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Az augusztus 28-án megtartott rend-
kívüli képviselő-testületi ülésen arról 
döntöttek a városatyák, hogy meg-
szűnhet a Szent Imre teret elcsúfító 
hatalmas betonplacc, amely ma a BKV 
buszállomásaként üzemel.  

A képviselők szavaztak a kerület város-
rendezési és építési szabályzatának módo-
sításáról. 

Fejlesztés Királyerdőben
A Királyerdei Művelődési ház szomszéd-
ságában található területen (Repkény út 
– Toboz utca – Mély utca – Szent István 
út – Kökörcsin utca) így lehetőség nyílt  
a határozatban szereplő beruházások – 
posta, élelmiszer-áruház, Királyerdei Táj-

ház – megvalósítására. A terület fejlesz-
tését célzó javaslatot nem szavazták meg 
a szocialisták, a Demokratikus Koalíció, 
valamint a PM politikusa sem. 

Születésnapi köszöntés
Borbély Lénárd javaslatára döntöttek ar-
ról is, hogy születésnapjuk alkalmából 
egyedi postai levélküldeménnyel kö-
szöntik azokat a csepeli polgárokat, akik 
az adott naptári évben hatvanadik vagy 
afeletti életévüket betöltik. A rendeletter-
vezetet a jelen lévő képviselők – Horváth 
Gyula (DK) kivételével – egyöntetűen 
megszavazták. 

Elköltözik a Szent Imre téri 
buszpályaudvar
A képviselők többsége felhatalmazta a 
polgármestert a Szent Imre téri autóbusz-
pályaudvar áthelyezésének megtervezé-
séről szóló, és a BKK Zrt.-vel kötendő 
együttműködési megállapodás aláírására. 

Az elmúlt években Csepel több nagy köz-
területe mellett a városközpont is tovább 
szépült. A parkosítás, a panelfelújítások és 
a hamarosan elkészülő pavilonsor után az 
önkormányzat célja a környéket évtizedek 
óta elcsúfító buszpályaudvar elköltözteté-
se, és a jelenlegi buszvárók megszüntetése. 
A hatalmas betonpályát azonban nem be-
építeni szándékozik az önkormányzat: itt 
is inkább a parkosítás javítana a környéken 
élők életminőségén. Erről ugyanakkor a 
polgármester a csepeliek véleménye alap-
ján hozná meg a végső döntést. 

A Kossuth Lajos utcai közlekedést a pá-
lyaudvar költözése nem befolyásolná, 
mivel csak az itteni várakozás szűnne 
meg. A buszok útvonala változatlan ma-
rad. A beruházást a Kossuth Lajos utcai 
üzletközpontokhoz hasonlóan közösségi 
tervezéssel valósítanák meg. A javaslatot 
kivételesen támogatták az ellenzék kép-
viselői is.

Költözik a buszpályaudvar
ÖNKORMÁNYZAT

A Kossuth Lajos utcai közlekedést a pályaudvar költözése nem befolyásolná, a buszok útvonala változatlan marad
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Az elmúlt években Csepel 
több nagy közterülete mellett 
a városközpont is tovább szépült



3csepeli hírmondó

Manapság, aki meg akarja érteni a Job-
bik politikáját, igencsak fel kell kötnie  
a gatyáját. Az ellenzéki párt az elmúlt né-
hány évben számtalan meglepő fordula-
tot produkált. A legnagyobb pálfordulást 
a migráció és a kényszerbetelepítés terén 
volt tetten érhető. Napra pontosan két éve, 
hogy Vona Gábor még Röszkén tüntetett 
az illegális bevándorlás ellen, fennhan-
gon hirdetve a „Magyarország a magya-
roké” szlogent. Azóta nagyot fordult a 
világ a Jobbikkal.

A Simicska Lajos milliárdos vállalkozó-
hoz egyre több szállal kötődő Vona Gábor 
az Országgyűlésben 2015 őszén már azt 
javasolta, hogy népszavazással döntsenek 
az először akkor felmerülő kötelező uni-
ós kvótáról. A voksolás előtt azonban a 
Jobbik érdekes módon mindent megtett  
a részvételi arány alacsony szinten tartá-
sáért. A népszavazási kampányban egyéb-
ként azt mondták, hogy alkotmánymódo-
sításra van szükség a kényszerbetelepítés 
ellen, de azt később megalapozatlan okok-
ra hivatkozva mégsem szavazták meg. 

180 fokos fordulat állt be a Jobbik kül-
politikájában is. Korábban a párt elnöke 
az emberiség utolsó reményének nevezte 
az iszlámot. 2015 óta azonban a Jobbik  
a nyugat-európai országok felé próbált 
meg nyitni. Míg Vona Gábor korábban 
többször is az unióból való kilépés mellett 
kardoskodott, manapság már nem mond-
ják magukat EU-ellenesnek. Meg is lett 
az eredménye: a tagság egy része elpártolt  
a Jobbiktól, néhányan még demonstráció-
kat is szerveztek a párt politikája ellen.

A Jobbik kapcsán egyébként teljes a 
zavar Csepelen is, ahol többek között 
a tüdőgondozó felújítása kapcsán még 
mindig aláírásokat gyűjt a párt magát 
országgyűlési képviselőjelöltjének neve-
ző politikusa, noha a képviselő-testület 
idén júniusban nagy többséggel döntött 
az épület rendbetételéről.

AKTUÁLIS

„ÉRTI EZT VALAKI?”
Borbély Lénárd polgármester 
Facebook bejegyzése 

„2014-ben a polgármesteri kampány-
ban ígéretet tettem a tüdőgondozó 
rendbetételére, mivel évtizedek alatt 
teljesen hagyták lepusztulni. Sajnos 
nem ez az egyetlen dolog, amit Cse-
pelen rendbe kell tenni, de lépésről 
lépésre haladunk előre. Azonban 
nem megy minden egyszerre. Így 
újult meg a Kiserdő, a Tamariska- 
domb, a Szent Imre tér. Így újul meg 
a Kis-Duna-part, a Rákóczi Kert, a 
visszavásárolt régi Napközistábor, a 
Daru-domb, óvodáink, játszótereink. 
És még sorolhatnám. A tüdőgondo-
zó felújításáról még nyár előtt tájé-
koztattuk a csepelieket, utána döntés 
is született róla. Sajnos nem minden-
ki támogatta, és volt, aki el sem jött 
az ülésre.

Jelenleg a Városgazda munkatársai 
dolgoznak a tüdőgondozó felújítá-
sán, a szűrés pedig már a Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálatnál zajlik. Ok-
tóber 15-éig be fogjuk fejezni! Ennek 
ellenére a döntés után az egyik cse-
peli ellenzéki párt elkezdett aláíráso-
kat gyűjteni a felújítás érdekében. Az 
aláírásokat még most is gyűjtik.

Pont az a párt, amely nem szavazta 
meg a felújítást. Érti ezt valaki?”

A totalitárius diktatúra áldozatainak em-
léknapja alkalmából emléksétát rendeztek 
Budapest belvárosában, amelyen a cse-
peli önkormányzat polgármesteri kabi-
netjének munkatársai is részt vettek. Az 
emlékséta előtt a Kossuth téren Kerényi 
Lajos piarista szerzetes – aki a Donyec-
medence kényszermunkatáborában volt 
hadifogoly – felidézte, hogy a fogságban 
társaival elhatározták, soha nem csügged-
nek, és a kereszt erejével fogják legyőzni 
a kommunizmust. A beszéd után a részt-
vevők átsétáltak a Cipők a Duna-parton 
emlékműhöz, ahol egy-egy szál fehér vi-
rágot helyeztek el az áldozatok emlékére. 

Ezután a néhány száz fős csoport átvonult 
a Terror Háza Múzeumhoz, ahol folytató-
dott a megemlékezés. 

2011-ben magyar, lengyel és litván kezde-
ményezésre az Európai Unió országainak 
igazságügyi miniszterei elfogadták azt a 
rendeletet, amelynek értelmében a totali-
tárius diktatúrák áldozatainak európai em-
léknapjává nyilvánították augusztus 23-át. 
Becslések szerint a Gulag-táborokban 
húszmillióan haltak meg, köztük félmillió 
magyar. A náci koncentrációs táborokban 
pedig hatmillió zsidó – csaknem hatszáz-
ezer magyar – vesztette életét. 

Emlékséta az áldozatokért

Teljes zavar a Jobbikban

fotó: Somfai Sándor
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LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV

Szent Imre téri pavilonsor
Tisztelt csepeli lakosok!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának, va-
lamint Budapest Főváros Önkormányzatának jóvoltá-
ból hamarosan megépül a Szent Imre téri pavilonsor. 
A fejlesztés célja, hogy a régi bódék helyén új, korsze-
rű, a mai lakossági elvárásoknak megfelelő árusító- és 
szolgáltatóhely létesüljön. Az épülő hét pavilon közül az 
egyikben a BKK Zrt. ügyfélszolgálata kap helyet, míg a 
másik hatban – nyílt bérleti pályáztatást követően – keres-
kedő és/vagy szolgáltatató cégek működnek majd. Mivel  
a csepeli önkormányzatnak fontos, hogy a jövőbeni kí-
nálat megegyezzen a lakosság igényével, ezért arra kér-
jük önöket, hogy az alábbi lehetőségek közül válasszák 
ki azokat, melyre önök szerint a környéken leginkább 
szükség van. (A válaszokból alakuló igénylistát az önkor-
mányzat figyelembe veszi a bérleti pályázat kiírásánál.)

A kérdőíveket kitölthetik interneten – a csepel.hu 
oldalon megtalálják –, illetve személyesen is bedob-
hatják az önkormányzat portáján, a Csepeli Piacon, 
a gombavizsgáló előtt, valamint a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat főbejáratánál kihelyezett gyűjtőlá-
dákba. 

Leadási határidő: szeptember 15-e, 12 óra.

Köszönjük véleményüket!

1. Az alábbi kereskedelmi 
funkciók közül ön melyiket 
látná szívesen a Szent Imre téri 
pavilonsoron?

 □ kenyér- és pékáru

 □ húsbolt

 □ virágbolt

 □ drogéria

 □ optikai szaküzlet

 □ játékbolt

 □ papír-írószer

 □ könyvesbolt

 □ telekommunikációs szaküzlet

 □ díszállat-kereskedés

 □ egyéb: ................................................

2. Az alábbi vendéglátási 
funkciók közül ön melyiket 
látná szívesen a Szent Imre téri 
pavilonsoron?

 □ kávézó

 □ étterem

 □ cukrászda

 □ büfé

 □ söröző/borozó

 □ egyéb: ................................................

3. Az alábbi szolgáltatási 
funkciók közül ön melyiket 
látná szívesen a Szent Imre téri 
pavilonsoron?

 □ utazási iroda

 □ ruhaklinika (szabás, varrás)

 □ szépségápolási szalon

 □ cipőjavító

 □ biztosítási iroda

 □ kulcsmásoló

 □ fénymásolási, nyomtatási, 

szkennelési szaküzlet

 □ ruhatisztító

 □ biztonságtechnikai szakbolt

 □ egyéb: ................................................ "
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Közlemény jelent meg június 29-ei számunkban, melyben arról értesítette a kerület önkormányzata a csepelieket, 
hogy súlyos, de nem szándékos pénzügytechnikai tévedésre derült fény az önkormányzat pénzügyi kimutatásában. 
A kerület kétmilliárd forint értékű államkötvénypapírjait az önkormányzat azóta lemondott pénzügyi vezetője egy 
törvényváltozás után, tévedésből, duplán szerepeltette. Borbély Lénárd polgármester vizsgálatot rendelt el könyv-
vizsgálók bevonásával, melynek eredményét – ígérete szerint – az alábbiakban olvashatják.  

A pénzügyi vizsgálat eredménye

ÖSSZEFOGLALÓ
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi maradványának megállapításáról  
a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés alapján

A könyvvizsgálat alapján ismételten megállapítást nyert, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
2013–2016. évi éves költségvetési beszámolóinak mérlegei (12/A űrlap) leltárral és könyvvizsgálattal alátámasz-
tott, valós adatokkal tartalmazzák az önkormányzat vagyonát. 

Az önkormányzat mérlegeiben minden évben kizárólag a rendelkezésre álló pénzeszközök, lekötött betétek, 
illetve 2016. december 31-én a forgatási céllal vásárolt, 2017-ben lejárt – és újra, államilag garantált kincstár-
jegyben elhelyezett – értékpapírok szerepelnek.   

Kijelenthető, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 2014. 
május 1-jén hatályba lépett módosítását követően gyakorlatilag minden önkormányzatnak, akinek lekötött betétje volt 
abban az évben, amikor a lekötött betét(ek) lejártát követően nem újabb éven túli lekötést alkalmaztak, hanem – pl. mint 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata esetében – a pénzeszközök (Mérleg C) sora) közül átvezetésre kerültek 
a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök közé (Mérleg B) sora) problémát okozott az év végi maradvány összegé-
nek – KGR-ben történő rögzítéssel összhangban lévő – megállapítása. Hiszen a képviselő-testület elé azt az összeget 
terjesztették be, ami ténylegesen rendelkezésre állt pénzeszközként (azaz a mérleg C) sorában) függetlenül attól, hogy 
az lekötött betétben, forint pénztárban, valutapénztárban, vagy bankszámlán volt elhelyezve. Az előző években a kép-
viselő-testület mindig a tényleges pénzeszközállományról, mint maradványról döntött.

2016. évben a lekötött betét megszűntetését követően  annak érdekében, hogy  a „jó gazda gondosságávalˮ kezelt likvid 
pénzeszközből  magasabb hozamot realizáljanak, éven túli lejáratú kincstárjegyet vásárolt az önkormányzat. Ezáltal  
a finanszírozási bevételek között egyrészt szerepelt az előző évi költségvetési maradvány soron is és a lekötött bankbe-
tétek megszüntetése soron is a 2015. évben lekötött és a 2016. évben megszüntetett betét.

A fentiek tehát nem érintik az önkormányzat valós adatokkal alátámasztott, a Költségvetési gazdálkodási rend-
szerben (KGR-ben) rögzített és a Magyar Államkincstár által pénzügyileg már jóváhagyott 2016. évi mérlegét, 
csak és kizárólag a finanszírozási bevételek növekedése miatt a 2016. évi maradvány elszámolását, melynek 
korrekciója érdekében – több más önkormányzathoz hasonlóan – szükséges, hogy az önkormányzat az Áhsz. 54/A. §  
(5) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés alapján kérelemmel forduljon az államháztartásért felelős miniszter által 
irányított minisztériumhoz (a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz).

A 2017. évi eredeti  költségvetés természetesen még nem tartalmazta a 2016. évi maradványt,  a költségvetés mó-
dosítását megelőzően a képviselő-testület döntött a 2016. évi maradvány megállapításának és felhasználásának  
korrekciójáról. Így a 2017. évi hatályos költségvetési rendelet végrehajtásának nincsen akadálya.

Zalaegerszeg, 2017. szeptember 4.

Borsosné Pál Ildikó
könyvvizsgáló sk.

Nagyné László Erzsébet
könyvvizsgáló asszisztens sk.

AKTUÁLIS



6 csepeli hírmondó

Szeptember elsején elkezdődött az 
iskola; a csepeli intézményekben is 
megtartották a tanévnyitót. Az idén 
75 éves Katona József Általános Isko-
lában jártunk.

Idén ötven kisiskolás kezdte meg tanulmá-
nyait. A tanévnyitó ünnepségen a legifjab-
bakat Borbély Lénárd polgármester köszön-
tötte. Jelképesen egy láthatósági mellényt 
adott át az egyik első osztályos tanulónak, 
amelyet Csepelen több éve minden új isko-
lás megkap. Az intézmény fennállásának 
75 éves évfordulója alkalmából az önkor-
mányzat díszoklevelét nyújtotta át Vargáné 
Andrási Edit intézményvezetőnek. Az ün-
nepségen részt vett Morovik Attila alpolgár-
mester, Tóth János tankerületi igazgató is. 

Felújítások, 
iskolakezdési támogatás
Borbély Lénárd beszédében visszautalt a 
2015-ben útnak indított Csepeli Gyermek-
sziget Programra, amelynek keretében csak 
ebben az esztendőben összesen 14 játszóté-
ren, valamint óvodai és bölcsődei játszó-
udvaron folytatódnak a felújítási munkák.  
„A felújításokat 2019-et követően az isko-
lák átalakításával folytatjuk” – tette hozzá a 
polgármester, aki azt is elmondta, hogy az 
önkormányzat iskolakezdési támogatással 
csökkenti a családok tanévkezdéssel járó 
anyagi terheit. A 15 ezer forint értékű utal-
ványt eddig 535 család vette igénybe. 

Ingyenes tankönyv,
ingyenes úszásoktatás
„Az önkormányzat támogatásán túl a ma-
gyar állam is jelentős segítséget nyújt a 
családoknak. Soha ennyi gyermek nem 
jutott még ingyenes tankönyvhöz és ingye-
nes étkezéshez, mint amennyihez ebben 
a tanévben fog. A gyermekétkeztetésre a 
központi forrásból összesen 79 milliárd fo-
rintot fordítanak, amely a rendszerváltás 
óta a legnagyobb összeg. Egy másik fontos 
segítség a szülőknek, hogy 2018-tól az első 
nyelvvizsgát az állam állja a vizsgázóknak” 
– hangsúlyozta Borbély Lénárd. Bejelen-
tette azt is, hogy ettől a tanévtől az első és 
második osztályosoknak is ingyenes lesz 
az úszásoktatás a kerületben. 

Kitüntetés, idei tervek
Az elmúlt 75 esztendőben sok pedagógus 
alkotott és teremtett értéket a Katona is-

kolában. Köztük dolgozott Vargáné Pethő 
Klára pedagógus, akitől az iskola közös-
sége nevében búcsúzott Vargáné Andrá-
si Edit intézményvezető. A Pedagógus 
Szolgálati Emlékérem kitüntetést Borbély 
Lénárd polgármestertől és Tóth János tan-
kerületi igazgatótól vette át. 

Mozgalmas és izgalmas élet vár a „ka-
tonásokra” az új tanévben – utalt rá be-
szédében az intézményvezető. Az ön-
kormányzat által támogatott tavaszi 
ablakcsere után ősztől padokkal, játékok-
kal, új távolugró hellyel bővül az iskola. 

Az iskolai programok ismertetése után 
bemutatta az új pedagógusokat. Tájékoz-
tatott arról: ettől a tanévtől kezdve újdon-
ság, hogy nem csak a matematikát, de  
a magyar tantárgyat is csoportbontásban 
tanítják hatodik osztálytól. ● AZS

Szeptember elseje: becsengettek

A 15 ezer forint értékű iskola-
kezdési támogatást utalványt  
eddig 535 család vette igénybe

A csepeli önkormányzat évek óta kiemelt 
figyelmet fordít a gyermeket vállaló csa-
ládokra. Ennek keretében hamarosan 
megújul a minden csepeli újszülöttnek 
ingyenesen járó babacsomag. A divatos, 
elöl zsebbel is rendelkező válltáska tartal-
maz két babalemezt, egy mappát, benne 
oltási rendet tartalmazó hűtőmágnessel és 
a polgármesteri köszöntőlevéllel. A cso-

magban emellett található egy szoptatási 
tanácsadói füzet, egy száz százalék pa-
mut kombi dresszruha, előke, törölköző, 
textilpelenka, takaró, valamint egy köny-
nyen tisztítható szilikoncumi is. A baba-
csomagot Csepel közigazgatási területén 
bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel 
rendelkező személyek az illetékes védő-
nőtől igényelhetik.

Megújult a babacsomag

A tanévnyitó után díszalmafát és hársfát ültettek az elsősök
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Magyar Arany Érdemkeresz-
tet vehetett át Fazekas Sándor 
földművelésügyi minisztertől 
augusztusban Rizmajer József, 
a csepeli Rizmajer Sörfőzde 
tulajdonosa. A kitüntetés in-
doklásában szerepel, hogy a 
tulajdonos a természetes alap-
anyagokból készített, kiváló 
minőségű kézműves sörök 

gyártása és fejlesztése terén, 
valamint hazai népszerűsítése 
érdekében végzett több évtize-
des munkájáért érdemelte ki a 
megbecsülést. Rizmajer Józse-
fet kérdeztük. 

 Mit szól az elismeréshez?
 Meglepett, de nagyon 
örülök neki. Mondták utána 

néhányan, hogy megérde-
meltem: ezek a vélemények 
a legnagyobb elismerések.  
A korábbi díjak, kitüntetések 
is jólestek, mert azt díjazták, 
hogy tevékenységünkben a 
minőségi sörfőzésre törek-
szünk. A kitüntetés ráadásul 
növeli a cégem rangját is. 

 Hol fogja elhelyezni az elis-
merő oklevelet?
 Ezen még gondolkodom, 
de valószínűleg a dolgozószo-
bámban. Nem akarom a ven-
dégtérben kifüggeszteni, mert 
hivalkodónak hathat. 

 Most mennyi sörházat üze-
meltet a fővárosban?
 Csepelen 23 éve folytatom 
a tevékenységemet, igazi lo-
kálpatriótának tartom maga-
mat. Jelenleg két sörházunk 
van: az egyik Csepelen, a má-
sikat fél éve nyitottuk meg a 
József körúton. Ezenkívül há-
rom kiskocsmát üzemeltetek 
Csepelen. A kerületben elég 

jól ismernek; aki minőségi 
sörre vágyik, betér hozzánk: 
mindenki megtalálja nálunk 
a kedvére való kortyolniva-
lót. A Táncsics utcában lévő 
sörházunk kertjében kisebb 
játszóteret is kialakítottunk 
csúszdával és hintával, hogy 
a kisgyermekes családok is jól 
érezzék magukat. 

 Milyen a forgalom a pesti 
sörházban? 
 Februárban nyitottuk meg 
az üzletet, és szépen alakul a 
forgalom. Láttam, hogy van 
igény a sörházunkra, mert so-
kan kedvelik a kínálatunkat. 
Igaz, a konkurencia is nagy  
a környéken. A koncepciónkat 
vittük tovább, vagyis a kéz- 
műves söreink minőségének 
megőrzését tartottam szem 
előtt. Egyelőre a vendégkör 
kialakításánál, bővítésénél 
tartunk. A későbbiekben el-
képzelhető, hogy tovább ter-
jeszkedünk, de erről korai be-
szélni. ● CS.A.

Rizmajer József kitüntetése

FELHÍVÁS

Őszi cserjeültetési program
Az önkormányzat 2017-ben is meghirdeti őszi cserjeültetési 
programját, melynek keretében lakcímenként (társasházak-
nál lépcsőházanként) átlag 10 db konténeres díszcserjét ajánl 
fel cserjefoltok, sövények kialakítására. Társasházak esetén 
az ültetésre a be nem kerített előkert, a bejáratok melletti te-
rület, vagy a járda melletti zöldsáv használható; kertes házak 
esetén az ingatlan előtti járda és az úttest közötti zöldsáv.  
A növények elültetéséről és későbbi ápolásáról a jelentke-
zőknek kell gondoskodniuk! 

A jelentkezési lap a Csepeli Városgazda Zrt. ügyfélszolgálati iro-
dájának 1-es ablakánál kérhető, vagy letölthető a www.csepel.hu, 
illetve a www.varosgazda.eu weboldalakról.

Társasházak esetében a lakóközösség nevében eljáró kö-
zös képviselő (cégszerű aláírással), kertes házak esetében az 
adott címre érvényes lakcímkártyával rendelkező lakos je-

lentkezését várjuk. A növények átvételére a jelentkező meg-
hatalmazást állíthat ki.

A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 
2017. szeptember 27. 

A benyújtás módjai: 
postán (Csepeli Városgazda Zrt. 1215 Bp., Katona József u. 62–
64.), személyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy a cserje@
varosgazda.eu e-mail címen.

A növények átvételének időpontja és helyszíne: 2017. októ-
ber 7-e, szombat, 8-13 óra, Csepeli Városgazda Zrt. (Katona 
József u. 62–64.) A növények átvételekor kérjük a személyi 
igazolványukat és lakcímkártyájukat, szükség esetén megha-
talmazásukat is hozzák magukkal!

Bővebb információ és felvilágosítás: 
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asszisztens
Tel.: 277-7856, 30/698-5921, 
erdeine.beata@varosgazda.eu

AKTUÁLIS
fo

tó
: 

Tó
th

 B
e

át
a



8 csepeli hírmondó

Izgalmas városnéző hajózásra invitálta a 
kerület a kisgyermekes családokat augusz-
tus 27-én, vasárnap. A rendezvényt ezúttal 
is a Csepeli Városkép Kft. szervezte az ön-
kormányzat támogatásával.

A programon részt vett Borbély Lénárd 
polgármester, aki a családokat köszöntve 
elmondta, az önkormányzat eddig csak a 
nyugdíjasok számára rendezett hasonló 
hajókirándulásokat. Ám már régóta ter-
vezték, hogy a családoknak is szerveznek 
ilyen jellegű programot. Ahogy a polgár-
mester fogalmazott, ez a rendezvény fő-
próbája, ha jól sikerül, rendszeres prog-
rammá válik a kerület életében. Végül 
megköszönte a családok részvételét, jó 
szórakozást és élményekkel teli kirándu-
lást kívánt a gyerekeknek.

Izgalmas programok
A sétahajó tágas fedélzete gyorsan meg-
telt nézelődőkkel, izgatott gyerekzsivajjal.  
A kulturális élményeken, a látnivalókon 

túl számos érdekes és izgalmas program 
várta a gyerekeket, mindenki megtalálhat-
ta a kedvére való elfoglaltságot. Az arcfes-
tés igen népszerű volt a kicsik körében, de 
a Buborék együttes interaktív koncertje is 

óriási sikert aratott. A csapat vidám gye-
rekdalai megalapozták a jó hangulatot. 

Akik a nagy nyüzsgésben elfáradtak, egy 
kis pihenésre vágytak, azok kedvükre szí-

Nagy sikere volt a családi 
hajókirándulásnak

KONCERT, LUFI, ARCFESTÉS

A Bodnár család kisfiúkkal, Zsomborral 
és unokatestvérével, Ádámmal érkezett. 
A gyerekek nagyon élvezték a Buborék 
együttes koncertjét, Zsombor a papír-
hajtogatást is kipróbálta. A szülők is elé-
gedettek voltak a színes programokkal, 
legközelebb is szívesen részt vennének 
hasonlón.

A Domján család örökmozgó nyolcéves 
kislánya, Niki lufifelhővel szaladgált a fe-
délzeten. Ő is, mint minden gyerek az 
interaktív koncertért és az arcfestésért 
lelkesedett leginkább. Az édesanya, Ani-
kó elmondta, hogy a közösségi oldalon 
találtak rá a kirándulásra, és nem bánták 
meg, hogy eljöttek, hiszen nagyon jól 
érezték magunkat.

A Wégner család 13 éves nagyfiukkal, 
Imivel és kishúgával, a 6 éves Zoéval jött 
a rendezvényre. „Nagyon kulturált és kel-
lemes a hajókirándulás, pozitívum, hogy 
a tágas tereknek köszönhetően nem volt 
zsúfoltság. A sokszínű, érdekes prog-
ramok valóban lekötötték a gyerekek 
figyelmét” – mondja Orsolya, az édes-
anya. „Amíg a gyerekek játszottak, addig 
én kedvemre nézegethettem a várost” – 
mondta mosolyogva Imre, az édesapa. 
Amennyiben lesz még ilyen rendezvény, 
szívesen jönnénk újra – értettek egyet a 
Wégner család tagjai.

SZABADIDŐ
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nezhettek, csákót, tulipánt, hajót hajtogat-
hattak az asztaloknál. A sportot kedvelők 
mini pingponggal tehették próbára kéz-
ügyességüket, labdaérzéküket. A résztve-
vőket bőséges kínálatú büfé is várta, így 
aki megéhezett, többféle szendvics, teasü-
temény, üdítő közül válogathatott.

Kilátás a Dunáról
A gyerekek szívesen nézelődtek szüleikkel 
az emeleti nyitott fedélzeten is. A Dunáról 
egyedülálló kilátás nyílt a város történel-
mi épületeire. A hajó a Gellért-hegy, a vár, 
a Parlament mellett elhaladva egészen a 
Margit-szigetig jutott, majd visszafelé vet-
te az irányt. 
Akik a program végén kellő erőt éreztek 
még magukban, kipróbálhatták a kötél-
húzást, valamint ügyességi és fejtörő já-
tékokban vehettek részt. A rendezvény 
kabalafigurájával, az óriási majommal is 
sokan lefényképeztették magukat. 

Jövő nyáron ismétlés!
A mintegy háromórás hajókirándulás igen 
sikeres volt, és egyben hagyományteremtő 
is, hisz az óriási érdeklődésre tekintettel 
jövő nyáron is várható hasonló kirándulás. 
● Potondi Eszter

Idén Horváth Judit gyermekei kapták meg 
legelőször a tanszercsomagot az Ökume-
nikus Segélyszervezettől. Wolf Kati és 
a segélyszervezet munkatársai adták át 
a beiskolázási támogatást az Ady Endre 
utcában lakó, nehéz helyzetű családnak.  
A két iskoláskorú gyermek egyenként 
tízezer forint értékű csomagot kapott, 
amelyben füzetek, színes ceruzák, tollak, 
vonalzók, rajzlapok és minőségi tanszerek 
sorakoztak. 

Az Ökumenikus Segélyszervezet Gye-
rekek és Fiatalok Fejlesztőházának kö-
zösségi termében számos önkéntes se-
gédkezett a csomagok összeállításában. 
A segélyszervezet hatodik éve segíti a 
rászorulókat az iskolakezdésben. A cél 
becsengetésig megint ezer tanszercsomag 
eljuttatása a gyermekekhez, a szervezet 
intézményeibe, a segélykérők otthonába, 
illetve a határon túlra: Kárpátaljára, Er-
délybe és a Vajdaságba is. 

Iskolakezdés együtt!

TOVÁBBTANULÁSI 
LEHETŐSÉGEK

BGSZC Csete Balázs Szakgimnázium, 
2017/18-as tanév

Nappali tagozat: 9. ÉVFOLYAM
• ügyviteli ágazat: irodai titkár
• kereskedelmi ágazat: bolti eladó
• informatikai ágazat: gazdasági  

informatikus
Jelentkezési feltétel: elvégzett 8. osztály.

Esti tagozat: érettségi vizsgára 
felkészítés (tandíjmentes)
9. ÉVFOLYAM: nem tanköteles korú di-
ákoknak és felnőtteknek. Jelentkezési 
feltétel: elvégzett 8. osztály; képzési idő: 
4 év; tanítás: heti 3 nap délután, 15 órától

11. ÉVFOLYAM: nem tanköteles korú 
felnőttek részére, szakmunkás-bizonyít-
vánnyal. Képzési idő: 2 év; tanítási: heti 3 
délután, 15 órától.

Esti tagozat: OKJ-s képzés (tandíj-
mentes, sikeres érettségihez kötött, 
korhatár nélkül)
• Kis- és középvállalkozások ügyvezetője, 

nyelvi képzés (német) – 1 éves képzés
 a., KKV I: szakmunkás-bizonyítvánnyal 

rendelkezőknek
 b., KKV II: érettségi bizonyítvánnyal és 

szakmával rendelkezőknek vagy felső-
fokú végzettséget igazoló diplomával 

• Vállalkozási és bérügyintéző: 2 éves 
képzés

• Gazdasági informatikus: 2 éves képzés
• Mérlegképes könyvelő: (előképzettsé-

get igényel) – 1 éves képzés
Tanítás: péntek 15–19.30; szombat: 
8–14.30

Információ: 
a 276-4856-os telefonszámon, vagy a 
www.csete.sulinet.hu oldalon. 
Jelentkezni személyesen lehet az is-
kola titkárságán, munkaidőben.

Az iskolában lehetőség van tanterem- 
és tornaterembérlésre is. 

ISKOLA
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A csepeli nyugdíjasok tiszte-
letet, becsületet kérnek min-
den politikustól – hangzott el 
azon a beszélgetésen, amelyet 
Németh Szilárd országgyű-
lési képviselő folytatott a ke-
rületben élő idős emberekkel 
a Csepeli Nyugdíjasházban 
szeptember 4-én. Az esemény 
apropóját az adta, hogy Vona 
Gábor, a Jobbik elnöke nemrég 
olyan nyilatkozatot tett a nyug-
díjasokkal kapcsolatban, amely 
országos felháborodást keltett 
az idős emberek körében. 

Vona Gábor egyebek mellett 
konkrétan azt mondta, hogy 
„…most már rendszeres ese-
mény, hogy a hétköznapokon 
kedves bácsik és nénik maguk-
ból kivetkőzve ugranak egy-

másnak, vért akarnak ontani 
remegő kezeikkel, ordibálnak 
trágárul és hörgik fel a husza-
dik század minden traumáját.”

Az egyik csepeli nyugdíjas 
így szólalt meg az esettel kap-
csolatban: „Szánalmasnak és 
sértőnek tartom a Jobbik elnö-
kének a gondolatát. Az idősek 
elutasítják, amiket róluk felté-
teleznek.” Egy másik felszólaló 
ezt mondta: „Vona Gábor tel-
jesen kifordult önmagából. Ko-
rábban értelmesen, összesze-
detten beszélt, de ennek most 
már nyoma sincsen. A minket 
illető legutóbbi kijelentése arra 
szolgál, hogy egymás ellen 
uszítsa az embereket.” Egy má-
sik hozzászóló így vélekedett: 
„Megosztó, gyűlöletkeltő, ami-

ket Vona nyilatkozott, és rom-
bolja a család összetartozásá-
nak érzését. A nagymamák és 
nagypapák azok, akik a család 
motorját jelentik.” 

Németh Szilárd emlékeztetett 
rá: a Csepeli Nyugdíjasházat 
azért hozták létre, hogy az idő-
sek megbecsülve, méltókép-
pen élhessék hétköznapjaikat. 
Maga az épület korábban el-
hanyagolt volt, de mára olyan 
hely lett, ahová szívesen jönnek 
a nyugdíjasok. Jó közösség ala-
kult ki, évente mintegy húsz-
ezer látogató fordul meg itt.  

A csepeli nyugdíjasok a bibli-
ai szeretet fontosságát emelték 
ki, mert tudják, hogy a családi 
összetartozásnak mekkora sze-
repe van. Ezzel ellentétes, amit 
a Jobbik megenged magának. 
„Vona Gábor uszító kijelenté-
sével a csepeli nyugdíjasokba 
is belerúgott csakúgy, mint az 

országban élő hárommillió idős 
emberbe. Nem véletlenül, ha-
nem szándékosan hangzottak el 
a becsmérlő szavai. Amit tett, az 
egyértelműen provokáció. Noha 
hetek teltek el a nyilatkozata 
óta, semmiféle megbánást nem 
tanúsított, nem kért bocsánatot 
az érintettektől. Megmutatta, 
hogy a hatalomért, a pénzért 
bármire képesek. Gondoljunk 
bele: ha most ilyen a jobbikosok 
gondolkodása, milyen lenne, 
ha hatalomra kerülnének…
(…) Megpróbálják tönkretenni, 
semmibe venni, amit a kormány 
tesz a nyugdíjasokért. Folyton 
pocskondiázzák, támadják a 
kormány intézkedéseit, amelye-
ket a nyugdíjasok érdekében 
meghoz. A Jobbik egymás ellen 
uszítja a különféle társadalmi 
csoportokat, ahelyett, hogy arra 
törekedne, ami igazán fontos: 
megtalálni azt, ami összeköti és 
felemeli az embereket. Jobbikos 
politikus még nem ragadtatta el 
magát ennyire, miközben az is 
látszik, hogy ez nem csak az el-
nökük véleménye, hiszen a gya-
lázatos nyilatkozatot az egész 
Jobbik magáévá tette. A csepeli 
nyugdíjasok tiszteletet és becsü-
letet kérnek minden politikustól, 
és ugyanezt várja el az ország 
összes többi időskorú lakója is” 
– hangsúlyozta Német Szilárd. 
● CS.A.

A csepeli nyugdíjasok 
visszautasítják 
Vona Gábor szavait

A Jobbik elnökének nyilatkozata országos 
felháborodást keltett az idős emberek körében

A hallgatóságból többen is hozzászóltak

MAGYARORSZÁG
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A harmadik vagy további gyermeket válla-
ló családok jelzáloghitel-tartozása gyerme-
kenként 1-1 millió forinttal csökkenthető 
2018. január 1-jétől – ismertette Novák Ka-
talin, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
mának államtitkára a miniszterelnök által 
májusban bejelentett kedvezmény részle-
teiről szóló, augusztus 23-ai kormányülés 
döntését. A sajtótájékoztatón elmondta:  
a kedvezmény a már meglévő, illetve a jö-
vőben felvett jelzáloghitelekre is vonatko-
zik, azok a családok vehetik igénybe, ahol 
a harmadik vagy a további gyermek jövő 
január 1-je után születik, illetve már a vá-
randósság 12. hetétől igényelhető a tartozás 
egymillió forintos csökkentése. Fontos tud-
ni, hogy a vér szerinti és az örökbe fogadott 
gyermekeket is figyelembe veszik, s nagy-
korú gyermekek esetében az együttlakási 
kötelezettséget sem írják elő.

Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) államtitkára a saj-
tótájékoztatón elmondta: az állami tá-
mogatást a pénzügyi intézményeknél 
kell igényelni. Az előtörlesztési díjat 
az igénylő helyett az állam fizeti meg a 
bankoknak. Jelezte azt is, az igénylőknek 

legalább 50 százalékban a kölcsönre fede-
zetet nyújtó ingatlan tulajdonosainak kell 
lenniük, nem lehet köztartozásuk, vala-
mint feltétel a büntetlen előélet. Kiemelte 
ugyanakkor, hogy a hátralékos adósok is 
igénybe vehetik a támogatást. 
● Fidesz.hu

Ahogy Németh Szilárd ország-
gyűlési képviselő Facebook- 
oldalán is megjelent, Orbán 

Viktor miniszterelnök is láto-
gatást tett a szeptember 2-ai 
kötcsei polgári pikniken.

A kormányfő beszédében a 
jövő évi parlamenti választás 
tétjéről, a világrend változá-
sáról és az új francia elnök 
Európával kapcsolatos elkép-
zeléseiről is szót ejtett. 

A miniszterelnök az elmúlt hét 
év eredményeinek megvédését 
nevezte a következő választás 
tétjének; ezek között kiemelte 
az ország határainak megvédé-
sét a sokak által támadott határ-
kerítéssel együtt, a családok és 
a munkahelyek biztonságának 
megőrzését és a közbiztonság 
fenntartását. Orbán Viktor a 
NATO köreiben publikált szá-
mításról is beszélt, amely sze-
rint 2020-ig 60 millió migráns 
kelhet útra Afrikából, túlnyomó 
többségük Európa irányába. 

A kormányfő kötcsei előadá-
sa a nemzetközi ügyek széles 
körét ölelte fel, beszélt a vi-
lágrend megváltozásáról, az 
Európa előtt álló feladatok-
ról, és hosszan értekezett az 
új francia államfőnek a héten 
megjelent nagyinterjújáról is. 
Emmanuel Macronnak a Le 
Point-ben kifejtett gondolatai 
helyenként egyezést mutat-
nak Magyarország érdekeivel, 
ugyanakkor az interjú számos 
megállapításával vitába szállt 
Orbán Viktor.

A külpolitikai realizmus szük-
ségességével, a nyugat válság-
jelenségeinek leírásával példá-
ul teljes mértékben egyetértett 
a miniszterelnök, ahogy azzal 
a megállapítással is, hogy az 
európai alapelvek tiszteletben 
tartásával ki kell javítani azo-
kat a hibákat, amelyek miatt 
ma Európa rosszul működik. 
● MTI-fidesz.hu

Segítség a nagycsaládosoknak 

„Meg kell védenünk a kerítést és az elmúlt hét év eredményeit”

Orbán Viktor Kötcsén 

A kedvezmény a már meglévő, 
illetve a jövőben felvett 
jelzáloghitelekre is vonatkozik

MAGYARORSZÁG
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Életének 94. évében elhunyt Strein Oszkár. 
Fiatalkorának legmegrázóbb élménye volt, 
hogy 1945 januárjában háromszáz férfi 
társával együtt Csepelről a Szovjetunió-
ba hurcolták kényszermunkára. Társaival 
együtt előbb Tökölre hajtották gyalogme-
netben, majd Ráckevén át Kiskunhalas-
ra mentek. Itt marhavagonokba zsúfolták 
őket, aztán hetekig tartó utazás után a Ke-
let-Ukrajnában található Liszicsanszkban 
kötöttek ki, ahol a foglyok főként a helyi 
bányákban dolgoztak. Strein Oszkár há-
rom és fél év múlva térhetett haza. Hazaté-
rése után a Csepel Művek Edénygyárában, 
majd a Szerszámgépgyárban és a Transz-
formátorgyárban dolgozott eredeti szak-
májában, szerszám- és géplakatosként.

Csak az utóbbi években beszélhetett ar-
ról nyilvánosan, mi történt vele. Strein 

Oszkár élete utolsó napjaiban is tervezte, 
hogy visszatér szenvedéseinek helyszí-
nére, Liszicsanszkba. Vonzotta a súlyos 
emlék, hogy újra végigjárja a csillesort, 
amely mentén naponta elgyalogolt a bá-
nyáig. Szándékában azonban megakadá-
lyozta a három éve kirobbant kelet-ukraj-
nai háború és az egyre gyengülő fizikai 
állapota. 

A csepeli önkormányzat Csepel díszpol-
gára címet adományozott neki 2016-ban. 
Strein Oszkár az utolsó csepeli túlélő volt, 
aki megjárta a szovjet munkatábort. 

Strein Oszkárt a csepeli önkormányzat sa-
ját halottjának tekinti. 

Búcsúztatása szeptember 13-án, 10.30-
kor lesz a Csepeli temetőben. 

Strein Oszkár búcsúztatása

1945. szeptember 2-án a Tokiói-öbölben, a 
Missouri csatahajó fedélzetén MacArthur 
amerikai tábornok előtt a japán küldöttség 
a kormány és a hadsereg nevében aláírta  
a kapitulációs okmányt. Ezzel fejeződött 
be a második világháború.

A második világégés mind áldozatainak 
számát, mind pedig kegyetlenségét és föld-
rajzi kiterjedtségét tekintve példa nélkül áll  

az emberi konfliktusok történetében. A kö- 
vetkezmények, a második világháború 
után kialakult új világrend képében – köz-
vetett módon – még napjainkra is hatással 
vannak.

A hetvenkét évvel ezelőtti eseményre 
néma főhajtással emlékezett Ábel Attila 
és Morovik Attila alpolgármester. Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő nevében 

munkatársai vettek részt a megemlékezé-
sen. A politikai pártok és intézmények he-
lyi képviselői is elhelyezték a megemléke-
zés virágait a Szent Imre téri emlékműnél. 

Emlékezés az áldozatokra

Mindazoknak köszönetünket fejezzük ki, akik Szegedy Lujza temetésén részt vettek. 
Reiner Istvánné és családjaKöszönet

fotó: Tóth Beáta
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A hagyományoknak megfelelően a Daru-
dombon emlékeztek a csepeliek államala-
pításunk nemzeti ünnepére. Pontosan dél-
ben megtörtént az új kenyér szentelése és 
megszegése, majd több tucat cipót osztottak 
ki a jelentkezőknek. A kenyeret Borbély 
Lénárd polgármester szegte meg Ábel 
Attila és Morovik Attila alpolgármesterek, 
valamint Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő jelenlétében. Németh Szilárd ün-
nepi beszédében azt emelte ki, hogy min-
den előttünk járó nemzedéket próbára tett 
a történelem, és ez most sincs másképpen. 

Zene, tánc, ének
Az ünnepi programsorozat és szórakoz-
tató műsorok délelőtt tízkor kezdődtek és 
késő estig tartottak. Hogy csak néhányat 
említsünk: a Csepel Hangja Kórus és Ka-
lapács József előadásában az István, a 
király című műsorát tekinthették meg az 
érdeklődök, délután pedig három nemzet –  
a lengyelek, törökök és magyarok – táncá-
val ismerkedhettek meg.  

Mesterségek utcája
A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
„büntetés-végrehajtási alosztálya” a rég-
múlt kínzási és kivégzési eszközeiből 
nyújtott ízelítőt, de szelídebb foglalkozá-
sok is várták a közönséget: a közkedvelt 

arcfestés, játékok készítése textilből, a 
fazekasmesterség bemutatása. A mester-
ségek utcájában a kovácsműhelyt keresték 

fel legtöbben. „Csepelen van a műhelyem, 
ott dolgozom évek óta kovácsként. Olyas-
féle tárgyakat kovácsolok, amelyek boltban 
nem kaphatók. A Tamariska-dombon talál-
ható Büszkeségpont bejárata feletti táblát 
is én készítettem: kevesen hinnék, de 160 
kilót nyom” – mondta el lapunknak Sabján 
Róbert kovács. 

Írástudók, kardforgatók
A mesterségek utcájában a kódexmásolás 
váltott ki feltűnő érdeklődést. Vajon ho-
gyan és mivel írtak elődeink? Lúdtollal, 
gubacs- és széntintát használtak. A hely-
színen elmagyarázták az írás kialakulását 
és fejlődését az elmúlt évezredekben. Egy 
másik sátorban a kézműves mesterségek 
titkait ismerhették meg az érdeklődők. 
A középkori katonák életmódja ezúttal 

is sokakat érdekelt. Vámos Istvánné két 
gyermekével érkezett: „Tavaly is nagy él-
mény volt a sokféle bemutató. A gyereke-
im élvezik a különféle játékokat, ügyességi 
próbákat. Órák hosszat is elsimogatnák 
az állatokat, mert otthon nincsenek jószá-
gaink. A korhű öltözékben felvonuló kato-
nák látványa kiváltképpen lenyűgözi őket.  
A fiúk szívesen játszanak katonásdit. Most 
átélhették azt, hogyan harcoltak régen.”

Sokféle látnivaló
Csak felsorolásképpen érdemes még meg-
említeni, miféle programok várták még 
a látogatókat. Volt gyermekjátszótér és 
körhinta, íjászati ismeretek, a Csepeli 
Galambtenyésztő Egyesület bemutató-
ja, állatsimogató. A motorok kiállításán 
a Pannóniák széles választékát tették 
közszemlére. Felállították a honfoglalás 
korát idéző jurtákat. Estére járt, amikor  
a Neoton Família sztárjai léptek a szín-
padra. Az ünnepi programokat az esti tű-
zijáték zárta.  

Az egész napos programsorozatot a Csepe-
li Városkép Kft. rendezte a csepeli önkor-
mányzat támogatásával. ● CS.A.

Az államalapítás 
ünnepe Csepelen 

ÜNNEP

fotó: G.M. és Tóth Beáta
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Észak-Ciprus, Törökország és hazánk ifjú 
néptáncosai léptek fel a 2. Új Kenyér Fesz-
tiválon augusztus 21-én a Csepeli Szurko-
lói Arénában. Kerületünket a házigazda 
Kis-Csepel Táncegyüttes képviselte.
A fiatal néptáncosok augusztus 18-án ér-
keztek hazánkba, és egy hétig vendéges-

kedtek Csepelen. Számos program során 
megismerkedtek a magyar kultúrával, élet-
móddal, megtekintették Budapest és kör-
nyéke nevezetességeit. Felléptek a Szent 
István-napi ünnepségen a Daru-dombon, 
jártak Pesterzsébeten, valamint a Mester-
ségek Ünnepén a budai várban. 

Három nemzet táncosai 
a Szurkolói Arénában

EGYHÁZI ÉLET

Van-e értelme 
az iskolai 
hitoktatásnak?
Tanévkezdéskor talán fel lehet tenni 
ezt a kényes kérdést. Első látásra nyil-
ván van értelme, hiszen a gyerekek kö-
zül sokan hallanak Istenről, Jézusról, 
a Bibliáról olyan dolgokat, amelyeket 
egyébként nem. Van rá esély, hogy 
mindez pozitívan befolyásolja szemé-
lyiségfejlődésüket. Ugyanakkor szólni 
kell az iskolai hittan problémáiról is. 
Akkor lenne hatékony ez a tanítás, ha 
a gyerekek és szüleik legalább a vasár-
napi istentiszteleti alkalmakat látogat-
nák. A szülők ezzel megmutatnák egy-
házhoz tartozásukat és azt, hogy amit 
a gyerekek tanulnak a hittanórán, azt 
ők is komolyan veszik. Jó lenne, ha a 
különböző iskolákban tanuló gyerme-
kek egymással is rendszeresen talál-
koznának bibliaórán, egyéb rendezvé-
nyen egyházi épületben, hogy érezzék 
összetartozásukat. Többnyire azonban 
a szülők megelégednek az iskolai fog-
lalkozással, és másra már nem hozzák 
el a gyerekeket. Elvárás, hogy a hittan 
legyen érdekes, vonzó tantárgy. Ezért 
hittanból nem illik rossz jegyet adni. 
Ne rontsa a gyerek bizonyítványát a 
hitoktató vagy lelkész! Mégis mit kép-
zel! Ez persze a hittan komolyságát is 
elveszi. Igaz, hitet szorosan véve nem 
lehet tanítani. Szeretettel, példaadással 
esetleg rá lehet vezetni. Biblia- vagy 
egyházismeretet lehet egzakt módon 
számon kérni. Tegyük-e? Komoly di-
lemma. A tantestületek sem örülnek 
feltétlen a tovább bonyolódott óra- és 
tanterembeosztásnak. Talán el is hang-
zik egy-egy beíratásnál finoman, hogy 
tessék inkább az erkölcstant választa-
ni, mert az jobb lesz a gyereknek meg 
az iskolának is. Adott egy törvény, 
aminek egyházak és iskolák igyekez-
nek megfelelni. Ezen túlmenően azon-
ban ott a felelősségünk minden egyes 
ránk bízott gyermekért. Innentől már 
csak imádkozni lehet, hogy Isten ebből 
az ellentmondásos helyzetből is hoz-
zon ki valami jót.  
● Zólyomi Mátyás evangélikus lelkész

CIVIL ÉLET
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Kiállítás 
és könyvbemutató 
a születésnapon 
Virágcsokrokkal és ajándékok-
kal köszöntötték családtagok, 
barátok, művésztársak Cse-
pel kulturális életének egyik 
meghatározó alakját, Erdei 
Kvasznay Évát 75. születés-
napja alkalmából. „Az alkotó 
munka, a csepeli kulturális élet 
megszervezéséért végzett tevé-
kenység jelentős tiszteletet és 
megbecsülést érdemel” – hang-
súlyozta beszédében Bercsik 

Károly önkormányzati képvi-
selő. Hozzátette: Éva példá-
ja mutatja, hogy Csepelről és 
Ungvárról elindulva is jelentős 
eredményeket lehet létrehozni 
a magyar kultúrában. 

A megnyitó után a Hagyásfa és 
a Tanúhegyek című köteteket 
elemezte Mezey László iro-
dalomtörténész. „Különleges 
metaforák és beszédes könyv-
címek, amelyekben benne van 
a művész alkotói szándékának 
egyik karakterjegye, nyomot 

hagyni az időben” – fogalma-
zott beszédében Mezey László. 
Elmondta: Éva írásai egytől 
egyig vallomások életről és 
művészetről, a maga sorsáról, 
és a közös jövőalakítás meg-
annyi gondjáról

Színkavalkád
Sálak, kalapok, ruhák, ékszer-
dobozok, tűzzománc nyaklán-
cok, karkötők és fülbevalók 

láthatók szeptember 2-ától az 
Erdei Éva Galériában. Valódi 
színkavalkád tárul az érdeklő-
dők elé – a kiállított darabok a 
hordhatóság jegyében készül-
tek. Szabóné Haulik Judit ne-
mezkészítő és Szűcsné Csontos 
Judit tűzzománckészítő keze 
munkáját dicsérik az Összhang 
című kiállítás kellékei, melyek 
szeptember 15-éig láthatók a 
galériában. ● AZS

Kellemes hangulatú estét töltöttek együtt 
az érdeklődők a Radnóti Miklós Művelő-
dési Házban szeptember első hétvégéjén. 
Görög dalokkal és táncokkal ismerkedtek 
meg A görög dal napja című rendezvényen, 
amelyet negyedik alkalommal rendezett a 

Csepeli Görög Önkormányzat, melynek 
képviseletében Deliagosz Paszkalisz el-
nök köszöntötte a vendégeket. A fellépő 
zenekarokat és táncosokat táncház követ-
te, s jellegzetes görög ételeket és italokat is 
fogyaszthattak a vendégek. 

Programok az Erdei Éva Galériában

Görög dalok és táncok

KULTÚRA
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A Kompánia Tanoda (régi nevén Do-
minó) immár négy éve segíti a szoci-
álisan hátrányos helyzetű fiatalok is-
kolai felzárkózását a kerületben. Idén 
szeptembertől egy EU-s pályázatnak 
köszönhetően lehetőség nyílik a ta-
nulói létszám jelentősebb bővítésére.

A tanoda – a Kompánia Alapítvány prog-
ramjaként – a csepeli önkormányzat támo-
gatásával, szoros együttműködésével vég-
zi tevékenységét. A szervezet különleges, 
országos szinten is hiánypótló kezdemé-
nyezés, melynek fő célja, hogy csökkentse 
a nehéz sorsú tanulási nehézségekkel küz-
dő 10–16 éves gyerekek iskolai lemorzso-
lódását, elősegítse továbbtanulásukat.

Személyre szabottan
„Iskolaidőben 13–16 óra között a tanu-
lószobáé a főszerep a tanodában. Itt ál-
talában 25 tanulószerződéssel rendelke-
ző gyermekkel foglalkoznak mentoraink. 
Munkatársaink jellemzően felsőfokú szoci-
ális vagy pedagógiai végzettséggel rendel-
keznek, mindenkivel személyre szabottan 
foglalkoznak. Igyekszünk maximálisan fi-
gyelembe venni a gyerekek egyéni szük-
ségleteit” – magyarázza Bolyhos Andrea,  
a tanoda szakmai vezetője és Ladányi 
Erika, az Alapítvány kuratóriumi elnöke. 
Majd kiemelik: próbálnak innovatív okta-
tási módszereket alkalmazni, izgalmassá 
tenni a tanulást, megmutatni, hogy az nem 

feltétlenül nehéz és elrettentő dolog, nem 
csak egy fájdalmas út a célok eléréshez, 
hanem élvezetes, sikeres és eredményes 
munka is lehet. A mentorok a tananyagot 
szorosan követve segítenek a házi felada-
tok elkészítésében, kiemelten koncentrálva 
azokra a tantárgyakra, ahol nagyobbak a 
hiányosságok, a lemaradás. Sok esetben 
azonban ennél jóval több a tennivaló, hisz 
vannak olyan magatartási, tanulási, men-
tális zavarral küzdő gyerekek, akikkel 
pszichológus vagy gyógypedagógus is 
foglalkozik – fűzik hozzá a szakemberek. 

Mindenkit szívesen látnak
A tanulószoba után, a 16-tól 19 óráig tartó 
idősávban – rászorultságtól függetlenül- 
bármely 10–16 éves gyermeket szívesen 
látnak a tanoda programjain. Így az inter-
aktív angolnyelv-oktatás, a filmklub, a fő-
zőtanfolyam, a táncórák, a drámapedagógia, 
a társasjátékok, a kirándulások is igen nép-
szerűek. Mindenki megtalálja az érdeklődé-
si körének, motivációjának legmegfelelőbb 
foglalkozásokat. Itt az a cél, hogy a gyere-
kek jól érezzék magukat, otthonos légkör-
ben, védett, támogató közegben legyenek, 
ugyanakkor a sokszínű programokon ke-
resztül játszva tanuljanak, fejlődjenek.

Szeretet és elfogadás
„A tanoda olyan oktatási és kulturális java-
kat kínál, amelyekhez az itt tanuló fiatalok 
társadalmi státusukból adódóan nem férné-

nek hozzá, de a legfontosabb, hogy a gyere-
kek itt szeretetet és elfogadást kapnak, ami 
sokuk számára újszerű élmény, tapaszta-
lás” – fogalmaz Ladányi Erika.

Mindig nagyobb az érdeklődés a foglalko-
zások iránt, mint amennyi szabad férőhely 
van – emelik ki az intézmény vezetői. Egy 
sikeresen elnyert EU-s pályázat révén azon-
ban a 2017–18-as tanévben bővülhet a lét-
szám, így akár 30-35 diákot is fogadhatnak 
a tanulószobában. Elsősorban azok a csepe-
li, dél-pesti hátrányos helyzetű gyerekek él-
veznek előnyt, akiknek családja rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül.  

A tanoda személyesen, telefonon, és e-mail-
ben is várja az érdeklődőket, jelentkezőket! 
● Potondi Eszter

Új tanulókat is vár a Kompánia Tanoda

A TANODA ELÉRHETŐSÉGE

1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 22., 
telefon: 299-0471, 
e-mail: kompania@kompania.hu

Iskolaszünetek 
a 2017/18-as tanévben
Az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak tájékoztatása szerint az alábbi idő-
szakokban lesz közoktatási szünet Ma-
gyarországon a 2017/18-as tanévben:

Őszi szünet: 2017. október 28-ától 
november 5-éig; téli szünet: 2017. 
december 23-ától 2018. január 2-áig; 
tavaszi szünet: 2018. március 29-étől 
április 3-áig.; nyári szünet: 2018. június 
16-ától augusztus 31-éig.
Piros betűs ünnepek és munkaszüne-
ti napok, amikor nincs tanítás: 2017. 
október 23. (hétfő); 2017. november 
1. (szerda); 2017. december 24-25-26. 
(vasárnap, hétfő, kedd), karácsony; 
2018. január 1. (hétfő); 2018. március 
15. és 16. (csütörtök és péntek); 2018. 
március 30. és április 2. (péntek és 
hétfő), húsvét; 2018. április 30. és má-
jus 1. (hétfő és kedd); 2018. május 21. 
(hétfő), pünkösd

ISKOLA
fo

tó
: 
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Kiváló eredménnyel zárta 
a Csepel Barakuda Búvár 
SE a nyári versenyszezont. 
Az augusztus elején Gyé-
kényesen megrendezett 
Amphora-kupán és orszá-
gos bajnokságon számos 
dobogós és pontszerző 
hely született. Ám nem ez 
az egyetlen remek szerep-
lése idén a sportklubnak, 
hisz a világkupán is szép 
sikereket könyvelhetett el  
a csapat: a férfi és a női 
nemzeti válogatott is 
ezüstérmes lett.

Hat évtized
Az idén hatvanéves egyesület 
minden jelentősebb versenyen 
képviselteti magát. „Az utóbbi  
három-négy évben folyamatosan 
van válogatottunk, junior és fel-
nőtt korcsoportban jelenleg 22 
sportolónk versenyez” – mondja 

Gulácsy Éva, a Barakuda Búvár 
SE gazdasági vezetője, aki ko-
rábban maga is versenyzője volt 
az egyesületnek. 

A búvársportnak két jól elkü-
löníthető szakága van – avat 
be a sportág rejtelmeibe a 
szakember. Az uszonyos úszás 
uszodában zajlik, legfontosabb 
felszerelés a nagyméretű del-
finuszony, melynek segítségé-
vel a versenyzők lényegesen 
gyorsabban haladnak a vízben, 
mint a klasszikus úszószá-
mokban. A felszíni úszásnál 
a levegővételhez légzőcsövet, 
a búvárúszásnál pedig sűrí-
tett levegővel feltöltött búvár-
palackot használnak. Ahhoz, 
hogy uszonyos úszásban lát-
ványos eredményeket érjen el 
egy sportoló, kitartó edzésre, 
napi négy-öt óra gyakorlásra 
van szükség.

Gyorsaság, pontosság
„A klub heti kétszer egy órá-
ban tartja rendszeres edzéseit, 
ami ebben a sportágban kevés-
nek számít az átütő sikerhez. 
Ugyanakkor a tájékozódási 
búvárúszásban évtizedek óta 
eredményes az egyesület” – 
emeli ki Gulácsy Éva. Ebben 
a sportágban a versenyzők a 
víz alatt haladva különböző 
műszerek, víz alatt tájoló, tá-
volságmérő és légzőkészülék 
segítségével nyílt vízen hajta-
nak végre különböző tájékozó-
dási és keresési feladatokat. A 
versenyszámok többségében a 
gyorsaság és a pontosság dönt. 
Vannak egyéni számok, ilyen 
az M gyakorlat, az 5 bója, a 
csillaggyakorlat, de vannak 
csapatban végrehajtandó fel-
adatok is, mint például a monk 
vagy a találkozási gyakorlat. 
„Sajnos kevés olyan szabad víz 

van, amely alkalmas a gyakor-
lásra, versenyzésre, nem tiltott 
terület a sportolók számára, 
ilyen például az alsónémedi és 
a gyékényesi bányató is, felké-
szüléseink nagy része is itt zaj-
lik” – fűzi hozzá a szakember. 

Várják a jelentkezőket
A nagy múltú sportegyesület 
számára fontos az utánpót-
lásképzés, így szeptembertől 
várja azokat az úszni tudó 
gyerekeket, akik kedvet érez-
nek az uszonyos úszás iránt 
és már betöltötték hatodik. 
életévüket. A tájékozódási 
búvárúszásban a versenyzés 
14 éves kortól kezdődik, bár 
a Nemzetközi Búvárszövet-
ség ajánlását követve néhány 
szabálybeli könnyítéssel már 
10-13 éves korban lehetőség 
nyílik a megmérettetésekre. 

A gyerekek élvezik a sátoro-
zást, a bográcsozást, az együtt 
töltött időt, szeretik ezt a fajta 
ráhangolódást a versenyekre. 
Ahogy Gulácsy Éva fogalmaz: 
ez egy életforma, ami fantasz-
tikus szabadságérzéssel páro-
sul, ugyanakkor életre szóló 
kötelékek, barátságok alapja.

Nyári éremeső 
a csepeli búvároknál

A VERSENYSZEZON 
LEGEREDMÉNYESEBB 
SPORTOLÓI:

Felnőtt nők: Wágner Zsófia 
1 arany, 5 ezüst, 3 bronz-
érem.
Felnőtt férfiak: Dunszt 
Károly 1 arany, 2 ezüst, 2 
bronzérem, Holczmüller 
Antal 6 ezüst és 1 bronz-
érem.
Ifjúsági lány: Hofmeister 
Alíz 2 arany, 5 ezüst, 2 
bronzérem, Májer Zsófia 
1 arany, 3 ezüst, 2 bronz-
érem.
Ifjúsági fiú: Szász Tamás 10 
arany, 1 ezüst, 1 bronzérem, 
Várszegi Vendel 2 arany, 8 
ezüst, 1 bronz, Truszka Bo-
tond 1ezüst, 3 bronzérem.

A tájékozódási búvárúszó szakosztály versenyzői Gyékényesen
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között ajándékcsomagot sorsolunk ki. A beküldési határidő: 2017. szeptember 18. 

Sorsoltunk!  Az augusztus 17-ei skandináv rejtvény nyertese: Tüttő Lajosné, 1211 Petz Ferenc u. A gyerekrejtvény nyertese: Siklós Vivien, 1212 Budapest, József 
A. 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 21-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 betű: Y) 10. Élelmiszert szállítanak 
11. Visszaírnál! 12. Görög betű (3,14!) 13. Lopva néz 14. Temetés utáni közös étkezés 
15. Visszafelé: fiúgyermeke 16. Fordított ekevas! 18. Férfinév (ápr. 10.) 20. Majdnem 
zárva! 21. Tiltószó 23. Össze-vissza ásó! 24. Saját kezűleg röv. 26. Sok ideje van 
(ékezetek nélkül!) 28. Króm 29. Szálas tisztítóeszköz 31. Majdnem dalol!

Függőleges: 1. VII 2. Keresztül 3. Kommunikációs eszköz 4. Földbe rejt 5. Záhony 
páratlanjai! 6. Főverőér 7. Hír keverve! 8. Kedd közepe! 9. Paci takaróján 13. Lista 
nagyobbik fele 14. Csésze is van ilyen 15. Az idézet vége (I; O; A) 16. Üres sut! 
17. Váza egyneműi! 19. Visszaperel! 22. A hét egyik napja 25. Káposztaféle 
27. Fogoly 30. Nagy növény 32. Lali fél!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Augusztus 20-án, 11 órakor a Daru-dombon

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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11 12

13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28
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REJTVÉNY
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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

Szeptembertől újból a megszokott 
nyitvatartási időben várjuk kedves 
látogatóinkat! 

Nyárvégi ajánlataink: felnőtteknek több 
száz útikönyv, útleírás, sikerkönyvek, újdonsá-
gok. Gyerekeknek: kötelező olvasmányok, 
könyv, hangoskönyv formátumban. Új meg-
jelenésű, 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. 

2017. szeptember 27-én, 17 órakor   
EZ(O)KOS klub – A párom és én: emberi 
kapcsolatok a numerológia tükrében

Újra! Személyes színházjegy-vásárlási 
lehetőség Novák Zoltánné Rózsánál a 
könyvtárban szeptember 11-étől, hétfőn-
ként 16 és 18 óra között.

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

Használt könyveket (mese, szépirodalom, 
szakkönyvek) 100 forint/db áron lehet vásá-
rolni. A készlet folyamatosan változik. 

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.

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól tartjuk összejövetelün-
ket, ahol családias hangulatban beszélget-
het életvezetési kérdésekről. A foglalkozást 
vezeti: Novák Ági kineziológus. Új érdeklő-
dőket is szívesen látunk! Legközelebb: szep-
tember 20-án. Téma: Külső és belső harmónia

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, a DélUtán Aalapítvány 
szervezésében Gubányi Gábor és játékostársai 
várják a játékos kedvűeket, korhatár nélkül. 
Szeretettel várjuk a régi és új játékosokat is!

A programok ingyenesek!

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvodás- 
és iskoláscsoportokat.

Könyvújdonságok: kéthetente várják a 
kedves olvasókat!

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 állományából kivont könyvek és 
folyóiratok 100 forintért megvásárolhatók. 

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   

Program
Szeptember 9-10.: 9 és 17 óra között 
ásvány- ékszer kiállítás és vásár. A belépés 
díjtalan!

Szeptember 23-a, 20.00 – 03.00 óra: 
Retro diszkó

Könyvtár 
Nyitvatartás: kedd: 8.00–14.00, 
csütörtök: 13.00–16.00

Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
Október 3-a, 11.00 óra

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 Képzőmű-
vészkör tárlata tekinthető meg.
Szeptember 21-e, 18 óra: Az Ars Sacra 
fesztivál keretében, a Stemmer Ferenc 
Fotóklub Egyház és művészet című tárla-
tának  megnyitója.

Oktatás: OKJ-s dajka, gyógypedagógiai 
segítő, pedagógiai és családsegítő szak-
képzések. ANGOL, NÉMET nyelvtanfo-
lyamok. Kezdés: szeptember 18., beirat-
kozás szep-tember 12-e, 13-a, 14-e, 15 és 
18 óra között. Gitársuli. Vezeti: Kovács Jó-
zsef László „ex- 100 Folk Celsius”. Kezdés: 
szeptember 19. Beiratkozás: szeptember 
12-e, 17.00-19.00 óra.

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együtte-
se (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepe-
li  Képzőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Tornaklub, 
Zumbafitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, 

Nyugdíjas Nosztalgiaklub, Nyugdíjas Sze-
nior 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 kiállítása látható. 

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

Szabóné Haulik Judit nemezkészítő és 
Szűcsné Csontos Judit tűzzománc-ké-
szítő Összhang című kiállítása.

Szeptember 17-e, 17 óra: Molnár 
Edit, az Ars Sacra keretében megrende-
zett kiállításának megnyitója. 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

PROGRAM
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Csepeli műszaki gumiáru üzlet 
boltvezető helyettes munkakörbe 

keres érettségivel és számítógépes ismerettel 
rendelkező munkatársat. 

Hosszútávú munkahely, biztos jövedelem, 
kedvező munkaidő. 

Jogosítvány előnyt jelent. 

Fényképes önéletrajzokat a 
pozicio@szuperszij.hu címre várjuk.

INGATLAN ________________________________________ 
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________________________________________
Eladó Kunpeszér üdülő részén 43 nm-es téglaház, 
komfortos berendezéssel  300-as telken. Bp.-től 
50 km-re. I.ár: 2,7 mFt. T.: 06-20-517-1031

LAKÁS________________________________________ 
ELADÓ Pesterzsébet kertvárosában új építésű 
négylakásos, gázcirkós kocsi-beállós kis lakás. ________________________________________ 
ELADÓ Csepelen Völgy utcai II. em.-i, erkélyes 
lakás (54 nm-es) tulajdonostól. (Bekerített tég-
laépület, 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

EGÉSZSÉG________________________________________
GERINCBÁNTALMAKRA speciális tréningek a 
csepeli Vitart Stúdióban, vagy az állapotából adó-
dóan kérésére az otthonában is! Bejelentkezés, és 
információ: 06/70-318-3077 Laskai Linda Vitart 
Stúdió: 1212 Bp., Komáromi u. 55.  
email: linda@laskaitreningek.hu     
web:laskaitreningek.hu     Facebook: Vitart Stúdió ________________________________________
SZORONGÁSOK csökkentése, és elhagyásuk 
lehetősége Mozgásterápiával(beépített relaxáci-
óval) a csepeli Vitart Stúdióban, csoportosan és 
egyénileg is. Csoport: keddenként 18:00 - 20:00 
Bejelentkezés, és információ: 06/70-318-3077 
Laskai Linda Vitart Stúdió: 1212 Bp., Komá-
romi u. 55.    email:  linda@laskaitreningek.hu        
web:laskaitreningek.hu    Facebook: Vitart Stúdió 

ÁLLÁS________________________________________ 
A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. szakmunkásokat 
keres az alábbi munkakörök betöltésére: kőműves, 
asztalos, tetőfedő, burkoló, vízvezetékszerelő, 8 órás 
munkaidőben. Feltétel, hogy a jelentkezőm ren-
delkezzen B kategóriás jogosítvánnyal. Jelentkezés 
e-mailben: david.gabriella@varosgazda.eu címen.________________________________________ 
CSEPELI logisztikai központba keresünk  érvényes 
okmányokkal vagyonőröket teljes munkaidős saját 
alkalmazotti munkakörbe,  versenyképes fizetés-
sel.  Jelentkezni lehet: disevenhu@diseven.hu  
T.: 06-30-792-2001________________________________________ 
GYÓGYÁSZATI szaküzletünkbe üzletvezetőt ke-
resünk! Hosszú távú munka, képzést biztosítunk. 
Fényképes önéletrajzokat kelemen.krisztina@
ortoprofil.hu email címre várjuk. ________________________________________ 
UDVARI munkást keresek alkalmi munkára. 
T.: 06-1-276-7503________________________________________ 
AGMI ZRT. metallográfus és mechanikai anyag-
vizsgáló munkakörbe szakirányú végzettséggel 
és gyakorlattal rendelkező munkatársat keres. 
Fényképes önéletrajzát az agmivig@agmi.hu 
e-mail címre várjuk. ________________________________________ 
TÁVFELÜGYELETI cég diszpécser munkatársat 
keres (számítógépek, telefonok kezeléséhez) be-
tanítás lehetséges. 24/48 órás munkamegosztás-
ban lehet nyugdíjas is. T.: 06-20-544-6234________________________________________ 
JÁRŐRSZOLGÁLATI munkára vagyonőri igazol-
vánnyal, jogosítvánnyal rendelkező munkatársat 
keresünk. 24/48 órás illetve 14 órás munkameg-
osztásban. T.: 06-20-544-6234________________________________________
SZOBAFESTŐ- mázoló tapétázót, burkolót, gipsz-
kartonost, víz, villanyszerelőt, kőművest felve-
szek. T.: 06-20-998-2369________________________________________
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 

LORD Mignon Cukrászdába felveszünk: teljes és 
részmunkaidős pultost. Továbbá kisegítő mosoga-
tót, kézilányt, cukrászt. Jelentkezni önéletrajzzal 
XXI. Kossuth Lajos u. 48-50. T.: 06-30-944-5540

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő legmagasabb 
áron készpénzért vásárol festményeket, bútoro-
kat, ezüsttárgyakat, evőeszközök készleteket, ara-
nyakat, szobrokat, borostyánokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: 06/1/789-1693, 30/382-7020________________________________________
ELADÓ 3 darab fröccsöntő gép munkával, szerszá-
mokkal, kialakult ügyfélkörrel. T.: 06-30-635-9678________________________________________
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________________________________________
FÜRDŐSZOBASZEKRÉNY teljes felszereléssel el-
adó! T.: 06-277-0407________________________________________
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 folyta-
tódik kezdő és középhaladó, 5-8 éves gyerekek ré-
szére a Katona József Általános Iskola tanuszodá-
jában.  Október 1-jétől heti 1 illetve 2 alkalommal 
a késő délutáni órákban. Érdeklődni, jelentkezni. 
Fekete Gyula úszóedzőnél +36 20-913-1633

TÁRSKERESŐ________________________________________ 
70-ES fiatalos 165 cm magas férfi, lakásszerző 
anyagiakkal körül belül 155 cm magas, füstmentes 
társnőjét keres i. Kelenföldi, ferencvárosi, rákoske-
resztúri hölgy telefonját várom. T.: + 36 20  424-
4028________________________________________
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 ki-
szállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszer-
viz. Lakásán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
mosogatógép, mikró javítása esetén nincs ki-
szállási díj. Alkatrész csere esetén 1 év garancia! 
Üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, haj-
szárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítá-
sa. Bp. XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 
8-17 óráig. Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 
www.megoldasszerviz.hu________________________________________
REDŐNYSZERELÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, 
szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, kül-
ső-belső műanyag párkányok szerelése. Hétvégén 
is! Nagy Sándor 06-20-321-0601

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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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Csepel Horgász Egyesület pályázatot ír ki dömsödi horgásztanyájának üzemeltetésére.
A Horgásztanya címe: 2344. Dömsöd, Alsó Dunasor 29. sz. alatti ingatlan. ( Hrsz: 2828/1)

1. A pályázat célja:
A Csepel Horgász Egyesület kizárólagos tulajdonában fenti címen lévő horgásztanya üzemeltetése, az emeleti 
vendégszobák értékesítése, a horgásztanya állagának megőrzésében való közreműködés, a horgásztanyán lévő 
telekbérlők ügyeinek koordinálása, a Csepel Horgász Egyesület által forgalmazott értékcikkek árusítása. 
Az üzemeltetés csak és kizárólag horgászati, vendéglátói, és olyan tevékenységre üzemeltethető, ami törvény-
be nem ütközik, és egyezik a horgászegyesület profiljával.

A pályázatot 2017. szeptember 30-ig kell személyesen leadni a Csepel Horgász Egyesület elnökségéhez há-
rom példányban, lezárt borítékban „Dömsödi Üzemeltetői Pályázat" címzéssel

A Pályázat értékelése és a résztvevők értesítése 2017. november 15-ig megtörténik. A nyertes pályázat beadója 
2018. január 1-től nyer jogot a Horgásztanya üzemeltetésére a megkötött „Üzemeltetési Szerződés" aláírása után.

A pályázattal való kapcsolatosan telefonon, az Egyesület elnökénél Mészáros Ferenc (06/20/917 13 32)   
lehet érdeklődni.

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)
A szülők öt alkalomból álló tanfolyam keretén belül 
sajátíthatják el a masszázs alapfogásait.
Kedd: 11.00-12.00
Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Szülésfelkészítő 
Családias légkörben egyéni és/vagy csoportos 
tanácsadás várandós édesanyák számára.
Kéthetente hétfőn, 15.30-17.00.
Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig)
Kézműves foglalkozások, mozgásfejlesztés, 
mondókázás, tanácsadás egyéni és csoportos 
formában, szakképzett munkatársak vezetésével.
Szombat: 9.00-12.00.

Játszva angolul (5-10 éves korig)
Élmény központú angol nyelv oktatás 
a tematikus foglalkozások keretében.
Szombat: 9.30-10.15 és 10.45-11.30.
Vezeti: Boda Réka

Mesekuckó (3-9 éves korig)
Játékokkal, kézműves foglalkozással tarkított 
mesefeldolgozás szakképzett munkatárs vezetésével.
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)
A szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játéktevékenység 
mellett a szülőnek lehetősége van gyermekfelügyeletet 
is kérni, legfeljebb 3 óra időtartamban. 

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!
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Csepeli Nyugdíjas Közösségi 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: 
Beérném a csenddel. Egry Artúr verseskötetének bemutatója. 

Előadó: Kállay Endre költő Zsoldos Árpád Miskolci Irodalmi Rádió vezetője

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 14: 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 19 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

„Ünnepeljük együtt 
a harmadik évfordulót!”

Időpont: 2017. szeptember 30. 12-23 óráig

Program

12  óra Filmösszeállítás
A csepeli nyugdíjas korosztály 2017. évi táncversenyéről

14 óra Lelkünk zenéje: keringő
Fuvolán Orbán Boglárka, 

zongorán P. Kozma Anikó művésztanárok játszanak

15 óra Az operett varázsa
Fellépnek: Molnár- Buliska Edit, Kiss Zsolt, 

Sárkány Krisztián előadóművészek

16 óra Erre táncoltunk
Énekel a műsor díszvendége, Turi Lajos

17 óra Mandolin bűvöletében
Mandolinon játszik Setét Andrásné előadóművész

18 óra Egzotikus táncok
A táncot betanította: Takács Tünde hastáncos előadó

19 óra Erre táncoltunk
Fellépő énekesek: Kunsági Andrea, Kertész Attila, 

Gaburi Attila, Hortobágyi Margó, Varga Gábor
Moderátor: Varga Gábor

Műsorváltozás jogát fenntartjuk.

A programokra előzetes regisztráció szükséges!
Személyesen: a közösségi házban (1214 Bp., Kossuth Lajos u. 115.), 

vagy a 278-0128-as telefonszámon,
illetve a nyugdíjashaz@csepelivaroskep.hu e-mail címen. 

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

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

BABA- ÉS TINI BÖRZE
Szeptember 16., október 7. 9.00-13.00
Asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron!
A szeptemberi börzére, már nincsen szabad asztal!

TANFOLYAMOK
ÚJ! Önzetlen masszázs – Az érdeklődők fogadása érkezési sorrendben 
történik. Időpont: csütörtök  9.00-12.00 (szeptember 21-től )
Gyerekeknek:
No Comment Hip-Hop: hétfő, szerda  16.00-18.00
Milieu Dance Jazz Balett: kedd, csütörtök 16.00-18.00
Jóga gyerekekkel: kedd 17.00-18.00
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Goju-Ryu karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Kerekítő-mondókás móka: hétfő 10.00 -10.30
Kerekítő-bábos torna: hétfő 10.35-11.15
Bábos mesekuckó: csütörtök 9.30-10.30
Kreatív foglalkozás: péntek 16.30-18.00
Ovi-suli: szombat 9.00-12.00
Felnőtteknek:
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csütörtök 8.30-9.30
Zsírégető torna: hétfő, szerda, 19.00-20.00, péntek 18.30-20.00
Kung Fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30, szerda19.30-20.30
Társastánc: hétfő 19.30-21.00, szerda 18.30-19.30
Kettlebell: kedd, csütörtök 18.00-19.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Thai Chi: szerda 19.15-20.45
Dinamikus gerinctréning: péntek 19.00-20.00
Hangfürdő - A programra előzetes jelentkezés szükséges!
Időpont: szeptember 14. 18.30, szeptember 23. 10.00

Bővebben információ 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 | www.facebook.com/
radnotimuvhaz | E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

TANFOLYAMOK     
ÚJ TANFOLYAM: STÍLUSTANÁCSADÁS
A klub, ami öltöztet. Részvételi díj: 2.000 Ft/alkalom.Páros héten hétfő: 
15.00-16.30. Jelentkezés: Balla Gabi stílustanácsadó, 20/944-1990
ISMÉT: ÖNISMERETI TRÉNING
Művészetterápiás csoportban felnőtteknek. Részvételi díj: 3.000 Ft/
alkalom. Páros héten hétfő (09.18-tól): 18.00-20.00.
Jelentkezés: csoport.csepel@gmail.com, vagy 20/418-0724
ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30
BODYART hétfő: 19.00-20.00 
CAPOEIRA ABOLICAO kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
FITTÁNC NŐKNEK 
haladó: hétfő 19.30-20.30, kezdő: csütörtök 18.30-19.30
GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK
részvételi díj: 700 Ft/alkalom, kedd: 8.30-9.30
GYM STICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00
HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.30-20.30
JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30
ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00
CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.
KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30
KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30
OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45
OVIS CAPOEIRA csütörtök: 17.00-18.00
RTM – HASIZOM REGENERÁCIÓ péntek: 18.00-19.00
RINGATÓ szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
ÖNZETLEN MASSZÁZS
Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, érkezési sorrendben
Kedd: 16.00-20.00
KATTANJ A HÁLÓRA!
Ingyenes számítógép- és internethasználói tanfolyam
Szerda: 18.00-20.00
JÁTSSZUNK EGYÜTT!
Ingyenes társasjáték klub 9-99 éves korig
Minden hó első szerdáján 14.00-17.00

Szent Imre
téri séta

A 14 órakor induló séta során 
megismerhetik a tér múl�át, látnivalóit.

A program a Szolgáltatóházban lévő 
iskola- és gyártörténeti kiállítások

felkeresésével folytatódik,
legvégül pedig ellátogatunk

a Kisboldogasszony-templomba is.   
A részvétel előzetes

regisztrációhoz kötött.

1956-os Csepeli
Büszkeségpont

A Tamariska-domb alatti óvóhelyen 
lévő kiállítás 10 és 16 óra között 

egyénileg folyamatosan 
megtekinthető. 11 és 14 órakor 
vezetett látogatások lesznek, 

melyekre előzetes bejelentkezés 
szükséges! 

Belépés a bunker Fenyves úti 
bejáratánál.

A PROGRAMOT AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT 
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.

A programok ingyenesek! Bejelentkezés és bővebb felvilágosítás:
Királyerdei Művelődési Ház • 1213 Bp., Szt. István út 230.

T.: 278-2747 • e-mail: kiralyerdei@csepelivaroskep.hu • www.csepelivaroskep.hu

Szeptember 16. szombat

Kulturális Örökség
Napja Csepelen

A Csepeli Hímző Kör és a Galéria
szeretettel meghívja Önt

2017. szeptember 8-án 17 órára

a 25 éves Csepeli Hímző Kör
jubileumi kiállításának megnyitójára

Köszöntőt mond: Farkas Enikő

A kiállítást megnyitja: Pelyhe Andrásné

Közreműködnek:
Nagy Irén és Balázs Csaba

a Csepeli Öregtáncosok Együttesének néptáncosai

Csepeli Hagyomány Óvó Hely, vezető: Tar Mihály

A kiállítás fővédnöke: Németh Szilárd országgyűlési képviselő

A kiállítás helye: 
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

Telefon: (06-1) 420-7874 

A kiállítás megtekinthető 2017. október 2-ig.
Nyitva tartás hétköznapokon 9.00-19.00 óráig. 

SÉTA A MÚLTBA
2017. SZEPTEMBER 30., OKTÓBER 28.,

NOVEMBER 25., DECEMBER 16., 10 ÓRÁTÓL
A PROGRAMRA ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES

BEJELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ • 1214 BUDAPEST, VÉNUSZ U. 2.

TEL.: 278-2757 • WWW.CSEPELIVAROSKEP.HU
E-MAIL: RADNOTIMUVHAZ@CSEPELIVAROSKEP.HU

CÍM: 1214 BUDAPEST, TEJÚT UTCA 12.

VOLT NAGY IMRE ÁMK KÖZMŰVELŐDÉS
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 420-78-74
E-mail: sb.iroda@csepelivaroskep.hu

Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök 16.45-18.00
Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hip-hop tánciskola
szerda 17.00-18.00, szerda 18.00-19.00, péntek 18.00-19.00
Vezeti: Fekete Zsolt
Cseppecske Néptánc
hétfő 17.00-17.40, vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Csepp Csepel Néptánc
hétfő 17.30-19.30, vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap utolsó keddjén 14.00-19.00 között.
Fashion dance
kedd, csütörtök 16.00-17.00, 17.00-18-00, 18.00-19.00,
péntek: 17.00-18.00, vezeti: Surmann Edina
Hastánc szeptember 19-től
kedd 18.00-19.00, vezeti: Tóth-Czirják Alíz
Íjász klub
szombatonként 9.30-10.30, 10.30-11.30, 11.30-12.30, vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel Néptánc
szerda 17.30-20.10, vezeti: Varga Edit
Meridián torna – „Élj száz évig egészségesen”
csütörtök 18.30-19.30. Ingyenesen! 
Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 15.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok)
Vezeti: Polákovits Rita
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna), vezeti: Recsnik Zsófia
Wing-Tsun Kung-fu
hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Vezeti: Pataky Gábor
Zumba
hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00,
péntek 17.00-18.00
Vezeti: Pinelli Andrea



24 csepeli hírmondóPROGRAM

KÓSTOLJA MEG 
A MAGYAR VIDÉK ÍZEIT

HUNGARIKUM
FESZTIVÁL

2017. SZEPTEMBER 17.     10.00-19.00     DARU-DOMB

Kulturális programok, kézműves termékek, mesterség-bemutatók, táncház

18 óra: Bikini koncert


