vértanúk em-
lékművét, Gábor Áron szobrát, 
jártunk Mádéfalván és az ezer-
éves határvidéken, a Nyerges-
tetőn tisztelettel adóztunk a 
szabadságharcban hősi halált 
halt székely huszárok emlé-
kének. Irodalmunk nagyjaira 
is emlékeztünk az út során: 

Aradon a kétszáz éve született 
Arany Jánosra, Nagyváradon 
Ady Endrére, Farkaslakán Ta-
mási Áronra. Csernátonba is 
eljutottunk, Bod Péter szülő-
helyére, ahol nemcsak a múze-
umot tekintettük meg, hanem 
megkóstolhattuk az igazi erdé-
lyi kürtőskalácsot is.

De leginkább Erdély varázs-
latos vidéke ejtett rabul ben-
nünket. A Gyilkos-tó, a Szent 
Anna-tó csodás látványa, a 
hófödte hegyoldalakkal, az ég-
benyúló bércekkel. A parajdi 
sóbányában pedig – ahogy 
egy hetedikes fogalmazta meg 
– mesebeli élményben volt ré-
szünk. De ki győzné felsorolni 

a sok szép helyet, amit végig-
jártunk? Csíkszereda, Csík-
somlyó, Korond, Kolozsvár, a 
mocsárjárás, a hegymászás, a 

focimeccs a tusnádfürdői fiata-
lokkal – mind-mind örök emlék 
marad, ahogyan maga a hosszú 
utazás is, mely során itthonról 
– ahogy a gyerekek mondták –, 
oda is hazaérkeztünk.
● Juhász Istvánné kísérőtanár

Nagy magyarjaink nyomában
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Saját szerzeményű musical- 
előadását mutatta be a Gróf 
Széchenyi István Általános és 

Két Tannyelvű Iskola énekkara, 
a Csepel Hangja. A remény-
ség hangjai című nagy sikerű 
koncertet a Szent Imre térnél 
található Csepel Arénában ad-
ták elő június 9-én. A darab 
szövegkönyvét Fabók Ágnes 
írta, aki egyben az énekkar ve-
zetője is. Az előadás bemutatá-
sát az önkormányzat támogatta. 
Megtekintette Borbély Lénárd 
polgármester, aki születésnapi 
tortával kedveskedett, mivel az 
énekkórus öt évvel ezelőtt vette 
fel a Csepel Hangja nevet. A né-
zők között volt Morovik Attila 
alpolgármester is. 

A mostani darabot a Királyer-
dei Művelődési Házban mutat-
ták be első ízben április végén. 

Akkor pótszékeket kellett be-
vinni a színházterembe, hogy 
mindenki elférjen. Ezúttal a 
jóval nagyobb befogadóképes-
ségű aréna adott otthont az elő-
adásnak, és gyakorlatilag most 
is majdnem minden hely elkelt. 

Június 10-én harmadik al-
kalommal rendezték meg a 
Fúvószenekari Fesztivált. 
A négy meghívott zenekar, a 
Pesterzsébeti Lajtha László 
AMI Ifjúsági Fúvószenekar, a 
Keil Ernő Fúvószenekar (XIII. 

kerület), az Etüd Fúvószenekar 
(XVIII. kerület), a Soroksári 
Fúvószenekar, valamint a há-
zigazda Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar adott 
koncertet. 

„A fúvószenekari találkozó cél-
ja a közös zenélés öröme, a ha-
gyományteremtés, az európai 
és a magyar fúvószenei kultúra 
ápolásán túl a közönség szóra-
koztatása” – mondta el lapunk-
nak Péntek János, az Auth Hen-
rik zenekar karnagya. ● Cs. A.

Koncertek a Csepeli 
Szurkolói Arénában

fotó: GM
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Wittner Mária 1956-os forradalmárt és 
szabadságharcost, Csepel díszpolgárát 
nyolcvanadik születésnapja alkalmából 
köszöntötte a kerület önkormányzata 
a Weiss Manfréd Szakgimnáziumban 
rendezett ünnepségen. 

Az ünnepség elején Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselő – aki parlamenti 
kötelezettségei miatt nem vehetett részt az 
eseményen – köszöntő sorait olvasták fel. 
„A Te életed példa: egy magára hagyott, 
édesanyját kereső árva gyermeklányból, 
hogyan lesz szabadságharcos forradalmár, 
akit mindezért meg akarnak semmisíteni, 
meg akarnak alázni, de mindez nem sike-
rült.(…) Nem sikerülhetett, mert Téged a 
Szűzanya oltalmaz, aki Magyarország vé-
dőszentje. Te fegyverrel és tollal harcoltál, 
és ma is tettel és szóval harcolsz Magyaror-
szág függetlenségéért, a magyar emberek 
szabadságáért, jólétéért, boldogulásáért. 
Te vagy számunkra az erkölcsi mérce, az 
előttünk járó élő példakép!” – fogalmazott 
a képviselő. Borbély Lénárd polgármester 
beszédében felidézte a 2010–2014 közöt-
ti, parlamentben eltöltött időszakot. Mint 
mondta, megtisztelő volt számára Csepelt 
képviselni, de a legemlékezetesebbnek azt 
tartja, hogy négy évig „egy igazi hős mel-
lett” ülhetett. 

A beszédek után a Weiss Manfréd Szak-
gimnázium, Szakközépiskola és Kol-
légium diákjainak köszöntő műsora 
következett. Az előadás részeként egy 
Wittner Márival készült életútinterjúból 
olvastak fel részleteket, valamint az ün-
nepelt verseiből szavaltak. Levetítették 
Wittner Mária egyik legemlékezetesebb 
parlamenti beszédét, amikor 2001-ben, a 
kommunizmus áldozatainak emléknap-
ján megidézte „a szocialista köntösbe bújt 
hóhérok” bűneit. 

Wittner Mária meghatódva mondott kö-
szönetet az ünnepség szervezőinek, és 
elmondta, mennyire megtisztelőnek tart-
ja, hogy Csepel díszpolgára lehet. Majd 
arról beszélt, hogy Csepel – a közbeszéd 
ellenére – soha nem volt vörös, hiszen 
Csepelen november 11-éig kitartottak 
a forradalmárok. „1956-ban fegyverrel 
harcoltunk, ma pedig szellemileg harco-
lunk, hogy megmaradjon a haza. Ez a harc 
sokkal nehezebb, de segítsünk egymásnak, 
segítsünk magunkon, és az Isten is megse-
gít” – zárta gondolatait. 

Az ünnepségen részt vett – többek között 
– Strein Oszkár és Rácz Lajos, Csepel 
díszpolgárai, valamint Mansfeld László, 
Mansfeld Péter öccse. ● Lass Gábor

Wittner Mária 80 éves
AKTUÁLIS

NYUGDÍJAS ÉVEK 

Wittner Mária kérdésünkre elmondta, 
2014 óta a boldog nyugdíjas éveit éli, 
rengeteg rendezvényre hívják, és mel-
lette figyelemmel kíséri a napi politikát 
is. Szabadidejében legszívesebben Pio 
atya könyveit olvassa. Elmesélte, hogy 
Csepel nevét hallva sokszor eszébe 
jut a csepeli Csita becenevű bajtár-
sa, akit 1958. december 23-án, kará-
csony előtt akasztottak fel az édesap-
jával együtt. Feleségét öt gyermekével 
együtt elüldözték Csepelről, és vidék-
re kellett költözniük. Ha rájuk gondol, 
mindig összeszorul a szíve. „Nem azok 
neveire vagyok kíváncsi, akiket meg-
zsaroltak, hanem azokéra, akik zsarol-
tak, vagy akik a legnagyobb aljasságot 
elkövették: hazafias céllal ajánlkoztak 
fel a rendszernek. Milyen ember az, 
aki hazafias célnak tekinti azt, hogy 
valakinek tönkreteszi az életét?” – tet-
te fel a kérdést, amire talán senki nem 
tudna válaszolni. 

ÉLETÚT 
Wittner Mária 1937-ben született, 19 
évesen vett részt a forradalomban, 
amelyhez a Magyar Rádió ostromakor 
csatlakozott. 1957-ben letartóztatták, 
halálra ítélték, majd ítéletét életfogy-
tiglanra módosították. 1970-ben az 
utolsó forradalmárok között szaba-
dult. 2006-tól 2014-ig a Fidesz or-
szággyűlési képviselője volt. Az 1956-
os Emlékbizottság védnöke. 1991-ben 
a Magyar Köztársasági Érdemrend 
Nagykeresztjével tüntették ki, 2011-
ben Csepel díszpolgárává választották.

Strein Oszkár – aki szintén Csepel díszpolgára – is köszöntötte Wittner Máriát
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Új intézménnyel bővült 
Csepelen az Ökumenikus 
Segélyszervezet országos 
hálózata. Királyerdőben, a 
Szent István út 170. alatti, 
egykori iskolaépületet újí-
tották fel: itt kapott helyet 
a gyermekek és fiatalok 
fejlesztőháza és a szerve-
zet országos segélyköz-
pontja is. 

Lehel László, a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet igaz-
gatója az átadás során kiemelte: 
régi álmuk valósult meg a cse-
peli intézménnyel, hiszen nem 
rendelkeztek a tevékenységük-
höz méltó fővárosi helyszínnel. 
A beruházás során 2000 négy-
zetméternyi hasznos alapte-
rület jött létre. A költségekről 
elmondta: a projekt eddig 210 
millió forintba került, várha-
tóan 110 ezer Ft/négyzetméter 
áron valósul meg a beruházás. 
Az intézmény működését itt is 
az a szemlélet határozza meg, 
hogy ahol az Ökumenikus Se-
gélyszervezet megjelenik, ott a 
helyi közösségeket is bevonják 
a munkájukba. 

Országos központ
Lévai Anikó, a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet jó-
szolgálati nagykövete köszö-
netet mondott a támogatóknak. 
Ahogy fogalmazott, a támo-
gatók az országban egyedül-
álló fejlesztés létrehozásában 
segédkeztek. Külön köszönetet 
mondott a csepeli önkormány-
zatnak, amely otthont adott az 
új intézménynek. Hozzátette, 
a jövőben sok csepeli csalá-
don tudnak majd segíteni, és 
szívesen látják a csepelieket a 
fejlesztőprogramokon is. 

Borbély Lénárd polgármes-
ter arról beszélt, hogy az ön-
kormányzat az Ökumenikus 
Segélyszervezettel évek óta 
jó kapcsolatot ápol, amely az 
új intézménnyel tovább fog 
erősödni. Az iskolát a koráb-
bi városvezetés bezárta, majd 
az épületet több mint tíz éve 
egy alapítványi iskolának ad-
ták át. Ők sajnos hagyták az 
ingatlant lepusztulni. Az épü-
let sokáig üresen állt, amikor 
három évvel ezelőtt a Csepe-
li Boksz Club új edzőtermet 

kapott a falai között, amely 
azóta új helyen folytatja mun-
káját. De ők is csak egyetlen 
szintet használtak ki. „Azóta 
ők is elköltöztek, a fejlesztőház 
pedig jól illeszkedik a Csepe-
li Gyermeksziget Programba. 
Ennek lényege, hogy a kerü-
letben a gyermekek érdekeit 
figyelembe véve döntünk. Az 
önkormányzatra a segélyszer-
vezet és minden bajbajutott 
csepeli is számíthat” – mondta 
a polgármester. 

Elsősorban 
gyermekeken segítenek
Az épületben jelenleg több 
mint száz gyermekkel foglal-
koznak az Ökumenikus Se-
gélyszervezet munkatársai. A 
segélyszervezet országos intéz-
ményhálózatában évente 1500 
gyermeknek tudnak fejlesztést 
biztosítani. Beleértve ebbe ter-

mészetesen a csepelieket is. A 
segélyszervezet országos tele-
fonos segélyközpontja szintén 
itt fog működni. A szervezet 
tavaly 31 ezer segélyhívást fo-
gadott, amely eddig a legtöbb a 
tízéves történetükben. Az épü-
let emeleti részén tizenkét fős 
átmeneti otthon fog működ-
ni gyerekeknek. Itt kizárólag 
olyan kicsiket helyeznek el ide-
iglenesen, akiknek lakhatásuk 
nem megoldott. A cél az, hogy 
minél hamarabb visszakerül-
hessenek a családjukhoz: eb-
ben szakemberek segítik majd 
a helyszínen őket. 

A vendégek megtekintették a 
csepeli önkormányzat finan-
szírozásában megvalósult ját-
szóteret, amely szintén nyitva 
áll a környéken lakó gyerekek 
számára. Az eseményen részt 
vett – többek között – Kovács 
„Koko” István, a Magyar Öku-
menikus Segélyszervezet jó-
szolgálati nagykövete, Németh 
Szilárd országgyűlési képvise-
lő, Ábel Attila és Morovik At-
tila alpolgármester.

Átadták az Ökumenikus 
Segélyszervezet központját

AKTUÁLIS

Kovács István és Lévai Anikó jószolgálati nagykövetek
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Hagyományteremtő céllal, első alkalom-
mal rendezték meg a Csepel Művek egy-
kori dolgozóinak találkozóját a Sport-, 
Szabadidő és Rendezvényközpontban 
június 8-án. Az ötletet Zombori Béla ve-
tette fel, aki maga is a gyárban dolgozott 
hosszú éveken át. A gondolatot felkarolta 
Borbély Lénárd polgármester, és a Csepeli 
Városkép Kft. szervezésében egész napos 
találkozóra gyűlt össze több száz egykori 
kolléga. A megjelenteket a polgármester 
köszöntötte, és bejelentette: a következő 
esztendőben június 9-én – ne feledjék a 
dátumot! – újra megrendezik a találkozót. 
Az eseményen részt vett Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármester. 

Hagyományteremtés
„Csepelen a közös gondolat a gyár, ahol  
tízezrek dolgoztak annak idején. A Csepel 
Művek azóta sajnos szétesett, alig folyik 
ott termelés. Most az a kérdés, mi legyen 
vele. A legjobb lenne feléleszteni, hogy 
újra sok ezer embernek adjon munkát. 

Önök a saját munkájuk által tették nagy-
gyá Csepelt! Ez a találkozó váljon hagyo-
mánnyá, hogy megosszák maguk közt és 
velünk is az emlékeiket, és örömünket lel-
jük egymásban” – mondta köszöntőjében 
Borbély Lénárd. 

Több száz résztvevő
Zombori Béla 1955-ben lépett be a gyárba, 
az apja is itt dolgozott, öt szakmát kitanult, 
egész élete a Csepel Művekhez kötötte. Pár 
hónapja, a csepeli disznóvágáson állt elő  
a javaslattal, hogy jó lenne találkozót szer-
vezni a gyár korábbi munkásainak, hiszen 
a csepeliek élete nagyban összekapcsoló-
dott a gyáréval. A felhívásra végül mint-
egy 350-en jelezték részvételi szándé-
kukat, fele-fele arányban nők és férfiak. 
Voltak házaspárok, mert a férj és a feleség 
is a gyárban dolgozott. Mások egyedül 
jöttek, illetve a kollégáikkal, mert előre 
megbeszélték a találkát. A legtöbben a Ke-
rékpárgyárból és a Fémműből érkeztek, de 
sokan voltak az Erőműből, a Csőgyárból, 

a Vas- és Acélöntödéből, a Szerszámgép-
gyárból, az Acélműből, az Egyedi Gép-
gyárból, a Központi Anyagvizsgálóból, a 
Transzformátorgyárból, a szociális intéz-
ményekből és máshonnan is.  

Egykori gyári 
dolgozók 
találkozója

AKTUÁLIS

Bajnokné Nagy Zsuzsa
„A Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen végeztem, majd 
1964-ben ösztöndíjasként felvettek a 
Cseszü szállítási és értékesítési üze-
mébe. Az apámat garázsmesterként 
alkalmazták ott. Aztán a főkönyve-
lőségre kerültem gyakornoknak, a 
havi fizetésem 1250 forint volt. Ké-
sőbb dolgoztam a pénzügyön, a bér-
elszámolón, a munkaügyön, majd 
csoportvezető lettem. Akkoriban 
kiszámítható volt az előremenetel, 
a kollégák segítették egymást szak-
mailag. Most is, ahogy találkoztam 
a régi cseszüsökkel, megörültünk 
egymásnak. Mindenkit jól ismertünk, 
felszabadult volt a hangulat. A gyár 
szellemisége gondoskodó volt, amire 
példa, hogy a női kádereket a megfe-
lelő munkakörbe helyezték. 1983-ban 
az Irányítás és Számítástechnikai Inté-
zet gazdasági igazgatója lettem, szer-
veztem a vállalattá alakítást. A legne-
hezebb időszak talán 1987-ben volt, 
amikor embereket kellett elbocsátani. 
Végül 1997-ben mentem nyugdíjba, 
de akkor már részvénytársaságként 
működött a cég. A barátaim, barát-
nőim, a férjem mind a gyárból valók. 
A Csepel Műveknek külön hangulata 
volt, ami mára odaveszett. A lányom 
a szakdolgozatát a Fémmű egy ré-
szének a történetéről írta, így maradt 
meg a gyárhoz való kötődés.” 

Jövőre ismét lesz találkozó: 
a tervek szerint június 9-én 
gyűlnek össze a régi dolgozók
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Köszönet 
az elmúlt 
évekért!

Gerhardtné László Margit, a Királyerdei 
Művelődési Ház munkatársa június végén 
nyugdíjba vonul. A legtöbben Grétiként 
ismerik őt, aki az elmúlt évtizedekben 
rengeteg mosolyt csalt a gyerekek és a 
felnőttek arcára. Kulturális szervezőként 
számos meseelőadás és a legkülönfélébb 
tematikus programok kötődnek a nevéhez. 
Kreativitását hétről hétre bebizonyította 
kézműves-foglalkozásai alkalmával, de 
a rendezvényeket előkészítő fizikai mun-
kák során is mindig ott volt az első sorban. 
Szakmailag felkészülten, türelemmel, 
megértéssel – és ami mindennél fontosabb 
–, szeretettel fogadta a művelődési ház és 
a csepeli események látogatóit, vagy épp 
kollégái segítségkérését.
 
Kedves Gréti!
 
Nagyon jó volt veled együtt dolgozni! 
Úgy érezzük, hozzáértésedből, fiatalos  
lendületedből, emberszeretetedből jócs-
kán hagysz itt nekünk, de hiányozni 
fogsz! És a ropogós, sós kifli is, amit 
munkába jövet vásároltál nekünk.
 
Szeretettel köszöntünk nyugdíjazásod 
alkalmából: munkatársaid

A közönséget előbb Éles István humo-
rista szórakoztatta, ezt követően a Night 
Express Trió zenekar játszott, majd Soly-
mos Tóni énekelt. A helyszínen a Csepeli 
Helytörténeti Gyűjtemény bemutatóját is 

megtekinthették. Számos tárgyi emléket 
maguk a résztvevők hoztak magukkal. 
Mák Gergelynek és Rigó Istvánnak kö-
szönhetően Csepel Pannónia motorokat is 
megcsodálhattak az érdeklődők. 

AKTUÁLIS

Major Frigyes és felesége, Major Frigyesné 
„1965-től 1982 végéig dolgoztam a Fémműben, de gyerekként a nyári szünidőben is 
bejártam a gyárba” – mondja a hetvenéves férj. „A Kossuth Lajos Szakközépiskolában 
végeztem, majd az alumíniumöntödében helyezkedtem el segédmunkásként, mert 
egy évig kötelező volt a fizikai munka. Abban az időben csak ajánlással lehetett beke-
rülni a gyárba, engem is így vettek fel 18 évesként. Az öntvények formázása, a moto-
rok forgattyúházának készítése volt a feladatom. Emlékszem, 4 forint 20 fillért fizettek 
órabérként. Utána munkaügyi előadó, majd a rézöntödében művezető lettem. Jó 
hangulat uralkodott az üzemben, gyakran összejártunk a kollégákkal. Együtt kirándul-
tunk a Mátrába, a Balatonra. Igazán hálás vagyok, hogy az önkormányzat felkarolta az 
ötletet, és újra találkozhattunk a régi munkatársakkal. Utoljára talán nyolc éve jártam 
a gyár területén hivatalos ügyben. Lehangoló, nyomasztó a környezet, ahol korábban 
minden üzemnek megvolt a sajátos zaja és szaga. Mindez már a múlté.” 

„46 éve vagyunk házasok” – emlékezik a szintén hetvenesztendős feleség. „Még gye-
rekként egy úttörőtáborban ismerkedtünk meg, de csak később, a Kossuth Lajos Szak-
középiskolában fordult komolyabbra a kapcsolatunk. Gépésztechnikusnak tanultam, 
mert apám példáját akartam követni, aki a Szerszámgépgyár megbecsült munkása 
volt. Amikor bekerültem a gyárba, betaní-
tott sorjázó lakatosként dolgoztam. Kép-
zelheti, hogy 45 kilósan mennyire szo-
katlan volt számomra a piszkos és nehéz 
munka. A kezemre rátapadt a vaspor, le 
sem tudtam mosni. Pár hónapig dolgoz-
tam így normában, aztán Vince bácsi, az 
üzemvezető szólt, hogy ez így nem me-
het tovább, és áthelyeztek egy irodába. Ez 
az emberség az, amit sosem felejtek el.”
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Két év múlva itt lehetünk együtt a 
kulcsátadón – jelentette ki Németh 
Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség 
elnöke május 31-ei sajtótájékoztató-
ján a Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémiáról. A Fidesz alelnökeként 
politikai támadások érték az utób-
bi időben az akadémiával és annak 
megépítendő sportcsarnokával kap-
csolatban, amelyekről azt mondta: áll 
ezek elébe, de a birkózókat hagyják 
ki belőle. A szövetségi elnök beszélt 
a Csepel SC Alapítvány honlapjának 
közelmúltbeli feltöréséről és a neki 
otthagyott személyre szóló üzenetről 
is, mert a tettet végrehajtó Anonymus 
csoport és az ezt ünneplő baloldali 
sajtó csúnyán lyukra futott az esettel.

Az akadémia a centralizált tehetséggondo-
zás eszköze akar lenni, tevékenységét a bir-
kózószövetséggel kötött szerződés jegyében 
végzi, és ennek a javára fog felépülni a Cse-
peli Sport- és Szabadidőközpont területén az 
új sportcsarnoka. Németh Szilárd elmond-
ta, hogy a Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémia sportcsarnoka mellett, a projekt 
második szakaszaként megépül majd a kol-
légium a hozzá tartozó Hírességek Csarno-
kával, valamint szándékai szerint a Magyar 
Birkózó Szövetség állandó székhelye is 

ide kerülne. Jelenleg az első szakaszban a 
multifunkciós sportcsarnok megépítése van 
soron, amely az eredeti 500 milliós beru-
házás helyett 2,4 milliárd forintból valósul 
meg, így értelemszerűen sokkal komolyabb 
létesítmény készülhet el. Az új konstrukci-
óban kétmilliárd forintos állami támogatás 
érkezik, ugyanúgy megmarad benne a bir-
kózószövetség 400 milliós befektetése is, 
a csepeli önkormányzat százmilliós hozzá-
járulását viszont így a helyi tüdőgondozóra 
fordíthatják, azzal a további 35 millióval 
együtt, amelyet a birkózóakadémiát meg-
építő alapítvány fizet ki az önkormányzat-
nak a telekhasználati jogért.

Ezzel kapcsolatban baloldali politikusok 
több tévedést, illetve ferdítést közöltek. 
Kunhalmi Ágnes fővárosi MSZP-s képvi-
selő például a csepeli önkormányzat által 
a birkózóakadémiának adott 40 millió fo-
rintot kifogásolta, holott valójában a cse-
peli önkormányzat 35 millió forint plusz 
áfát kap a birkózóakadémiától a ráépítési 
jogért, mert a telek önkormányzati tulaj-
donban van.

Végre lesz Csepelen rendes 
sport- és rendezvénycsarnok
A csarnok földszintjén háromszőnyeges 
edzőterem lesz, valamint öltözők, szau-

na és pihenőhelyiségek, míg az emeleten 
multifunkciós sportcsarnok, amely a bir-
kózáson kívül számos más sport – köztük 
kézilabda és kosárlabda vagy éppen vívás 
– kiszolgálására is alkalmas lesz. Csepelen 
a korábbi ingatlanleépítések miatt gondot 
okoz, hogy nincs hol megrendezni a na-
gyobb bálokat, szalagavatókat sem, a meg-
építendő csarnok pedig ennek a célnak is 
megfelel, és ilyen módon az egész kerület 
javára válik majd. A galériarészen kap he-
lyet az akadémia irodája, klubterme, okta-
tó- és konferenciaterme.

Az elnök azért választotta az alapítványi 
formát – amit a szövetség vezetése is tá-
mogat –, mert így a legegyszerűbb megva-
lósítani a beruházást, ennek ellenére ebbe 
kapaszkodott leginkább az ellenzéki sajtó. 
„Az egészért személyesen vállaltam a fe-
lelősséget jogilag és erkölcsileg is, minden 
átlátható és számon kérhető. Képzeljék el, 
hogy lehet kivilágított úton lopni!”– hívta fel 
a figyelmet Németh Szilárd a vádakra, il-
letve a lopást feltételező jósolgatásokra rea-
gálva. Bírálatok érték azt is, hogy a Magyar 
Birkózó Akadémia Alapítvány székhelye 
Németh Szilárd lakcímére van bejegyezve, 
ezzel kapcsolatban azonban hangsúlyozta, 
hogy ez is csak az egyszerűség és gyorsaság 
miatt történt, de máris beadták a kérvényt 
a székhely módosítására, amely átkerül a 
Hollandi út 8. alá, ahol a Csepeli Sport- és 
Szabadidőközpont van. A birkózószövetség 
elnöke ezzel kapcsolatban azt is leszögezte, 
hogy ő befejezte a munkáját az alapítvány 
létrehozásával, és az a továbbiakban önál-
ló jogi személyként működik majd. „Két év 
múlva itt lehetünk együtt a kulcsátadón”– 
jelentette ki a szövetség elnöke.

Az Anonymus máshol talált 
közpénzlopást, mint ahol akart
A Fidesz alelnöke elmondta, hogy a bir-
kózás kapcsán nem szokott politizálni, és 
másokat is erre kért, mivel az utóbbi idő-
ben a személyén keresztül a magyar birkó-
zósportot is támadták.

„Akik magukból indulnak ki, és mindig azon 
gondolkodnak, hogy mit kellene okoskodni 
egy-egy ilyen ügylet kapcsán, ez rendben 
van, csak ne lőcsöljék a nyakamba, és ne 
támadják vele a birkózókat!” – figyelmez-
tetett. Egy filmet is levetített arról, hogy 
korábban milyen katasztrofális állapotok 
uralkodtak a Csepel SC birkózótermében, 
amelyet a birkózók 2013-ban egy szpon-

Németh Szilárd: a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia 
nyilvánosan, minden szabályt betartva fog megvalósulni

Sportcsarnok 
több funkcióval
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zor segítségével saját maguk hoztak kicsit 
rendbe, hogy használható legyen. Addig 
megrepedt fal, a rozsdától kilyukadt vas 
mosdókagyló, korrodált, csöpögő, csap 
nélküli csaptelep, nagy foltokban feltöre-
dezett parkett jellemezte azt a helyet, ahol 
a birkózók edzettek. A baloldali sajtó ál-
tal alaposan megjáratott honlapfeltörésre, 
amellyel kínosan lyukra futott az Ano-
nymus csoport, szintén kitért Németh 
Szilárd. Mint mondta, a feltörés amúgy 
indokolt helyre ment, mert a Csepel SC 
Alapítvány, amelynek az oldalát feltörték, 
végképp nem a sport szolgálatában mű-
ködött, és miután eltett közel egymilliárd 
forintnyi önkormányzati támogatást, más-
fél milliárdos köztartozást halmozott föl 
(húsz évvel ezelőtti árfolyamon), a vezetői 
bírósági segédlettel átjátszották egy off-
shore cégnek, és tokkal-vonóval lenyúlták 
a hozzá tartozó üdülőt, hotelt, vívótermet, 
és amit csak pénzzé lehetett tenni.  

„Na, az az alapítvány ilyen birkózótermet 
tartott fenn – nyomatékosította a birkózó-
szövetség elnöke. – Freudi elszólás volt ez 
a honlapfeltörés, hiszen az Anonymus cso-
port lopás és közpénzeltűnés után nyomo-
zott, és meg is találta. Csakhogy összeke-
verték az általam alapított Magyar Birkózó 
Akadémia Alapítványt a Csepel Sport Club 
Alapítvánnyal, amelyhez semmi közöm.”

A Kozma István Magyar Birkózó Akadé-
miáról leszögezte, hogy a működése teljesen 
átlátható lesz, a rögzített céljai a sport szol-
gálatáról szólnak, ezeken nem lehet változ-
tatni, ahogy megszüntetni sem lehet az ala-
pítványt, és nem lehet más kézre átjátszani a 
majdani vagyonát sem, ellentétben például 
az emlegetett Csepel SC Alapítvánnyal.

Hogy a profi sport és a civil 
karrier ne zárja ki egymást
Az akadémia céljairól megkérdeztük a bir-
kózóelnököt, aki a sportág szakmai állapo-
tát a sikeres újvidéki Európa-bajnokság után 
jónak mondta, és inkább a fiatal tehetségek 
lemorzsolódását emelte ki problémaként: 
„Más világot élünk, mint harminc-negyven 
évvel ezelőtt, Magyarország a demokráci-
át választotta, nem úgy szerveződik az élet, 
mint a szocialista időkben, és ennek a hátul-
ütője nemcsak az, hogy az elvtársak elkótya-
vetyélték a sportpályákat, sportcsarnokokat, 
hanem az is, hogy a 14–23 éves korosztály-
nak választania kell a sportpályafutás és az 
egyéni karrier között.”

Németh Szilárd elmondta, hogy a Körcsar-
nok tele van a központi edzések alkalmá-
val, tehát az akadémia ilyen módon máris 
működik, viszont nemcsak egy szellemi 
intézménynek szánják, hanem megfogha-
tóan működő, gyakorlati intézménynek.  
Ez az edzési-felkészülési lehetőségek mel-
lett szálláslehetőséget biztosít majd a fiatal 
birkózóknak egy helyen, továbbá partner-
ségre lép iskolákkal és különböző munkál-
tatókkal is. A partnerségek célja, hogy a 
birkózótehetségek olyan iskolába járhassa-
nak, illetve olyan helyen dolgozhassanak, 
amelyeket össze tudnak egyeztetni a bir-
kózó-pályafutásukkal. Ezt jelenti a sajtó-
tájékoztatón általa említett birkózó-életpá-
lyamodell. „Mindennek a megszervezésére 
a tudás régen adott a birkózóknál, most 
azonban az akarat és a kormánytámogatás 
is megvan hozzá. Akinek ezzel baja van, azt 
politikailag zavarja, hogy itt sikert lehet 
majd felmutatni. Nem mondhatják majd, 
hogy nem csináltak semmit a birkózók”– 
tette hozzá.

Székelyföldön nyílhat 
a következő akadémia
Megkérdeztük Németh Szilárdot arról, is, 
hogy mit lehet tenni a jövőben a riói olim-
pián tapasztalt, botrányos bírói ítéletek el-
len. Erről azt mondta, hogy a nemzetközi 
helyzetünket erősíteni kell, több birkózást 
és kevesebb bírói döntést szeretnénk, és 
mind a lebonyolítási, mind a meccssza-
bályokat úgy kell alakítani, hogy azok a 
birkózókat szolgálják, ne a bírókat. Szavai 
szerint Bacsa Péter ügyvezető alelnök jó 
irányt vett arra, hogy a nemzetközi szö-
vetségben is magas szinten képviselje Ma-
gyarországot. Ő jelenleg az elnökség mel-
lett dolgozó egyik szakbizottság tagja lett, 
és bíznak benne, hogy a 2018-as tisztújítá-
son a nemzetközi szövetség elnökségébe is 
bekerülhet, ahogy a bírói testületbe is van 
esélye bekerülni magyar bírónak.

A létrehozandó akadémiával kapcsolatban 
különleges információ, hogy a birkózószö-
vetség partnerségben áll a Nemzetstraté-
giai Kutatóintézettel is, amellyel együtt-
működve terveznek létrehozni hasonló 
akadémiát Székelyföldön is. Ennek min-
tájául a székelyföldi jégkorong-akadémia 
módszere szolgál, és lehetővé tenné, hogy 
az ottani tehetséges birkózók szülőföldjü-
kön maradva fejlődjenek, és egyúttal ke-
rüljenek a magyar sport hatókörébe. 
● Vésey Kovács László/ PestiSrácok.hu

SOROSRÓL
KENDŐZETLENÜL
Beszélgetés a PestiSrácok.hu kiadásában 

megjelent 
Andreas von Rétyi: 

George Soros – 
A multimilliárdos globális hálózata 

és az általunk ismert világ vége 
című könyv kapcsán.

Beszélgetőtársak: 
Németh Szilárd, 

országgyűlési képviselő, 
a Fidesz alelnöke, 

Stefka István, 
a PestiSrácok.hu lapigazgatója 

és Huth Gergely, 
a PestiSrácok.hu főszerkesztője

Az esemény helyszíne és időpontja: 
Radnóti Miklós Művelődési Ház 

(1214 Budapest, Vénusz u. 2.), 
2017. június 22-e, csütörtök, 17 óra

A belépés díjtalan.
A kötetet az előadások után 

INGYEN kaphatják meg a résztvevők.
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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 nyitvatartás 
2017. június 12-e és szeptember 3-a 
között: hétfő, szerda: 13-19 óráig; 
kedd, csütörtök, péntek: 10-16 óráig; 
szombat: ZÁRVA 

Kiállítás
Június 1-től: Üvegfestés szívvel-lélek-
kel… - Orehovszky Ottóné kiállítása  

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Nyári ajánlatunk: felnőtteknek több 
száz útikönyv, útleírás, sikerkönyvek, 
újdonságok. Gyerekeknek nem csak 
kötelező olvasmányok. Minden nyári ol-
vasmány 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 le-
het vásárolni.

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

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 
telefonszámon. Minden rendezvényünk 
ingyenes szeretettel várjuk az érdeklő-
dőket! 

* * *

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-tól. A foglal-
kozást vezeti: Novák Ági kineziológus. Új 
tagokat is szívesen látunk! Legközelebbi 
alkalom: június 28.   

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, Természetgyó-
gyász magazin, Új Elixír.)

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

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

Rendkívüli nyitva tartás:
Június 24-én, szombaton, a Múzeumok 
éjszakáján 16 órától sötétedésig in-
gyenes negyedéves beiratkozással és 
programokkal várjuk kedves régi és új 
olvasóinkat. (Meridiántorna, Szemtor-
na, Origamiklub, Horgolóklub)

Programok

Lóca: június 21., 28. 
Horgolóklub: minden csütörtök 10 órától 
Meridiántorna: június 29., 15 óra
Szemtorna: június 29.,15.30

Kéthetente új könyvekkel és naponta friss 
folyóiratokkal várjuk az olvasókat. 

A könyvtár július 3-ától augusztus 4-éig 
zárva tart. 

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 16-a, 18 óra: A Csepeli Mun-
kásotthon Kulturális Központ művészeti 
csoportjainak gálaműsora.
Június 17-e, 20–02 óra: Retro Disco

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

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Június 27-a, 17 óra: a 75 éves Kanizsa 
József író, költő, a Magyar Kultúra Lovag-
ja irodalmi estje.

Galéria 21 
Július 12-éig a Csepeli Képzőművészkör 
tárlata tekinthető meg.

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
ANGOL, NÉMET nyelvtanfolyamok. 
Kezdés: szeptember 18., beiratkozás szep-
tember 12-e, 13-a, 14-e, 15 és 18 óra között.

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együt-
tese (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, 
Csepeli  Képzőművész Kör, Klasszikus Balett 
Iskola, Komplex Tánciskola, Alakformáló Tor-
na 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.

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-áig.
Május 31-én nyílt a Nagy Imre AMI 
év végi vizsgamunkáinak kiállítása. 
Megtekinthető június 27-éig.
Június 30-án, 17 órakor nyílik az 
ANNO DOMINI kiállítás. Megnyitja Si-
pos Endre művészeti író. Megtekinthető 
június 31-éig csak hétköznapokon 10 és 
16 óra között.

CSOPORTJAINK 
NYÁRON
SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
BLACK TOP hiphop-tánciskola
kedd: 17.00–18.00
csütörtök: 17.00–18.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Wing-Tsun Kung-fu
júniusban – hétfő: 19.00–20.30, 
csütörtök: 18.30–20.00
Vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek 
Önálló Egyesülete 
Klubfoglalkozás minden hónap harmadik 
péntekén 14 és 19 óra között.
Legközelebb június 16-án.
Meridián torna – 
„Élj száz évig egészségesen”
csütörtök 18.30–19.30.  
JÚNIUS 22-ÉN ELMARAD!
Ingyenesen! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati

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

Zumba
júniusban – hétfő: 
18.00–19.00, 
szerda: 18.00–19.00,
péntek: 17.30–18.30
Vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség 
nyugdíjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság. 
A gép használatához 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 12.00–18.00, 
15.00-ig a főbejáraton lehet bejönni 
Könyvtár: 
Hétfőtől csütörtökig: 
11.00–17.00
Pénteken: 10.00–16.00

Programjainkról, csoportjainkról 
szívesen adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu  
Facebook-oldalunkon 
és telefonon: 420-7874
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Fórumot tartott a Momentum Mozgalom a Cse-
peli Munkásotthonban. A 25 fős hallgatóság 
előtt Soproni Tamás, a párt alelnöke kijelentette: 
a teljes politikai elitet le kívánják cserélni. Elis-
merték, hogy erre egyelőre sem országosan, sem 
helyileg nincs programjuk. 

A Momentum Mozgalom az olimpia elleni aláírás-
gyűjtéssel szerzett népszerűséget. Dukán András 
Ferenc, az új párt csepeli szervezetének elnöke a 
Munkásotthon egyik emeleti termében elmondta, 
hogy a hétköznapokba akarják visszahozni a po-
litikai aktivizmust. Például játszóterek takarításá-
val vagy parlagfűirtással próbálkoznának. Ehhez 
előbb felmérik a helyi problémákat. Így csepeli 
programjuk sincs, az „az elkövetkező pár hónap-
ban fog kialakulni”. Állítása szerint a csepeli Mo-
mentum elsőként jött létre a párt alapszervezetei 
közül, és jelenleg 14 taggal rendelkezik. Ez egyéb-
ként pont annyi, amennyi önkormányzati körzet 
van Csepelen. A kerületi szervezetről viszont sem 

a Facebookon, sem az interneten máshol nem ta-
láltunk információt. Soproni Tamás, a Momentum 
alelnöke kifejtette, hogy a jelenlegi elitet egy „új 
politikai generációra” akarják cserélni. Nem ide-
ológiák, hanem értékek mentén szeretnének po-
litizálni. A párt alelnöke három fő értéket jelölt 
meg: teljesítményelvűség, szolidaritás és pozitív 
nemzetkép. „Hiszünk abban, hogy Magyarország 
sikeres ország lehet. A siker például azt jelenti, hogy 
nem csak Prezi, hanem magyar IKEA is lehetsé-
ges” – fogalmazott. Bírálta a jelenlegi oktatási 
rendszert, mert szerinte a közoktatás célja az lenne, 
hogy megtanítson mindenkit a kritikus gondolko-
dásra. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy „a dik-
tatúrák, a rezsimek nem úgy buknak meg, hogy las-
san elfogynak a szavazóik, hanem úgy, hogy hirtelen 
összeomlanak” – Amikor Orbán Viktorról ki fog 
derülni valami, a Fidesz összeomlik – jelentette ki. 
Szerinte a Momentum legfontosabb feladata, hogy 
„olyan hálózatot építsen fel, amely egyetlen pártnak 
sincs.” ● Lass Gábor 

PROGRAM

Csepelen a Momentum Mozgalom: 
a teljes politikai elitet leváltanák
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. június 26.

Sorsoltunk!  A június 1-ei skandináv rejtvény nyertese: Tátrai József 1213 Budapest, Mária királyné út A gyerekrejtvény nyertese: Antal Anita Buda-
pest, Kossuth Lajos 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 29-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

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

Vízszintes: 1. Az idézet eleje (zárt betűk: K; S; B; S; A) 9. Az idézet vége 
10. Oroszország internetes rövidítése 11. Kicsi, páros ruhadarab 12. Milyen dolgot? 
13. Gyógyuló seben van 14. Főétkezés 16. Egyszerre született a testvérével 18. Tova 
19. Nagy növény 20. Személyedre 22. Azokat az embereket 24. Azonban 26. Témád 
közepe! 28. Majdnem elás! 29. A föld alatt utazom 32. Napraforgó magot eszegetnek
 
Függőleges: 1. Fiók fele! 2. Égtáj 3. Kevert roller! 4. Ollós élőlény 
5. Esni szeretne 6. Iskolába 7. Ragadni kezd! 8. Aranka becézve 12. Római 1500 
13. Az idézet közepe (D; Z) 15. Életben levő 17. Majdnem ráértünk! 19. Fentebbre 
21. Nyomd vissza! 27. Esik rá az eső 30. … és Jerry (rajzfilm) 
31. A szélei nélkül hozná!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Kányádi Sándor: Kicsi legény, nagy tarisznya 

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

REJTVÉNY
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karrier.penny.hu 

N. Dávid,  
Eladó-pénztáros

„PENNY -  
biztonság, amire  

számíthatok.”

MEGBÍZHATÓSÁG, RUGALMASSÁG,

ÖSSZETARTÁS.

Az Ön profilja:

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

Amit kínálunk:

• versenyképes, teljesítményösztönző 
jövedelem,

• emberközpontú, hosszú távú, biztos 
munkahely,

• fejlődési lehetőséget,
• szakmai előrelépési lehetőség.

Penny Market Kft. 
2351 Alsónémedi, Pf.: 12.

email: budapestiregio@penny.hu
online:  www.karrier.penny.hu

Fényképes önéletrajzát az üzlet  
és a munkakör megjelölésével  
társaságunk központjába  
szíveskedjen megküldeni. 

ELADÓ-PÉNZTÁROS ÉS 
ÜZLETVEZETŐ-HELYETTES

Budapest XX. ker., Topánka utcai és a XXI. ker., Kossuth utcai üzleteinkbe

munkakörökbe munkatársakat keresünk.

EP-ÜVH_bp-topanka-kossuth_102x134,5mm_uj.indd   1 2017.05.23.   11:19:29

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

Gálaműsort rendezett a Móra Ferenc Álta-
lános Iskola, hogy bemutassák legtehetsé-
gesebb növendékeik tudását. Az eseményt 
– mely Mikus Juditnak, a Móra iskola in-
tézményvezetőjének ötlete volt – a Radnó-

ti Miklós Művelődési Házban rendezték 
meg. Az egyik apropó az volt, hogy a Móra 
Ferenc Általános Iskola akkreditált kiváló 
tehetségpont lett. Mindezt annak köszön-
hette, hogy az intézmény diákjai még soha 

nem értek el olyan jó eredményeket a ke-
rületi, megyei és országos versenyeken  
a különféle művészeti ágakban, mint az el-
múlt esztendőben. 

Kiss Szabolcs, a gála fő szervezője azt 
mondta, hogy rendkívül sok tehetséges 
diák jár az iskolába. Különösen a néptán-
cosok, az énekkórus és a drámai színi kö-
rösök jeleskednek. Az Alapfokú Művészeti 
Iskola (AMI) Móra Színköre négy éve ala-
kult, jelenleg több csoportja van. Növen-
dékeik rendszeresen fellépnek különféle 
budapesti és országos versenyeken, ame-
lyeken jó eredményeket érnek el. Külön 
említésre méltóak az énekesek, valamint 
a vers- és prózamondók, akik komoly hír-
névre tettek szert. Az intézmény AMI és 
Móra Színkörének, valamint a Szederinda 
néptánccsoportnak tagjait rendre meghív-
ják fellépésekre. Név szerint kiemelkedő 
Víg Villő énekes és Kurucz László vers- 
és prózamondó, akik kiemelt aranyérme-
sek lettek. Az iskola művészeti tevékeny-
ségét komoly figyelemmel kísérték az erre 
hivatott szakértők, akik végül akkreditált 
kiváló tehetségpontnak nyilvánították az 
intézményt.

Tehetséges gyerekek 
gálája a Radnótiban
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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
 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, dísztárgya-
kat, festményeket, ezüstöket, csillárokat, kitün-
tetéseket, pénzérméket, bizsukat, hangszereket, 
könyveket, ruhaneműket. Teljes hagyatékot. 
T.: 06-70-651-1028________________________________________ 
MÉRNÖK, tanár, ügyvéd és pap könyvhagyatékát 
korrekt áron megvásároljuk. 40 év szakmai ta-
pasztalat, ingyenes kiszállás. 
+36-1-787-9282,  +36-30-877-1460________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

TÁRSKERESŐ________________________________________ 
IDŐS úr megismerkedne 70 év korú hölggyel, aki 
szeret kimozdulni vidékre is. T.: 06-20-448-8534________________________________________ 
70-es fiatalos 165 cm magas férfi, lakásból szár-
mazó jövedelemmel keresi társnőjét, aki körülbe-
lül 155 cm magas, kedves, becsületes füstmentes 
panellakásban élő (alacsonyemeletű lakásban) 
hölgy személyében. Éljünk ketten, hárman családi 
szeretetben. Csepeli, IX., XI. kerületi hölgy előny-
ben. T.: 06-20-224-4028, esténként hívjon.

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCBÁNTALMAKRA speciális tréningek, 
Mozgásterápia relaxációval a szorongások 
csökkentésére, Magánórák, Moderntánc, Klasz-
szikus balett, Fitt-Dance, Nyújtások, Hatha 
Yoga, Pilates, Salsa!  Vitart Stúdió Csepel: 1212 
Bp., Komáromi u. 55. T.: 06-70-318-3077 email: 
linda@laskaitreningek.hu web:laskaitreningek.hu 
Facebook: Vitart Stúdió  

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
BORÁSZATBA   (Bp., XXII. ker.) fizikai szak- és/
vagy segédmunkára   munkatársat keresünk ver-
senyképes 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

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
KERTI munkát vállalok: kertrendezés, takarítás, 
időszakonkénti karbantartás, füvesítés, fakivágás, 
kertépítés stb. T.: 276-1925, 06-20-475-7537________________________________________ 
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________________________________________ 
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________________________________________ 
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

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

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

II. Rákóczi Ferenc út 88-92. (bejárat a Szent Imre tér felől)
Tel.: 226-1372; www.hszi21.hu; jatszohaz@hszi21.hu
Nyitva tartás: h: 8-18; k-cs: 9-17; sz: 8-17; p: 8-13; szo: 9-12

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK

Babamasszázs (1-10 hónapos korig)
Kedd: 11.00-12.00; Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Szülésfelkészítő 
Kéthetente hétfőn, 15.30-17.00; Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig)
Szombat: 9.00-12.00.

Játszva angolul (5-10 éves korig)
Szombat: 9.30-10.15 és 10.45-11.30; Vezeti: Boda Réka

Mesekuckó (3-9 éves korig)
Kéthetente hétfőn és csütörtökön, 16.00-17.00, illetve 17.00-18.00.

Fejlesztőpedagógus
Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, tanácsadás iskolás korú 
gyermekek részére (6-16 éves korosztály).
Kedd: 13.00-17.00; szerda, csütörtök: 10.00-17.00.

Szabad játék és időszakos gyermekfelügyelet (0-16 éves korig)
Legfeljebb 3 óra időtartamban. 

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!
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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
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; 
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

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

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

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

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

KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ
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! 

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

NYUGDÍJAS KLUB
Időpont:  június 17., 15.00-18.00, 
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

TÁBOR

Július 03 – 07-ig. 8.00-16.00
JOBB AGYFÉLTEKÉS 
SZÍNEK SZÍNES VILÁGA TÁBOR 
Tudtad, hogy a világ összes színe három színből 
kikeverhető? A színek színes világa táborban ké-
peket festünk színeket keverünk, játszunk!
A táborról érdeklődni lehet, Nógrádi Györgyi-
nél a 0630/9443460-as telefonszámon, vagy a 
nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen. 

NYÁRI TANFOLYAMOK (JÚNIUS 19-TŐL) 

Latin Cardio: hétfő 19.00-20.00

Alakformáló torna: hétfő 19.00-20.00

Zsírégető torna: hétfő 18.30-20.00

Gerinctorna: csütörtök 8.30-9.30

A CSEPELI ALMA MATER / 
GYÁRRAL SZEMBEN
Iskola- és Gyártörténeti állandó kiállítások a Szent 
Imre téri Szolgáltatóházban (volt Rákóczi Iskola)
A tárlatok megtekinthetők ingyenesen bejelent-
kezés nélkül a Szolgáltatóház nyitvatartási ide-
jében: hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken 
8-13 óráig, szombaton 9-12 óráig.
Vezetett csoportos látogatásra a művelődési ház 
elérhetőségei lehet jelentkezni.

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE 
Júniusban a megszokott időpontokban 
tart nyitva.

NYÁRI NYITVA TARTÁS (JÚNIUS 19-TŐL)
hétfő: 8.00-20.00
keddtől-péntekig: 8.00-16.00

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 est
Zenés kabaré egy felvonásban a Pódium 
Színház művészeivel. Híres kabaréjelenetek, 
örökzöld slágerek a szerelem jegyében. 
A belépés díjtalan! A helyeket érkezési 
sorrendben lehet elfoglalni. Rossz idő esetén a 
programot a művelődési házban tartjuk. 
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2017. szeptember 2., 9-13 óra
TANÉVKEZDŐ BÖRZE – Használt, de jó állapotú 
tankönyvek, tanszerek, kötelező olvasmányok, 
iskolában használt tárgyak adásvétele, cseréje. 
Asztalok díjmentesen bérelhetők, 
de regisztráció szükséges!

TANFOLYAMOK
Bodyart  
hétfő: 19.00-20.00
Ingyenes próbaóra: július 3. 
Capoeira abolicao 
kedd: 18.30-19.30; 
péntek: 19.30-21.00
Fittánc nőknek  
hétfő: 19.30-20.30
Haladó hastánc 
szerda: 19.30-20.30
Pilates 
hétfő, szerda: 17:30-18:30 
Zumba 
kedd: 19.30-20.30; 
csütörtök: 19.00-20.00
Kanga-tréning  
péntek: 10.00-11.30
RTM – HASIZOM REGENERÁCIÓ
péntek: 19.00-20.00 
Ringató 
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

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

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?



24 csepeli hírmondóPROGRAM

CSEPEL NAPJA
Július 18., 20 óra – Szent Imre tér

Mindenkit szeretettel várunk!


