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A csepeli városatyák áprilisi ülése 
előtt Borbély Lénárd polgármester ki-
emelkedő eredményeket elért csepeli 
sportolókat köszöntött, köztük az egyik 
legeredményesebb Barka Emese, a 
Csepeli BC sportolója. Ő a bukaresti 
birkózó Eb-n szerzett aranyérmet. 

A köszöntő után a városatyák egyhan-
gúlag elfogadták a rendőrkapitány éves 
beszámolóját. Ebből kiderül, hogy Cse-
pelen 2014 óta folyamatosan csökken  
a regisztrált bűncselekmények száma. 
A kiemelten kezelt bűncselekmények 
száma ráadásul 20 százalékkal csök-
kent az előző évhez képest. Szilágyi 
Sándor rendőr alezredes, kapitány-
ságvezető hangsúlyozta: a lopások, a 
lakásbetörések, a gépjárműfeltörések, 
a rablások száma érezhetően mérséklő-
dött, és emelkedett a nyomozáseredmé-
nyességi mutató. A képviselők a jelen-
tés elfogadása mellett jóváhagyták az 
önkormányzat és a rendőrkapitányság 
együttműködési megállapodását. A 

szabadidős járőri tevékenység finan-
szírozására a kerület így 126 millió 
forintot biztosít. A megállapodás célja 
a közbiztonság és a lakosok biztonság-
érzetének fokozása.

A képviselők döntöttek arról, hogy 
Csillagtelepen a kormány anyagi támo-
gatásával családi sportpark (sportpálya, 
fitnesztér, játszótér, futókör) létesül. A 
sportparkot a Fővárosi Önkormányzat 
eredetileg a Kozmosz sétányon kívánta 
megvalósítani, de a környéken élők ké-
résére más helyszínen, a Tejút utcában 
valósul meg a fejlesztés. 

A képviselők elfogadták azt a polgár-
mesteri előterjesztést, amely a har-
madik osztályosok számára biztosítja 
az úszásoktatást. Az önkormányzat 
az óvodai és az iskolai úszásoktatás 
elkötelezett támogatója. A döntés ér-
telmében a 2019/2020-as tanévtől az 
első és a második osztályosokon kívül 
a harmadik évfolyamara járó gyerme-

kek úszásoktatása is önkormányzati 
támogatással valósulhat meg. A civil 
szervezetek támogatásának keretében 
az Algernon Alapítvány 250 ezer, a 
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egye-
sülete 360 ezer, a Csepeli Német Ön-
kormányzat 500 ezer, a Kisebbsége-
kért-Pro Minoritate Alapítvány pedig 
1,5 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást kapott. • LG

A Csepel Városgazda Non-
profit Zrt. közreműködésével 
– Borbély Lénárd polgár-

mester kezdeményezésére – 
hamarosan megújul a Radnóti 
Miklós Művelődési Ház körü-

li park. Információink szerint 
a közel húszezer négyzetmé-
ternyi területen nemcsak a 
közterületet varázsolják újjá, 
hanem a parkban található 
középületek – Radnóti Miklós 
Művelődési Ház, szakorvosi 
rendelő – homlokzatain is tör-
ténnek kisebb felújítások.

A Városgazdától megtud-
tuk: a tervezésnél alapve-
tő szempont volt, hogy a 
meglévő növényállomány 
egészséges egyedei megma-
radjanak, ugyanakkor a tel-
jes zöldfelület megújuljon.  
A területen jelentős gyalo-
gosforgalom van, ezért új 
gyalogosutak is épülnek. A 
Radnóti Miklós Művelődé-
si ház előtti rendezvénytér 

kibővül és további árnyas 
pihenőhelyek létesülnek. 
Az intézmények mögötti 
zöldterületen egy játszóhely 
(négy játszóeszközzel) és 
fitneszpark (négy kültéri fit-
neszgéppel) kap helyet.  De 
lesznek itt új padok, bicik-
litárolók és vadonatúj hulla-
dékgyűjtők is.

Megtudtuk azt is, hogy a tel-
jes zöldfelület automata öntö-
zést kap, ehhez a vizet két fúrt 
kút fogja adni. Néhány beteg, 
rossz állapotú fa kivágására 
volt szükség a területen, eze-
ket a munkákat is elvégezték. 
A fák pótlása, valamint több 
ezer cserje és évelő növény 
ültetése a kivitelezés utolsó 
fázisában történik.

A lakók véleményének figyelembevé-
telével, Borbély Lénárd polgármester 
közbenjárására a fővárosi önkormány-
zat a Kozmosz sétány helyett a Tejút 
és a II. Rákóczi Ferenc út sarkánál épít 
meg egy korszerű közparkot Csepelen. 

A főváros a magyar kormány támoga-
tásával egy modern pihenőparkot ál-
modott a tulajdonában lévő, egy nagy-
jából százszor százméteres területre 
a Kozmosz sétánynál Csillagtelepen. 
A környéken élők pihenését, aktív ki-
kapcsolódását szolgáló parkot többek 
között egy kétszáz méteres futókörrel, 
kisebb sportpályával, korszerű játszó-
térrel, ivókúttal, és az ingyenes inter-
netes elérést lehetővé tevő wifiberende-
zéssel modernizálták volna.

A polgármester Balogh Ernővel, a terü-
let önkormányzati képviselőjével több-
ször járt a tervezett beruházás hely-
színén, és meghallgatták az ott élők 
véleményét. Az ott élők örültek a fő-
városi fejlesztésnek, de többen ellenez-
ték a konkrét helyszínt. Ők azt kérték, 

hogy a többszintes növényállománnyal, 
virágos felületekkel ellátott pihenőpark 
kicsivel távolabb épüljön meg, mivel 
szerintük a beruházás ebben a formá-
ban zavarná a lakók pihenését. 

Borbély Lénárd lapunknak elmondta, 
természetesen az itt élők véleménye a 
legfontosabb, ezért a fővárosi önkor-
mányzat egyetértő támogatásával szü-
letett meg az a döntés, amely szerint a 
park nem a Kozmosz sétányon, hanem 
a II. Rákóczi Ferenc út mellett, a Tejút 
utca alatt fog megépülni.

A döntéssel kapcsolatban sokan elis-
merő véleményüknek adtak hangot a 
polgármester Facebook-oldalán. 

„Ez igen. Végre valaki, aki politikus, 
és nem csak a száját járatja, hanem 
meghallgatja az embereket!” – fejtette 
ki a véleményét az egyik hozzászóló. 
Mások szerint ugyanakkor örömteli, 
hogy nemcsak meghallgatják, hanem 
a szocialista időszakkal szemben most 
végre adnak a lakosok véleményére. 
Ennek jele, hogy számos beruházás 
közösségi tervezés keretében történik 
Csepelen. Az ellenzéki pártok tilta-
koztak a fejlesztés ellen és a helyszín 
módosítását sem támogatták • T

Üléseztek a képviselők: tovább csökkent  
a bűncselekmények száma Csepelen

AKTUÁLIS

A park a II. Rákóczi 
Ferenc út mellett, 
a Tejút utcánál épül 
majd meg

AKTUÁLIS

Kiemelt figyelem
Balogh Ernő önkormányzati 
képviselő lapunknak elmondta, 
miközben a csepeli szocialisták 
hagyták lepusztulni Csillagtele-
pet, a mostani vezetés kiemelt fi-
gyelemmel kezeli a városrészt. 

A kormány támogatásával tavaly 
egy közel kétmilliárdos városre-
habilitációs program is indult a 
környéken. A pénzből lakóépü-
leteket, közterületeket újítanak 
meg és közösségi programokat 
is terveznek. Az áthelyezéssel 
kapcsolatban hozzátette: mesz-
szemenőkig figyelembe vették az 
itt élők véleményét, és végül egy 
jó döntés született azzal, hogy a 
pihenőpark máshol valósul meg. 
Ugyanakkor meghagyták a lehe-
tőséget azoknak, akik a közelben 
szeretnének sportolni, vagy ép-
pen gyermekeikkel egy korszerű, 
XXI. századi színvonalú játszóté-
ren kikapcsolódni.

Megújul Csillagtelep 
központi parkja

Barka Emese köszöntése

A Radnóti előtti rendezvénytér kibővül

Nem a Kozmosz sétányon 
lesz a pihenőpark

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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tás óta közel tízezer vendég fordult meg itt. A sportolni vágyók 
nagy örömmel veszik igénybe a futópályát. Április végén els-
tartolt a #hellocsaladokparkja futóközösség is, mely a funkcio-
nális edzések mellett a közösségépítést tekinti fő céljának.

Az önkormányzat által támogatott ingyenes, regisztrációhoz 
kötött programok közül a kismamáknak szóló angol, és a 
szépkorúak internetes tanfolyamai a legnépszerűbbek. Míg 
előbbinél három, addig utóbbinál hat csoport indult, ám a té-
rítésköteles programok, például a gyerekjóga, az élményfes-
tés, a gitároktatás és a latintánc iránt is óriási az érdeklődés. 
A díjmentesen kérhető Rákóczi Kert Klubkártyát eddig több 
mint kétszázan igényelték.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Tovább bírálják 
a fejlesztéseket
Környezetrombolásnak nevezte Takács Mónika, az 
MSZP Szigethalmon élő polgármesterjelöltje az elmúlt 
évek csepeli önkormányzati fejlesztéseit. A politikus asz-
szony hangsúlyozta: „ezekről minden esetben a lakosság 
megkérdezése nélkül döntöttek, figyelmen kívül hagyva a 
legérintettebbek véleményét, elképzelését, igényeit, ahogy 
a környezeti károkozással sem törődtek, törődnek.”

A Takács Mónika által vezetett Munkásotthont egy 
alapítvány tartja fenn. Ennek elnöke a Csepeli Hírmon-
dóban az intézményről megjelent legutóbbi cikkel kap-
csolatban  úgy nyilatkozott, hogy ott folyamatosan vol-
tak és vannak valódi fejlesztések. Ezek biztosan nem 
látszatberuházások, mivel az épület kívülről szinte az 
összeomlás előtti állapotokat idézi. A homlokzatról po-
tyognak a téglák és a betondarabok, a fűtési rendszer, 
hőszigetelés pedig évek óta nem működik megfelelően. 

Más ellenzéki politikusok is bírálták az önkormány-
zati fejlesztéseket – főként a családokat, kisgyerekeket 
érintőket. Szerintük úgyis kevés a gyermek, ezért nem 
érdemes például játszótereket építeni. „Nem gondoljá-
tok, hogy átestetek a ló túloldalára? Lassan minden ut-
casarkon sok (tíz, száz) milliós játszóterek vannak. Olya-
nok, amik szórakozásra, időtöltésre jók, de semmivel sem 
járulnak hozzá Csepel hosszú távú fejlődéséhez” – írta 
a Rákóczi Kerttel kapcsolatban Horváth Gyula, a DK 
csepeli politikusa. Jelenleg egyébként az orvosi rendelők 
felújítása, útépítések és csatornaépítések, óvodai felújítá-
sok, városrehabilitációs munkák mellett a strandfelújí-
tás, valamint két parkfelújítás folyik, és a csepeli iskolák 
felújításának előkészületei kezdődtek meg. • TK

Csupán három hete nyitotta meg kapuit a 
felújított Rákóczi Kert, de máris a kerü-
let legnépszerűbb szabadidős parkja lett. 
Nem véletlenül, hiszen egyedülálló mó-
don valamennyi korosztály számára tar-
talmas kikapcsolódást nyújt. Nemcsak 
a csepeliek, a főváros más kerületeiben 
élők is szívesen ellátogatnak ide. A nyi-

Rákóczi Kert: a kerület 
legnépszerűbb 
közösségi színtere lett

Rólunk írták
Több hírportál, turisztikai magazin is 
hírt adott a megnyitóról, illetve bemutat-
ta a Családok Parkját. A Szállás.hu Blog 
a „Családok Parkja: ingyenes szuper ját-
szótér Budapesten” címmel közölt hosz-
szabb cikket, de a Travelo is foglalkozott 
a megújult intézménnyel. Az Éva Maga-
zin több szempontból is értékelte, tesztel-

te a Rákóczi Kertet. Az előnyök között 
kiemelte: „A park nagyon jó közösségi 
tér felnőtteknek is. Sűrűn mondjuk, hogy 
nincs hely például kamaszoknak. Hát itt 
van. Lehet bográcsozni, sakkozni (élje-
nek a nyugdíjas nagypapák), sőt van egy 
monitor, ahová pendrive-ről képeket lehet 
kivetítetni, így például osztálytalálkozós 
helyszínnek is el tudjuk képzelni.”

A rendezvény ingyenes, de a lézerharc regisztrációhoz 
kötött. Csak a lézerharcra kell előzetesen jelentkezni, 

a többi aktivitásban regisztráció nélkül is részt lehet venni!
(A helyszínen nincs nevezésre lehetőség!)
További információ: pinter.b@budapest21.hu

LÉZERHARC

BUBORÉKFOCI 

MOBIL SZABADULÓS
ZOBA

VIRTUÁLIS VA
LÓSÁG (VR)

CRAZY CART

PROGRAMOK

2019. MÁJUS 11., SZOMBAT

10:00−16:00 ÓRÁIG

CSEPEL, DARU-DOMB

LÉZERHARC BAJNOKSÁGCSEPELI

PARTNEREINK:

Közösségi tervezés után – a lakosság bevonásával – épült 
meg a Családok Parkja, ami a nyitás óta nagyon népszerű

fotó: GM  és Tóth Beáta

„Csepel önkormányza-
ta a közelmúltban szá-
mos látszatberuházást 
hajtott végre” – fogal-
mazta meg kritikáját 
az önkormányzattal 
szemben a Szigethal-
mon élő Takács Mó-
nika csepeli polgár-
mesterjelölt, az MSZP 
politikusa egy közös-
ségi oldalon.



6 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 7

Az ATV egyik műsorában nevezte így 
a kormánypárti szavazókat Bangóné 
Borbély Ildikó, a csepeli MSZP Kabán 
élő elnöke. Ez a tavalyi választás adatai 
alapján több mint 16 ezer kerületi la-
kost érint. Borbély Lénárd, Csepel pol-
gármestere elítélte a szavazók pártállás 
szerinti minősítését. Takács Mónika, 
az MSZP Szigethalmon élő polgármes-
terjelöltje nem: ő letagadta, hogy Ban-
gónénak ilyen kijelentése lett volna. 

Áprilisban a világ a huszonöt évvel 
ezelőtti ruandai tömeggyilkosságokra 
emlékezett. Az afrikai országban egy-
millió embert öltek meg három hónap 
alatt. A tömeggyilkosság előzménye az 
volt, hogy a helyi rádióban kiirtandó 
csótányoknak nevezték a provokátorok 
a politikai ellenfeleiket. A gyűlöletre 
uszított lakosság egyik fele ez után –
többnyire bozótvágó késekkel – iszo-
nyatos körülmények között gyilkolta 
le a másikat. Külföldi példa tehát akad 
Bangóné patkányozására, de a lehető 
legrosszabb. 

A szocialisták itt is hó-
napok óta beszélnek so-
kasodó patkányokról, és 
egyre kevésbé derül ki, 
hogy ez alatt mit érte-
nek. Az ATV-ben bújt ki 
a szög a zsákból. Ami-
kor Bangóné Borbély 
Ildikót, a csepeli MSZP 
Kabán élő elnökét kér-
dezték arról, hogy miért 
növekszik a Fidesz sza-
vazótábora, azt mondta: 
sok a patkány Magyar-
országon. Kijelentése 
félreérthetetlen volt.

„Kedves Bangóné, kér-
jük, azonnal mondjon le 
a képviselői mandátu-
máról. Ha nem lesz már 
a helyén, hibája – a személyét illetően 
– érdektelen lesz, magánemberként, a 
közéleten immár kívül, mindenki a leg-
jobbakat fogja kívánni önnek, ha végre 
csöndben marad. De az, hogy az MSZP 
nem követelte abban a szempillantás-
ban Bangónétól (ahogyan követelte az 
ellenzéki mozgalmak és baloldali sajtó 
egy része, nagyon helyénvalóan), hogy 
távozzék, alig (vagy egyáltalán) nem 
megbocsátható” – írta a történtekről 
Tamás Gáspár Miklós filozófus, bal-
liberális véleményformáló. 

Az MSZP ennek ellenére – Ujhelyi Ist-
ván vezényletével – először „patkány-
kampányba” kezdett, ami egy napra az 

Európai Parlament választási kampá-
nyának fő üzenetévé vált. A jobboldali 
és balliberális értelmiség viszont egy 
emberként utasította el az uszítást. A 
tiltakozást látva végül az MSZP min-
dent visszavont. Bangóné bocsánatot 
kért, de nem mondott le. A felvételt 
sem távolította el közösségi oldaláról. 
Miközben a közvélemény 78 százaléka 
elítélte a patkányozást, Takács Mónika 
és Karácsony Gergely budapesti főpol-
gármester-jelölt is azt 
állították, hogy ilyen 
kijelentés nem történt. 

Volt „patkányozás”? 
Döntsék el önök: 

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019 EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019

Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter tartott fórumot 
a május 26-ai választások 
jegyében a Radnóti Mik-
lós Művelődési Házban, 
ahol Németh Szilárd, a HM 
parlamenti államtitkára is 
részt vett. 

„Korábban soha nem volt 
akkora tétje az európai par-
lamenti választásoknak, mint 
most, amikor a bevándorlás 

megállítása a cél” – jelentet-
te ki Németh Szilárd. Az ál-
lamtitkár utalt rá, hogy a ma-
gyarok jól döntöttek annak 
idején, amikor az Európai 
Unióhoz való csatlakozást 
választották. Az értékek és 
az érdekek szóltak a döntés 
jogossága mellett. Az utóbbi 
időben azonban az is látható, 
hogy az Európai Unió bizo-
nyos vezetői olyan irány-
ba vezetik Európát, amely 

„nincs rendjén”. Korábban 
Moszkvából kényszerítették 
rá a magyarokra a külföld 
akaratát, most Brüsszelből 
figyelhető meg ez a törek-
vés. „Olyan emberek ülnek 
ott, akik különféle okok, ér-
dekek miatt támogatják a be-
vándorlást. Egy személy kü-
lönösen híve ennek: ő Soros 
György, akinek 228 embere 
található az EU irányító kö-
reiben. A magyarok túlnyo-
mó többsége úgy döntött a 
2015-os migránsinvázió után 
a nemzeti konzultációkon és 
a népszavazáson, hogy nem 
kér ebből. Magyarország 
célja a migráció megállítása. 
Annak kezelését el kell ven-
ni a brüsszeli bürokratáktól, 
és vissza kell adni a nemzeti 
kormánynak. Erről szól az 
uniós választás” – emelte ki. 

Benkő Tibor történelmünk 
múltját felidézve emlékezte-
tett rá, hogy elődeink szám-
talanszor áldozták életüket, 
vérüket a hazáért. „Nekünk 
alapvető kötelességünk, hogy 
biztosítsuk Magyarország vé-
delmét, hogy Magyarország 
magyar maradhasson, hogy 
a kultúránk megmaradjon. 
Most új világrend van kiala-
kulóban, Európában nagy 
változások történnek. A béke 
megőrzése érdekében erő-

síteni kell az ország erejét, 
biztonságát. Látnivaló, hogy 
a szomszédos Ukrajnában 
nyugtalanság van. Magyar 
kisebbség él ott. Ukrajnának 
tudnia kell, hogy tiszteletben 
kell tartania a magyar ki-
sebbség nyelvét, kultúráját”. 

„Katonáink nevéhez köthető, 
hogy 2015-ben a déli határon 
felépítettük a műszaki határ-
zárat. Azóta a migránsok nem 
léphetnek be Magyarország 
területére illetéktelenül, jog-
talanul. A laktanyákban a ka-
tonáink állnak készenlétben, 
hogy szükség esetén a rend-
őreinknek segítséget nyújt-
sanak a határ védelmében. 
Fontos, hogy a magyarok biz-
tonságban érezzék magukat” 
– mondta Benkő Tibor. 

A bevándorlókról megje-
gyezte: nem fogadható el, 
hogy Magyarországra ezré-
vel, százezrével érkezzenek 
illegálisan. Közöttük töb-
ben is akadtak, akik nem 
jó szándékkal mentek Nyu-
gat-Európába és követtek 
el bűncselekményeket, ter-
rortámadásokat. Felmerül a 
kérdés, jó lesz-e nekünk az 
a kultúra, amely a radikális 
iszlámra jellemző. Bizonyá-
ra nem, mert veszélyt hordoz 
magában. • Cs. A. 

A következő hetekben igyekszünk nyomon követni az Európai Parlament választási kampányát. 
Azt kérjük a választásokon induló pártoktól, hogy rendezvényeikről küldjenek tájékoztatást lapunk számára,  

hogy azokról hírt adhassunk.

Európai parlamenti 
választás 2019

A migráció megállítása a cél

Bangóné 
patkánynak 
nevezett 
tizenhatezer 
csepelit is

Kilenc lista lesz 
a szavazólapon
Összesen kilenc listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság (NVB) a május 26-ai európai parlamenti 
választásra, ennyi lista szerepel majd a szavazólapon.

Az NVB nyilvántartásba vette a Magyar Munkáspárt és 
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt listáját, mert a bejelen-
tések megfeleltek a törvényben támasztott követelmé-
nyeknek. Már korábban nyilvántartásba vette az NVB a 

Jobbik, a Fidesz-KDNP, a Momentum Mozgalom, a Mi 
Hazánk Mozgalom, az MSZP-Párbeszéd, az LMP és a 
DK listáját, így lesz összesen kilenc lista a szavazólapon.

Az NVB kisorsolta a listák szavazólapi sorrendjét is: 
1. MSZP-Párbeszéd, 2. Magyar Kétfarkú Kutya Párt, 
3. Jobbik Magyarországért Mozgalom, 4. Fidesz- 
KDNP, 5. Momentum Mozgalom, 6. Demokratikus 
Koalíció, 7. Mi Hazánk Mozgalom, 8. Magyar Mun-
káspárt, 9. Lehet Más a Politika. A szavazólapon sze-
repel majd a jelölőszervezet (több esetén jelölőszerveze-
tek) neve, emblémája és az első öt jelölt neve.

Bangóné Borbély Ildikó és Takács Mónika

Benkő Tibor honvédelmi miniszter

fotó: Verm
es T

ibor

fotó: facebook
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Az elmúlt időszakban két cikk jelent 
meg Csepel épített és természe-
ti környezetének alakításával ösz-
szefüggő elvekről, gondolatokról, 
szabályokról. Harmadik cikkünk 
a szándékokról és a megvalósítás 
eszközeiről szól. 

E tájékoztatás során legfőbb szándé-
kunk, hogy ne csak a merevnek és be-
tarthatatlannak tűnő szabályokat lássák 
az olvasók, hanem a szabályok mögött 
lévő rejtett szándékot, amely elsősorban 
az eredeti állapothoz való illeszkedést 
jelenti. Erre a legjobb eszköz a vizuali-
tás, ezért azt tervezzük, hogy ebben az 
évben meghirdetjük a lakosság számá-
ra a szép házak versenyét. Ennek nem 
titkolt célja a kerületi családiház-építés 
minőségi színvonalának emelése.  

A helyi építési szabályzat (CSÉSZ) és a 
településképi rendelet (TKR) tartalmaz-
za azokat az előírásokat, amelyeket a 
korábbi cikkekben elemeztünk. Azért, 
hogy megkönnyítsük a lakosság szá-
mára a tervezést, 
az interneten elér-
hetővé tettük a vo-
natkozó szabályo-
zást, mely az alábbi 
címen érhető el:

Hogyan működik? 
A szükséges adatok lekérdezése úgy 
működik, hogy a keresőbe beütik az 
ingatlan helyrajzi számát, majd meg-
jelenik a telek térképe, övezeti jele, 
egyéb rajzi előírások, illetve, ha egér-
rel rákattintanak a felugró helyrajzi 
számra, a szöveges előírások is meg-
jelennek egy másik ablakban. A réte-
gek ki- és bekapcsolhatók a jobb oldali 
menüben. Ez a szolgáltatás színvonal-
emelése mellett egy praktikus lépés, 
hiszen sokkal könnyebb kommunikál-
ni, ha már a megszerzett információk 
birtokában egyeztetnek velünk.

Összefüggő zöldfelületek
Emellett a szemléletformálás is fontos, 
amit megpróbálunk közvetíteni a sza-
bályok által. Ezek közül a zöldfelület 
alakításának szempontját emelném ki. 
Csepelen nagy érték a meglévő fásí-
tott és jól karbantartott zöldfelületek, 
azonban úgy látjuk, hogy a kerületben 
ezek a zöldfelületek egymás-
tól elszigetelten jelennek meg. 
A sétány-, út- és térfásítások 
egyik rendeltetése a kerület 
jelentős zöldfelületeinek ösz-
szekötése, amely  így össze-
függő zöldhálózattá válik. A 
fasorokkal szemben alapvető 
követelmény az egyöntetű-
ség. A fasor csak azonos fajú, 
fajtájú egyedekből állhat. Kü-
lönösen szép lesz az utcakép, 
ha a fajon belül is annak egy 
fajtájával történik a fasorte-
lepítés. A tömött, egyöntetű 
koronák sora (például pla-
tán) szakrális rendet teremt. 
Azonban csak akkor tudunk 
azonos fafajt ültetni egy utca 
szakaszon, ha az elég széles, 
és egyéb műtárgy nem zavarja 
a telepítést. Kusza, rendezet-
len fasor például akkor jöhet létre, ha 
egy településkép-védelmi jelentőségű 
fasorban több faegyed, például nyárfa, 
hársfa, és csörgőfa egyaránt előfordul. 

A zöldfelületek és a fasorok ültetésének 
generálását kiemelt feladatnak tartjuk 
a tervezői egyeztetések során, mert ez 
az épületek térfalának (utcafalának) 
kiegészítői, azokat humanizáló környe-
zeti elemek, így e munka során – vég-
sősoron – az egész kerületet humani-
záljuk, persze nagyobb időtávlatban. 

Hőszigethatás
A főváros egyik zöldfelületi tanulmá-
nya szerint a felszíni hőmérsékletvizs-
gálatok rámutatnak a városi hősziget-

hatás jelenségére. A nemrég készített 
tanulmány szerint Csepelen a belváros-
sal megegyező intenzitású hőszigetha-
tás érvényesül, különösen a volt Csepel 
Művek területén, ezért ott leginkább 
szükséges a burkolt felületek csökken-
tése, a zöldfelületek és a biológiai ak-
tivitás érték növelése. A klímaváltozás 
hatásainak kezelése érdekében fontos 
az ökológiai szemlélet terjesztése is. A 
megújuló energiaforrások, a biogazdál-
kodás, a szürkevíz-gazdálkodás, a zöld-
tető kialakítása számunkra nemcsak 
egy érdekes blog az interneten, hanem 

a szemléletformálás egyik eszköze, a 
környezet élhetőségének javítása. Ide 
kapcsolódik például mindennapi prob-
lémaként a közterületi szemét elhelye-
zésének problémája, amely e szemlélet 
hiányára vezethető vissza. 

Fentiek teljesülése érdekében el szeret- 
nénk indítani a fakataszter és egy zöldfe-
lületi hálózat javítását célzó terv elkész-
tését még ebben az évben, ebben számí-
tunk a lakosság közreműködésére is.   

Reméljük, sikerült a szabályozási elő-
írások érthetőségét javítani, és ez segít 
majd a jövőbeli együtt gondolkodásban 
és együtt tervezésben. 
• Gyulai István főépítész

A Föld napja alkalmából fákat adomá-
nyozott öt, távhőszolgáltatásban érintett 
kerületnek, köztük Csepelnek is a Főtáv 
Zrt. A tizennégy éger-, 
valamint galagonyafát a 
Hollandi úton, a Kis-Duna 
partján ültették el. Bor-
bély Lénárd polgármester 
a program kapcsán ki-
emelte: a faültetés a jövő-
be való befektetés. 

A budapesti kerületek kö-
zül Csepel ülteti a legtöbb 
fát. Közel tízezer fát tele-
pítettek az elmúlt nyolc 

évben, 2020-ig pedig újabb kétezer fát 
ültetnek el kerületszerte. Ezenfelül pe-
dig a fővárosi önkormányzat faültetési 
programjában tízezer új fa szépíti Bu-
dapestet. Az első facsemetét a polgár-
mester és Balog Róbert, a Főtáv Zrt. 
termékfejlesztési főosztályvezetője a 
Szárcsa Általános Iskola 7-8. osztályos 
diákjaival közösen ültette el.  

AKTUÁLIS

A helyi építési szabályzat térinformatikai rendszere, 
az ökológiai szemlélet és zöldfelületek 

Segítség a tervezéshez

KÖRNYEZET

Közös 
faültetés

Játékosan 
a környezet-
védelemről
Idén kilencedik alkalommal rendezték 
meg „A mi Duna-partunk” környezet-
védelmi találkozót a Hollandi úti ifjúsá-
gi és szabadidőközpontban. Az ovisok 
játékos feladatok segítségével ismerked-
tek a környezetvédelemmel, a környe-

zettudatos szemlélettel, a Kis-Duna-part 
élővilágával. Az önkormányzat képvi-
seletében Morovik Attila alpolgármester 
is üdvözölte a kicsiket, ezután Metz Tí-
mea intézményfelügyeleti ágazatvezető 
és Zupkó János önkormányzati képvi-
selő adták át a városvezetés ajándékát. 
A társasjátékoknak és a homokozószett-
nek nagyon örültek a gyerekek, akik az 
ajándékosztást követően 13 állomáshe-
lyet jártak be az udvaron. Játszva tanul-
hattak a szelektív hulladékgyűjtésről, a 
természet kincseiről, a Föld megóvásá-
ról és a horgászatról is. • AZS

 
Az elmúlt évek nagy érdeklődésére 

való tekintettel Csepel 
önkormányzata idén is megrendezi 

a Csepel Művek egykori 
munkatársainak találkozóját.

 

Várjuk azok jelentkezését, akik – 
1985-tel bezárólag – hosszabb ideig 

a gyárban dolgoztak, és szívesen 
részt vennének egy összejövetelen, 

hogy újra találkozzanak egymással, 
a régi kollégákkal. Célunk, hogy 
összehozzuk a csepelieket egy kis 

nosztalgiára, kötetlen beszélgetésre.
 

A találkozó június 1-jén, szombaton, 
10 és 16 óra között lesz a Királyerdei 
Művelődési Házban. A részvételhez 

előzetes bejelentkezés szükséges. 
 

A jelentkezés határideje: május 24-e. 
 

Regisztrálni lehet személyesen a 
Királyerdei Művelődési Házban, 

vagy telefonon hétfőtől péntekig, 9 és 
16 óra között a 278-2747-es számon.

 

A jelentkezéskor kérjük, adják meg 
– nevük, telefonszámuk mellett –, 

hogy a gyáron belül melyik 
üzemben, melyik időszakban és 
milyen munkakörben dolgoztak. 

Örömmel vesszük, ha a 
rendezvényre valamilyen emléket – 
fotót, használati vagy emléktárgyat 

– magukkal hoznak, melyek még 
inkább segítik a régi idők 

felelevenítését.

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

www.csepelivaroskep.hu

Gyulai István 
főépítész

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth Beáta
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Ballagás, 
érettségi
Több százan ballagtak el a kerület há-
rom középiskolájából május 3-án: a Jed-
lik Ányos Gimnázium, a Vásárhelyi Pál 
Kereskedelmi Szakgimnázium, és 
a Szamos Mátyás Szakgim-
názium tanulói búcsúztak 
iskolájuktól. A három 
középiskola ballagá-
sán részt vett Borbély 
Lénárd polgármester 
és Morovik Attila al-
polgármester.

A jedlikesek ballagá-
sán egy 11.-es tanuló 
olvasta fel a gimnázi-

um egykor ta-
nulója, Németh 
Szilárd honvé-

delmi miniszter-
helyettes levelét. 

„A Jedlikben szerzett élmények, a taná-
raitoktól kapott tudás, szemlélet mindig 
elkísér majd utatokon. Ezért lélekben 
mindig egy kicsit jedlikesek maradtok. 
Iskolánk egykori legendás fizikatanára, 
a Kossuth-díjas Vermes Miklós – vagy  
ahogy mindenki hívta: Muki bácsi – ezt 
ajánlotta diákjai figyelmébe: „Amit az is-
kolában hallotok, azt minimum nyolcvan 
évig ne felejtsétek el!”(…)

„Ha tehetitek, mindenképpen látogas-
satok majd vissza egykori iskolátok-
ba, amely két év múlva már teljesen 
megújulva fogad benneteket. Gondos 
előkészítés után – ötmilliárd forintos 
kormányzati támogatásból –, már idén 
megkezdődik a várva várt átfogó felújí-
tás, hogy létrejöjjön egy modern, a XXI. 
századi igényeknek megfelelő tudásköz-
pont, és a csepeli oktatás-nevelés zász-
lóshajója, a JÁG a legjobb feltételekkel 
teljesíthesse küldetését.”

Projektnap a Karácsony iskolában
Egészségnapot tartottak a Karácsony Sándor Általános Is-
kolában. A projektnapot a Pécsi Orvostudományi Egyetem 
és a Semmelweis Egyetem hallgatói közösen szervezték. A 
szervezők törekedtek arra, hogy minden korosztály számára 
érdekes, tartalmas előadásokat állítsanak össze.

„Három tanítási órában 
tömbösítettük a biológiát, 
az életvitelt és a termé-
szetismeretet” – hang-
súlyozta Zádorvölgyiné 
Szabó Ildikó intézmény-
vezető. Az alsó tagozato-
soknak az orvostanhall-
gatók játékos formában 
bemutatták a fonendosz-
kóp, a vérnyomásmérő, a 
reflexkalapács és hom-
loktükör használatát. A 
kicsik röntgenfelvéte-
leken azonosíthatták a 
csontokat, de nagy lelkesedéssel vettek részt az egészséges 
táplálkozásról szóló előadáson is. A felsős diákok a projekt-
nap során a dohányzás, az alkohol, a drogok veszélyeiről, a 
szexuális úton terjedő betegségek megelőzéséről és a fogam-
zásgátlásról beszélgettek. Az aulában pedig az újraélesztést, 
a helyes mellkaskompressziót mutatták be medikusok.

„A gyerekek örülnek, ha a megszokott órákon túl érdekes 
előadásokkal színesítjük a tananyagot. Egy-egy fontos, faj-
súlyosabb téma hitelesebbé válhat, közelebb kerülhet a gye-
rekekhez, ha nemcsak a pedagógusoktól hallanak ezekről” – 
hangsúlyozta az intézményvezető.

Pénzügyi élménynap a Hermanban
Játékos módon ismerkedtek a pénzgazdálkodással a Herman 
Ottó Általános Iskola diákjai a Pénzügyi élménynap című 
programon. A projektnapot a  MetLife Biztosító önkéntesei 
a United Way Magyarország Alapítvány munkatársaival kö-
zösen szervezték a 3–5. osztályos tanulóknak. Az országos 
pályázaton nyert programra ellátogatott Tóth János tankerü-
leti igazgató. 

A társasjáték előtt ráhangolódó órát tartottak a tanulóknak 
a szervezők, ahol pénzügyi alapfogalmakkal és a játék sza-
bályaival ismerkedtek. Bemutatták azt is, hogyan szerezhet 
egy család bevételt, mik jelentenek a kiadások, a megtakarí-
tások vagy a befektetések. 

A LifeChanger pénzügyi oktatóprogramot 2017-ben indí-
totta útjára a biztosító az alapítvánnyal együttműködésben. 
„A program lényege, hogy az élménypedagógia módszerével 
tanítjuk meg a gyerekeket az okos pénzügyi döntések megho-
zatalára, mely játékos formában fejleszti legjobban a pénz-
gazdálkodási készségeket” – tájékoztatta oldalunkat Fehér 
Éva stratégiai önkéntes. 

A Herman iskolában kiemelt figyelmet fordítanak a pénz-
ügyi-gazdasági ismeretek tanításának tanórán kívüli ok-
tatására.  Az intézmény több sikeres pályázatot is nyert 
pénzügyi-gazdálkodási ismeretek témakörben. „A mostani 
Pénzügyi élménynap nem egy egyszeri alkalmat jelent szá-
munkra. A tapasztalatait be kívánjuk építeni az iskolai pénz-
ügyi-gazdasági nevelés további folyamatába. Az alapítvány-
nyal – pályázati programunk folytatásaként – a későbbiekben 
is együtt fogunk működni egy kísérleti modell kipróbálásá-
ban” – mondta el Kovácsné Gergely Julianna programvezető 
pedagógus. • AZS

ISKOLAOKTATÁS

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

A Jedlikben 138 diák búcsúzott az iskolától

A Vásárhelyi 
ballagásán

Iskolabejáráson 
a Vermesben
A Vermes Miklós Általános Iskolában folytatódott Borbély 
Lénárd polgármester és munkatársainak bejárása. Az intéz-
ményben az álmennyezet és a közművek felújítása, illetve az 
udvar renoválása a legfontosabb feladat, ezek a munkák előnyt 
élveznek. Nemrég ebben az intézményben adtak át egy műfüves 
pályát, amire azóta is nagyon vigyáznak a tanulók és tanáraik.

fotó: GM

fotó: Verm
es T

ibor

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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Óriási sikert aratott az ötödik alka-
lommal megrendezett Csepeli Senior  
Táncverseny a Királyerdei Művelődé- 
si Házban, április 27-én. Tizenkét  
szépkorú táncospár lépett színpadra,  
a program sztárvendége Poór Péter tánc-
dalénekes volt.
 
A zsúfolásig megtelt színházterem, a 
remek hangulat és a színvonalas pro-
dukciók is bizonyították: érdemes volt 
elindítani a táncversenyt, amelyen a 
vendégek között köszöntötték Borbély 
Lénárd polgármestert és Ábel Attila 
alpolgármestert. „Bőven van mit ta-
nulnunk az idősebb korosztálytól nem-
csak tánctudásban, de bátorságból és 
elszántságból is” – fogalmazott Csepel 
polgármestere köszöntésében. 

Sok visszatérő táncossal találkozhatott a  
közönség, köztük a 2018-as év győztes 
párosa, Oravecz Mihályné és Zsiga Imre 
nyitották meg a rendezvényt. Ezután a 
versenyzők két fordulóban mutatkoztak 
be, valóban színpadra termett produkci-
ókkal és pompás koreográfiákkal. A ki-
vitelezések nagyon vidámak, kedvesek, 
humorosak voltak. Mindenkiről sugárzott 
a boldogság, a tánc szeretete, így nem le-
hetett könnyű helyzetben az értékelésnél 

a közönség. Az estébe nyúló eredmény-
hirdetésen Borbély Lénárd adta át a dí-
jakat. Kilenc pár negyedik helyezést ért 
el, a dobogósok ajándékcsomagot vettek 
át. A harmadik helyen Leich Zoltánné és 
Leich Zoltán végzett, a második helyet 
Juhász Erzsébet és Juhász Péter kapta, 
míg az első helyezést Kóródi Jutka és 
Tóth János nyerte. • AZS

Bámulatos koreográfiák, 
nagyszerű hangulat

Bár az időjárás nem volt túl kegyes az 
idei első családi hajókiránduláshoz, a 
program a borús idő ellenére jó hangu-
latban telt. 
 
A Zsófia főhercegné sétahajó fedélze-
tén ezúttal is rengeteg program közül 
válogathattak a gyerekek. A legnép-
szerűbb az arcfestés és a csillámteto-
válás volt, de a minipingpongot és a 
csocsót is sokan kipróbálták. A zene 
sem hiányozhatott a rendezvényről, 
a Buborék együttes koncertje meg-

alapozta a jó hangulatot, a gyerekek 
lelkesen vettek részt az interaktív já-
tékokban. A program zárásaként kö-
télhúzás, kvíz és ügyességi feladatok 
szórakoztatták a gyerekeket. A ren-
dezvényt az önkormányzat támoga-
tásával ezúttal is a Csepeli Városkép 
Kft. munkatársai szervezték. Idén még 
három hajókirándulás lesz. A legkö-
zelebbire május 18-án kerül sor, bár 
ez a program már betelt, az augusztusi 
és szeptemberi kirándulásra még lehet 
regisztrálni!

Családi hajókirándulás: 
jókedv, zene és mulatság

Demján 
János és 
családja: 
„Első 
alkalom-
mal ve-
szünk részt 
a kirándulá-
son, és nagyon 
jól érezzük magunkat. Kisfiunknak, 
Áronnak nagyon tetszett a ping-
pong, a lufik és a zene is. Szívesen 
megyünk a kerületi programokra, 
nagy élmény számunkra a megú-
jult Rákóczi Kert is.”

Kovács Andrea Tímea négyéves 
kisfiával érkezett. „Olivér tavaly 
még túl kicsi volt a programhoz, 
ezért most je-
lentkeztünk 
először a 
hajóki-
rándu-
lásra. 
Nagyon 
színvo-
nalas a 
rendezvény, 
örülök, hogy eljöttünk. Május 
elsején a Daru-dombra is  
kilátogatunk.”

Harb Tamás feleségével,  
Krisztinával és fiukkal, Tamással 
jött a kirándulásra. „Nagyon jó 
volt  
a Buborék 
együttes 
kon-
certje, 
és már 
önmagá-
ban egy 
nagyszerű 
élmény,  
látványosság, hogy sétahajón  
utazunk. Ha szabadidős  
programokra vágyunk, már nem 
járunk be a városba, a kerületben 
is találunk tartalmas  
kikapcsolódást.”

A győztes pár
„Nem táncoltunk még együtt a nyil-
vánosság előtt, a nyugdíjasházban 
ismerkedtünk meg. Ott bátorítottak 
minket a versenyzésre, sok gyakor-
lás után léptünk színpadra. Meg-
érte a sok munka, remekül éreztük 
magunkat, nagyon meglepődtünk, 
hogy elsők lettünk” – mondták el 
lapunknak.

„A FILMZENÉK  
VARÁZSLATOS VILÁGA”

HANGVERSENYRE

Időpont:
2019. május 17. (péntek) 19:00 óra

 
Helyszín:

Nagy Imre Általános  
és Alapfokú Művészeti  
Iskola sportcsarnoka

(Csepel, Simon Bolivár sétány 4-8.)
 

Közreműködik:
a Csepeli Szimfonikus Zenekar  

és a Csepeli Auth Henrik  
Fesztivál Fúvószenekar
Vezényel: Péntek János

Artisjus- és Csepel  
Örökség-díjas karmester

Műsoron: 
a Keresztapa, 

az Indiana Jones,  
a Rómeó és Júlia, 

a Titanic, a Hét mesterlövész,  
a Csillagok háborúja, 

a Schindler listája,
 a Profi, a Karib tenger kalózai  

és több más népszerű film zenéi

Megtisztelő jelenlétére  
feltétlenül számítunk!

tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Borbély Lénárd polgármester három 
kislányával vett részt a hajózáson

fotó: Vogt G
ergely

fotó: GM
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Jókora tömeg gyűlt össze a csepeli 
majálison, amelyet a Daru-dombon ren-
deztek meg. Immár hagyomány, hogy a 
csepeli önkormányzat támogatásával, a 
Csepeli Városkép szervezésében majá-
list tartanak ezen a napon. A programok 
egy része a régi időket, hagyományokat, 
tárgyi eszközöket és hangulatot idézte. 

Talán soha ennyi ember nem gyűlt ösz-
sze még a Kis-Duna-parton, miközben 
egy másik helyszínen, a nemrég átadott 
Rákóczi Kert – Családok Parkjában 
szintén sok család töltötte az idejét. A 
Daru-dombon egész nap színes műso-
rok, izgalmas játékok és rengeteg látni-
való várta az érdeklődőket. 

Kitelepült a Csepeli Helytörténeti Gyűj-
temény is, amely a népszerű Csepszi 
teherautójával vonzotta a kíváncsisko-
dókat. Odébb régi használati tárgyakat 
tettek közszemlére. Mellette sorakoz-
tak fel a retró autók, köztük Trabantok, 
Polski Fiatok, egy Zaporozsec. Greksza 
Tibor, egy Polski Fiat 126 tulajdonosa 
ecsetelte autója előnyeit: „Ez egy 32 
éves kocsi, de még mindig használom. 

Évente egyszer elutazom vele Lengyel-
országba is, ahol rendszeresen megren-
dezik a lengyel Fiatok találkozóját. Azt 
szokták rá mondani, hogy sok baj volt 
vele régen, de szerintem jó autó. 2000-
ben álltak le a gyártásáról” – mondta 
a férfi. Este hét óra után nem sokkal 
lépett a színpadra Fenyő Miklós, aki a 
szép számú közönség előtt adott hangu-
latos koncertet.

SZABADIDŐSZABADIDŐ

Retró majális 
a Daru-dombon

A Pannónia lassulási 
versenyen négyen 
álltak rajthoz

Ismét megrendezték az 
elmaradhatatlan sör-virsli versenyt, 

amelyre idén nyolcan neveztek be

Farkas Alexandra fiával és lányá-
val érkezett: „Nagyon jó dolgok 
vannak itt, és mindent tökéletesen  
megszerveztek. Érdemes volt 
eljönni. 
Tetszett a 
zenekar 
fellépése. 
A lányo-
mat az 
egész-
ségügyi 
bemu-
tató  
és a 
dühön-
gő nyűgözte le, a fiamat a 
fegyverek, a céllövölde, a lovaglás 
és az állatsimogatás kötötte le. 
Hazamegyünk ebédelni, aztán 
visszajövünk” – mondta. 

Farkasné Erzsébet testvérével, 
Bergman Borbálával és gyere-
keikkel érkeztek: „Igazán jók a 
programok, a gyerekeink nagyok 
élvezik őket. Tetszettek a zenészek, 
a szórakoztató műsorok. Majdnem 
mindenhol körülnéztünk. A gyere-
keket főként az állatsimogatás,  
a hordóvonat, az elektromos kis-
autók érdekelték” – mondták.

IDÉN NÉGY CSALÁDI HAJÓKIRÁNDULÁST SZERVEZÜNK:

HAJÓKIRÁNDULÁS 
DÁTUMA

JELENTKEZÉSI 
HATÁRIDŐ

2019. ÁPRILIS 27. 2019. ÁPRILIS 12.

2019. MÁJUS 18. 2019. MÁJUS 3.

2019. AUGUSZTUS 24. 2019. AUGUSZTUS 9.

2019. SZEPTEMBER 8. 2019. AUGUSZTUS 23.

Jelentkezés és információ:
csaladihajokirandulas@csepelivaroskep.hu  
A kirándulásokra csepeli lakcímkártyával rendelkező 
családokat várunk: 3–11 év közötti gyermekeikkel, 
legfeljebb két felnőtt kíséretében
(szülők, illetve szülő és nagyszülő)

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

HAJÓZZANAK 

VELÜNK!

A TAVALYI NAGY SIKERRE VALÓ 

TEKINTETTEL 

A PROGRAM  2019-BEN IS 

FOLYTATÓDIK!

Tisztelt Csepeli Családok!
 Szeretettel meghívjuk Önöket a Csepeli Önkormányzat  

dunai hajókirándulásaira! A teljes körű vendéglátás mellett,  
a felnőtteket számtalan színes élmény és felejthetetlen panoráma,  

a legkisebbeket arcfestés, interaktív gyerekkoncert,  
kézműves-foglalkozás és sok vidám meglepetés várja!

CSEPELIEKNEK
HAJÓKIRÁNDULÁSOK

CSALÁDI
INGYENES

B E T E L T !

B E T E L T !

Teljes cikk:
fotó: GM  és Tóth Beáta
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Hon- és rendvédelmi ifjú-
sági napot rendeztek a BK-
SZC Weiss Manfréd iskola 
sportpályáján. A csepeli 
diákok számára szervezett 
versenyeken összesen 270 
általános és középiskolás 
vett részt. 

A Budapesti Komplex Szak-
képzési Centrum Weiss 
Manfréd Szakgimnáziu-
ma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma sportpályáján 
megrendezett első Csepeli 
Hon- és rendvédelmi ifjúsá-
gi napot Németh Szilárd mi-
niszterhelyettes, a Honvédel-
mi Minisztérium parlamenti 
államtitkára, a rendezvény 
fővédnöke nyitotta meg, aki 
a sportnap közösségformá-
ló erejét emelte ki: a fiata-
lok betekintést nyerhetnek 
azon elhivatott szakemberek 
munkáiba, akik fontos fel-
adatot látnak el. Reményét 
fejezte ki, hogy a rendezvény 
hagyománnyá válik Csepe-
len. Az eseményen összesen 
18 hivatásos szervezet kép-
viseltette magát. Az érdek-
lődők megismerkedhettek 

– többek között – a Magyar 
Honvédség fegyvereivel, a 
rendőrség és a büntetés-vég-
rehajtás munkaeszközeivel, 
páncélozott harci járművek-
be, rendőr- és tűzoltóautókba 
ülhettek be. Kipróbálhatták 
a Jas–39 Gripen szimulátort, 
amelyen a magyar pilóták is 
gyakorolják a repülést. 

A csepeli diákok számá-
ra egész napos versenyeket 
szerveztek, amelyen 14 álta-

lános és 6 középiskola diákja 
vett részt, összesen 270-en. 
A versenyszámokat a 7. és 
8. osztályosoknak a Sirályok 
Sport Egyesület, a középis-
kolásoknak pedig a Csepeli 
Öttusa és Vízisport Egyesü-
let szervezte. Az általános is-
kolások fegyveres lövészet-
ben, valamint tájékozódási, 
vívás és evezési versenyben 
mérték össze erejüket, míg a 
középiskolások egy összetett 
akadálypályán teljesítettek 

különféle feladatokat, mint 
gyűrűben mászás, mozgóge-
rendás futás, palánkmászás, 
kúszófolyosó vagy kézigrá-
nátdobás. Ezenkívül még 

lézeres lövészetből és élet-
mentési feladatokból is meg 
kellett mutatni tudásukat. 

A rendezvényt a XXI. Kerü-
leti Helyi Védelmi Bizottság, 
a Dél-pesti Tankerületi Köz-
pont, a Honvédelmi Sport-
szövetség, a Weiss Manfréd 
iskola, a Fővárosi Vízművek 
és a csepeli önkormányzat 
szervezte. Az eseményen je-
len volt Morovik Attila alpol-
gármester. 

CIVIL ÉLET ISKOLA

Kasza Istvánné, Ilona néni 1919. áp-
rilis 25-én született, idén ünnepelte 
100. születésnapját. Ez alkalomból 

Borbély Lénárd polgármester is kö-
szöntötte virággal, ajándékkal. 
Jó egészséget kívánunk!

Boldog születésnapot!EGYHÁZI ÉLET
Édesanyáink
Az esztendő egyik legszebb hónap-
ja köszöntött ránk. Amikor e sorok 
megjelennek, már túl vagyunk azon 
a mindenki számára emlékezetes 
napon, amit anyák napja jelent. Akik 
megtehették, szeretetük jeleként vi-
rággal, vagy a gyermekek ilyenkor 
szokásos kedves rajzaikkal, köszön-
tőjükkel fordultak édesanyjuk felé, 
akiknek szemében ilyenkor a szere-
tet könnycseppjei gyűltek.
 
Eszünkbe jut Nedeczky György 
Az Édesanyákhoz című verse:

Ember; ki járod életgolgotád, 
Örökre szeresd az Édesanyád!

Ő adott néked földi életet,
Hogy élhess, nagyon sokat szenvedett.

Két gyenge karja érted fáradott,
Ne okozz neki soha bánatot!

Óvd minden gondtól drága jó szívét,
Kérd a Teremtőt, védje életét…

Mi, katolikusok, ebben a hónapban 
arra a Máriára is emlékezünk, akit 
Urunk Jézus, a kereszten haldokolva 
Anyánkká, minket pedig fiává tett. 
Ezért is köszöntjük templomainkban 
Őt, mint Május Királynőjét, és kér-
jük bizalommal Tőle is azt az anyai 
közbenjárást és szeretetet, amelyet a 
földi édesanyák is megtesznek min-
denkor gyermekeikért. Ezért is száll 
imádságos kérésünk felé: Asszo-
nyunk, Szűz Mária, Istennek Szent 
Anyja, imádkozzál érettünk…

Mindannyian érezzük és tudjuk, és 
hálásak vagyunk ezen édesanyai sze-
retetért, melyre nemcsak május egy 
napján, vagy e hónapban gondolunk 
csupán, hanem az esztendő minden 
napján, egy élet folyamán.

Anyák, ti drága földi angyalok,
Legyen virágos életutatok!
Kertész Péter kanonok, plébános

Értesítés 

A Budapesti Zsidó Hitközség 
Dél-pesti Körzete ezúton szeret-
né értesíteni pesterzsébeti, cse-
peli, soroksári és egyéb híveit és 
szimpatizánsait, hogy a korábbi 
tanháza (Pesterzsébet, Zamár-
di utca) megszűnt, az imaház a 
pesterzsébeti Vörösmarty utca 
8. szám alatti, újonnan felavatott 
ingatlanba költözött. A szokásos 
szombati istentiszteleteket min-
den pénteken 18 órakor tartják. A 
nagy ünnepi és havi egy szombati 
istentiszteletekre is sor kerül.

Minden egyéb információt a kör-
zet honlapján (BZSH Dél-pesti 
Körzet), Facebook-oldalán és a 

06-30/866-0068 telefonszámon 
lehet elérni. 

A Budapesti Zsidó Hitközség 
Dél-pesti Körzete arról is értesíti 
a hatáskörébe tartozó pesterzsé-
beti, csepeli és soroksári zsidó 
temető látogatóit, hogy a temetők 
felújítására kiírt fővárosi önkor-
mányzati pályázaton források-
hoz jutottak. A munkálatok meg-
indultak; balesetvédelmi okokból 
a temetőket lezárt munkaterü-
letté kellett nyilvánítani, így a te-
metők látogatása előreláthatólag 
júliusig szünetel. Sürgős esetben 
a temető használatát biztosítják. 

A 06-30/866-0068-as telefon-
számon jelezze igényét.

Ezerháromszáz diák vett 
részt a honvédelmi napon

fo
tó

: T
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B
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fotó: Verm
es T
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A Csepel-sziget Ifjú Tehet-
ségei elnevezésű regionális 
képző- és iparművészeti pá-
lyázatot 18. alkalommal ren-
dezték meg. Csepel-sziget 
35 iskolájából összesen 851 
pályamű érkezett. A beérke-
zett anyagokból május 2-án 
nyílt kiállítás, s ekkor adták 
át a díjakat is a Nagy Imre 
Általános Iskola és AMI 
aulájában. Körömi Gábor 
intézményvezető-helyettes 
üdvözölte a megjelenteket. 

A fővédnök Borbély Lénárd
polgármester volt, aki kö-

szöntőjében elmondta, fon-
tos a hagyományok ápolása: 
ennek egyik nagyszerű pél-
dája ez az évről évre meg-
rendezett színvonalas pályá-
zat. Tóth János, a Dél-pesti 
Tankerületi Központ igazga-
tója a pedagógusok, szülők 
támogatását emelte ki, hi-
szen alkotni csak ilyen kör-
nyezetben lehet.  

Az idei  kiemelt téma a játék 
volt. Bodóczky István Mun-
kácsy-díjas festőművész és 
Lázár Zsuzsa, a Budai Rajz-
iskola igazgatója választotta 

ki a legjobb műveket. Min-
den évben korcsoportonként 
és témánként válogatnak a 
zsűri tagjai az alkotásokból 
fődíjas és különdíjas mun-
kákat.

A program fő támogatója a 
csepeli önkormányzat és a 
Dél-pesti Tankerület volt. 
A kiállítás május végéig 
megtekinthető az intéz-
mény aulájában.  

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

Ha még jobb könyvtárat szeretne, kérjük, 
rendelkezzen adója 1 %-ról:
Pro Bibliotheca Civica Alapítvány 
18166741-1-42 

Gyerekeknek ajánljuk: 
Május 10., 31., 10.00–10.45: Kerekítő 
Mondókás Móka 0–3 éveseknek: játékos 
foglalkozás. Ölbeli játékok, mondókák 
hangszerjátékkal. A foglalkozást Farkas 
Katalin óvodapedagógus vezeti. A prog-
ram ingyenes.

Ingyenes diafilmkölcsönzés Több mint 
200 új mesediafilmmel várjuk a szülőket.

Felnőtteknek ajánljuk:
Május 15-e,  17 óra:  EZ(O)KOS klub – 
Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 
a régi és új érdeklődőket.
Május 22-e, 17 óra: Helytörténeti esték: 
„A csepeli iparitanuló-képzés története”. A 
Weiss Manfréd Művekben szinte a kezde-
tektől volt tanoncképzés. 1949. április 30-

án kezdte meg működését a WM Acél- és 
Fémművek Nemzeti Vállalat keretében a 
megújított iparitanuló-képzés a MüM 1-es 
iskolában. Előadó: Széchényi Péter (Csepeli 
Helytörténeti és Városszépítő Egyesület)
20 órás (4 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére: Tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 
Ft) 70 év felett a tagság ingyenes, csak a 
tanfolyami díjat kell fizetni. A jelentkezés 
folyamatos.   
A könyvtár minden rendezvénye ingyenes, 
várjuk szeretettel! 
Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub
Minden hétfőn 16–18 óra között személyes 
színházjegy-vásárlási lehetőség. Novák 
Zoltánné Rózsa: novak.rozsa@gmail.com; 
06-30/414-1684
Adatbázisok a könyvtárban: http://www.
fszek.hu/adatbazisok.
Használt könyvek kiárusítása: minden 
könyv darabja 100 Ft. 

Kéthetente új könyvek!  70-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-

tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés: 276-3512 

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, 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-es te-
lefonszámon.

* * *

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.

Tavalyi, jó állapotú folyóiratok 50-100 
forintos áron megvásárolhatók! 
Társasjáték Klub: a hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk 
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubve-
zető: Gubányi Gábor, a DélUtán Alapítvány 
munkatársa. Legközelebb: június 5.
Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól. Klubvezető: Novák Ág-
nes, kineziológus. Legközelebb: május 15.  
Téma: Boldog mindennapok

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

Könyvújdonságok kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 

Ingyenes beiratkozási lehetőség 70 év 
felettieknek és 16 év alattiaknak.

Internethasználat.

További hírek, információk: 
Honlap: www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_ 
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

Kéthetente új könyvek. Friss folyóiratok 
folyamatosan érkeznek. A könyvtár állo-
mányából kivont DVD-k 100 Ft/db áron 
megvásárolhatóak.

A könyvtár programjai:
Horgolóklub: minden csütörtök, 10 óra

Matematikakorrepetálás minden 
szerdán 15.30-tól.

Bővebb tájékoztatás a könyvtár 
honlapján: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon a 277-5278-as számon 
nyitvatartási időben.

* * *

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

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 
képgrafika szakos hallgatóinak Tár-
sasjáték című kiállítása.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

AKTUÁLISAKTUÁLIS

VÁR RÁD a csepeli 
angol-magyar

OVI-BÖLCSI!
 

Beiratkozás a Montessori Mária 
Kétnyelvű  Óvodánkba és Bölcsődénkbe 

a 2019/20-as nevelési évre.

Amit nyújtunk:
 • Kétnyelvű nevelés-oktás az egész nap 

folyamán (magyar-angol)
 • Montessori-pedagógia

 • Kiemelt tehetséggondozás
 • Iskolaelőkészítő (angolul-magyarul) 

Jelentkezni lehet: 
montessoriiroda@gmail.com

06-20/352-0575;  06-30/372-4502

Várunk mindenkit szeretettel!

Ifjú tehetségek

A tábort 6 éves kortól 11 éves korig hirdetjük meg, minimum 24 
fővel. Május 15-éig várjuk a jelentkezéseket, ezek sorrendjét  
figyelembe vesszük. 

Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház (Szent István u. 230.) 

Időpont: 2019. június 24–28.

A foglalkozások 9-től 16 óráig tartanak. Változatos kézműves- 
programok: írókázás, rongybabázás, bőrözés, fonalékszerek, 
szövés-fonás; gyöngyszövés-gyöngyfűzés, dekupázsolás, quillin-
gelés, papírpecsvörk, varrás (hímzés, filcmunkák), papírmunkák 
(hajtogatás, vágás, mandala, stb. 
Néptánc; sport; játék; kirándulás, 
szabadidő: kalózos játszótér; 
Tamariska-domb; strand.

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Ügyelet: 7 és 8, valamint 16 és 
17 óra között. A napi háromszori 
étkezés biztosított. 

Bővebb felvilágosítás kérhető a 
tabor.herman@gmail.com e-mail 
címen vagy a Népi Hagyaték Folklór 
Művészeti Alapítvány elnökétől, 
a 06-70/310-8519-es mobilszámon.

Nyári kézműves,
hagyományőrző tábor

Szeretnél jó közösségben, színvonalas kézműves és egyéb 
jó programokon részt venni? Ha igen, köztünk a helyed!

BEVÁLLALJA-E
A NAGYI ILYEN

SOK IDŐRE
EZT A

ROSSZCSONTOT?

HOVA TEGYÜK
A GYEREKET

MÍG MI
DOLGOZUNK?

KIRE
BÍZZUK

RÁ?

?

??

?

?

?

?

?

?

?

??

?

KUZDOSPORT
NAPKOZIS TABOR

IDŐPONTOK: 2019. június 17-21.,
június 24-28., augusztus 26-30.
A tábor költsége: 22.500 Ft/hét

Pályázat:
A legszebb 
konyhakertek
Csepel önkormányzata csatla-
kozva  Kovács Szilvia ötletgazda, 
Karcag város alpolgármestere ál-
tal létrehozott A legszebb konyha-
kertek – Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos program-
hoz, meghirdeti a helyi versenyt.
Várjuk minden konyhakerttel ren-
delkező egyéni kertművelő és kö-
zösség jelentkezését. 

Nevezési kategóriák: Balkon: er-
kélyen kialakított; Mini: 10–50 m2;  
Normál: 50 m2 felett; Zártkert 1.: 
zöldséges;  Zártkert 2.: gyümölcsös; 
Zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyü-
mölcs); Közösségi: csoportok, óvo-
dák, iskolák, szervezetek által meg-
művelt kertek.

Jelentkezési határidő: 
2019. június 15.   

Jelentkezési lap kérhető és lead-
ható: Csepeli Polgármesteri Hivatal 
Főépítészi Iroda – (1211 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 65.)

A kertek megtekintésére két al-
kalommal kerül sor előzetes idő-
pont-egyeztetés után. 

Eredményhirdetés:  2019. szep-
tember 28. – Hungarikum fesztivál

fo
tó

: T
ót

h 
B

eá
ta



20 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 21HIRDETÉSREJTVÉNY

Cégünk az Euronorm Group Builder Kft.
a Csepel Művek területén működő betonacél vágással

és hajlítással foglalkozó gyártó üzemébe keres

GÉPKEZELŐ MUNKAVÁLLALÓKAT.

Munkavégzés:
2 műszakban – nappali műszak 0700-1700,

éjszakai műszak 1700-0300

Betanulás: 1-2 hét
Nettó bér: 1000-1500 Ft/óra

Előny: darukezelői vizsga, számítógépes ismeret

Jelentkezni a +3630 190-3433 telefonszámon lehet.

Mikrohitel Programwww.mva.hu www.mikro-hitel.hu

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
Telefon: +36 20 290 3970  E-mail: mikrohitel@mva.hu

Hitelcél: beruházás- és/vagy 
forgóeszköz-fi nanszírozás

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM

Fix ügyleti 
kamat: 3,9

százalék

max.
Hitelösszeg: 10

millió Forint

max.
Futamidő: 10

év

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik kéthetente 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, Kecskés 
Dóra, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor,  Mezey László , Nagy Zita, Potondi Eszter

Nyomtatja: Nyomtatás: Lapcom Zrt. Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Felelős vezető: a zrt. vezérigazgatója 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk május 22-én, szerdán jelenik meg.

IM
P

R
E

S
S

ZU
M

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. május 20.

Sorsoltunk! Az április 25-ei skandináv rejtvény nyertese: Orgovány István, 1215 Budapest, Katona József utca. A gyerekrejtvény nyertese: Hódi Leven-
te,1211 Budapest,Táncsics M. Nyereményük egy-egy 1000 forintos Libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 
óra között (Csete Balázs u. 15.). Gratulálunk!
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1. Pontos mennyiséget szed ki, porcióz

2. Erdőt alkotnak

3. Nagy gazdasági épület, főleg termények tárolására

4. A kemence és a fal közötti szűk hely

5. Rest

6. Hímnemű gyermek

7. Oldalra kilógó tető, védi a falat az esőtől

8. Kerti eszköz

9. Mezőőr

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Költészet 

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! 

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

Diamon sarok

Ditroit szekrénysor

Beduin 
heverő
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XXIV. KIRÁLYERDEI
ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS

ÉS BÖRZE
2019. MÁJUS 12., VASÁRNAP

10:00-17:00

Belépő: 500 Ft,
10 éves kor alatti

gyerekeknek ingyenes
a belépés

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu

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

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.

Május 12., 10-17 óráig
XXIV. KIRÁLYERDEI ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS ÉS BÖRZE
Belépő: 500Ft, 10 éves kor alatti gyerekeknek ingyenes

TANFOLYAMOK
Aviva Torna  Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik a hor-
monális egyensúlyt. Május 11. szombat 9-13. Végh Beáta 06 30 475 6498

Ovisuli Célja, hogy 5-8 éves gyerekeknek és szüleiknek 
megkönnyítse az iskolakezdést. Időpont: szombat 9.00-12.00
Érdeklődni lehet: Szalai Dóra 06 20 928 7275 

Gyerekjóga  Paramhans Swami Maheswarananda eredeti 
jógarendszere. Segíti a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődését. 
Időpont: kedd 17.00-18.00. www.joga.hu, joga@joga.hu. 
Vezeti: Kun Ágnes Kiran 06 20 250 0431

Jóga a mindennapi életben felnőtteknek
Időpont: kedd 18.30-20.00  Kun Zsuzsanna Kamla Devi (06 20 986 3337)
szerda 8.00-9.30 Hajdú Zsuzsanna Sangam (06 30 462 1635) 

Nordic Walking- sportgyaloglás oktatás
Időpont: május 14. kedd 9.30
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 06 30 313 3991

Szenior örömtánc Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges)
Időpont: szerda 11 óra. Vezeti: Almási Judit 06 30 729 2152

Hangfürdő Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Időpont: május 18-án 10.00

Nyugdíjas klub Időpont:  május 4., 15.00-19.00

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: GERINCTRÉNING
Ingyenes próbaóra: május 22, szerda 18-19 óra 

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 19.00-20.00

BODYART hétfő: 19.00-20.00, csütörtök: 20.00-21.00 

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

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

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

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

LADY DANCE KEZDŐ hétfő: 18.30-19.30

LADY DANCE HALADÓ hétfő, csütörtök: 19.30-20.30

RINGATÓ szerda: 9.30-10.00; 10.15-10.45, 11.00-11.30

ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00

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

MŰVELŐDÉSI HÁZUNK A FELÚJÍTÁS IDEJE ALATT 
AZ AKÁCFA UTCA FELŐL KÖZELÍTHETŐ MEG.

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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga – megváltozott időpontban: kedd: 10.00-11.00
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. 
Hétfőn is 9.30-10.30, pénteken 14.45-15.45
Meridián torna – időpontváltozás!: csütörtök: 18.30-19.15

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Hastánc (kezdő): péntek 17.30-18.30. Előzetes bejelentkezés  szükséges. 
Akrobatikus rock and roll: kedd 16.45-18.00, csütörtök 17.00-18.15
Sokszínű táncoktatás- középiskolásoknak: kedd-18.00-19.00 
BLACK TOP hip-hop tánciskola:  szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Hatha jóga: kedd: 18.00-19.30 
Fashion dance (gyerek): kedd, csütörtök: 16.00-17.00 és 17.00-18-00
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 tagozat)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat, haladó ovisok); kedd, csütörtök: 
16.00-17.00 (alsó tagozatosok, haladó ovi); csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Tehetséggondozó ovis csoport – népijáték-néptánc hétfő: 17-17.45
Wing-Tsun Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Sokszínű táncoktatás – középiskolásoknak: kedd 18.00-19.00 
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
Hangfürdő: 2019. május 10., 16 óra

Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

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

május 11, június 1.,
szombatonként 9-13 óra között

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

Megtekinthető: 2019. május 24-ig,
hétköznapokon 9.00-19.00 óráig,

szombaton 9.00-13.00 óráig
a Szabó Magda Közösségi Térben, 

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. 

A Szabó Magda Közös Közösségi Tér Galériája 
szereteel meghívja Önt és barátait

Nagy Előd festőművész 

Tisztelet Erdélynek
címmel rendeze kiállítására

INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, be-
kerítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmen-
tesség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabá-
lyos 36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az 
utcában. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
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: 18 mFt. T.: 06 70 375 91 73.

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
T.: 06 1 402 4330, 06 20 491 5089 ________________________________________ 
KERTÉPÍTÉS-telekrendezés! Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés, 
egyéb kertészeti és kőműves munkák reális áron. 
www.telekrendezes.hu, T.: 06 20 259 6319, 06 1 781 4021________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás kisebb munkák, kőműves javí-
tások. Gipszkartonozás. Kovács Gergely T.: 0630 5686 255________________________________________ 
KEDVES idős néni, vagy bácsi! Életjáradék, vagy eltartási 
szerződést kötne középkorú házaspár. A bevásárlástól a 
kertgondozásig, sok mindent megoldanánk. XX és XXI. ke-
rület előnyben T.: 0 670 231 96 74________________________________________ 
DÍJTALAN hitelügyintézés! Nyugdíjasok figyelem! Pénzre 
van, szüksége? Hívjon és megoldjuk felső korhatár nélküli 
„nyugdíjas” személyi kölcsönnel. 06-30/985-5000________________________________________ 
KÖSZÖRŰS, kulcsmásoló, a csepeli piacon, a lottózó mellett 
mindent élez! Kés, olló, hajnyíró, láncfűrész, körfűrész stb. 
Nyitva: K-Sz:8-14 T.: 0620 387 70 59________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje ol-
csón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, Javítás vagy 
csere esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu 

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI Telephelyünkre felveszünk hegesztőket, lakato-
sokat, lakatos mellék segédeket, árkalkulátort irodába, B 
kategóriás sofőrt, fuvar híján lakatos mellett kell segéd-
kezni. T.: 30 981 14 01 vagy T.: 30 932 62 72

NYUGDÍJAS munkavállalókat keresünk rugalmas mun-
kaidőben, könnyű fizikai, könyvelői munkákra kimagasló 
bérezéssel. T.: 06 20 215 0837 vagy 06 20 396 2869. Északi 
Szomszédok Nyugdíjas Szövetkezet________________________________________ 
A KAZINCZY Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola (1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74.) ma-
tematikatanárt és fizikatanárt keres a 2019-2020. tanévtől. 
Jelentkezni lehet a 06 1 425 24 15-ös telefonszámon.

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt, a Vitart Stúdió szakmai partnereivel: szakorvosi 
vizsgálat, gyógytorna és manuálterápia, speciális ge-
rinctréningek, orvosi gyógymasszázs, pszichológiai tanács-
adás. Bejelentkezés, információ H. - P. 8.00 - 20.00 óráig: 
06/70-318-3077 A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a 
Facebook oldalon található. Vitart Stúdió: 1214 Bp., Merkúr 
u. 10., fszt. 3., 3-as csengő. Nyitvatartási idő: H. - P. 8.00 - 
20.00 óráig bejelentkezés, és órarend szerint laskaitrenin-
gek.hu; linda@laskaitreningek.hu; Facebook: Vitart Stúdió ________________________________________ 
FOGYASZTÁS, alakformálás személyre szabott tréningek-
kel, és csoportos kondícionáló tréningekkel, valamint a Vitart 
Stúdió szakmai partnerével dietetika személyre szabott táp-
lálkozási szaktanácsadással. Bejelentkezés, információ H. - P. 
8.00 - 20.00 óráig: 06/70-318-3077. A Stúdió teljes kínálata 
a honlapon, és a Facebook oldalon található. Vitart Stúdió: 
1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3., 3-as csengő. Nyitvatartási 
idő: H. - P. 8.00 - 20.00 óráig bejelentkezés, és órarend szerint 
laskaitreningek.hu; linda@laskaitreningek.hu; Facebook: 
Vitart Stúdió

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322________________________________________ 
FIGYELEM! Rossz akkumulátort vas, fém, hulladékot vásá-
rolok. Kiszállás díjtalan: 06 30 461 77 59________________________________________ 
SUZUKI Swift 1.0 2001-es 2021-ig levizsgáztatva eladó! 
T.: 06 20 944091 96 vagy 061 425 18 48________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási 
igazolással, ingyenes szállítással. T.: 3630 455 87 19  ________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket, dísztár-
gyakat, kerámiákat, réz/bronz tárgyakat, órákat, kitűzőket, 
pénzérméket, bizsukat, hangszereket, könyveket, ruha ne-
műt, teljes hagyatékot. T.: 06 30 943 5583

APRÓHIRDETÉSEK   

Retro
Disco 
DJ DAVE-vel 
(Boross 
László)
a hatvanas
hetvenes, 
nyolcvanas 
évek 
zenéivel
a Szabó Magda 
Közösségi Térben
2019. május 24.,
péntek 18-21 óra
 

A programra a belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.
 

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, 
Simon Bolivár sétány 4-8.
355-4032
szm.iroda@csepelivaroskep.hu

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

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

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK

Apró csodák (0-3 éves korig) 
Kisgyermekes szülők beszélgetős csoportja. 
Kéthetente hétfőn: 10.00-11.00.

Babamasszázs (1-10 hónapos korig) 
A szülők öt alkalomból álló tanfolyam keretén belül 
sajátíthatják el a masszázs alapfogásait. 
Kedd: 11.00-12.00.

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

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. 

Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: 
Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, tanácsadás 
5-16 éves korú gyermekek részére.
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!



24 csepeli hírmondóPROGRAM

Tölts egy mesés napot a Puli sétányon! 
Gyere el és csatlakozz különleges gyereknapi 
programjainkhoz, igazi élmények várnak! 

Kipróbálhatod, milyen egy valódi NERF akadálypálya, 
ládavasúton élvezheted a gondtalan suhanás 
élményét, miközben Mickey egérrel és barátaival 
is találkozhatsz, de kedvedre alkothatsz 
a LEGO Land birodalmában is. 

És mi vár még? Lovaglás, állatsimogató, 
a Kis hableányról szóló mesemusical, 
Mikola Péter, buborék és dino show, 
kézműveskedés, légvár, körhinta, 
kisvasút, kishajó és rengeteg 
izgalmas színpadi program. 

NE HAGYD KI!

                                                                         MÁJUS 25., 10-18, PULI SÉTÁNY


