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Bruttó 470 millió forintra becsüli a 
tervezői költségbecslés a Daru-domb 
melletti Dagi étterem és vendégház 
felújítását és közvetlen környezeté-
nek kialakítását, ami az építőipari 
áremelkedés miatt tovább növeked-
hetne. Ezért a kerület vezetése úgy 
döntött: az épületet inkább elbontják. 
A dombnál nyilvános toalett épül, a 
fennmaradó pénzt pedig útépítésre 
fordítják. Ábel Attila alpolgármester 
mondta el lapunknak, miért módo-
sulnak a fejlesztési tervek.

A csepeli önkormányzat a felelős 
gazdálkodásnak köszönhetően min-
den 2010 előtti adósságát törlesztet-
te. Emellett több milliárd forintot 
költött a kerület az elmúlt években 
fejlesztésekre, amit rendszerint pá-
lyázati pénzekkel bővítenek. A leg-
több közpénzt útépítésekre, óvodák, 
orvosi rendelők és más intézmények 
felújítására, városrehabilitációra, 
infrastrukturális fejlesztésekre for-
dítja Csepel. De a közterületek is 
megszépültek. Köztük van a Tama-
riska-domb vagy a Kis-Duna-part 
is. Utóbbin kiépült és vadonatúj köz-

világítást kapott a parti sétány. A 
kalózhajós játszótérrel, a BMX- és 
gördeszkapályával, fitneszparkkal 
magas színvonalú közösségi tér jött 
létre Csepel legszebb parkjában. 

Tervezték a Daru-domb melletti 
Dagi étterem épületének felújítását 
is. „Azért vásároltuk meg a romos 
ingatlant, mert a Daru-domb szé-
gyenfoltja volt. Egy magas színvo-
nalú vendéglátóhelyet szerettünk 
volna kialakítani a csepeliek ked-

venc kikapcsolódási helyszínén. Az 
építőiparban ugyanakkor az elmúlt 
években robbanásszerű drágulás 
volt. 2018 elején a tervezői költség-
becslés szerint bruttó 470 millió fo-
rint lenne a Dagi felújítási költsége. 
A drágulás miatt a költségek még 
tovább emelkedhetnének. Borbély 
Lénárd polgármester javaslatára 
ezért úgy döntöttünk, hogy inkább út-
építésre költjük a közpénzt” – hang-
súlyozta Ábel Attila alpolgármester, 
hozzátéve: a környéket elcsúfító 
épület bontása után a Daru-dom-
bon nyilvános illemhelyet építenek, 

amire viszont itt nagy szükség van. „A megtaka-
rított pénzből csatornázással együtt körülbelül egy 
kilométer utat lehet építeni” – emelte ki.

Toalettet az arra sétálók is szeretnének. Olyan 
vendéglátóhely szóba sem jöhetett, amiből idő-
vel kocsma válna. Ezt Borbély Lénárd polgár-
mester a környéken élők nyugalma és biztonsága 
érdekében eleve megtiltotta. Ha ugyanis az épü-
let felújítása csak a legalapvetőbb szinten telje-
sülne, kiadni sem lehetne magas színvonalú ven-
déglőnek – húzta alá Ábel Attila. • TK

Fejlesztési terveken 
módosít a kerület

ÖNKORMÁNYZAT

Megkérdeztünk néhány csepelit, mi  
a véleményük arról, hogy az önkormány-
zat a Dagi étterem felújítására félretett 
pénzt inkább útépítésekre fordítja? 

Csomor István: „Lassan 
hatvan éve a Királyer-
dő úton lakom, nagyon 
időszerű volna, ha 
végre leaszfaltoznák. 
Emlékszem, ’74-ben 
vezették be a vizet, ’94-ben 
a gázt, utána ígérték, hogy az utat is rendbe 
teszik, de nem lett belőle semmi. Most csak 
éjszaka tudok szellőztetni, mert napközben 
annyira poros az út. Örülök, hogy a Dagi 
csárda helyett inkább ránk gondoltak.”

Pál Tibor: „Kétségtelen, 
hogy az utak felújítása 
többeket érinthet, mint 
egy étterem. Persze 
nem elhanyagolandó 
szempont, hogy nem egy 
átlagos vendéglátóhely-
ről van szó. Ismereteim szerint az egykori 
üzemeltetője jelentős mértékben nyújtott 
természetben támogatást a sportolóknak, 
díjtalan ebédeléssel. Kitűnő konyhája volt, 
ha vendégek érkeztek hozzánk, én is oda 
vittem őket. Az útfelújítás nagyon fontos, de 
erről sem kellene lemondani.”

A Dagi étterem és vendégház teljes felújítása és 
modernizálása több mint 470 millió forintba kerülne
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Átalakították és újjávarázsolták a 
Csalitos utcai óvoda tornaszobá-
ját. A beruházás 7 millió forintba 
került. A mintegy 50 négyzetmé-
teres tornaszobához kapcsolódó-
an külön helyiségben található 
egy szertár és mosdó. Az önkor-
mányzat többféle játékot, torna-
szereket is vásárolt 
a gyerekeknek, 
amelyek biztonsá-
gosak és igénye-
sek. A gyerekek 
kedvence a mászó-
fal, a bordásfal, az 
akadálypálya és a 
különféle játékok-
ra alkalmas sok-
féle labda. Bangó 
Anikó tagóvoda-
vezető elmondta, 
hogy az óvodába 

száz gyerek jár. Egyszerre legfel-
jebb huszonöt gyerek használhat-
ja a tornaszobát, amelyet minden-
nap más csoport vehet igénybe. 
Az ovifoci-program résztvevői is 
örülnek a tornaszoba kialakításá-
nak, hiszen ők is mozoghatnak, 
sportolhatnak itt. • Cs. A.

Újjávarázsolt tornaszoba 
a Csalitos utcai óvodában

ÖNKORMÁNYZAT

Megújuló óvodák 
A kerületben 2018 végéig négy óvoda és egy bölcsőde felújítá-
sa mellett egy általános iskola is megújul. Felújítják a Tipegő 
bölcsődét, a Népművészeti-Kézműves és Német Nemzetiségi 
óvodát, a Napsugár óvodát, a Szivárvány óvodát, a Mesevár 
óvodát és a Nagy Imre Általános Iskolát. A felújítások hasonló 
tematika szerint készülnek: szem előtt tartják a gyermekek biz-
tonságát és zavartalan játékát, sok eszközt (például napvitorla a 
homokozók felett) is beépítenek minden tagintézményben. 

Fontosabb 2018-as 
fejlesztések    

 • Csillagtelep szociális célú városrehabilitá-
ciója – elkezdődtek az előkészületek
 • a Cseperedő Bölcsőde, Nagy Imre Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 
a Mesevár Tagóvoda, Szivárvány Tagóvo-
da, Napsugár Tagóvoda, valamint a Nép-
művészeti-Kézműves és Német Nemze-
tiségi Tagóvoda udvarának felújítása – a 
felújítások 2018 tavaszán kezdődtek meg, a 
tervek szerint év végéig valamennyi elkészül
 • Petz Ferenc utcai sportpályák fejlesztése – 
folyamatban
 • Rákóczi Kert fejlesztése, tematikus játszó-
tér kialakítása – ősszel kezdődött a játszótér 
építése
 • Radnóti Miklós Művelődési Ház körüli 
park fejlesztése
 • orvosi rendelők felújítása (Csikó sétány és 
Táncsics utca jelenleg zajlik), a központi 
rendelőintézet klimatizálása
 • sportparkok és futókörök létesítése
 • az eladott és lepusztított régi napközis tá-
bor visszavásárlása után új napközis tábor 
építése a régi helyén
 • kerékpárosbarát fejlesztések több helyszínen
 • önkormányzati útépítések, a Királyerdő út 
aszfaltozása – részben állami támogatásból
 • Reggel/Völgy utcai parkoló kialakítása
 • a fahíd újjáépítése a Kis-Duna-öbölben
 • a Csepeli Strandfürdő felújítása: az új 
játszó- és műszaki eszközöket nyár ele-
jén adták át – további nagy fejlesztések ta-
vasszal kezdődnek
 • Iskola téri KRESZ-park felújítása 
 • a kalózhajós játszótér bővítése
 • Duna utcai park felújításának II. üteme –  
a munkák elkezdődtek
 • 4 játszótér felújítása (Katona József utcai, 
Jupiter utcai, Kokilla téri, Makád utcai 
játszótér készen van) – tavaszra fejeződ-
nek be előreláthatóan a munkálatok
 • RSD parti sétány felújításának III. üteme 
(Királymajor–Papírgyár közötti szakasz)
 • új gördeszkapálya (skate-park) kiépítése 
a Daru-dombon
 • az Arany János Általános Iskola udva-
rának felújítása

Az elkészült munkákat kiemeltük.

Nemcsak a tornaszoba szépült meg, 
új játékokat is kaptak a gyerekek

fotó: GM
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Bemutatót tartottak az egykori Csepel 
Művek területén, a Bronzöntő utcában 
található Gábor M. Szőke Stúdió alapí-
tói. Szőke Gábor Miklós képzőművész 
monumentális állatszobrairól híres nem-
csak Magyarországon, hanem külföldön 
is. A csepeli műhelyben négy éve dol-
goznak. Borbély Lénárd polgármester 
gratulált a képzőművésznek, és egy Cse-
pel zászlót adományozott a stúdiónak. 
Kispál György plébános megáldotta a 
műhelyt. Lendvai Zoltán rédicsi plébá-

nos, akit „gördeszkás atyaként” is is-
mernek, a sport szeretetét hangsúlyozta. 

Értékteremtés
Borbély Lénárd arról beszélt köszöntő-
jében, hogy Csepel olyan hely, ahol tá-
mogatják a művészet megújítását. Ezért 
is jó dolog, hogy egy ilyen stúdió műkö-
dik a kerületben. Egyre többen fedezik 
fel a térséget. Olyan nemzetközi hírű 
szobrászművész, mint Szőke Gábor 
Miklós és a stúdiója közösségi prog-
ramjaival kiegészítik és frissítik Csepel 
megújuló arcát. 

Szőke Gábor Miklós bejelentette, hogy  
a stúdió hivatalosan is megnyitotta ka-
puit. A stúdiót 2014-ben alapították  
társával, Hauer Bertával. Missziójuk 
az értékteremtés, fontosnak tartják az 
alkotói munka fizikai megtestesülését,  
a szakmunka megbecsülését. A stúdió-
ban a művészet és az ipar szorosan ösz-
szekapcsolódik, az értékteremtésen kí-
vül lényeges a munkahelyteremtés. Bár 
kicsi vállalkozásról van szó, imázs-ér-
tékű vállalat létrehozása a cél. 

Nagyméretű alkotások
Szőke Gábor Miklós je-
lentősebb és ismertebb 
alkotásai közé tarto-
zik a Fradi-sas szo-
bor, amely az Üllői 
úti sportpályánál lát-
ható. A nyári feszti-
vál idején az ő nagy 
szoborkutyái őrizték a 
Margit-szigetet. A világ 
számos pontján megtalálha-

tóak a köztéri alkotásai, 
amelyek jellegzetesen 
hatalmas méretű állat-

szobrok. Művei hatással 
vannak az épített környe-

zetre és a kultúrára. • Cs. A.

Világhírű
szobrok 
a gyárban

Sas, medve, kutya                  
Szőke Gábor Miklós lapunknak 
elmondta, hogy korábban Bu-
daörsön volt a műhelyük, de ke-
restek egy nagyobbat. „Négy év-
vel ezelőtt így esett a választásunk 
a csepeli gyár egyik csarnokára. 
Megtetszett a miliő, a hangulat, a 
tér, az arányok. A műhelyt folya-
matosan alakítottuk, fejlesztettük 
a mostani formájára. Megszeret-
tük Csepelt, látjuk a fejlődést a 
környezetünkben” – mondja. Leg-
emlékezetesebb alkotásai között 
elsőként a még egyetemistaként 
készített Rinocérosz-szobrot em-
líti, de sorolja a többit is. „A Fradi- 
sas az első nagy köztéri alkotá-
saim egyike. Washingtonban egy 
kutyaszobrot, Atlantában madár-
szobrot, Moszkvában medveszob-
rot, a felvidéki Somorján egy lo-
vat ábrázoló szobrot készítettem.” 
Most többek között egy nagy-
méretű lószobrot készít, amelyet 
Vietnamban, Saigon városában 

állítanak ki köztéren. A mű-
helyben ugyanakkor kü-

lönleges bútorokat is 
előállítanak.

Borbély Lénárd polgármester tette 
közzé Facebook-oldalán a hírt, ami 
szerint – Tarlós István főpolgármes-
ter támogatásával – összesen 250 
millió forintos támogatást nyert el a 
kerület el a fővárostól két csepeli te-
rület megújítására. „Ennek köszön-
hetően hamarosan elkezdjük a Ki-

rálymajornál lévő Spar előtti terület 
– a leendő Brenner János tér – teljes 
felújítását, valamint a visszavásárolt 
napközis tábor felújítását még to-
vább tudjuk gondolni. Köszönjük a 
támogatást!” – írta Borbély Lénárd 
polgármester nemrégiben a közös-
ségi oldalon.

Királymajor újabb része újul meg

fo
tó

: G
M
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Korszerűsített és bővített betegfel-
vételi központ fogadja a Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 
épületébe érkezőket. A fekvő- és 
a járóbetegek felvételének szétvá-
lasztásával gyorsabb regisztráció és 
rövidebb várakozási idő várható 21. 
századi körülmények között.  

Napi ezer beteg
A betegfelvételi és betegirányítási fel-
adatokat ellátó központ helyiségeiben 
az év minden napján 24 órában folyik 
a munka, naponta mintegy ezer beteg 
felvételét biztosítja a kórház. A most 
kialakított három felvételi ablaknál 
az ambuláns vizsgálatra érkező bete-

gek felvétele zajlik majd, két ponton a 
fekvőbeteg ellátó osztály beutaltjait re-
gisztrálják, valamint a mentővel érke-
zők felvételét is elkülönülten kezelik. 

A megnövekedett betegforgalom két-
szeresére növelték a betegfogadásra 
alkalmas területet. A sürgősségi osz-
tályra napi 100-120 beteg érkezik, és 
évente közel negyvenezer fekvőbeteg 
és több százezer járóbeteg ellátását 
végzik az intézményben – tájékoztatott 
Ralovich Zsolt főigazgató majd vissza-
utalt az Egészséges Budapest Program 
keretében féléve átadott sürgősségi be-
tegellátó osztályuk korszerűsítésére és 
bővítésére. 

Gyorsabb, kényelmesebb
A fejlesztések során két érintőképer-
nyős beteghívó készüléket, két LCD 
sorszámkijelző monitort és hangosbe-
mondó készüléket helyeztek el az épü-
letben. Új, nagyobb teljesítményű szá-
mítógépeket állítottak a rendszerbe és 
átálltak a korszerű LED-es világításra. 
Az eredeti betegfelvételi helyiséget fel-
újították, a várakozók részére elhelye-
zett padok számát növelték. A várako-
zó helyiségekben hűtő-fűtő klímákat is 
felszereltek. • AZS

Betegfelvételi központot adtak át 
Megújul a csepeli 
járóbeteg-ellátás
Előző számunkban beszámol-
tunk róla, hogy Borbély Lénárd 
polgármester bejelentette: az 
Egészséges Budapest Program 
keretében – a kormány döntése 
nyomán – 1,9 milliárd forint jut a 
csepeli járóbeteg-szakellátók fej-
lesztésére: ebből az önkormány-
zat önrésze 10 százalék, vagyis 
190 millió forint. Ennek kereté-
ben teljesen felújítják az egykori 
szülőotthont is. A felújításokat 
2019-2021 között végzik el.  

Az eredeti betegfelvételi helyiséget felújították, 
a várakozók részére elhelyezett padok számát növelték fotó: Tóth B

eáta

AKTUÁLIS

Tarlós István  
ismét főpolgár-
mester lehet
Tarlós István bejelentette: Orbán 
Viktor miniszterelnök felkérésére a 
következő, 2019. őszi önkormányza-
ti választáson ismét elindul a főpol-
gármesteri tisztségért. A politikus 
az újraindulást feltételekkel vállalta, 
amelyek egyikéről, a budapesti fej-
lesztési tanácsról már döntés is szü-
letett a kormányülésen.

A tanács kompetenciájába utalják a 
budapesti állami és fővárosi nagypro-
jekteket és a hosszú távú fejlesztési 
terveket, utóbbiakat érintően a főpol-
gármesternek vétójoga lesz. A mi-
niszterelnök elmondta egyúttal, hogy 
a 3-as metró felújításához szükséges 
több tízmilliárd forintos összegről is 
meg tudtak állapodni. A kormányfő 
úgy fogalmazott: Budapest a buda-
pestiek otthona, egyben a nemzet 
fővárosa és a Kárpát-medence ter-
mészetes központja is, ez a meggyő-
ződés vezeti a Budapestre vonatkozó 
kormányzati politikát.
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Ügyes gyermekkezek nyomán szépült 
meg az Iskola téri buszmegálló is. 
Nem új alkotás született, hanem az 
évek során megrongálódott, összefir-
kált festmény újult meg. A munkához 
szükséges eszközöket a Csepeli Vá-
rosgazda Zrt. biztosította. 

A felújításban a Kölcsey Ferenc, va-
lamint a Nagy Imre Általános Iskola 

és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola di-
ákjai vettek részt. 
A kis csapatnak már 
volt tapasztalata az 
ilyen jellegű rekonst-
rukciókban, hisz a rajz-
terem előtti 13 méteres folyosót 
is a gyerekek festményei díszítik, az 
alkotások pedig időről időre itt is gon-

dos javításokat igényelnek – mondta 
el lapunknak Geisbühl Tünde mű-
vésztanár, mesterpedagógus. „A fel-
újítás folyamata is tartalmaz vizuális 
fejlesztést a gyerekek számára, hisz a 
színkeverés, az ecsetvonások stílusá-
nak követése is remekül gyakorolható. 
Olyan ez, mint a restaurátorok mun-
kája, akik apránként hozzák helyre a 

művészeti alkotást” – tette hozzá.  
A tervek szerint a buszváró 

külső része is megújul, 
ide ismert művészet-

történeti alakok ke-
rülnek majd, akiket 
mai tárgyakkal áb-
rázolnak a gyerekek. 
Mivel a festmény ko-
moly tervezőmunkát 

igényel, ezért legko-
rábban jövő nyár elején 

készülhet el az új alkotás. 

A buszvárók különleges díszíté-
se Németh Szilárd kezdeményezése 
alapján indult el négy évvel ezelőtt. 

AKTUÁLIS

Festmények a buszmegállókban

Szeretnéd jó közösségben, színvona-
las oktatókkal megismerni a magyar 
néptáncot? Ha igen, köztünk a helyed.
 
Elsősök a Cseppecske csoportba, má-
sodikosok, harmadikosok, negyedike-
sek a Csepp-Csepelbe iratkozhatnak be 
a foglalkozások ideje alatt. 

Helyszín: Szabó Magda Közösségi Tér 
(Simon Bolivár sétány 2.)

A foglalkozások hétfőnként 17 és 18.30 
között vannak. Díja: 2000 forint/hó. Az 
első két foglalkozás ingyenes! Oktatók: 
Teski Annamária, Tóth Zsuzsi, Csaszt-
van András.

Néhány szó a Csepp-Csepel Néptánc 
Együttesről: 1980 óta több száz gyermek 
táncolt a Csepel Örökség-díjjal kitüntetett 
Csepp-Csepel Gyermek Néptánc Együt-
tesben. Az együttes rendszeresen szere-
pel Csepel rendezvényein, a Szentendrei 
Skanzenban, a Budai Várban. Az együt-
tes nyáron már harmadszorra járt Ma-
rokkó fővárosában, a nemzetközi fesz-
tiválon, szeptemberben pedig az Istriai 
Fesztiválon vettek részt. 11. alkalommal 
is meghívást kaptak Törökországba, a 
2019. évi TRT fesztiválra. Vendégül látták 
a kazah együttest: jövő nyáron Kazahsz-
tánban folytatódik a barátkozás.  
 
További információ a Csepp-Csepel  
Facebook-oldalán. Bővebb felvilágosí-
tás: Kreiszné dr. Paál Sára – a Művész-
palánták Alapítvány elnöke: 06-30/381-
0724; e-mail: paal.sara@gmail.com 

Néptánc alsó tagozatos tanulók számára
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Mesés napok az Eötvösben
Az Eötvös iskola 2005 óta ünnepli meg a magyar népmese 
napját, hisz szívén viseli a magyar népmesék megőrzését, a 
mesemondás gyönyörűségét. Az idei eseményen testvérosz-
tályaik egy-egy általuk választott mese, monda előadásával 
szórakoztatták egymást. A Mátyás-év kapcsán a kiválasz-
tott mese főhőse az igazságos Mátyás király volt. Nagyok 
a kisebbeknek, alsósok a felsősöknek szereztek örömet az 
egyszerre tréfás és tanulságos történetekkel. Ezen a napon 
azonban nem csak 
mesemondással tör-
tént Mátyás alakjának 
megidézése, ugyanis 
a délutáni program, 
a játékos csapatver-
seny főszereplője is 
a legendás uralkodó 
volt. A rendezvény a 
Királyi kaszinó elne-
vezést kapta.  

Szakmák bajnoksága
Nagyon hasznos program résztvevői voltak szeptember 26-
án a Herman iskola 7-8. évfolyamos diákjai. Ellátogattunk 
a Hungexpo területén megrendezett EuroSkills Budapest 
2018 – Szakmák Európa bajnoksága rendezvényre, ahol Eu-
rópa különböző országaiból érkezett az az ötszáz résztve-
vő fiatal, akik 39 szakmában mutatták be – szakértők előtt 
– tudásukat, hozzáértésüket. 26 szakmában volt magyar 
résztvevő is. Sok gyerek megfogalmazta azt a véleményét, 
hogy szívesen töltött volna el még több időt a rendezvényen. 
Bízunk benne, hogy bővítették ismereteiket, hasznos ta-
pasztalatokat szereztek. • Kovácsné Gergely Julianna, a progra-
mot koordináló osztályfőnök

Családi délután a Katonában
„Tartsunk kerti partit egy időben, egy helyen!” – szülői főző-
délutánt tartott szeptember 21-én a Katona József Általános 

Iskola közössé- 
ge. 12 csapat fő-
zött, köztük a ta-
nárok csapata is. 
Ezzel egy időben 
a műfüves pályán 
tanár-diák-szülő 
futballmeccseket, 
a tornateremben 
kosárlabdamecs-
cseket rendeztek. 

A jó hangulatú, estébe nyúló főzőcskézésnek tanárok, diá-
kok, szülők egyaránt részesei lehettek.
 
Sporttábor Gárdonyban
A hagyományteremtő Mátyás Sporttábor helyszíne a Ve-
lencei-tó melletti Gárdony volt szeptember elején. Az élmé-
nyekben gazdag programot Orosz László testnevelő tanár 
állította össze. Mi táborozók túráztunk, kenuztunk, füröd-
tünk, kerékpároztunk, közben ismerkedtünk a környék nö-
vény- és állatvilágával. Szabadidőnkben fagyiztunk, szám-
háborúztunk. Sok kellemes emlékkel és élménnyel tértünk 
haza. • Kucsera Tamás 8. a osztályos tanuló

Ének a főtéren
A zene világnapján, október 8-án, a Szent Imre téri szökő-
kútnál a Lajtha László és a Karácsony Sándor Általános Is-
kola diákjai derítették jó kedvre énekükkel a közönséget és 
az arra járókat.

Hírek a csepeli
iskolákból 

1212 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A
Tel.: +36-1/795-8211
delpest@kk.gov.hu
www.kk.gov.hu/delpest
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Háromszáz kilónyi szőlőt préseltek ki, 
és bőven fogyott a must a Csepeli Szüre-
ti Mulatságon október 7-én. A gyerekek 
madárijesztőket, bábfigurákat, lepénye-
ket készítettek a Királyerdei Művelődési 
Ház udvarán. Az egész napos családi 
rendezvény sok látogatót vonzott a szép 
őszi időben. Az eseményt ezúttal is a 
Csepeli Városkép szervezte az önkor-
mányzat támogatásával. 

Csepel-szigeten évszázadokra visszame-
nő hagyománya van a borászatnak. Ezt 
a régi örökséget élesztette fel pár éve a 
művelődési ház, amelynek udvara teret 

SZABADIDŐ

Mustkóstoló és madárijesztő-
verseny a szüreti mulatságon

A Karácsony Sándor Általános Iskola 
három tanulója, Milán, Nadin és 
Borbála együtt töltötték az egész napot. 
Megkérdeztük: hogy érezték magukat? 
Bori: „A lovakat a 
barátnőmmel nagyon 
szeretjük, ezért jó 
volt együtt utazni a 
szekéren. Tetszett 
az állatsimogató. Jó 
itt lenni, máskor is 
eljövök.”

Nadin: „Hangulatos és 
családias itt minden. 
A lovaskocsikázást 
élveztem a legjobban. 
Örültem, hogy szere-
pelhettünk az interak-
tív mesejátékban.”

Milán: „A népi játékok-
nál sokat elidőztem, 
nagyon tetszenek. Jó 
az is, hogy önállóak 
lehetünk, madári-
jesztőt öltöztethe-
tünk fel, süthetünk 
lepényt.”

A szalmalabirintus és a madárijesztő-
készítő verseny nagy sikert aratott
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biztosít a szüreti mulatságnak, és a hagyomány-
teremtők szőlőket ültettek el itt. 

Sokan elidőztek a szalmabála-labirintusnál és a 
mellette lévő parasztudvarnál, ahol bárányokat, 
kecskét és nyuszikat lehetett simogatni. A családok 
lovas szekérre is felülhettek. Nyitva volt a tavasszal 
átadott királyerdei tájház, ahol többen megtekinthették a 

korhű berendezést és a korbeli szerszámo-
kat. Délután kezdődött a madárijesztő-ké-
szítő verseny, a közönség szavazata alap-
ján a Bonami csapat csillagszemű juhásza 
győzött, azonban minden versenyző csapat 
ajándékot kapott. A győztes csapat vezető-
je, Valu István elmondta, ha lehet, minden 

rendezvényre eljönnek. „Bár lakihe-
gyiek vagyunk, de Csepelhez húz a 

szívünk. Gyermekeink itt spor-
tolnak, és ide járnak iskolá-

ba. Kreatív család vagyunk, 
otthon kézzel varrjuk meg a 
jelmezeket. A csillagszemű 
juhász az én ötletem volt, 
kötött sapka és kardigán, 
retró zakó és farmernad-
rág került rá. A látványra 

törekedtünk, az eredmény 
mutatja, megérte.” 

A programok sorát Tabáni István 
nagy sikerű fellépése zárta.

SZABADIDŐ

fotó: GM és Tóth Beáta
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EGYHÁZI ÉLET

„Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, 
amelyet vesz az asszony belekever három 
mérce lisztbe, míg végül az egész megkel.” 
(Máté 13,33.)

A kovász jelképe mindannak, ami észrevét-
lenül, lassan, de biztosan áthat és megvál-
toztat, akár negatív, akár pozitív módon. E 
példázatban jó értelmében szerepel, hiszen 
Isten országáról szól. Jézus Krisztus sze-
rint emberi tanításoknak és tekintélyeknek 
nincs helyük követői hitéletében, csak az 
Írás eredeti szellemiségén alapuló tanoknak 
és a Szentlélektől elhívott és hitelesített ve-
zetőknek (Máté 5,17-48. 15,9. és környéke 
stb.). Szentlelkével is a többivel való szem-
beszállásra buzdít (ApCsel 4,19. 5,29. 7,51). 

A reformáció  éppen ezt tűzte zászlajára 501. 
éve, amit az akkori Európa nagy része megér-
tett, magáévá tett és  lelkesen támogatott. Saj-
nos az egyházi vezetők többsége (nagyon is 
világos emberi okokból) szembehelyezkedett 
ezzel. A tridenti zsinaton (1545-63) így  eret-
neknek nyilvánították felfogásunkat és ki is 
átkozták annak követőit. Mozgalmunk mégis 
kovászként működött. Ha öt évszázad múltán 
is, de mára elkezdett hatni. 

Mindössze száz évvel ezelőtt az akkor még 
csupán református templommal rendelkező 
faluban élő, római katolikus nagyanyám az ot-
tani többségi valláshoz tartozó emberhez ment 
hozzá, amit gyóntatója így értékelt: „Lányom, 
eladtad lelkedet az ördögnek.” Nem kellett 
hozzá fél évszázad sem: kiátkozott eretnekek 
helyett elszakadt testvérek lettünk. Mára pe-
dig – hivatalos pápai irat szerint – nyomokban 
a mi közösségeink is tartalmazzák az egyház 
ismérveit. Csepelen immár évtizedek óta hó-
napról hónapra együtt imádkozva, beszélgetve 
katolikus papok és protestáns lelkészek, test-
vérnek tekintjük egymást.

Jézus példázata és a reformáció példája együt-
tesen biztasson: éljünk (és szóljunk), Jézus kö-
vetői, bátran a legjobb meggyőződésünk sze-
rint! Megvethetnek, kiközösíthetnek, meg is 
ölhetnek: a kovász előbb-utóbb, de hatni fog!
Kéri Tamás

Kilenc 
évtized
A Csepeli Evangélikus Egyház-
község temploma felszentelésé-
nek kilencvenedik évfordulójára 
emlékeztek a hívek október 7-én. 
Az igehirdetés szolgálatát Fabiny 
Tamás, az Északi Evangélikus 
Egyházkerület püspöke végezte. E 
jeles alkalomból Borbély Lénárd 
polgármester a csepeli önkor-
mányzat díszoklevelét adta át Zó-
lyomi Mátyás lelkésznek. Az em-
lékezésen részt vett Morovik Attila 
alpolgármester is. 

Imák, bibliai igeversek, Istent 
dicsőítő énekek hangoztak el, a 
gyülekezeti tagok együtt ünne-
peltek a helyi énekkarosokkal és a 
KromatiCanto énekkar tagjaival. 
Az igehirdetést követően Borbély 
Lénárd szólt a közösséghez, 
amely közel ötszáz lelket számlál. 
Hangsúlyozta: Magyarországon 
továbbra is fontos a keresztény 
vallási és kulturális örökség. Nél-
külözhetetlen, hogy az evangé-
likusok csepeli gyülekezete még 
évszázadokig fennmaradjon. 

Közadakozásból épült
Csepelen először 1911-ben tar-
tottak evangélikus istentisztele-
tet egy katolikus háznál baptista 

orgonista részvételével. Később 
összegyűltek a hívek. „A mostani 
templom országos közadakozás-
ból épült fel különböző felekezetek 
felajánlásaiból” – mondta el Zó-
lyomi Mátyás, majd bemutatta a 
Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
tulajdonában lévő eredeti alapító 
okiratot és azt a díszes kalapácsot, 
amellyel megkopogtatták a temp-
lom alapkövét annak letételekor. 
A szertartást 1927-ben Raffay 
Sándor püspök végezte, hivatalo-
san a templomot 1928. november 
11-én szentelték fel. 

Építészeti emlék
Az épület átvészelte a második 
világháború bombatámadásait, 
sérüléseit kijavították. 2016-ban 
külső homlokzati felújítása a hí-
vek és testvérgyülekezetek ado-
mányaiból, pályázati forrásból, 
valamint önkormányzati támoga-
tással valósult meg. A templom 
mára Csepel egyik fontos építé-
szeti emléke lett.

A gyülekezet lelkészei az alapítók-
tól napjainkig: Masznyik Gyula, 
Oláh Károly, Váradi Lajos, Ga-
láth György, Mezősi György és Le-
hoczky Endre voltak. A jelenlegi 
lelkész, Zólyomi Mátyás tizenhat 
éve vezeti az egyházközséget. 

Az istentisztelet után egy almafát 
ültettek el az udvaron a kilenc-
venedik évforduló emlékére (ké-
pünkön). • AZS
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101 éve, 1917. október 5-én 
született Szabó Magda, aki-
nek olyan nagy prózai mű-
veket köszönhetünk, mint 
Az ajtó, a Régimódi történet 
vagy az Abigél. Ebből az al-
kalomból a költőként indult 
Kossuth-díjas íróra emlékez-

tek a tavaly róla elnevezett 
közösségi térben. 

A hagyományteremtő év-
fordulós rendezvényen felol-
vasó-délutánra és irodalmi 
beszélgetésre várták az ér-
deklődőket. A felolvasáson – 

többek között – a Nagy Imre 
Általános Iskola tanulói a Szü-
letésnap és az Abigél című re-
gényekből idézték fel az írónő 
emlékét. Az irodalmi társal-
gáson Bereményi Géza Kos-
suth-, József Attila- és Balázs 
Béla-díjas író, dalszöveg- és 
forgatókönyvíróval, filmren-
dezővel és Udvardi Beáta in-
tézményvezetővel beszélgetett 
Juhász Anna irodalmár. 

Udvardi Beáta rodoszi nya-
ralásuk emlékeiről is mesélt 
a hallgatóknak. A Zeusz kü-
szöbén című könyv olvasá-
sa közben döbbent rá arra, 
hogy ugyanazon a strandon 
és ugyanabban a szállodá-
ban jártak, amelyet az író-
nő egykoron megörökített a 
műben. Bereményi Géza, a 
Régimódi történet rendező-
je elmondta, hogy az írónő 
kitűnően ábrázolta a törté-
nelmi kort és embereket, 
műveiben családja életrajzát 
írta meg, saját tapasztalatból 

dolgozott. „Érdemes Szabó 
Magdát olvasni” – fogalma-
zott. • AZS

Szabó Magda: 
művek, emlékek

Megnyílt a III. Csendélet Biennálé a 
Csepel Galériában.  A csoportos tárla-
tot Feledy Balázs művészeti író mutat-
ta be. Megnyitóbeszédében kiemelte, a 
biennálé önmegújító, műfajteremtő ki-
állítássá vált az elmúlt években, kiváló-
an alkalmas arra, hogy régi és új, ifjabb 
és idősebb művészek munkáinak is 
helyt adjon. Bár a csendéletet másképp 
kell értelmezni, mint ötven-száz évvel 
ezelőtt, mégis különlegesség, hogy a 
különböző művészeti ágakban alkotók-
nak is témát szolgáltat.

A csoportos kiállítás Málik Irén Fe-
renczy Noémi-díjas textilművész ötlete 
nyomán 2013-ban valósult meg először, 
majd 2014-től biennálé jelleggel foly-
tatódott tovább. Idén 33 művész vesz 
részt a tárlaton, elsősorban festő-, tex-

tilművészek, szobrászok és grafikusok 
alkotásaival ismerkedhetnek meg a lá-
togatók. A megnyitó – a hagyományok-
nak megfelelően – a díjak átadásával 
zárult, melyet Ábel Attila alpolgármes-
ter adott át a művészeknek. Díjazottak: 
1.: Kopek Rita, 2.: Szöllősi Dóra, 3.: 

Széles Judit. A két különdíjas: Bunda 
János és Vancsura Rita lett. 

A kiállítás megtekinthető október 
26-áig, hétfőtől csütörtökig 9 és 16 
óra között, pénteken előzetes beje-
lentkezéssel (tel.: 278-0710).

Szabó Magda 
számokban                  
51 könyv; 13 regény; 
10 ifjúsági és gyermek-
könyv; 10 színmű- és 
drámakötet; 3 verses-
kötet; 42 nyelvű fordí-
tás; 11 megfilmesített 
mű; 22 hazai és nem-
zetközi díj. Műveit több 
mint 40 nyelvre fordí-
tották le, többre, mint 
a Nobel-díjas Kertész 
Imréét, vagy a korábbi 
listavezető Márai Sán-
dorét. A legnagyobb 
világsiker az 1987-ben 
megjelent Az ajtó című 
regény lett. A Le Figaro 
kritikusa azt írta: „A 
magyar irodalom ékkö-
ve, csak Flaubert-hez és 
Prousthoz mérhető.”

Csendéletek a Csepel Galériában

fotó: Tóth Beáta
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Három évvel ezelőtti megalakulását 
ünnepelte a Csepel Utánpótlás Spor-
tegyesület a Hollandi úti Sport-, Sza-
badidő- és Rendezvényközpontban. 
 
Az ünnepségen – amelyre Borbély Lé-
nárd polgármester is ellátogatott – az 
egyesület vezetői, edzői, az egyesület-
ben futballozó gyerekek és szüleik vet-
tek részt. Borbély Lénárd polgármester 
köszöntőjében elmondta: a Csepel Után-
pótlás SE abból a 25 éve működő csepeli 
diáksport-egyesületből nőtt ki, amely-
nek Jenei János volt az elnöke. 

Mindenki sportolhasson
Az önkormányzat célja három évvel 
ezelőtt egy olyan klub létrehozása volt, 
amely – anyagi helyzettől függetlenül 
– sportolási lehetőséget biztosít a ke-
rületben élő gyerekek számára. A pol-
gármester kitért arra, hogy az egyesület 
az „élni és élni hagyni” jegyében jött 
létre, vagyis a Csepel Utánpótlás SE 
nem a kerületben működő többi labda-
rúgó utánpótlás-egyesület ellenében jött 
létre. Bejelentette, hogy a napközis tá-
bor területén hamarosan elkezdődik az 
egyesület sportpályájának és öltőzőinek 

építése, meg-
valósítva ezzel 
régi álmukat, 
hogy az egye-
sületnek saját 
otthona legyen. 
A Béke téri 
sporttelep-

pel kapcsolat-
ban elmondta, 
az egyesület-
nek még egy-
éves szerződé-
se van a Csepel 
SC Alapítvány-
nyal. Megerő-

sítette, ameddig ő a polgármester, nem 
fogja engedni, hogy ott lakóparkot léte-
sítsenek, mert a Béke téri sporttelep kö-
zös értékünk. 

Emlékzászló aláírásokkal
A köszöntő után az egyesület vezetősége 
átnyújtott a polgármesternek egy külön 
erre az alkalomra készített emlékzászlót, 
amelyet az egyesület minden tagja alá-
írt, valamint egy focimezt, hátán a 3-as 
számmal, utalva a hároméves fennállás-
ra. Az emlékmezt az egyesület alapító 
tagjai – Jenei János, Kálcsics Ferenc, 
Fazekas Attila – is megkapták. Ezután az 
edzők a kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tó gyerekeket díjazták. Jutalmat kaptak 
azok is, akik a legtöbbször vettek részt az 
edzéseken. A díjátadás után minden gye-
rek kapott egy piros Csepel-mezt. 

Ovifoci térítésmentesen 
Jenei János elmondta, az 

egyesületben 13 edző 
foglalkozik a mintegy 

400 gyermekkel. 
Kiemelte az óvo-

dai programot, 
amelynek során 
a focizni vágyó 

óvodásoknak 
délelőttönként 

térítésmen-
tesen edzést 

tartanak. To-
vábbra is alap-

elv, hogy anyagi 
helyzettől füg-

getlenül mindenki 
járhasson edzésre, 

ezért az egyesületi tagdíj 
háromezer forint, amelyet 

rászorultság esetén elengednek. 

Az ünnepség stílusosan egy jó han-
gulatú focimeccsel zárult, amelyen az 
egyesület felnőtt csapata mérte össze 
az erejét az edzők ellen. Az ünnepség 
díszvendége Telek András, a Ferencvá-
ros egykori válogatott labdarúgója volt. 
• Lass Gábor

Ünnepelt a Csepel Utánpótlás SE

Sokan kaptak jutalmat
jó teljesítményükért

fotó: Verm
es T

ibor



csepeli hírmondó 13

Kedves Csepeliek!

Tisztelettel várom Önöket október 
20–28. között a Papp László 
Budapest Sportarénában!
Szurkoljunk együtt a lányoknak 
és fiúknak, akik közül sokan 
Csepelről indultak.

Németh Szilárd
elnök, Magyar Birkózó Szövetség

Ritter Árpád vezetésével 
a nők vették át a mátraházi 
edzőcsarnokot Gulyás Ist-
vánéktól. A magyar csapat 
legjobbjai egytől egyig ott 
voltak a szőnyegen, sérülés 
miatt senki sem hiányzott. 

Sastin Marianna (62 kg) 
munkáját – aki az eddigi 
egyetlen magyar női világ-
bajnoki címet éppen öt éve a 
Papp László Sportarénában 
nyerte – férje, Wöller Ákos 
mellett az örökmozgónak 
tűnő nyolc hónapos kisfia, 
Olivér is közelről figyelte. 
A női szakágat ez évtől irá-

nyító Ritter Árpád úgy érzi, 
jó felkészülésen vannak túl,  
s képesek lehetnek egy 
éremre, s további egy pont-

szerző hely megszerzésére 
tanítványai. Öt éve remekül 
sikerült a nőknek a világbaj-
nokság, hiszen Sastin diada-

la mellett Barka Emese (59 
kg) bronzérmes lett. Előbbi 
ezúttal nem vár magától ha-
sonlóan kiugró eredményt, 
mint mondta, a szülés után 
nem lehetnek ilyen vérmes 
reményei, s nagyban függ 
majd a sorsolástól, hogy 
meddig jut. Úgy vélte, az 
ereje megfelelő, inkább a 
birkózó részben van lema-
radása, hiszen az maradt 
ki a terhessége alatt, majd 
közvetlenül a szülés után. 
Barka helyzete más, ő nem 
írná alá előre a bronzérmet, 
szeretne ugyanis előrébb vé-
gezni, s úgy érzi, jó formá-
ban van ehhez. Mellettük a 
kapitány a felnőtteknél már 
korábban Európa-bajnoki 
érmet nyert Galambos Ra-
mónától (55 kg) és Németh 
Zsanettől vár jó szereplést, 
illetve Dénes Mercédesz 
(53 kg) javuló formájában 
is bízik. „A világbajnoksá-
gon a nőknél nem lesznek 
számra hatalmas mezőnyök, 
ám minden súlycsoport sűrű 
lesz, mert olyan versenyzőket 
indítanak, akiktől érmet vár-
nak hazájukban. Mindez azt 
jelenti, hogy könnyű beme-
legítőmeccsre nem nagyon 
számíthatunk” – nyilatkozta 
a Magyar Távirati Irodának 
Ritter Árpád.

Birkózó amazonok

BIRKÓZÁS

Galambos Ramóna Barka EmeseDénes Mercédesz

Sastin Marianna
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Bácsi Péter semmit sem bíz a vé-
letlenre. A Ferencváros világ- és 
Európa-bajnoka a legutóbbi buda-
pesti vb-n egy sérülés miatt nem 
tudott küzdőtérre lépni. Most kü-
lönösen figyel minden részletre, 
valamint a formaidőzítésre, és 
minden vágya, hogy a legjobb 
formában kezdje meg az október 
20-án kezdődő világbajnokságot.

„Nem engedhetem meg magam-
nak azt, hogy még egyszer meg-
történjen ez velem. Próbálom az 
edzéseimet utólag is elemezni, a 
cél, hogy a felkészülés során a 
leghatékonyabb munkát tudjam 
végezni” – mondta a világbajnok. 

„Az olimpia után a világbajnok-
ság a legrangosabb világverseny. 
Ráadásul erről a vb-ről már 
tudjuk, hogy a legnagyobb lesz. 
Gigamezőny érkezik Budapestre, 
a legjobbak lesznek itt. És termé-
szetesen mi is ott leszünk” – tette 
hozzá Bácsi Péter. 

Minden idők legnagyobb birkó-
zó-világbajnokságán 114 ország 
910 versenyzője indul. A világ-
verseny nyolcadik napján egyéb-
ként Orbán Viktor miniszterel-
nök a helyszínen tekinti meg a 
döntőket, a Nemzetközi Olimpiai  
Bizottság elnöke, Thomas Bach 
társaságában.

Bácsi: most minden 
részletre figyelek

Szépen javul Kiss Balázs térde. A 
magyar kötöttfogású birkózóválo-
gatott klasszisa a hazai rendezésű 
világbajnokságra készül, legutóbb 
Minszkben versenyzett, ahol egy sé-
rülés miatt visszalépett.

„A jobb térdem fájdult meg, nincs 
semmi komolyabb probléma. Minszk-
ben azért döntöttünk a visszalépés 
mellett, mert nem szerettem volna 
kockáztatni a vb-indulást” – kezdte a 
világbajnok, aki jelenleg Tatán készül 
a válogatottal. „Most már jó formá-
ban vagyok, és úgy készülök erre a 
vb-re, mint bármelyik másik világver-
senyre. Nem akarom magam terhelni 
azzal a tudattal, hogy most a hazai 
közönség előtt nagyobb elvárás, és 
sort lehetne még folytatni… Röviden: 
nincs bennem megfelelési kényszer” – 
tette hozzá Kiss.

A 97 kilogrammban induló birkózó 
szerint a tatai mezőny kiváló arra, 
hogy jól felkészüljenek a világbaj-
nokságra. 

„Nagyon erős mezőny verődött ösz-
sze. Hétvégenként ugyan hazame-
gyünk, de a vb-ig már itt maradunk. 
Kiegyensúlyozott vagyok, tudom, 
hogy a lehető legjobb formába ke-
rülök majd, amikorra szőnyegre kell 
lépnem. Sokan mindig hozzáteszik a 
nevemhez, hogy ő az a sportoló, aki 
túl van a harmadik ikszen, de ez nem 
zavar. Arra azonban büszke vagyok, 
hogy húsz évvel ezelőtt, 15 évesen, 
első világbajnokságomon serdülő-
ként vb-aranyat szereztem, azóta sok 
szép élményben volt részem, és most, 
35 évesen is képes vagyok arra, hogy 
érmeket gyűjtsek a világversenyeken” 
– mondta a BVSC birkózója.

Kiss: nincs bennem 
megfelelési kényszer

BIRKÓZÁS
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Orbán Viktor miniszterelnök a Kos-
suth rádió Jó reggelt, Magyarország! 
című műsorában úgy fogalmazott: a 
Brüsszelben ma hatalmon lévő beván-
dorláspárti erők a májusi európai parla-
menti (EP) választásig mindent át akar-
nak erőltetni, mert előfordulhat, hogy a 
szavazás után egy bevándorlást elutasí-
tó többség jön létre a kontinensen.

Az Európai Bizottság ezért most köz-
zétette programját arról, mit kellene 
sürgősen végrehajtani, ami – a mi-
niszterelnök értékelése szerint – „hor-
rorgyűjtemény egy magyar ember szá-
mára”. Ugyanis állandó betelepítési 
programról, legális migrációs útvona-
lak megnyitásáról, afrikai országokkal 
közös kísérleti migrációs programokról 

és humanitárius vízum bevezetéséről 
szól, továbbá bevonná az NGO-kat a ví-
zumelbírálásba, elvenné a határvédel-
met a tagállamoktól, és átadná a Fron-
texnek, ahol már nem határvédelemről 
beszélnek, hanem határmenedzsment-
ről – fejtette ki. „A határvédelem szó 
azt jelenti, a határ, amit megvédünk, a 
határmenedzsment azt jelenti, hogy van 

ott valami, 
amin az át-
jutást vala-
hogy el kell 
intézni. Ez 
egy teljesen 
más gondol-
k o d á s m ó -
dot kifejező 
kategór ia, 
illetve defi-
níció” – fo-
galmazott.

Magyarországon van Eu-
rópa egyik legstabilabb 
kormánya – jelentette ki 
Orbán Viktor miniszter-
elnök Budapesten  Recep 
Tayyip Erdogan  török el-
nök társaságában.

A kormányfő azt mondta, Tö-
rökországnak is stabil a kor-
mányzati rendszere, és egy 
erős felhatalmazású vezetője 
van, és abban bízik, hogy a 
stabil kormányok gazdasági 
együttműködése nagy siker-
re vezet majd. A miniszterel-
nök arról is beszélt, a magyar 
gazdaságnak kulcskérdés 
a versenyképesség, és bár 
Magyarország ma már egy 

versenyképes országnak te-
kinthető, de „egyáltalán nem 
vagyunk megelégedve a mos-
tani állapotokkal”. A magyar 

gazdaság versenyképessé-
gét radikálisan javítani kell, 
ezért a kormány hamarosan 
– talán már ezen a héten – el-

fogad egy versenyképességet 
segítő akciótervet – közöl-
te.  A magyar kormány 2010-
ben úgy döntött: egy sajátos 
magyar, a munkahelyterem-
tésre, az adócsökkentésre és a 
béremelésekre épülő modell 
felépítésén keresztül fogja ezt 
megteremteni – közölte a mi-
niszterelnök, kiemelve, hogy 
a magyar gazdaság bővülése 
stabil, karnyújtásnyira van a 
teljes foglalkoztatottság, és 
jövőre folytatódnak az adó-
csökkentések.

Brüsszelben gőzerővel gyártják  
a betelepítési programokat

Erdogan Budapesten

Orbán: a magyar 
kormány az egyik 
legstabilabb 
Európában

Nő a gondozási díj összege 
„Folyamatosan érjük el azokat a társadal-
mi csoportokat, amelyek nehéz helyzetén 
segíteni tudunk” – mondta a kormányfő. 
Az ápolásra szoruló gyermekek után járó 
díj összege havi 100 ezer forintra nő, a cél 
pedig az, hogy 2022-re a díj elérje az ak-
kori minimálbér összegét. Hozzátette, azok 
gondozási díját is emelik, akik nem a gyer-
mekeiket ápolják otthon.

fo
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Csaknem nyolcezerrel növelné a kor-
mány a Magyar Honvédség létszámke-
retét – tette közzé a Magyar Honvéd ma-
gazin szerdán a Facebook-oldalán.

A parlament honlapján olvasható határo-
zattervezet szerint majdnem minden ál-
lománycsoportban magasabb lenne a lét-
számkeret a jelenleg hatályban lévőnél. 
Összesen 7950-nel emelnék a honvédség 
létszámát, az eddigi 29 700-ról 37 650-re.
A tisztek létszáma 5690-ről 6600-ra, az 
altisztek száma 8845-ről 10 200-ra, a 
legénységi állomány 7895 főről 13 200 

főre emelkedne. Emellett a honvéd 
tisztjelöltek száma 500-ról 800-ra, az 
altisztjelölteké 100-ról 250-re nőne. A 
javaslatban – amit Benkő Tibor hon-
védelmi miniszter jegyez – az szerepel: 
a honvédség szervezeteinek fejleszté-
se, a katonai szervezetek által ellátott 
feladatrendszer módosulása, a Zrínyi 
2026 honvédelmi és haderőfejlesztési 
program keretei között megvalósítan-
dó célkitűzések nyomán indokolttá vált 
az engedélyezett létszámkeret ismételt 
megállapítása és az állománycsoportok 
közti arányok optimalizálása.

„A képességfejlesztési célok megvaló-
sítása érdekében és a 2026-ra tervezett 
végállapot elérésére, a keretszám teljes 
felhasználására, a státuszok rendszeresí-
tésére ütemezetten, csak a feladat tényle-
ges végrehajtásakor kerül sor” – olvas-
ható a javaslatban.

Növelnék a honvédség létszámkeretét
MAGYARORSZÁG

A szeptember eleje óta eltelt több mint 
egy hónap alatt 50 ezer gépjármű kelt 
át a Sajó Muhi és Köröm közötti sza-
kaszán felépített pontonhídon. Az öt-

venezredik átkelő jármű utasát a hely-
színen köszöntötte Németh Szilárd, a 
Honvédelmi Minisztérium parlamenti 
államtitkára.

A politikus a helyszínen el-
mondta, a környéken élők 
közül sokan tanulnak és 
dolgoznak a közeli Tiszaúj-
városban, így a pontonhíd 
sok kilométernyi kerülőtől 
kíméli meg az embereket, 
akik összességében mintegy 
tízmillió forintot spórolhat-
tak a katonai átkelőnek kö-
szönhetően. „Ha nem lenne 
a pontonhíd, akkor a kompot 
kellene igénybe venni, vagy 
pedig napi kétszer 40 kilo-
métert utazhatnának körbe 
– természetesen átlagról be-
szélek. Szerintem ez nagyon 
nagy könnyebbség az embe-
rek számára, és ezt azért tud-
juk megtenni, mert a Magyar 
Honvédség rendelkezik egy 
olyan képességgel, amely a 
folyókon való átkelést segíti” 
– hangsúlyozta.

Németh Szilárd kitért arra is, műsza-
konként 24 katona teljesít szolgálatot a 
híd mellett: műszaki katonák, búvárok 
és egészségügyi személyzet. Az elmúlt 
több mint egy hónapban 21 500 mun-
kaórát dolgoztak a katonák, és mintegy 
15 ezer ember életét könnyítették meg 
– tette hozzá az államtitkár, aki reggelit 
is vitt a hídnál dolgozó katonáknak.

A pontonhíd várhatóan november 15-
éig, a kesznyéteni híd felújításáig üze-
mel, a hátralevő időben még ötvenezer 
átkelőre számítanak. Az államtitkár 
kiemelte a szentesi MH 37. II. Rákóczi 
Ferenc Műszaki Ezred szakemberei-
nek teljesítményét, megjegyezve, hogy 
a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderő-
fejlesztési Program keretein belül az 
alakulatot is modernizálják, például 
nagy teherbírású járműveket szereznek 
majd be.

Az ötvenezredik átkelő gépjárműben 
utazót, Nagyné Fekete Katalint az ál-
lamtitkár, valamint Koncz Ferenc or-
szággyűlési képviselő és a környező te-
lepülések polgármesterei köszöntötték. 
A kesznyéteni asszony a kisfiát és ba-
rátnője gyermekét vitte óvodába, illet-
ve iskolába Tiszaújvárosba. Elmondta, 
nagyon örül, hogy nem kell mindennap 
kétszer negyven kilométert kerülnie, és 
20-25 perc alatt elérheti a várost.
• Forrás: Honvédelem.hu

Már ötvenezer jármű 
kelt át a pontonhídon

Az ötvenezredik 
átkelő Nagyné 
Fekete Katalin 
és kisfia volt
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Hozzávalók: 
 • 1,5 kg császárhús
 • 2 fej vöröshagyma vékonyra szeletelve
 • 1 fej fokhagyma vékonyra szeletelve 
 • 10 dkg mangalicazsír 
 • 1 pohár sör 
 • 3 evőkanál méz
 • só, bors

A császárhúst sózom, borsozom és egy 
kicsit állni hagyom. A tepsit kikenem 
mangalicazsírral, belefektetem a húst, 
beleteszem a vékonyra szeletelt hagy-
mát, fokhagymát és a mézet, majd 

aláöntök egy pohár sört. Lefedem alufóliával és 140 fokos előme-
legített sütőbe helyezem. Kb. 2 órán keresztül sütöm így - néha 
a saját zsírjával locsolgatom. Amikor megpuhult, leveszem róla a 
fóliát, meglocsolom ismét a saját zsírjá-
val és 200 fokra felveszem a sü-
tőt. Mindkét oldalát pirosra 
sütöm.

Frissen, főze-
lékkel tála-
lom, vagy 
másnap 
hidegen, 
a meg-
dermedt 
zsírjával 
megkent 
friss ke-
nyérrel fo-
gyasztjuk. 

Németh Szilárd: így főzök én

Zsírjára sült 
császárhús

Felmérés a lakás-
piac jellemzőiről 
A Központi Statisztikai Hivatal Csepelen 
október 12-e és december 6-a között a 
lakáspiac jellemzői feltárására irányuló 
Lakbérfelmérés című adatfelvételt vé-
gez. Ennek célja, hogy felmérje a bérelt 
magánlakásban élők lakáskörülményeit. 
A Magyarországon felkeresendő 15 ezer 
cím kijelölését statisztikai módszerrel, 
véletlenszerű kiválasztással hajtották 
végre. A kérdezők október 12-e és no-
vember 30-a között, személyesen veszik 
fel a kapcsolatot a kijelölt címen élő adat-

szolgáltatókkal. Amennyiben az ott lakók 
piaci magánbérlőként élnek a címen, ak-
kor kétféle módon válaszolhatják meg a 
kérdőívet: 1. személyes interjú keretében, 
a kérdezőnek válaszolva. 2. önállóan, az 
interneten elérhető elektronikus kérdőív 
kitöltésével. (A kérdőív a www.ksh.hu/
lakberfelmeres oldalon érhető el, a belé-
péshez szükséges jelszót a kérdező adja 
át a címen élőknek.) A kérdőívet kitöltők 
és a nyereménysorsolásra jelentkezők 
között decemberben tableteket és egyéb 
értékes ajándékokat sorsolnak ki. Az 
adatszolgáltatás önkéntes és név nélküli. 
Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag 
statisztikai célra, összesítve közlik, azokat 

más szervek, személyek részére nem ad-
ják ki, a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény, valamint az Európai Unió 
2016/679 sz. Általános adatvédelmi ren-
deletének (GDPR) megfelelően. Az adat-
gyűjtést végrehajtó kérdezők fényképes 
igazolvánnyal rendelkeznek. A lakosság 
és az önkormányzatok számára hétfőtől 
csütörtökig 8.00 és 16.30, pénteken 8.00 
és 14.00 óra között a 06-80/200-766 in-
gyenes zöldszámon adunk további fel-
világosítást, valamint a lakinfo@ksh.hu 
e-mail címen is fordulhatnak hozzánk. 
Az adatfelvétellel kapcsolatosan a www.
ksh.hu\lakberfelmeres internetes oldal 
nyújt bővebb tájékoztatást. 

Levél a lakóktól
Idős hölgy kereste fel nem régiben 
a szerkesztőséget, s egy kézzel írott 
levelet hozott, melyet hatvan lakó-
társa nevében írt. Ebben megköszö-
nik Makray Barbara önkormányzati 
képviselő munkáját és közreműködé-

sét, amellyel segítette a csillagtelepi 
társasházban lakók, tulajdonosok 
gondjainak megoldását. A levélből 
kiderül, hogy a Vénusz utcai épüle-
tek előtti járda burkolatát kijavítot-
ták, a járda melletti kátyúkat fel-
töltötték, s a forgalomcsökkentéssel 
kapcsolatos kérésük is megoldódott. 

„A tulajdonosok számára a nyugal-
mat és a biztonságot jelentik ezek a 
figyelmességek, amik megkönnyítik 
a mindennapi életünket, amit ezúton 
nagyon szépen köszönünk!” – áll a 
levélben. (A levél, illetve a levélíró-
val kapcsolatos adatok szerkesztősé-
günkben megtekinthetők.)
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Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk október 29-én, hétfőn jelenik meg.

IM
P

R
E

S
S

ZU
M

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. október 22.

Sorsoltunk! Az október 4-ei skandináv rejtvény nyertese: Magyar Rudolfné 1212 Budapest, Görgey Artúr tér. A gyerekrejtvény nyertese: Józsa Alexandra 
Lilla 1214 Budapest, Nyírfa utca. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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1. Összejövetel

2. Felsőoktatási intézmény

3. Iparban dolgozó ember

4. Őszi hónap

5. A hadsereg tagjai

6. Oroszország fővárosa

7. Hosszú szárú, belebújós lábbeli

8. Tanulók

9. Lőfegyver

10. Hazájáért sokat tevő ember

11. Átállás az ellenség oldalára, ígéret megszegése

12. Körkörösen mozgó levegő

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a vastagabb 
vonallal kiemelt oszlopban olvashatod! 

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Aradi vértanúk
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NézzeN be hozzáNk, megéri!Folyamatos 
akciók! %

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek 10–18-ig; Szombat 10–13-ig        Tel.: +36-30-160-74-67

Nyitva tartás: Hétfő–Péntek 9–17-ig;  Szombat 9–14-ig 
Tel.: +36-30-160-74-64

1039 Bp. Hadrianus utca 9. 
(Volt fitness terem helyén)

1214 Bp. ii. Rákóczi Ferenc út 277. (csepel)

www.pegabutor.hu

www.pegabutor.hu

Egyedi konyhák! 

tolóajtós komód: szafari 
francia- 
ágy:

Csak  

97.500.- 
Forint

Az egyedi bútorkészítési, -szerelési 
igényeket is teljesítjük.  
Bútorrendelés és -szállítás rövid határidővel. 

m szekrénysor 400: 

kréta 
sarok:

Csak  

38.000.- 
Forint

Csak  

162.800.- 
Forint

Csak  

185.700.- 
Forint

PROGRAM/HIRDETÉS

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-sz: 12–19; k-cs-p: 10–17; 
sz: 9–14

A könyvtár ünnepi nyitva tartása: 
Október 20-a, 9-14 óra; október 22-e és ok-
tóber 23.: zárva; október 24-e 12-19 óra; no-
vember 1-e: zárva; november 2-a: zárva; no-
vember 3-a: zárva; november 5-től: 12-19 óra 

Gyerekeknek ajánljuk: 
November 9.: 10-10.45: Kerekítő mondó-
kás móka 0-3 éveseknek – játékos foglalko-
zás. Vezeti: Farkas Katalin óvodapedagógus 
vezeti. A foglalkozások ingyenesen látogat-
hatók, feltétel regisztrált olvasójeggyel. 
November 17-e, 11 óra: Csicsergők kéz-
műves kuckója. A foglalkozáson kerámia 
virágokat festünk és szélcsengőt készítünk. 
Ingyenesen látogatható, olvasójeggyel.
Ingyenes diafilmkölcsönzés Több mint 
200 új mese diafilmmel várjuk a szülőket.

Felnőtteknek ajánljuk:
Október 24-e, november 7-e, 17 óra: 
EZ(O)KOS klub – Denke Ibolya spirituális 
pszichológiai tanácsadó , numerológus vár-
ja beszélgetésre a régi és új érdeklődőket.
November 12-e, 17 óra: Író-olvasó talál-
kozó Somogyi Feri író, újságíróval. 
November 14-e, 17 óra: Helytörténeti 
esték: a Csepeli Szabadkikötő története - 
előadás. Közös rendezvény a Csepeli Hely-
történeti és Városszépítő Egyesülettel.

A könyvtár minden rendezvénye ingyenes, 
várjuk szeretettel!   

Személyes színházjegyvásárlási lehetőség 
minden hétfőn 16-18 óra között. Novák 

Zoltánné Rózsa: novak.rozsa@gmail.com, 
tel: 06/304141684

20 órás (4 délelőtt) számítógépes tanfo-
lyam idősebbek részére:  Tanfolyam díja: 
2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft) 70 év 
felett tagság ingyenes, csak a tanfolyami 
díjat kell fizetni. A jelentkezés folyamatos. 

Minden kedden 10 órától Kanaszta-csata 
kártyaklub. 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és -haszná-
lati foglalkozásokra, előzetes bejelentkezés 
szükséges: 276-3512, Juhász Gáborné

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

Kéthetente új könyvek!  70 féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! Használt 
könyvek kiárusítása: 100 Ft/könyv! 

* * *
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 állományából kivont jó állapotú 
használt folyóiratok kedvezményes vására! 
(Családi lap, Interpress Magazin, Otthon, 
Story,  Praktika)

Kineziológiai Klub: Két hetente, szerdán, 
16.30-tól. Klubvezető: Novák Ágnes. Legkö-
zelebb: okt. 31.: Hajtóerőink az életünkben     

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk 
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubve-
zető: Gubányi Gábor. Legközelebb: nov. 7.

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás és 
iskolás csoportokat. Könyvújdonságok: 
kéthetente várják a kedves olvasókat! 

Ingyenes beiratkozási lehetőség: 70 év 
felettieknek és 16 év alattiaknak. Internet-
használat.

További hírek, információk: 
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar

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

ÚJDONSÁG! Diafilmek kölcsönzése in-
gyenesen, 2 hétre. Kéthetente új köny-
vek, friss folyóiratok érkeznek. 

A könyvtár állományából kivont folyóira-
tok 100 Ft/db áron megvásárolhatók. (Diéta 
és Fitnesz, Éva, Kertbarát Magazin, Kreatív 
kötés, Nők Lapja kiadványok, National Geo-
graphic, Praktika, Természetgyógyász stb.)

Matematika-korrepetálás október 
3-tól minden szerdán 15.30-tól.
Meridiántorna: okt. 18., 15 óra
Szemtorna: okt. 18., 15.30
Horgoló-klub:  minden csütörtök 10 óra

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan,
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitva tartási időben.

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

Csepel Színházi Esték
Október 24-e, 19.00: Pasik a pácban – ko-
média két részben a Gergely Theáter előadá-
sában. Szereplők: Csomor Csilla, R. Kárpáti 
Péter, Csonka Zsuzsanna, Heller Tamás, Szán-
tó Szandra, Némedi-Varga Tímea

November 27-e, 19.00: A miniszter 
félrelép – bohózat 2 részben a Bánfalvy 
Stúdió előadásában. Szereplők: Gesztesi 
Károly, Beleznay Endre, Harmath Imre, 
Száraz Dénes 

Program 
Október 27-28.: X. Országos Öregtáncos 
Találkozó közel húsz szenior táncegyüttes 
részvételével.

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd 8.00–14.00; 
csütörtök 13.00–19.00

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Október 30., 16.00: A 70 éves Gyimesi Lász-
ló Nagy Lajos-díjas író, költő, kritikus, Sár-
kánykarmú ősz című kötetének bemutatója.

Galéria 21
Október 25-ig Csendélet és tárgyfotó – a 
Stemmer Ferenc Fotóklub tárlata

Oktatás: 
OKJ-s dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések.
ANGOL-NÉMET nyelvtanfolyamok: meg-
lévő csoportokhoz csatlakozási lehetőség! 

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, 
Zumba-fitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, 
Nyugdíjas Nosztalgiaklub, Nyugdíjas Szenior 
Táncklub, Bánóczi Cardio-Box, Otthon Theat-
rum Társulat

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

ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hét-
fő-csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztá-
ra: hétfő–péntek: 16–18, és az előadások 
előtt egy órával.

* * *

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

III. Csendélet Biennálé. A csoportos tárlat 
október 26-ig látható.  

* * *

ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29., 
tel.: 234-2947; 06-70/209-9617 
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com

Október 20-a, 17 óra: Szín-kép-for-
ma-kompozíció-faltúra - a Fővárosi Festő 
Stúdió festészetnapi kiállításának meg-
nyitója.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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A luxus csokoládé gyártásban világszerte ismert  
GHRAOUI csokoládé csepeli telephelyére keres egy műszakban 

(hétfőtől-péntekig), azonnali kezdéssel 
gyártósori munkás  

(csomagoló, festő) pozícióba munkatársakat. 
 
Főbb feladatok: 
§ édesipari termékek gyártási folyamatának a műszakvezetés által meghatározott 

fázisa szerinti feladatok elvégzése 
§ gyártósoron végzett munka 
§ töltelékek, masszák stb. készítése  
§ kézi bevonatok gyártása 
§ dobozok hajtogatása, címkézése 
§ anyagmozgatás – 5-10 kg 
§ gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása 
 
Elvárások: 
§ kulturált megjelenés 
§ munkájára igényes 
§ tisztaság- és rendszerető 
§ szakirányú végzettség előnyt jelent 
§ gyakorlat hasonló munkakörben előny 
 
Amit kínálunk: 
§ családias munkahelyi légkör  
§ kedvezményes étkezés 
§ cafetéria – étkezési jegy 
§ karrier- és előre lépési lehetőség 
§ határozott és határozatlan munkaviszony 
 
Munkavégzés helye: 
Csepel  
 
Fontos tudnivaló, hogy az általunk gyártott termékek kiváló minőségének 

biztosítása érdekében, munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség! 
 

A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com e-mail címen várjuk 2018 
október 4-ig! 

A luxus csokoládé gyártásban világszerte ismert
GHRAOUI csokoládé csepeli telephelyére keres egy műszakban

(hétfőtől-péntekig), azonnali kezdéssel
GYÁRTÓSORI MUNKÁS
pozícióba munkatársakat.

Főbb feladatok:
• édesipari termékek gyártási folyamatának a műszakvezetés által  

meghatározottfázisa szerinti feladatok elvégzése
• gyártósoron végzett munka
• töltelékek, masszák stb. készítése
• kézi bevonatok gyártása
• dobozok hajtogatása, címkézése
• anyagmozgatás – 5-10 kg
• gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása
Elvárások:
• kulturált megjelenés
• munkájára igényes
• tisztaság- és rendszerető
• szakirányú végzettség előnyt jelent
• gyakorlat hasonló munkakörben előny
Amit kínálunk:
• családias munkahelyi légkör
• kedvezményes étkezés
• cafetéria – étkezési jegy
• karrier- és előre lépési lehetőség
• határozott és határozatlan munkaviszony
Munkavégzés helye:
• Csepel
Fontos tudnivaló, hogy az általunk gyártott termékek kiváló minőségének
biztosítása érdekében, munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség!
A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com e-mail címen várjuk
2018 november 1-ig!

 
 

A luxus csokoládé gyártásban világszerte ismert  
GHRAOUI csokoládé csepeli telephelyére keres egy műszakban 

(hétfőtől-péntekig), azonnali kezdéssel 
gyártósori munkás  

(csomagoló, festő) pozícióba munkatársakat. 
 
Főbb feladatok: 
§ édesipari termékek gyártási folyamatának a műszakvezetés által meghatározott 

fázisa szerinti feladatok elvégzése 
§ gyártósoron végzett munka 
§ töltelékek, masszák stb. készítése  
§ kézi bevonatok gyártása 
§ dobozok hajtogatása, címkézése 
§ anyagmozgatás – 5-10 kg 
§ gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása 
 
Elvárások: 
§ kulturált megjelenés 
§ munkájára igényes 
§ tisztaság- és rendszerető 
§ szakirányú végzettség előnyt jelent 
§ gyakorlat hasonló munkakörben előny 
 
Amit kínálunk: 
§ családias munkahelyi légkör  
§ kedvezményes étkezés 
§ cafetéria – étkezési jegy 
§ karrier- és előre lépési lehetőség 
§ határozott és határozatlan munkaviszony 
 
Munkavégzés helye: 
Csepel  
 
Fontos tudnivaló, hogy az általunk gyártott termékek kiváló minőségének 

biztosítása érdekében, munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség! 
 

A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com e-mail címen várjuk 2018 
október 4-ig! 

A luxus csokoládé gyártásban világszerte ismert
GHRAOUI csokoládé csepeli telephelyére keres egy műszakban

(hétfőtől-péntekig), azonnali kezdéssel
RAKTÁROS

pozícióba munkatársakat.

Főbb feladatok:
• beérkező áruk, termékek átvétele, ellenőrzése
• lista alapján az áruk ellenőrzése, összekészítése
• raktári rend fenntartásának biztosítása
• a raktári helyiségek tisztán tartása
• kiadott feladatok elvégzése, az önálló munkavégzés mellett
• anyagmozgatás – kézileg, hidraulikus emelővel, targoncával
Elvárások:
• ulturált megjelenés
• munkájára igényes
• tisztaság- és rendszerető
• targoncavezetői jogosítvány + tapasztalat
• műszaki beállítottság
• precíz munkavégzés
• gyakorlat hasonló munkakörben
• B kategóriás jogosítvány, C kategóriás előnyt jelent
Amit kínálunk:
• családias munkahelyi légkör
• kedvezményes étkezés
• cafetéria – étkezési jegy
• karrier- és előre lépési lehetőség
• határozott és határozatlan munkaviszony
Munkavégzés helye:
• Csepel
Fontos tudnivaló, hogy az általunk gyártott termékek kiváló minőségének
biztosítása érdekében, munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség!
A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com e-mail címen várjuk
2018 november 1-ig!

HIRDETÉS

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, beke-
rítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmentes-
ség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabályos 
36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az utcá-
ban. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
NAPOS, száraz, évekre bérelhető, bútorozatlan, ingatla-
nügynök-mentes, kiadó lakást keresek 35 nm-ig, épeszű 
bérleti díjjal, október végétől. Független, egyedülálló nő 
vagyok. T.: +36 20 965 0745________________________________________ 
ELADÓ egy Ady Endre utcai 3 szobás lakás. T.: 06 30 285 3334________________________________________ 
KEDVES Camino-s zarándok társak és jó érzésű Emberek! 
Szeretnék bérelni emberi áron egy bútorozatlan lakást. Hála 
és köszönet: 06 20 358 5433________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 20 mFt. T.: 06 70 375 91 73.________________________________________ 
SZIGETÚJFALUBAN hétvégi telek faházzal eladó. Kertészke-
désre és pihenésre is alkalmas. T.: 06 70 202 7227________________________________________ 
KIADÓ garzont keresek T.: 06 30 594 5853

CSERE________________________________________ 
CSERÉLÜNK, csepeli két szoba, összkomfortos családi házat 
legalább háromszobás lakótelepire. T.: 06 1 420 3153

OKTATÁS________________________________________ 
MODERNTÁNC és Klasszikus balett felnőtteknek, csütör-
tökönként 18- 20 óráig szeretettel várja az érdeklődőket! 
Előképzettség nem szükséges. A férőhely biztosítása érdeké-
ben előzetes bejelentkezés szükséges; hétköznapokon 8 – 20 
óráig: 06 70 318 3077 A Stúdió teljes kínálata a honlapon, 
és a Facebook-oldalon található. Vitart Stúdió Csepel: 1214 
Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3. email:linda@laskaitreningek.hu 
web:laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GONDOZÁSI- eltartási szerződést kötnék egyedülálló idő-
semberrel családi házra T: 06 30 285 3334

ÁLLÁS________________________________________ 
ÉPÍTÉSI projektvezetőt keresünk műanyag nyílászárók 
beépítési munkálatainak koordinálására. Szolgálati autó és 
telefon, vidéki munkavégzés esetén szállás biztosított. 
Logisztikai raktárba keresünk raktárosokat két műszakos 
beosztásba a XXIII. kerületbe. Átlagos nettó: 200.000 Ft/hó.
Autószerelő munkatársakat keresünk kétműszakos beosz-
tással a XXIII. kerületben. Átlagbér nettó: 230.000 Ft/hó.
Fényező munkatársakat keresünk kétműszakos beosztással 
a XXIII. kerületbe. Átlagbér nettó: 220.000 Ft/hó. 
Autóvillamossági szerelő munkatársat keresünk kétműsza-
kos beosztással a XXIII. kerületbe. Átlagbér nettó: 220.000 Ft/hó.
Csomagoló/gépkiszolgáló munkatársat keresünk a XXII. 
kerületbe nappali munkavégzéssel. Bér átlag nettó: 155.000 
Ft/hó. Az említett pozíciókra jelentkezni az alábbi elérhető-
ségeken lehet: karrier@mads.hu vagy SMS-ben a 36 20 411 
3386 számon a munka megjelölésével. Részletek és további 
munkáink: www.madswork.hu.________________________________________ 
SZOBAFESTŐT, kőművest-, burkolót, segédmunkást felve-
szünk csapatunkba. T.: 06 20 998 2369________________________________________ 
AGILIS kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefonos 
irodai munkára, jó kommunikációs készséggel 100 eFt+juta-
lék bérezéssel. T.: 06 30 529 6446

CSOMAGOLÓ anyagot gyártó üzem betanított munkás 
pozícióra kollégákat keres azonnali kezdéssel teljes és rész-
munkaidőben. Feltétel: jó fizikum, terhelhetőség. 1183 Bp., 
Akadály u. 15. T.: 06-1/296-0370 ________________________________________ 
LÁNCOS konténeres, multiliftes tehergépkocsira gépjármű-
vezetőt keresünk! Feltételek: C, kategóriás jogosítvány; GKI 
kártya, gyakorlat előny. Telephely: XVIII. kerület. Jelentkezni 
8-16 óráig a 06 30 206 8150-es telefonszámon vagy önélet-
rajzzal r.peter@merkon.hu e-mail címen lehet. ________________________________________ 
CSEPELI kiwisun szolárium szalonba, teljes munkaidőbe, 
hosszú távra, recepciós munkakörbe fiatal lányokat kere-
sünk. Ha mosolygós, kedves személyiség vagy,  jól kommuni-
kálsz, türelmesnek és precíznek gondolod magad, jelentkezz. 
T.: 06-20-526-1951

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
FIGYELEM! Rossz akkumulátort, vasat, fémet, hulladékot 
vásárolok. Kiszállás díjtalan. T.: 06 30 461 7759________________________________________ 
MARUTI fehér - most vizsgázott – eredeti festés, nagyon 
szép állapotban, garázsból 83.000 km-rel eladó. Ár: 220 eFt. 
T.: 06 70 321 9191 ________________________________________ 
GÁBOR Eszmeralda műgyűjtőnő legmagasabb áron kész-
pénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttárgyakat, 
evőeszközök készleteket, aranyakat, szobrokat, borostyá-
nokat, porcelánokat. Kiszállás díjtalan. T.: 06 1 789 1693; 
06 30 382 7020 ________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék készpén-
zért. T.: 06-30-951-5322 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tar-
tályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra 
garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06-1-402-4330, 
06-20-491-5089 ________________________________________ 
FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS: kisebb munkálatokat, kő-
műves javításokat vállalok. T.: Kovács Gergely: 06 30 568 6255________________________________________ 
CSEPELI gázkészülék szerviz. FÉG gázkonvektor, cirkó, 
kombi cirkó javítása. Vízvezeték szerelés, dugulás-elhárítás. 
T.: 06 70 294 9915________________________________________ 
KÖSZÖRŰS kulcsmásoló a csepeli piacon, a Lottózó mellett. 
Mindent élez A-Z-ig. Olcsó, minőségi munka, megvárható. 
Nyitva: K-P:8-16, Sz:7-13. T.: 06 20 387 7059________________________________________ 
KÖZÖS képviselet, Társasházkezelés, Lakástakarék, Pénzügyi 
szolgáltatások, Ingatlan ügyletek: PRISCA Kft: 1215 Árpád u. 1. 
II. 223., T.: + 36 20 582 1745, www.priscakft.hu________________________________________ 
MISI CIPŐJAVÍTÓ. Kossuth Lajos u. 154-158. Kibővült szolgál-
tatásokkal várjuk régi és új vendégeinket. Cipő és zipzárjaví-
tás, ruhatisztítás, kés- olló élezés. Nyitva: H: 14-18, K-CS: 8-12, 
14-18; P.: 8-12, 14-17.________________________________________ 
VÁLTSA vissza üres aludobozát a CSEPEL TESCO-ban. Az üres 
sörösdoboz, energiaitalos- és üdítős aludoboz pénzt ér! Keres-
se az automatákat! www.mindendoboz.hu

RÉGISÉG________________________________________ 
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - múzeumok számára 
is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttár-
gyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: T.: 1 789-1693; 0630 898 5720

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



22 csepeli hírmondóPROGRAM/HIRDETÉS
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szakgimnázium

gimi

2018. november 15-17.

??
?

?

VI. csepeli
Pályaválasztási

börze

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

november 15. (csütörtök) 09.00-15.00
november 16. (péntek) 09.00-15.00

november 17. (szombat) 09.00-13.00
Telefon: 355-4032. Részletek a honlapon olvashatók!

www. csepelivaroskep.hu/szabomagda/

Bemutatkoznak a középiskolák

Csepel-102x64,75

2018. szeptember 28. 10:16:46

Karácsonyi vásár 
a csepel plázában
A teljesen megújult Csepel Pláza főbejárata előtt

4–6 nm-es faházaK és a bevásárlóközpont
földszintjén 2–6 nm-es pultoK 

Korlátozott számban bérelhetőK.

A vásár időpontja: 2018. Xi.16. – Xii. 24.
Érdeklődni: Tamáska Norbert 06-30-339-0358

CsepelPlazat_KER-90_szerzodes_20181008_102 x 65 mm  10/10/2018  10:48  Page 1

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 Mindent a szülésről dúlával, egyéni és/vagy 
csoportos beszélgetés várandós édesanyák számára. 
Kéthetente hétfőn, 15.30-17.00. Vezeti: Miskolcziné T. Ildikó

Egyszülős Klub Egy csoport szülőknek, akik egyedül nevelik 
egy vagy több gyermeküket. Kéthetente kedden: 16.00-17.00 

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. 

Mesekuckó (3-9 éves korig) Játékokkal, kézműves foglalkozással 
tarkított  mesefeldolgozás szakképzett munkatárs vezetésével. 
Kéthetente hétfőn: 17.00-18.00.

Fejlesztőpedagógus Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, 
tanácsadás iskolás korú gyermekek részére (6-16 éves korosztály). 
Hétfő: 14.30-16.30; szerda: 8.00-13.00, 14.00-17.00.

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!

1956-OS CSEPELI

BÜSZKESÉGPONT

A tárlat díjmentesen megtekinthetô az alábbi napokon 10 órától 16 óráig:
október 23. (kedd), november 17. (szombat).

Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.
 

Bôvebb felvilágosítás: Királyerdei Mûvelôdési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230.,
Tel.: 278-2747, e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A kiállítás október 23-án, kedden,
10 és 16 óra között folyamatosan látogatható!
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garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

asztalbérlés elővételben:
1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

október 20.,
november 24., december 8.,

szombatonként 9-13 óra között

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A Szabó Magda Közösségi Tér Galériája

sztele�el és szerete�el meghívja Önt és barátait

Farkas György
(1911-1995)

festőművész

„Akinek az ecset mentette meg az életét”
című emlékkiállítására

2018. október 19-én 17 órára

A kiállítást megnyi a Dr. Feledy Balázs művésze
 író

Közreműködik Sallay Edit Margit énekművész,
zongorán kísér P. Kozma Anikó zongoraművész
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A kiállítás
megtekinthető

2018. november 30-ig,
hétköznapokon

9.00-19.00

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
Szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-13.00 
A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ –  NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 
9.00-13.00, vagy csoportok számára, egyéb előre egyeztetett időpontban.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT 
(TAMARISKA-DOMB) – ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS
Időpont: 2018. október 23., 10.00-16.00
A tárlat díjmentes megtekinthető. 

CSEPEL 1956  56 FESTMÉNYEN – SOLYMOS TAMÁS GÉZA 
FESTŐMŰVÉSZ, ESZTÉTA KIÁLLÍTÁSA
A tárlat megtekinthető október 24.- november 24.
Megtekintése díjtalan!

MINTHA ELVÁGTÁK VOL – a L’ART POUR L’ART TÁRSULAT előadása
Jelenetek a múltból és a jövőből
Időpont: 2018. 11. 24., 19 óra
Jegyek elővételben kaphatók a művelődési házban 2800Ft-os áron. 

TANFOLYAMOK

Új! Tramb- Dance Edzés trambulin segítségével táncos, koreografált 
formában gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Időpont: péntek 17-18 
óráig. Érdeklődni lehet: Somlyai Veronika 06709020611

Önzetlen masszázs Időpont: hétfőnként 18-20 óráig
Bejelentkezés szükséges: Bokor András 06306231277

Kezdő Rock and Roll tánctanfolyam-jelentkezőket várunk!
Érdeklődni lehet: Szabó Csilla 06309990702

Salsa Lady tanfolyam indul- érdeklődőket várunk!
Vezeti: Szabó Csilla 06309990702

Hangfürdő Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Időpont: 2018.október 25.  18.30

Hobbi szintű virágkötő tanfolyam- jelentkezőket várunk!
Jelentkezni lehet: Steer Éva 06304652840

Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon, 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

TANFOLYAMOK     
ÚJ TANFOLYAM: AVIVA TORNA
kedd: 19.30-20.30, csütörtök: 18.00-19.00 
ALAKFORMÁLÓ TORNA 
hétfő, csütörtök: 19:00-20:00

BODYART hétfő: 19.00-20.00 

CAPOEIRA ABOLICAO 
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00

FITTÁNC NŐKNEK  
hétfő, csütörtök: 19.30-20.30

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK 
kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.00-20.30

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.

KYOKUSHIN KARATE 
kedd, csütörtök: 16.30-17.30

OVIS ANGOL szombat: 10.00-10.45

KANGAMOM – ANYATORNA péntek 9.00-10.00 

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30 

RINGATÓ 
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00, 11.00-11.30

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

MŰVELŐDÉSI HÁZUNK OKTÓBER 22-23. 
ÉS NOVEMBER 1-2. NAPOKON ZÁRVA.

Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 355-4032
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

Kedves Látogatóink! Felhívjuk figyelmüket, hogy a Szabó Mag-
da Közösségi Tér új telefonszámon érhető el: 06 1 355-4032

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: Kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga: Kedd: 10.30-11.30
Íjászat Szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött.
Kézimunka foglalkozás kéthetente pénteken 14.30-tól
Örökifjak Táncklubja Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló 
memória gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30
Senior Társastánc Csütörtök: 9.00-10.00
Tartásjavító gerinctorna Nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére, 
péntek 14.45-15.45
Meridián torna Csütörtök: 19.00-19.45

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll: 
kedd: 16.45-18.00, csütörtök: 17.00-18.15
BLACK TOP hip-hop tánciskola:  Szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Fashion dance (gyerek):
kedd, csütörtök: 16.00-17.00, 17.00-18-00, 18.00-19.00
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes Hétfő: 17.00-19.00
Kis-Csepel Néptáncegyüttes Szerda: 17.30-19.30
Ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok és  haladó ovi)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Wing-Tsun Kung-fu hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Zumba Hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30
Íjászat Szombatonként  9.30-12.30 között

KLUBOK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.
AA Klub szerda:18.00-19.00

PROGRAM
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2018. OKTÓBER 20.

a Királyerdei Művelődési Házban és udvarán
(1213 budapest, szent istván út 230.)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata támogatásával és a Csepeli Német Önkormányzat szervezésében

V. csepeli sörfesztiVál

prOGraM:
10.00-10.30  Térzene és tánc a Görgey téren, lovas kocsis felvonulás  
  a Királyerdei Művelődési Házhoz
11.00  Megnyitó a Királyerdei Művelődési Házban

program a Királyerdei Művelődési Házban:
11.15-11.30  Bp. XXI. Ker. Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút  
  Egyesített Óvoda Népművészeti-Kézműves   
  és Német Nemzetiségi Tagóvodája programja
11.30-12.00  Csepeli Német Nemzetiségi Gyermek    
  Táncegyüttes programja
12.00-13.00   Takser Spatzen Zenekar, Taksony
13.00-13.30  Szántódi Magyar Népdalkör
14.00-14.40  Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium 
  osztályainak bemutatója (9 NA, 9 B, 10 B, 11 B)
15.00-15.30  Szigetcsépi Gyermek- és Ifjúsági 
  Táncegyüttes programja
15.30-15.50  Szigetszentmártoni Hexerei Tánccsoport programja
15.50-16.15  Dunaharaszti Lustige Schwaben táncegyüttes műsora
16.15-17.15  Taksonyi Heimatklang Zenekar műsora
17.15-18.00  Csepeli Német Nemzetiségi Ifjúsági    
  Táncegyüttes műsora
18.00  Borbély Lénárd polgármester úr megnyitja   
  a SÖRFESZTBÁLt
18.00-22.00  SÖRFESZTBÁL (sör, zene, tánc)     
  – játszik a Csepeli Lustige Musicanten zenekar 
  Kaltenecker Gábor vezetésével

Támogatók:
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete

Csepeli Német Önkormányzat

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

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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 Program

  

10.30 Vásárfia– Holló együttes interaktív 
 gyermekműsora

11:00 Tollfosztó – Csepeli Mosolygó Dalkör

11:45 Fellép a Csepeli Öregtáncosok Együttese

12:30 Párnacsata

13:00 Csep’ Jazz Dance Tánccsoport bemutatója

13:30 Kürtőskalács evőverseny

14:00 A bor legendája – Holló együttes 
 felnőtteknek szóló vidám műsora

15:00 Lúdas Matyi – Galiba Társulat vásári komédiája

16:00 Fellép a Csepeli Német Nemzetiségi 
 Ifjúsági Táncegyüttes

16:30 Zenés, lampionos felvonulás 
 a művelődési ház körül

 Ezenkívül:

   

 Hagyományőrző gyermek játszóház, arcfestés,   
 hajfonoda, libás vendégfogadás, kézműves vásár

 Gasztronómia

   

 Libaételek, házi rétes, lúdlábtorta, 
 lángos, kürtőskalács, forralt bor

Márton napi

vigasságok

Csepelen

November 11., vasárnap

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

A részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!
Kedvezőtlen időjárás esetén a programot a művelődési házban

rendezzük meg. A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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