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A felújítás alatt álló Csepeli Általános 
Művelődési Központ tornacsarnoka 
mellett épül meg az az új kézilabda-
csarnok, amelyet Laurencz László ké-
zilabda mesteredzőről, volt női szövet-
ségi kapitányról neveznek el. A Csepel 
Diáksport Egyesülettel (CSDE) közös 
beruházás a csepeli önkormányzat 
támogatásával és a Magyar Kézilabda 
Szövetség taós pályázatának hozzájá-
rulásával valósul meg. 

Az egyesület névadó ünnepséget szerve-
zett a Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központban Laci bácsi 83. születésnapjá-
ra, melyet július 29-én ünnepelt. A kiváló 

sportolót, Csepel díszpolgárát Borbély 
Lénárd polgármester és Kalmár Zsolt 
egyesületi elnök köszöntötte. 

A CSDE képviseletében az elnök elmond-
ta: Laci bácsi szakmai igazgatóként dol-
gozik az egyesületben, s mint szakember 
számos instrukcióval látja el a fiatalokat. 
Jelenleg több mint 250 gyermek sportol az 
egyesületben, idén 15 csapattal indulnak  
a Kézilabda Nemzeti Bajnokságon. 

Borbély Lénárd polgármester gratulált az 
egyesületnek a nemes célú kezdeménye-
zésért és a sportolóknak a kiváló eredmé-
nyekért. Örömét fejezte ki, hogy a város-

vezetés egy olyan egyesület mellé állhat, 
amely a mindennapi testedzést népsze-
rűsíti, fellendíti a csepeli sportéletet. 
Borbély Lénárd hozzátette: a közös mun-
ka során megvalósul egy olyan sportcsar-
nok, amely hiánypótló a kerületben, és az 
egyesületnek valódi otthont adhat. 

A polgármester bejelentette: a megépülő 
létesítményt Laurencz László Sportcsar-
noknak fogják hívni: erről szándéknyilat-
kozatot adott át a mesteredzőnek.  

Kalmár Zsolt elnök meglepetéssel készült: 
jelképesen átnyújtotta a leendő nézőtér 
egyik székét Laurencz Lászlónak. ● AZS

Laurencz László mesteredzőről nevezik el az új kézilabdacsarnokot

Lendületben a csepeli sportélet

AKTUÁLIS

Az új sportcsarnok az ÁMK mellett épül fel

fotó: GM
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Borbély Lénárd: Budapest 2010 óta óriásit fejlődött

TiszTelT Csepeli szülők!
Ahogy Önöknek, úgy nekünk is szívügyünk a gyermekek jövője!
Ígéretünk szerint, gondoskodunk a csepeli családok és az itt 
élő gyermekek sorsáról. A Csepeli Gyermeksziget program 

keretében most kézzelfogható segítséget szeretnénk 
nyújtani Önöknek a tanévkezdéssel járó anyagi terhek 
enyhítéséhez is.
Csepel Önkormányzata az általános iskola első osztályát 
2017-ben megkezdő gyermeke(ke)t nevelő csepeli 
családok számára

15.000 Ft értékű iskolakezdési utalványt biztosít.

CsePel PolGárMestere  borbély lénárd

az utalványok átvehetők: Budapest Főváros XXi. kerület Csepeli 
polgármesteri Hivatal Családtámogatási irodájának ügyfélszolgálatán 
(1211 Budapest XXi., petz Ferenc u. 1-3.),

2017. július 3–31. továbbá 2017. augusztus 21.– szeptember 29. között 
ügyfélfogadási időben.

Az utalványokat a gyermek szülője/törvényes képviselője 
veheti át a helyben kitöltött „kérelem” nyomtatvány leadása után, 
személyigazolvány és lakcímkártya bemutatása mellett.

Gyermekük tanulmányai megkezdéséhez sok sikert 
és boldogságot kívánok!

borbély lénárd
Csepel polgármestere

Csepel, 2017. július 1.

Már a kerületben is használhatók augusz-
tus 9-étől azok az egyedi festéssel ellátott 
ivócsapok, amelyekből az elmúlt napokban 
összesen kilenc darabot szereltek fel Cse-
pelen. A nagyszerű magyar találmányból 
várhatóan húsz szolgálja majd a helyiek 
felfrissülését.

Az ivócsapok különlegessége, hogy bár-
mely magyarországi tűzcsapot képes má-
sodpercek alatt ivókúttá alakítani, amikor 
éppen szükség van rá, anélkül, hogy annak 
eredeti tűzbiztonsági funkciója sérülne.

Budapest belvárosában már számos helyen 
működnek tűzcsapra szerelt ivócsapok, 
amelyek részben a Fővárosi Vízművek Zrt. 
vagy valamely önkormányzat tulajdonában 
vannak. Először két évvel ezelőtt szereltek 

fel több tucat ilyen berendezést, amelyek 
tavasztól őszig üzemelnek.

A kerületi ivócsapok az alábbi helyszí-
neken érhetők el: 
• Csepel Plaza előtti „Széchenyi István 

utca” megállónál; 
• a Csepeli Piac mellett, a parkoló felőli ol-

dalon; a temetővel szembeni üzletsoron; 
• Daru-domb, Vásárhelyi Pál Szakközépis-

kola előtt; 
• a csepeli rév-nél, a 148-as buszvégállo-

mással szemben; 
• Karácsony Sándor utca (Belvárosi Böl-

csőde előtt); 
• a Tamariska-domb nyugati bejárata mel-

lett, Gesztenyés és Fenyves utca sarká-
nak környéke; 

• Görgey Artúr tér.

Ivócsapok már 
a kerületben is

AKTUÁLIS

fotó: GM
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A virtuális kerületi munkaerőpiacot, a 
Csepeli Állások Oldalát (allas.csepel.hu) 
a csepeli önkormányzat még 2016 szep-
temberében hozta létre azzal a céllal,  
hogy megkönnyítse a helyi álláskeresők  
és munkaadók egymásra találását. 

Alapvetően ez egy linkgyűjtő oldal, így el-
sősorban más állásoldalakon, illetve cégek 
saját szerverén közzétett hirdetések jelennek 
meg rajta. Emellett a szerkesztőségnek eljut-
tatott hirdetések szerkesztők általi közzété-
telére is van lehetőség.  

Az oldalról éppen elérhető aktuális állás-
hirdetések száma tükrözi a munkaerő-piaci 
folyamatok alakulását, illetve azt, hogy a 
cégek mennyire aktívak. Éves szinten az a 
jellemző, hogy több álláslehetőség áll ren-
delkezésre a kerületben annál, mint ameny-
nyi regisztrált álláskereső itt él. Júliusban 
hétszáz és ezer között mozgott az oldalról 
elérhető álláshirdetések száma. Tavasszal 
ennél kedvezőbb volt a helyzet, de nyáron 
mindig kevesebb az új munkalehetőség. 

Szeptembertől azonban várható az újabb nö-
vekedés, a nyári szabadságolások időszaka 
után a piac aktivizálódik.

Hogy képet adhassunk arról, kiket is keres-
nek most a csepeli munkaadók, megvizsgál-
tuk az oldalról elérhető álláshirdetések ka-
tegóriák szerinti megoszlását. Az öt kiemelt 
kategóriát tekintve elmondható, hogy júli-
usban az „ipar és termelés” kategóriájában  
hirdették meg a legtöbb állást a csepeli cé-
gek (a közzétett álláshirdetések 2/5-e tarto-
zik ebbe a kategóriába). Harmincszázalékos 
részesedéssel a „szolgáltatások” köre állt 
a második helyen. A meghirdetett állások 
további 15 százaléka „környezet és társa-
dalom”, 1/10-e az „adminisztráció”, 4 szá-
zaléka pedig a „diákmunka” kategóriába 
sorolható.

A meghirdetett állások közül a „szakmun-
ka”, a „fizikai munka”, valamint a „beszer-
zés és logisztika” végzett az élen, vagyis 
e kategóriák sorolhatók a legkeresettebb, 
top3 csoportba. A top 5-be az „oktatás” és  
a „kereskedelem”, a top 10-be a „mérnöki  
és műszaki”, a „vendéglátás és turizmus”, 
az „irodai”, az „egészség és szépség”, vala-
mint a „pénzügy és bank” kategória került 
még be.

Ahogy a számok mutatják, a portálon ke-
resztül elérhető állásajánlatok között a szak-
képzettséget nem igénylő állásoktól a diplo-
mához kötött állásokig mindenféle ajánlat 
fellelhető, így tehát bárki számára érdemes 
lehet ellátogatni az oldalra.

Csepeli Állások Oldala: 
kiket keresnek most?

Több álláslehetőség áll rendelkezésre, 
mint amennyi regisztrált álláskereső 
él a kerületben

VÁRJÁK A KÉRDÉSEKET

Az oldallal kapcsolatban felmerülő 
kérdéseiket, észrevételeiket és javasla-
taikat a szerkesztők a következő elér-
hetőségen várják: szerkesztoseg@
varosfejlesztes21.eu. További infor-
mációt is kérhetnek az előbbi címen.  

A meghirdetett állásajánlatok
százalékos megoszlása

fő kategóriák szerint

ipar és termelés
szolgáltatás

adminisztráció

környezet 
és társadalom

diákmunka

41%

30%

10%

15%
4%

Vona Gábor, a Jobbik elnöke megszégye-
nítő stílusban minősíti a nyugdíjasokat a 
közösségi oldalán megosztott egyik, jú-
lius 22-én megjelent posztjában, ezzel 
mintegy 3 millió időskorú lelkébe gázol 
bele – írja az origo. 

Vona Gábor Orbán Viktor tusványosi be-
széde napján fakadt ki a nyugdíjasokra. A 
pártelnök Facebookon közölt írásából a 
sorok között kiderül, hogy ostobának és 
szinte már veszélyesnek tartja a nyugdíja-
sokat – emeli ki az internetes portál.

A pártelnök egy utcai fórumon tett sajátos 
megfigyelése kapcsán született bejegyzé-
sében trágár módon szidta az időskorúa-

kat. „Húzták maguk mögött a kis bevásár-
lókosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben 
gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a 
szennyvíz folyt” – fogalmazott gúnyolód-
va a Jobbik vezetője. 

Azt is írja Vona, hogy a „hétköznapokon 
kedves bácsikák és nénikék magukból ki-
vetkőzve ugranak egymásnak, vért akar-
nak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak 
trágárul és hörgik fel a XX. század minden 
traumáját.” 

Nos, ha a nyugdíjasok egy kis megértés-
re, együttérzésre vágytak volna, most már 
tudják, hogy nem Vona Gábor az emberük 
– véli az origo cikke.

Vona Gábor a nyugdíjasokon gúnyolódik

AKTUÁLIS
fo
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Új szakemberek erősítik a 
Csepel Utánpótlás SE-t, akik 
a nyáron érkeztek. Az egye-
sület új szakosztályvezetője 
a korábbi tizenkétszeres vá-
logatott labdarúgó, Gyimesi 
László lett, a brazil Carvalho 
Adilson pedig edzői felada-
tokat fog ellátni. A két szak-
embert a feladataikról és  
a terveikről kérdeztük. 

Carvalho Adilson 2005-ben 
került Brazíliából Magyar-
országra, több NB II-es és 
NB III-as csapatban játszott, 
majd 2013-ban megalakította 
a Carvalho Brazil Labdarúgó 
Akadémiát, ahol nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy a spor-
tolás lehetősége minden gyer-
mek számára elérhető legyen. 
Csepelen az U7-es és az U9-es 
korosztályok edzője lesz, mun-
káját más edző is segíteni fogja. 
„Szeretnénk minél több verseny-
re benevezni, ahol nem feltétle-

nül az lesz a célunk, hogy min-
dig nyerjünk, hanem az, hogy  
a gyerekek fejlődjenek” – fogal-
mazott a brazil szakember, aki  
a legfontosabbnak azt tartja, 
hogy mindenki örömét lelje 
az edzésben, tapasztalja meg a 
sport nyújtotta élményeket és 
szeresse meg a sportot. „Szere-
tem látni, ahogy csillog a gye-
rekek szeme, és ahogy edzésről 
edzésre fejlődik” – teszi hozzá 
Carvalho Adilson, aki megha-
tározónak tartja, hogy óvodás-
korban milyen edző keze alá 
kerül a gyermek. Ha egy csapat-
ban – beleértve az edzőt, a gye-
rekeket és a szülőket is – nem az 
összetartás, hanem a széthúzás 
uralkodik, akkor szerinte nem 
jönnek az eredmények sem. 
Ezért fontosnak tartja, hogy 
Csepelen összhangot teremtsen.  

„A magyarok is ugyanúgy ra-
jonganak a fociért, mint a bra-
zilok, Magyarországon is sok 

tehetséges gyermek és sportoló 
van. A gyerekeknek nagy szük-
ségük van arra, hogy olyan sike-
reket éljenek át, mint a magyar 
válogatott szereplése a tavalyi 
Európa-bajnokságon. A magyar  
focit nem tartom rossznak, renge-
teget fejlődött az utóbbi években. 
Például az edzőképzés sokkal 
előrébb tart, mint Brazíliában” – 
mondta. Hozzátette: Brazíliában 
nagy hagyománya van a terem-
focinak, amely Magyarországon 
is egyre népszerűbb. A teremfo-
ci kiválóan alkalmas arra, hogy 
fejlessze a legkisebbek taktikai 
és technikai tudását. Az egye-
sület céljaival kapcsolatban el-
mondta, szeretnének minden 
korosztályban legalább egy profi 
játékost kinevelni. Hosszú távú 
céljai között pedig egy NB II-es 
vagy egy NBI-es csapat felépíté-
se szerepel. 

A szakosztályvezetői felada-
tokat Gyimesi László, tizen-
kétszeres magyar válogatott 
és ötszörös magyar bajnok 
fogja ellátni. Gyimesi László 
a megye III-as Vácszentlászló 
csapatától érkezett Csepelre, a 
szakembert Détári Lajos aján-
lotta az elnökség figyelmébe. 
Feladata az edzők munkájá-
nak koordinálása lesz, továbbá 
kijelöli a korosztályok szak-
mai útját. „Minden korosztály-
lyal két edző fog dolgozni: egy 
fő- és egy segédedző. Figyel-
ni fogunk arra, hogy 10-12 
gyereknél ne jusson több egy 
edzőre. Fontos, hogy az edzők 
ne legyenek leterheltek” – 
hangsúlyozta Gyimesi László. 
Elsődleges célnak azt tartja, 
hogy minél több, öt-hat éves 
gyerekkel megszerettessék a 
labdarúgást, majd közülük mi-
nél többet bevonjanak az egye-
sületbe. A tervek szerint ősztől 

felmérik a gyerekek adottsága-
it, képességeit, teljesítményét: 
hány centit nőtt, mennyit tud 
dekázni, milyen messzire rúg-
ja a labdát, milyen gyorsan fut. 
Az adatokat rendszerezik és 
időszakonként frissítik, így a 
fejlődésről hasznos informáci-
ók állnak majd rendelkezésre. 
A hosszú távú tervekről úgy 
nyilatkozott, ha sok a tehet-
séges gyermek, akkor idősebb 
korosztályokat is létrehoznak, 
hogy ne kelljen elengedni a te-
hetséges 15-16 éves fiatalokat. 
Hozzátette: bár egész életében 
azzal foglalkozott, amit sze-
retett, mégis egy ilyen lehető-
ségről álmodott már tíz éve. 
● Lass Gábor

Új szakemberek a Csepel 
Utánpótlás Sportegyesületnél

SPORT

NYÁRI FOCITÁBOR 
A VERMESBEN

Kétszer egyhetes turnus-
ban, július 31-étől augusz-
tus 4-éig, illetve augusztus 
7-étől augusztus 11-éig 
napközis focitáborban ve-
hettek részt a labdarúgás 
iránt érdeklődő gyerekek. 
A nem csak egyesületi ta-
goknak meghirdetett foci-
tábort a Vermes iskolában 
tartották, ahol naponta 13-
15-en vettek részt, 7-től 15 
éves korig. A foglalkozások 
nem csak a fociról szóltak, 
kánikulában a gyerekek in-
kább a strandon töltötték 
az időt. Az egyesületi tagok 
augusztus 14-étől 18-áig 
Esztergomban edzőtábo-
roznak, ahol már csak a 
labdarúgásé lesz a fősze-
rep. A több mint negyven 
gyerek Fazekas Attila, Hor-
váth Zoltán és Carvalho 
Adilson edzők irányításával 
tréningezhet.

Carvalho Adilson a focitáborban már edzés tartott

fo
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Három radiológiai eszközzel bővült 
a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgá-
lat szakrendelése a nyár folyamán, s 
a csepeli önkormányzat beruházá-
sának köszönhetően augusztusban 
egy mammográfiás gép is megkezdi 
munkáját a rendelőben. 

A műszer két hét próbaüzem után, augusz-
tus 15-étől áll ténylegesen a betegek rendel-
kezésére. Ugyanakkor a mammográfhoz 
kapcsolódó két új eszköz – a nagyfelbon-
tású monitor és a radiológiai kiolvasó – be-
szerzése is az önkormányzat támogatása 
révén valósult meg. A 27 millió forintos 
beruházás régóta várt igényt elégít ki a ke-
rültben.

Csúcstechnológia
A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 
(TIESZ) vezetői a műszerek bemutatá-
sa kapcsán elmondták, hogy a húszmillió 
forint értékű csúcstechnológiát képviselő 
kiolvasó gép nagymértékben modernizálja 
a hagyományos radiológiai vizsgálatokat, 
munkafolyamatokat. A digitalizálás ered-
ményeként ezentúl már nem készülnek 
filmalapú felvételek a vizsgálatokról. Az 
új képalkotó diagnosztikai eljárásnak kö-
szönhetően már nincs szükség a régi előhí-
vó berendezésekre és az azokhoz használt, 
környezetet és az egészséget terhelő vegy-
szerekre. 

Kisebb sugárterhelés
Pontosabbá válik a kiértékelés, az archivá-
lás és az adminisztráció is. Az új beren-
dezések használata a fejlett technika révén 
egyszerűbb, komfortosabb, költségkímé-
lőbb. Mindez könnyebbé és hatékonyabbá 

teszi a gyógyító munkát. Az eszközfejlesz-
tés ugyanakkor a betegek szempontjából 
is számos előnnyel bír. Az új berendezé-
sekkel gyorsabban és jobb minőségben, 
kisebb sugárterhelés mellett készülnek el 
a felvételek. 

Fontos a szűrés
A vizsgálatra előjegyzés alapján lehet je-
lentkezni. A mammográfiai rendelés nem 
szűrő, hanem diagnosztikai állomásként 
működik, ami nem helyettesíti a szűrőbusz 
feladatát – hangsúlyozták a TIESZ vezetői. 
Majd kiemelték: sajnos sokan azt gondol-
ják, hogy a szűrés szakmailag nem elég 
megalapozott, nem elég megbízható mód-
szer, ezért elutasítják a szűrőbusz munká-
ját, pedig e vizsgálatokra nagyon szigorú 
előírások vonatkoznak. ● Potondi Eszter

Az eszközfejlesztés 
a betegek szempontjából is 
számos előnnyel bír

Újraindul a mammográfiai rendelés
TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Előző számunkban beszámoltunk az 
önkormányzat július 14-ei rendkívü-
li üléséről, ahol a képviselők döntöttek 
arról, hogy a Tóth Ilona Egészségügyi 
Központba költözik a tüdőszűrő, ahol a 
munka megfelelő körülmények között, 

a legmodernebb röntgenberendezéssel 
folytatódik. A tüdőgondozó szakmai 
okok miatt marad a jelenlegi helyszínen. 

Ennek felújításáról is döntött a képvi-
selő-testület, ami a számítógépek és az 

egyéb műszaki eszközök felújítását is 
magába foglalja majd. 

A szakrendelőben augusztus 21-étől a 
radiológiai osztályon zajlik majd a szű-
rés a következő rend szerint: hétfőn és 
szerdán 13 és 19 óra, kedden, csütörtö-
kön és pénteken 8 és 14 óra között. 

Tüdőszűrés a szakrendelőben

A KORAI FELISMERÉS 
ÉLETET MENTHET

Az emlőrák a nők leggyakoribb daga-
natos megbetegedése: Magyarorszá-
gon közel 7500 új megbetegedést di-
agnosztizálnak évente, több mint 2500 
nő veszti életét e betegség következté-
ben. Az emlőrák eredményes kezelése 
nagymértékben függ a korai felisme-
résétől, ezért a rendszeres önvizsgálat 
mellett kiemelten fontos a szűrés is.  
A Nemzeti Népegészségügyi Program 
keretében Csepelen a MAMMA Egész-
ségügyi Zrt. végez évente több alka-
lommal mellrákszűrést. 

Szomorú tény azonban, hogy a rész-
vételi arány általában alacsony, a leg-
utóbbi alkalommal a szűrésre jogosult 
45–65 év közötti korosztály csupán 36 
százaléka vett részt a vizsgálaton.
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Idén augusztusban lesz három éve, hogy 
Gyetkó Réka megismerte a citerát, ami-
nek hangjába rögtön beleszeretett. Nem 
ismerte előtte ezt a népi hangszert, ahogy 
mondja, egyszerűen „szembejött vele” egy 
hagyományőrző nyári táborban. Általában 
naponta minimum egy órát gyakorol, néha 
sokkal többet is. Jelenleg a pesterzsébeti 
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola 
citera tanszakán tanul Kiss Anikótól és 
Csonka Boglárkától. Réka számos népze-
nei versenyen kiemelkedő helyezést ért el, 
Csepelen is felfigyeltek tehetségére, kü-
lönféle rendezvényekről már jól ismerik  
a citerás lányt. 

„Két éve járok népzenei versenyekre, mi-
nősítőkre: számos arany, kiemelt arany 
minősítést kaptam. Amire a legbüszkébb 
vagyok, az az idén tavasszal megrendezett 
I. Országos Tuka Zsigmond Citeraverseny, 
ahol korcsoportomban első helyezést ér-
tem el. Ennek a versenynek a döntőjébe 
csak szigorú szakmai elbírálás alapján le-
hetett bejutni, ahol elsősorban a virtuóz 
hangszerkezelést, az egyedi hangzást és az 
árnyalt, kifejező citerajátékot értékelték. 
Nagyon szeretek versenyekre járni, megmé-
rettetni magam, bemutatni a tudásomat ne-
ves népzenészek, népzenekutatók, egyetemi 
tanárok előtt. A fellépéssel járó izgalomhoz 
is csak így lehet hozzászokni, továbbá jó al-
kalom ez arra, hogy megismerjenek, és én 

is ismeretségeket, barátságokat kössek” – 
mondta el lapunknak Réka. 

A Mátyás Király Általános Iskola nyol-
cadik osztályába készülő tanuló még nem 
döntötte el, hogy zenei pályát választ-e, de 
tervei mindenképp vannak a hangszerrel. 
„Nagyon közel áll a műfaj a szívemhez, tet-
szenek a népdalok szövegei, a régi emberek 
kifejezésmódja, ahogy örömüket, bánatu-
kat, gyászukat vagy egyszerűen a hétköz-
napjaikat dalokba öntötték. A magyar népi 
kultúra, ezen belül a magyar népzene és 
dallamvilág egész Európában egyedülál-
lóan sokszínű. Nagyon fontos, hogy ezt a 
gazdag kultúrát megőrizzük, műveljük és 
tovább is adjuk. Szerencsére az erre való 
igény kezd visszatérni. Sokan tanulnak népi 
hangszeren játszani a zeneiskolákban, és 
rengeteg nyári népzenei tábor is van, ahol 
sokat tanulhatunk a nagy „öregektől”. Egy 
ilyen tábor hihetetlen élmény, új barátsá-
gok köttetnek, sokat fejlődünk, az esti közös 
zenélés, tánctanulás pedig hatalmas buli” – 
mesél élményeiről Réka.  

Réka legnagyobb példaképe Széles And-
rás, a kivételes tehetségű citeraművész, a 
Népművészet Ifjú Mestere, a Magyar Kul-
túra Lovagja. „Játéka nagyon mélyen hat 
rám, minden vágyam, hogy olyan árnyal-
tan, olyan technikásan, kifejezően játszhas-
sak egyszer, mint ő.” ● Antal Zsuzsa

Lány citerával
CIVIL ÉLET

EGYSZEMÉLYES ZENEKAR

„Aki citerázni kezd, hamar sikerél-
ményhez jut. Még az is, aki nem ki-
magasló zenei tehetség. A citera egy 
egyszemélyes zenekar, ahol a me-
lódia, az egyszerű akkordkíséret és 
a pengetéssel hozzáadott ritmuskí-
séret is egyszerre megszólal. Egy ci-
tera hangja betölt egy szobát, lehet 
hozzá énekelni, vagy akár táncolni a 
citeramuzsikára. A házi mulatságok 
kedvelt hangszere volt, névnap, ke-
resztelő, disznótor, lekvárkavaró, fonó 
és egyéb alkalmakkor a citera mindig 
előkerült. Kodály írta a citeráról, hogy 
»a szegények hangszere«, mert ha 
nem is tellett pénz egy vonós zenekar 
megfogadására, a citera mindig kéz-
nél volt.” ● Gáts Tibor citerakészítő

Vidámpark 
az arénában 
Ismét sok család választotta kikapcsolásul 
a mini vidámparkot a Csepeli Szurkolói 
Arénában július utolsó hétvégéjén. Az in-
gyenes játékok vidám perceket szereztek a 
kicsiknek és nagyoknak az önkormányzat 
által támogatott rendezvényen, melyet ez-
úttal is a Csepeli Városkép szervezett.  

Boglárkának édesapja segített egy karkö-
tő készítésében. „A sokféle játék közül a 
bungee volt a legjobb, sokat ugráltam rajta. 
A kistestvérem a játékkuckóban a baba-
konyhánál töltötte a legtöbb időt” – mond-

ta el a kislány. Emma és Evelin édesany-
jukkal érkeztek. „Reggel óta itt vagyunk, 
több játékot kipróbáltak a lányok. Nagyon 

tetszik a vidámpark, mert olyan dolgokkal  
is megismerkedhetünk, amelyre nincs lehe-
tőség máshol ingyenesen.” ● AZS

fotó: Vermes Tibor
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Elhunyt Szegedy Lujza tanárnő, Csepel díszpolgára

A csepel-királyerdei Szűz Mária Szeplő-
telen Szíve római katolikus plébániatemp-
lom felszentelésének ötvenedik évforduló-
ját ünnepelték a hívek augusztus 6-án. 

A szentmisét Spányi Antal székesfehérvári 
megyéspüspök mutatta be. A csepeli ön-
kormányzat díszoklevelét Borbély Lénárd 
polgármester nevében Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselő adta át Ullrich Ágos-

ton atyának, aki 17 éve szolgál az egyház-
községben. A képviselő – aki maga is ebben 
a templomban volt első áldozó, itt bérmál-
kozott, ministrált – megköszönte Ágoston 
atyának a hitbeli és Csepel kulturális életé-
ben véghezvitt tevékenységét, lelki támoga-
tását, az egyházközség közösségformálását. 

Az ünnepi szentmisén Spányi Antal me-
gyéspüspök Istennek hálát adva az emlé-
kezés fontosságára hívta fel a figyelmet. 
„Akik e templomot megépítették ötven év-
vel ezelőtt, hősök, tanúságtevők, igaz ke-
resztények és magyarok, Szent István igaz 
fiai voltak” – fogalmazott. ● Antal Zsuzsa

84 éves korában, augusztus 9-én meghalt 
Szegedy Lujza tanárnő. Egész élete Cse-
pelhez kötötte: itt született 1933-ban és járt 
általános iskolába, majd a Jedlik Ányos 
Gimnáziumba. Összesen 48 évig tanított, 
néhány évtől eltekintve mindvégig Cse-
pelen. Csepel önkormányzata 2012-ben 
Csepel díszpolgárává választotta, az ELTE 
pedig gyémántdiplomát adományozott szá-
mára 2016-ban. Szegedy Lujzát a csepeli 
önkormányzat saját halottjának tekinti. 

Szegedy Lujzának a tanítványai jelentették 
a családot. Végtelenül szigorú, de követke-
zetes pedagógus volt, s elsősorban magával 
szemben állított fel magas mércét. Minden 
órára precízen felkészült és sohasem késett. 
Kedvenc költője Arany János volt, mert a 
legszebben talán ő írt a szülői ház értéké-
ről. Szegedy Lujza az életében is ezt tartot-
ta szem előtt: a tanítás mellett odafigyelt  
a diákok családi körülményeire. Így beszélt 

erről egy interjúban: „Jól ismertem a király-
erdei gyerekeket, hiszen magam is közöttük 
éltem. Többnyire szegények, de igyekvőek 
voltak. A gyerekekkel, szülőkkel együtt láto-
gattuk a múzeumokat és az Operát, mert az 
nem lehetett, hogy nem ismerik nemzeti érté-
keinket. Gyakran jártunk kirándulni vidékre 
és külföldre is; felkerestük és megkoszorúz-
tuk azokat a helyeket, ahol híres magyarok 
éltek. Pénzt pedig úgy teremtettünk elő, hogy 
a gyerekekkel együtt dolgoztunk a Duna té-
eszben vagy télen havat lapátoltunk. A diá-
kok megtanulták, mit jelent a kétkezi munka, 
és hogyan becsüljék meg a keresetüket.”

Szegedy Lujzát szinte fél Csepel ismerte. 
Egykori tanítványai rendre megállították 
az utcán, érdeklődtek iránta és betegeske-
dése idején aggódtak érte. Jólesett neki a 
figyelem, mert magányában a diákjai sze-
retete jelentette számára a boldogságot. Így 
beszélt erről: „Ezek a gyerekek, akik egykor 

tartottak tőlem, ma felkeresnek, s szívesen 
emlékeznek az együtt töltött időkre. Jó szív-
vel gondolnak rám, és én is örülök, ha tu-
dom, szépen alakul az életük.” Cs. A.

Királyerdő temploma ötvenéves

A KÁPOLNA HELYÉN

1967. augusztus 6-án Shvoy Antal 
megyéspüspök szentelte fel a temp-
lomot. A Szeplőtelen Szív tiszteletére 
szentelt építményt a korábban nyolc 
éve működő kápolna helyére emelték.  
A királyerdei híveknek a székesfehér-
vári egyházmegye papsága és a hívek 
segítettek, adományokkal támogatták 
az építkezést. A két és fél hónap alatt 
elkészült Isten házát ajándékul szán-
ták főpásztoruknak, Shvoy Antalnak 
negyvenéves püspöki jubileumára. Ezt 
az emléket őrzi a templom bejáratánál 
elhelyezett márványtábla, melyen rög-
zítették a felszentelés évét. 

Németh Szilárd országgyűlési képviselő is részt vett az ünnepi szentmisén

fotó: GM

fotó: Tóth Beáta
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Bűncselekmény hiányában utasították el 
Szenteczky János MSZP-s, valamint Szél 
Bernadett LMP-s politikusok különösen 
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 
kezelés gyanúja miatt tett feljelentését.  
A rendőrség úgy döntött, megszünteti a 
nyomozást a csepeli akadémia építésé-
vel kapcsolatban. A csarnok megépítése 
ugyanis nem bűncselekmény, az alapít-
vány működése pedig minden szempont-
ból törvényes és jogszerű.

Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szö-
vetség elnöke lapunknak azt nyilatkozta, 
kéri, hogy ezek után a feljelentők és az őket 
biztató, az akadémiáról valótlanságot állí-
tó dr. Szabó Szabolcs és Kunhalmi Ágnes 
balliberális és Szilágyi György jobbikos 
politikusok, és az egész ügyről hamis hí-
reket közlő Soros–Simicska-média kérjen 
bocsánatot az általuk megalázott magyar 
birkózócsaládtól és a félretájékoztatott, be-
csapott csepeliektől.

Nem megengedhető, hogy ellen-
zéki politikusok a nemzetbiztonsági 
bizottságot szórakozásból, botrány-
keltésből, Soros kívánságai szerint 
akarják dróton rángatni – hangsú-
lyozta Németh Szilárd az augusztus 
3-ai ülést követően.

A bizottság fideszes alelnöke elmondta, to-
vábbra is jó döntésnek tartja, hogy a „Soros 
György által összerántott ülést” megakadá-
lyozták. Kifejtette: „Ma kiderült, hogy azok 
a minden alapot nélkülöző vádaskodások, 
amelyeket hétfőn az ellenzéki képviselők 
erőltettek, a Soros–Simicska-média hírha-
misításán alapultak.” Hozzátette: minden 
kérdésükre megkapták a válaszokat az el-
lenzéki politikusok. 

A kormánypárti képviselő hangsúlyozta: az, 
hogy a nemzetbiztonsági bizottságot szóra-
kozásból, botránykeltésből, Soros kíván-
ságai miatt akarják összerángatni, ez nem 

megengedhető. Hozzáfűzte: minden képvi-
selőnek megvan az a joga, lehetősége, hogy 
ha kérdése van, felteheti írásban az illetékes 
miniszternek, ehhez nem kell bizottságos-
dit játszani. A nemzetbiztonsági bizottsági 
üléseket, ellenzéki politikusok annak a po-
litikai célnak kívánják alárendelni, hogy 
Magyarországon a Soros-terv teljesüljön 
– mondta, hozzátéve, ha Magyarországon 
nincs rend, akkor a zavarosban könnyen 
halászhatnak. „Amíg rend van, amíg áll a 
kerítés, működik a határőrizet, addig Ma-
gyarországon a Soros-terv nem teljesülhet, 
ennek vagyunk mi, magyarok az útjában.”

Németh Szilárd megemlítette, hogy Deme-
ter Márta és Mirkóczki Ádám nem jött el 
az ülésre. Hétfőn miért volt fontos számuk-
ra, hogy megjelenjenek? – tette fel a kér-
dést, majd hozzátette: nyilván azért, hogy 
botrányt keltsenek. Ekkor túl voltunk egy 
a FINA elnöke által „minden idők legjobb 
vizes világbajnokságának” mondott ese-

ményen, a Formula–1-es és a győri ifjúsági 
olimpia sporteseményen és olyan nemzet-
közi diplomáciai sikereken, mint az izraeli 
és a V4-es miniszterelnökök találkozója.

Németh Szilárd leszögezte: ezek a rendez-
vények nemcsak a sport és a diplomácia 
tekintetében voltak sikeresek, hanem Ma-
gyarország Európa legbiztonságosabb or-
szága képét tudta mutatni. Elmondta, amíg 
a vizes vb zajlott, az emberek a lehető leg-
nagyobb biztonságban voltak. Hozzátette: 
példaértékű volt az együttműködés: ami a 
rendőrség, a honvédség, a titkosszolgálatok 
és a TEK között zajlott. A FINA egy tíz-
pontos skálán 8,84-es értékelést adott a vi-
zes világbajnokságra a biztonságot tekint-
ve. Soha nem kaptak a rendező országok 
eddig ilyen magas elismerést – mutatott rá.

Szó volt a vizes világbajnokságon interne-
tet szolgáltató cégről is, ezzel kapcsolat-
ban Németh Szilárd kifejtette, a szolgáltató 
mindenfajta biztonsági vizsgálaton átesett, 
semmilyen biztonsági kockázat nem merült 
fel velük szemben. „Ennek ellenére nem kö-
töttek velük szerződést”– mondta a bizottság 
alelnöke. ● forrás: fidesz.hu

Kezdődhet a csepeli Kozma István Magyar Birkózó Akadémia építése

Elutasították a feljelentést

Amíg a Fidesz van kormányon, 
a Soros-terv nem teljesülhet

A csepeli birkózóakadémia látványterve
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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: szeptember 3-áig: 
hétfő, szerda: 13–19 óra; kedd, csütörtök, 
péntek: 10–16 óra; szombat: ZÁRVA 

Nyári ajánlatunk: felnőtteknek több száz 
útikönyv, útleírás, sikerkönyvek, újdonságok. 
Gyerekeknek: kötelező olvasmányok, könyv, 
hangoskönyv formátumban. Új megjelenésű, 
sikeres gyermek- és ifjúsági könyvek. Vörös és 
rubin pöttyös könyvek a tiniknek.

Szeptemberi programajánló 
Szeptember 9-e, 10-től 12 óráig Agy-
torna: Rejtvénykedvelők klubja (9–99 éves 
korig). Szeretettel várunk minden játékos 
kedvű rejtvényfejtőt. Klubvezető: Fenyvesi 
Judit rejtvényfejtő. Helytörténeti esték: 
szeptember 13-a, 17 óra: Csepel közigaz-
gatása és egyházi élete 1917 és 1945 között. 
Horváth László közgazdász, helytörténész 
előadása. 100 éve lépett hivatalba Csepel 
egykori főjegyzője, dr. Koncz János, aki 
1944-ig töltötte be ezt a posztot.

A személyes színházjegy-vásárlási le-
hetőség a könyvtárban augusztus végéig 
szünetel. Ebben az időszakban Novák Zol-
tánné Rózsa elérhető telefonon (06-30/414-
1684) és a novak.rozsa@gmail.com címen. 

Az EZ(O)KOS klub következő előadása 
szeptember 27-én 17 órakor lesz.

Akció! Dévédé, cédé, hangoskönyv kedvez-
ményes kölcsönzése – 2-t fizet, 3-at vihet!

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub. 
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 276-3512 telefon-
számon. Minden rendezvényünk ingyenes, 
szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

* * *
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.

A könyvtár augusztus 1-je és szeptem-
ber 3-a között ZÁRVA tart. 

Kineziológiai Klub: legközelebb szeptem-
ber 6-án, 16.30-tól. Téma: Tudatosság a min-
dennapjainkban. Társasjáték Klub: A hónap 
minden első szerdáján, 14 órától, a DélUtán 
Aalapítvány szervezésében Gubányi Gábor és 
játékostársai várják a játékos kedvűeket, kor-
határ nélkül. Legközelebb: szeptember 6-án.

A programok ingyenesek, szeretettel vá-
runk minden érdeklődőt! A könyvújdon-
ságok kéthetente várják a kedves olvasókat! 
Internetezési lehetőség

70 év felett és 16 év alatt ingyenes be-
iratkozási lehetőség!

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 
Nyitvatartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

A könyvtár július 3-ától augusztus 4-éig 
zárva tart. Nyitás: augusztus 7-e, 13 óra. 

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlap-
ján olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.

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

Csepel Színház
Augusztus 10-e, 19.00 óra: Col Legno 
– Csábi István: Az egyetlen hajléktalan 
opera két felvonásban.  A librettó a Fedél 
Nélkül utcalap szerzőinek írásaiból ké-
szült.  Szereplők: Balázs Edgár tenor, Bauer 
Andrea szoprán, Gradsach Zoltán bariton, 
Homeless Choir,  Homeless Ensemble, Kar-
mester: Dénes-Worowski Marcell. A teljes 
bevételt hajléktalan emberek kapják!  
Jegy: www.broadway.hu 

Program 
Augusztus 20-a, 17-től 19 óráig: Szent Ist-
ván-napi köszöntő. Köszöntőt mond: Szabó 
Szabolcs országgyűlési képviselő. Program: 
magyarnóta-műsor. Közreműködik: Kapi 
Gábor (nótáskapitány) Kísér: Horváth Géza 
és zenekara. Hastáncbemutató: Beczkó Mó-
nika és a Csepeli Hastánccsoport. Musical- és 
operettműsor az Otthon Theatrum Társulat 
előadásában. Csepeli Öregtáncosok Együtte-
se folklórműsora, az új kenyér megszegése. 
Műsorvezető: Bodó József, a belépés díjtalan!

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

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Szeptember 12-e, 17 óra: Köves István 
költő, próza és drámaíró és Szöllősi Dávid 
műfordító, költő, dalénekes estje.

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

Oktatás: OKJ-s dajka, gyógypedagógiai se-
gítő, pedagógiai és családsegítő szakképzé-
sek. 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 Együttese 
(CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli  
Képzőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Torna Klub, 
Zumbafitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, Nyugdí-

jas Nosztalgia Klub, Nyugdíjas Szenior Táncklub, 
Bánóczi Cardio-Box, Otthon Theatrum Társulat

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 

ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, koncer-
tek, 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

Gáti Gábor szobrászművész NYOLC VAN 
című visszatekintő kiállítása szeptember 
7-én, 17 órakor nyílik. A kiállítást meg-
nyitja Wehner Tibor művészettörténész 

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

Augusztus 19-e, 17 óra: Erdei Kvasznay 
Éva 75. születésnapja alkalmából Szókép 
című kiállítás és könyvbemutató.
Szeptember 2-a, 17 óra: Szabóné Haulik 
Judit nemezkészítő és Szűcsné Csontos 
Judit tűzzománckészítő Összhang című 
kiállítása.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Várhatóan a nyár végén a mozikban is be-
mutatják A Viszkis című nagyjátékfilmet, 
amely Ambrus Attila egykori bankrabló 
történetén alapul. Az Antal Nimród által 
rendezett filmnek csepeli vonatkozása is 
van, mert az egyik mellékszerepet a Móra 
Ferenc Általános Iskola 14 éves tanulója, 
Kurucz László játssza. A csepeli fiú há-
rom forgatási napon vett részt, és a viszkis 
rabló gyerekkori ellenségét, a Sebhelyes 
Arcút alakítja. 

Kurucz László a hetedik osztályt fejezte be 
jó eredménnyel, és kedvenc tantárgyai az 
informatika és az angol nyelv. Öt testvére 
van, de közülük már csak ketten laknak 
odahaza a szülőknél. Programozó szeretne 
lenni, de a színészkedés sem áll tőle távol. 
Az iskola színjátszó körének tagja, ahol 
színészetet tanulnak, közösségépítő és sze-
mélyiségfejlesztő programokon vesznek 
részt. Idén a kerületi vers- és prózamon-
dó versenyen első helyezést ért el Radnóti 
Miklós Ikrek hava című versével. 

„Tavaly bronzérmes voltam. Szeretem a ver-
seket, prózai szövegeket. Sokat kell gyako-
rolnom, de megéri, mert jutalomként meg-

dicsérnek. A kerületi dalszövegversenyen is 
első lettem. Egy színdarab bemutatásával 
csapatversenyben kerületi aranyérmet sze-
reztünk, országosan pedig ezüst minősítést 
értünk el”– mondja Kurucz László.    

A Viszkis című film egyik szerepére 
számtalan jelölt közül több forduló után 
végül Antal Nimród rendező választotta 
ki. A fiú egy epizódszerepet játszik, ennek 
kedvéért pedig alaposan megváltoztatták  
a külsejét. Kopaszra nyírták, az arcát el-
torzították, a bal felére egy hosszú, mély 
sebet illesztettek. „A rendező utasításait 
követtem, hogy mit csináljak, amikor pedig 
vége lett a jelenetemnek, közölte: tapsot 
Lacinak, megérdemli… A forgatás során 
néhány szót váltottam az igazi viszkis rab-
lóval, Ambrus Attilával és az őt megszemé-
lyesítő színésszel, Szalai Bencével” – emlé-
kezik a színészpalánta. 

Kiss Szabolcs, a Móra Ferenc Általános 
Iskola tanára és a színjátszó kör vezetője 
elmondta, hogy a Móra színjátszó kör a 
Nagy Imre Általános és Alapfokú Művé-
szeti Iskola egyik telephelye, több különfé-
le iskolából foglalkoznak itt gyerekekkel. 

Jelenleg tizenheten vannak, valamennyi-
en felső tagozatos tanulók. Az alapfokú 
képzésen túl drámajátékot, képesség- és 
készségfejlesztést, vers- és prózamondást 
tanulnak. Kurucz László az év felfedezett-
je az iskolában, nem véletlenül ő a Móra 
egyik diákja, aki a tanév végén Kis Köd-
mön-díjat kapott. ● CS.A.

Csepeli fiú filmszerepe
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. szeptember 4. 

Sorsoltunk!  A július 27-ei skandináv rejtvény nyertese: Szűcs Lászlóné 1211 Budapest, Táncsics M. u. A gyerekrejtvény nyertese: Mars Anna Luca 1211 
Budapest, Petz Ferenc 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.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, 
Csordás Andrea, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Potondi 
Eszter, Zubor Mónika

Nyomtatja: 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. szeptember 7-én, csütörtökön jelenik meg.
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GYEREKSAROK

Rejtvényünkkel egy csepeli programra hívjuk fel figyelmeteket. 
Mikor és hol lesz megtartva?

Vízszintes:  1. Római hatos 3. A meghatározás eleje (zárt betű: Á) 9. Sulikban 
11. Állj! (idegen szóval) 12. Egyik irány a térben 13. Kettős betű 14. Esztendő 
(ékezethibával!) 15. Daidalosz fia 18. Magas testhőmérséklet 20. Azt a személyt 
21. Porcot párosai! 22. Táplálkozna 24. Szélei nélkül boronál! 26. Majdnem zsákol! 
28. Zene közepén van! 29. Téli csillagjegy 31. Nyolc, üres a … 33. Kedd része! 
34. Ismeretlen személyé 36. Kevert kas!

Függőleges: 1. A meghatározás vége (T; M; T) 2. Férfinév (aug. 20.) 3. Sós 
pálcika 4. Tova 5. A ti házatokban 6. Fejetlenül teker! 7. Hiányos seb! 8. 900 vissza! 
10. Knock out 16. Kis szikla 17. Trio! 19. Zanzák msh-i! 23. Kiejtett betű 25. Kevert 
pora! 27. Nagyobb gallyat 30. Kártyajátékban a többinél erősebb szín 32. A Volga 
mellékfolyója 34. Majdnem vak! 35. Paripa

Előző rejtvényünk megfejtése: 
II. Rákóczi Ferenc út 88–92.

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

23 30 31 32

33 34 35

36
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INGATLAN ________________________________________ 
VÍZPARTI telek téliesített faházzal horgászpa-
radicsomban a Kunsági csatornán (tassi-zsilip és 
Makád közelében) eladó! I.ár: 6,2 mFt. Kérés ese-
tén fotókat küldök! T.: 06-70-316-4947________________________________________ 
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 utcában. 
Ár: 4.999.000 Ft. T.: 06-20-945-1214!________________________________________ 
ELADÓ Zákányban  csendes, oxigéndús forga-
lommentes zsákutcában csodálatos kilátással a 
Drávára. 674 nöl-es telken, gyümölcsössel, két-
szintes 56 m2 lakóterű, 2 és fél szobás, lakásnak is 
alkalmas hétvégi ház, pincével, garázzsal, fedett 
terasszal. Irányár: 3,5 mFt. Tel.: 06-30-455-4698, 
06-30-593-0865________________________________________ 
ELADÓ Kunpeszér üdülő részén 43 nm-es tég-
laház, komfortos berendezéssel  300-as telken. 
Bp.-től 50 km-re. I.ár: 2,7 mFt. T.: 06-20-517-1031________________________________________ 
SZALKSZENTMÁRTONBAN eladó 600 nöl építési 
telek, a telken villany, csatorna, fúrt kút, WC, 15 
nm-es nyári faház. Ár: 2 mFt. T.: 06-30-492-4539

LAKÁS________________________________________ 
ELADÓ Csepelen Völgy utcai II. em.-i, erkélyes 
lakás (54 nm-es) tulajdonostól. (Bekerített tégla-
épület, pince, felújításra szorul.) I.ár: 14 mFt. 
T.: 06-1-276-4071 ________________________________________ 
SZÉTKÖLTÖZŐK figyelem! Elcserélném csepeli 
Szent László lakótelepi 1,5 szobás fszt.-i lakáso-
mat és mendei 90 nm-es családi házamat csepeli 
kétgenerációs családi házra. Értékegyeztetéssel. 
T.: 06-30-320-4514

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KERESEK használt Zepter Bioptron Lámpát, Szín-
terápiát, Légterápiát és Ceragem ágyat készpén-
zért! Érdeklődni: 06-20-529-9861________________________________________ 
FIGYELEM! rossz akkumulátort, vas, fém hulladé-
kot vásárolok díjtalan kiszállással. 
T.: 06-30-461-7759________________________________________ 
KEDVES Hölgyem, uram! Hívjon bizalommal, 
mindenféle régiséget, hagyatékot veszek kiszál-
lással is. T.: 06-30-461-7759
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322

OKTATÁS________________________________________ 
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, 
idősebbeknek, civileknek. Álláskeresőknek vagy 
hobbynak. Alapismeretek, levelezés, internet, 
chat.Dán Zsuzsa 06-30-592-7740________________________________________ 
ÚSZÓTANFOLYAM Csepelen! Indul illetve foly-
tatódik kezdő és középhaladó, 5-8 éves gyerekek 
részére a Katona József Általános Iskola tanuszo-
dájában. Heti 1 (október elejétől) illetve 2 (késő 
délutáni) alkalommal. Érdeklődni, jelentkezni. 
Fekete Gyula úszóedzőnél +36 20-913-1633

ÁLLÁS________________________________________ 
ALKALMI segédmunkást keresek asztalos mű-
helybe. T.: 06-30-273-2587________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre esztergályost, köszörűst, 
fémszórásra betanuló (hegesztőt vagy lakatost) 
felveszek.  Bejelentett bér: 240-300 eFt (megfele-
lés esetén)  + juttatás: 13. havi (14.havi munka-
bér?) védőital, kávé, 2 garnitúra munkaruházat. 
Nyugdíjas, részmunkaidős is jelentkezhet. Érdek-
lődni: 277-4224, 06-20-926-6883 

TÁRSKERESŐ________________________________________ 
TÁRSKERESŐ iroda  fényképes adatbázissal, 
rendezvényekkel, személyre szabott segítséggel. 
Hogy Önnek is legyen társa! T.: 06-30-445-8646

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
ABLAKJAVÍTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 22 éve 
vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, 
illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszigetelő 
üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés 
díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
VÁLLALOK kerti- házkörüli munkát, kőműves és 
lakatos munkát, épületgépészeti javításokat (víz, 
villany,fűtés, stb.). T.: 06-20-475-7537, 276-1925________________________________________ 
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, víz-csatornacsere 
lakásban és udvaron. Kerti csap csere, ásással is. 
Csőfagyasztás. T.: 06-70-544-4050________________________________________ 
VÍZSZIVÁRGÁS műszeres keresése javítása, ka-
merás csatorna vizsgálat. T.: 06-30-914-3588________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, 
cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06-70-
701-7843, Javítás vagy csere esetén a kiszállás 
ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. 
Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosoga-
tógép, mikró javítása esetén nincs kiszállási díj. 
Alkatrész csere esetén 1 év garancia! Üzletünkben: 
mikró, porszívó, takarítógép, hajszárító, kávéfőző, 
vasaló és más kisgépek javítása. Bp. XX. ker., Már-
tírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17 óráig. Tel: 285-34-
88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk! 
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:  

hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 
1215 Budapest., Csete Balázs u. 15., 

info@csepelihirmondo.hu
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A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
munkatársak jelentkezését várja az alábbi munkakör betöltésére: 

PÁLYÁZATI REFERENS
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: Beszerzési pályázatok, ajánlatok 
előkészítése és teljeskörű lebonyolítása a belső szabályzatnak 
megfelelően ● Koordinációs feladatok a szervezet pályázati 
eljárásaiban érintett munkatársaival, szakmai felelőseivel ● Egyéb 
adminisztrációs feladatok.

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: Legalább 1 éves szakmai 
tapasztalat beszerzési területen ● Min. középfokú végzettség ● 
Számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel, Power Point stb.) ● 
Precíz, pontos, dinamikus munkavégzés, jó együttműködő képesség, 
csapatszellem ● Magas szintű képesség új ismeretek elsajátítására ● 
Jó kapcsolatteremtő képesség ● Proaktivitás.

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT: Pályázatok megírásában 
szerzett tapasztalat ajánlattevői oldalon

AMIT KÍNÁLUNK: Azonnali munkakezdés ● Folyamatos hosszú távú 
munkalehetőség, 8 órás bejelentett munka ● Béren kívüli juttatások ● 
Fiatalos csapat ● Jó hangulatú környezet.

EGYÉB INFORMÁCIÓ AZ ÁLLÁSRÓL: Munkakezdés: azonnal

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I): Adminisztráció, Asszisztens, Irodai 
munka ● Pályázatírás ● Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT: 1-3 év szakmai tapasztalat

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budapest, 1215 Budapest, Katona József 
utca 62-64.

Jelentkezését önéletrajz és bizonyítványok megküldésével az 
allas@varosgazda.eu e-mail címre, valamint pozíció megjelöléssel 
ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 
várjuk.

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

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8 és 20 óra között,
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Szeptemberi programok:
Zenei-irodalmi programok

Szeptember 18-a: 
Beérem a csenddel. Egry Arthur verseskötetének bemutatója. 

Előadó: Kállay Endre költő Zsoldos Árpád Miskolci Irodalmi Rádió vezetője
 Szeptember 30-a:

 Három évesek lettünk! Vidám zenés-táncos műsor a Csepeli Nyugdíjas 
Közösségi Ház megnyitásának harmadik évfordulójára. 

A gála műsor 12 órától 23 óráig tart, a részletes program 
a Csepeli Hírmondó szeptemberi számában olvasható.

Filmvetítések
Szerdánként 15 órától. 

Szeptember 6: Harapós férj; Szeptember 13: Civil a pályán;
Szeptember 20: Nem ér a nevem; Szeptember 27: Butaságom története

Rendezte: Keleti Márton

Úti beszámoló
Szeptember 43-e: Magyarország nívódíjas épületeinek  ismertetése 1. rész. 

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász
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!                                                                                                     
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások 

minden páros hét hétfőjén 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Gyógy-masszás: minden hétfőn 10-15 óráig:  Masszőr: dr. Solymosi Mária 

Gyógy lábmasszázs: minden csütörtökön 10-12 óráig. 
A kezelést Dr. Zsigovitsné Emőke végzi                                                                                                         

Kímélő torna: Minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig. 
Meridián torna hétfőnként 10-11 óráig.

Hastánc: Szerdánként 9-10 óráig. Tánctanár: Takács Tünde oktató

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. 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 

Nitvatartási idő: program szerint 8 - 20 óráig
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HÁROM NEMZET TÁNCESTJE
A SZURKOLÓI ARÉNÁBAN

2017. augusztus 21-én, 17 órakor
három nemzet fiatal táncosai lépnek fel

Észak-ciprusi „ORAK” CULTURE ARTEDUCATION CENTER 
NORTH CYPRUS, a török ANKARA TRT Ifjúsági Együttese 

és a házigazda a KIS-CSEPEL táncegyüttes mutatja be műsorát. 
A táncprogramokon kívül egy-egy rövidfilm segítségével a 

nézők megismerkedhetnek a fellépő nemzetek 
nevezetességeivel, tájaival, szokásaival. 

A program végén pedig akiknek kedvük van, azok egy játékos 
tánctanítás keretében ismerkedhetnek meg az észak-ciprusi, 

a török dallamokkal, tánclépésekkel.
A belépés ingyenes.

HUNGARIKUMOK CSEPELEN
2017. SZEPTEMBER 17., DARU-DOMB
RÉSZLETEK HAMAROSAN! 
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KIRÁLYERDEI 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Szeptember 16. 9.00-13.00
BABA- ÉS TINI BÖRZE –Használt ruhák 
és egyéb gyermekholmik vására
Asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft 
és 2500 Ft-os áron! 

HANGFÜRDŐ – A PROGRAMRA ELŐZETES 
JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban.
Időpont: augusztus 21. 18.30, díja: 1100 Ft / alka-
lom, vezeti: Eisenmann Tünde 

CSILLAG ÖSVÉNY TEHETSÉGFEJLESZTŐ 
EGYESÜLET felvételt hirdet szeptember 08-án 
17 órától a következő csoportokba:
1. csoport Színitanoda 6 – 16 éves korig (1 vers 

vagy prózai mű)
2. csoport Színitanoda+ tánc 6 – 16 éves korig (1 

vers vagy prózai mű, min. 1 perces tánc)
3. csoport Színitanoda+ ének 6 – 16 éves korig (1 

vers vagy prózai mű, 1 dal)
4. csoport Színitanoda +rendezői szak 6 – 16 

éves korig
5. csoport Rendezői szak (16 – 21 éves korig)
Felnőtt Színi Stúdió 20- 80 éves korig, ( 2 vers vagy 

prózai mű, 1 dal (dal nem kötelező)
A felvételivel kapcsolatban bővebb felvilágosítás 
nyújt Dévényi Judit, a 06 70/ 326-7917-es 
telefonszámon.

HOBBY SZINTŰ  VIRÁGKÖTŐ TANFOLYAM 
INDUL KEZDŐKNEK – Jelentkezőket várunk!
Aki szereti a virágokat és a növényeket és még egy 
kis kézügyességgel is megáldotta a sors, annak itt 
a helye! Várjuk szeretettel! 
Időpont: kedd 10.00-12.00 (október 10-től),
péntek 18.00-20.00 (október 13-tól),
Jelentkezni lehet: Steer Éva virágkötőnél 
06/30 /465-2840 

JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM – 
Jelentkezőket várunk!
A rajzprogram alatt használt rajzkészség fej-
lesztő módszerek, az iskolai teljesítmény ja-
vulását hozhatja. Kezdés: október 16. 17.00. 
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi tanfolyamve-
zetőnél a 06 30/ 9443-460-as telefonszámon 
vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen

A művelődési ház nyári nyitva tartása 
( szeptember 4-ig): 
hétfő: 8.00-20.00
kedd-péntek: 8.00-16.00 
szombat- vasárnap: zárva

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT
Állandó történeti kiállítás 
a Tamariska-domb alatti óvóhelyen
A tárlat díjmentesen megtekinthető szeptember 
16-án (szombat), október 23 –án (hétfő), nov-
ember 18-án (szombat) 10 és 16 óra között
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!
Júliusban és augusztusban a kiállítás megtekin-
téséhez előzetes bejelentkezés szükséges!

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 idejé-
ben: hétfőtől csütörtökig 9-17 óráig, pénteken 
8-13 óráig, szombaton 9-12 óráig.
Vezetett csoportos látogatásra a művelődési ház 
elérhetőségei lehet jelentkezni.

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

RADNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Augusztusban művelődési házunk és a 
könyvtár zárva. Nyitás: szeptember 4.

Kövessen minket Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/radnotimuvhaz

2017. szeptember 4-9.
NYITOTT AJTÓK
A RADNÓTIBAN

INGYENES TANFOLYAMI HÉT
Gyermek és felnőtt

tanfolyamaink ingyenesen
kipróbálhatók a héten

0-99 éves korig
minden korosztály
számára kínálunk

mozgásformát
Részletekről érdeklődjön 

a tanfolyamvezetőknél
vagy honlapunkon

Radnóti

Radnóti Miklós Művelődési Ház  •  1214 Budapest, Vénusz u. 2.
Tel.: 278-2757  •  www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A belépés díjtalan, a programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A GÖRÖG DAL NAPJA
SZABADTÉRI MÚ́SOR ÉS TÁNCHÁZ

SZEPTEMBER 2., SZOMBAT 18-22 ÓRA, 
CSEPELI SZURKOLÓI ARÉNA

FELLÉPÓ́K: MYDROS-ZENEKAR, ORCZI GÉZA ÜTÓ́- ÉS PENGETÓ́S
HANGSZERES MÚ́VÉSZ, NIKOSZ MANDZURAKISZ ÉS ZENEKARA,

ELEFTHERIA TÁNCEGYÜTTES 
BÜFÉ: JELLEGZETES GÖRÖG ÉTEL- ÉS ITALKÍNÁLAT

tanévkezdő börze
használt, de jó állapotú tankönyvek, 

tanszerek, kötelező olvasmányok, iskolában 
használt tárgyak adásvétele, cseréje.

Az asztalok díjmentesen bérelhetők, regisztráció szükséges!

szeptember 2., szombat 9-13 óra között

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

Bökönyszegi István
Tanár Úr

életének 64. évében elhunyt.
 
Búcsúztatójára, amelyre 2017. 
augusztus 26-án, 10 órakor a 
Csepeli Református Templom-
ban (Károli Gáspár - Táncsics 
Mihály utca sarok) kerül sor, vár-
juk barátait, volt diákjait és kollé-

gáit valamint mindazokat, akik szerették. Ezt követően, aka-
ratának megfelelően, családja a Dunán engedi végső útjára. 

Megrendülve búcsúzik a gyászoló család.

„Talán eltűnök hirtelen,
akár az erdőben a vadnyom.
Elpazaroltam mindenem,
amiről számot kéne adnom.
...
Ifjúságom, e zöld vadont
szabadnak hittem és öröknek
és most könnyezve hallgatom,
a száraz ágak hogy zörögnek.”
J.A.
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Egész napos 
családi program 
a Daru-dombon
 

10:00 Mátyás király születése napja – a Magyar Népmese Színház műsora                                 
11:00 Reneszánsz tánc- és viseletbemutató
11:30 Őseink dallamvilága dobokon
12:00 Ünnepi kenyérszentelés                                                                                          
12:30 Páncél- és fegyvermustra, párbajbemutató
13:00 Szent István-napi kenyér – mesébe szőtt tánc, 
 táncba szőtt mese a Görömbő Kompániával
14:00 István, a király – a Csepel Hangja kórus 
 és Kalapács József előadásában
15:30 Három Nemzet Tánca – lengyel, török és magyar 
 néptáncegyüttesek műsora
17:00 A Retroleum Zenekar fellépése

19:30 Neoton Família sztárjai 
21:15 Tűzijáték 
 
Honfoglalók jurtái, zsoldosok tábora, 
mesterségek utcácskája, állatbemutatók, 
lovaglás és rengeteg játék
 
Magyaros ételek, vasalós lepény,
lángos, erdélyi kürtőskalács, 
országtorták
 
Mindenkit szeretettel várunk!

Tisztelt Csepeli Lakosok!
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önöket ünnepi rendezvényünkre. 

Helyszín: Daru-domb
 
10:00 Mátyás király születése napja –  
 a Magyar Népmese Színház műsora                                 
11:00 Reneszánsz tánc- és viseletbemutató
11:30 Őseink dallamvilága dobokon
12:00 Ünnepi kenyérszentelés                                                                                          
12:30 Páncél- és fegyvermustra, párbajbemutató
13:00 Szent István-napi kenyér – mesébe szőtt tánc, 
 táncba szőtt mese a Görömbő Kompániával
14:00 István, a király – a Csepel Hangja kórus 
 és Kalapács József előadásában
15:30 Három Nemzet Tánca – lengyel, török és magyar 
 néptáncegyüttesek műsora
17:00 A Retroleum Zenekar fellépése

19:30 Neoton Família sztárjai 
21:15 Tűzijáték                          
 
Honfoglalók jurtái, zsoldosok tábora, 
mesterségek utcácskája, állatbemutatók, 
lovaglás és rengeteg játék
 

Magyaros ételek, vasalós lepény, lángos, 
erdélyi kürtőskalács, országtorták
 
Szeretettel várjuk Önöket!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

AUGUSZTUS

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT


