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Borbély Lénárd polgármester Balogh 
Ernő önkormányzati képviselővel és 
Szabó Józseffel, a Főkert Zrt. vezérigaz-
gatójával kezdte el azoknak a fáknak az 
ültetetését, amik a Kozmosz sétányra 
kerültek. Ötvenhárom új fát telepítettek 
a csillagtelepi területre.  

Bontják az egykori Görgey 
Artúr Általános Iskola épüle-
tét a Csikó sétányon. Szeren-
csére nincs benne azbeszt, 

így helyben le is lehet darálni 
a törmeléket. A bontás után  
a csepeli önkormányzat rend- 
be teszi a területet. 

A csepeli önkormányzat 
részéről minden jogi és tu-
lajdonosi feltétel adott ah-
hoz, hogy elindulhasson 
a Királyerdei Művelődési 
Ház mellé tervezett bevá-
sárlóközpont építése. Az 
új üzlet létesítésére előírt 
feltételeket az elsőként je-
lentkező befektető azonban 
nem tudta biztosítani. A ter-
vezett, postával egybekötött 

üzlet ugyanis meghaladja 
a 300 négyzetmétert, ezért 
az úgynevezett  „plázatör-
vény” hatálya alá esik. Az 
önkormányzat nem tett le 
a tervekről, keresi a megfe-
lelő vállalkozót, aki képes 
teljesíteni a feltételeket ezen 
a helyszínen. Bolt tehát lesz, 
a nyitásra viszont várni kell 
még – értesült a Csepeli 
Hírmondó.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Faültetés 
a sétányon

Bontják az egykori 
iskola épületét

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatom önöket, hogy 2019. május 27-én a 
polgármesteri hivatal technikai okok miatt zárva tart, 

ügyfeleket fogadni nem tud. Szíves megértésüket és 
türelmüket megköszönöm!

Dr. Szeles Gábor s.k., jegyző A plázatörvény miatt 
csúszik a királyerdei 
bevásárlóközpont

53 új fát 
telepítettek 
a Kozmosz 
sétányra

A Görgey iskola 
épületében nincs azbeszt

Idősek 
köszöntése
A csepeli önkormányzat a múlt 
héten kilencvenedik születésnapja 
alkalmából köszöntötte Hegedűs 
Györgyöt, Vajda Istvánt és Vass 
Alajost. Gratulálunk mindhárom 
ünnepeltnek a kerek évfordulóhoz 
és jó egészséget kívánunk! Hegedűs György Vass AlajosVajda István

Borbély Lénárd polgármester, 
Szabó József és Balogh Ernő

fotó: Tóth Beáta
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

 

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJA

alkalmából tartandó rendezvényeire

 
Menaságra repülj - 

Magyar dokumentumfilm vetítése
Időpont: 2019. június 3. (hétfő) 18 óra
Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház

(Csepel, Szent István út 230.)
 

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
Időpont: 2019. június 4. (kedd) 17:30

Helyszín: Csepel, Béke téri Trianon emlékmű
Program: Lukácsy Katalin színművész 

verses-zenés emlékműsora
Közreműködik: a Csepeli Auth Henrik Fesztivál 

Fúvószenekar
 

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

 

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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Az időjárás is kedvezett 
az idén második alkalom-
mal megrendezett hajóki-
rándulásnak május 8-án. 
A Zsófia Rendezvényhajó 
közel háromszáz nyugdí-
jas utassal indult útnak a 
Boráros térről. A beszál-
láskor Borbély Lénárd 
polgármester üdvözölte 
az időseket. Elmondta: a 
kerület egyik legnépsze-
rűbb programját tavaly 

bevezették a családok 
számára is. 

A kitűnő hangulatról, a jó 
zenékről ismét Hadnagy 
Andrea gondoskodott. A 
napsütéses időben sokan 
megcsodálták a budapesti 
panorámát. A fedélzetről 
szép kilátás nyílt a Gel-
lért-hegyre, a Parlament-
re, a budai várra, a Várkert 
Bazárra és a Margit-szi-
getre is. Jó néhányan fo-
tózással örökítették meg 
a dunai hajózás élményét, 
az együtt töltött pillana-
tokat. A sétahajózást – az 
önkormányzat támogatá-
sával – ezúttal is a Csepeli 
Városkép Kft. szervezte. 

IDŐSEK IDŐSEK

Új klubhelyiségben, a Cse-
te Balázs utcában ünne-
pelte   megalakulásának 
45. évfordulóját a Rákóczi 
Nyugdíjasklub. 

Sárdi Jenő, a nyugdíjasklub 
vezetője az elsők között üd-
vözölte a vendégeket, köztük 
a közösség legidősebb tagját, 
a 94 esztendős Erzsike nénit, 
majd Borbély Lénárd pol-
gármester mondott ünnepi 
köszöntőt. A kerület első em-
bere örömét fejezte ki, hogy a 

nyugdíjasklub egy új és min-
den szempontból megfelelő 
helyszínt talált programjai le-
bonyolítására. A klubélet régi 
színtere, a néhány hete megú-
jult Rákóczi Kert pedig a Csa-
ládok Parkjaként működik 
tovább. Kiemelte: az időseket 
továbbra is szívesen látják a  

kerület, így a Csepeli Város-
kép programjain, de a hama-
rosan elkészülő strandon is 
kikapcsolódhatnak majd, és 

továbbra is igénybe vehetik a 
sóterápiás bérleteket. 

Ábel Attila alpolgármester  
köszöntőjében felidézte, hét 
évvel ezelőtt járt először a 
közösségben, azóta is őszin-
te és élő kapcsolatot ápol 
tagjaival. Reményét fejezte 

ki, hogy a klub tagjai sokáig 
élvezik majd az új helyisé-
get, örömüket lelik majd az 
itt töltött időben. 

Negyvenöt éves 
a Rákóczi 
Nyugdíjasklub

A 94 éves Permizsák Mihályné, Erzsike néni negyven éve tagja 
Rákóczi Nyugdíjasklubnak. Bár egészsége már  nem engedi, hogy 
minden alkalommal részt vegyen a találkozókon, de ha teheti, szí-
vesen csatlakozik. „Minden találkozásnál nagyon örülünk egymás-
nak, beszélgetünk, az ünnepi köszöntés is meglepetés volt számomra. 
A testi bajok ellenére megpróbálok aktív maradni, ellátom a ház kö-
rüli munkákat, főzök, kertészkedek. Szeretem a fiatalok társaságát, 
két unokám, három dédunokám van.”

Kitűnő hangulat 
a nyugdíjasok 
hajókirándulásán

Csepel önkormányzata 
várja azok jelentkezését, 
akik 2019-ben  ünneplik 

házasságkötésük 50., 
illetve 60. évfordulóját, 

s szeretnék azt – a polgári 
házasságkötés szertartása 

szerint – Borbély Lénárddal, 
Csepel polgármesterével 

megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok 
megküldésével lehet:

• Férj neve, feleség neve 
(leánykori név) • Lakcím

• Telefonszám

Kérjük, hogy a jelentkezés mellé 
csatolják a házassági anyakönyvi 
kivonat másolatát, valamint az 
együtt töltött évtizedek rövid, 

egyoldalas történetét.

Cím: 1211 Budapest, 
Szent Imre tér 10., Anyakönyvi Iroda
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

Jelentkezési határidő: 
2019. június 7.

A program tervezett időpontja: 
2019. szeptemberében

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen

fotó: Földházi

fotó: Vermes Tibor
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zó Európában, vagy egy nagy, erős és összetartó Európában 
képzeljük el hazánk jövőjét – állítja a Momentum Mozga-
lom. Fekete-Győr András pártelnök szerint most még nem 
fog igazán változni az Európai Unió felfogása, csak tíz év 
múlva lesznek jól hallhatók a hozzájuk hasonló friss hangok. 
Ugyanakkor a magyar lakosság 70 százaléka támogatja az 
Európai Uniót. „Az már egy paradoxon, hogy ennek ellenére 
a Fideszre szavaznak” – fogalmazott a közvélemény-kuta-
tásokról, amikor kritizálta a Fidesz hagyományos európai 
értékek és kultúra megtartásáról szóló programját. 

● ● ●

Demokratikus Koalíció: 
Legyen Brüsszel a főváros!
A DK a választásokon az Európai Egyesült Államok prog-
ramját képviseli. A liberális demokráciát csak egy erős Eu-
rópai Unió tudja megvédeni, csak egy erős és nagy közös-
ség adhat jó válaszokat a globális kihívásokra, a társadalmi 
egyenlőtlenség csökkentésére, és ez kell ahhoz is, hogy „ki-
fogják a populisták vitorlájából a szelet” – fejtette ki Dob-
rev Klára, Gyurcsány Ferenc pártelnök felesége és a párt 
uniós listavezetője egy sajtóeseményen. Arra figyelmezte-
tett, hogy ha a liberális, baloldali, szociál- és keresztényde-
mokraták, a zöldek nem adnak közös választ a kihívásokra, 
akkor a „Salvini- és Orbán-féle gazemberek” fognak erre 
„szörnyű válaszokat” adni.

● ● ●

Mi Hazánk Mozgalom: se Gyurcsány, se Orbán!
Az új párt a Jobbik korábbi szellemiségét próbálja tovább 
vinni. Ahogy Dúró Dóra fogalmazott, se a kétharmad oko-
zóival, se a kétharmaddal visszaélőkkel nem működnek 
együtt. Míg az ellenzéki pártok többségét Gyurcsány Fe-
renc valamint az MSZP–DK-összefogás határozza meg, ők 
ebben nem kívánnak közreműködni. Szerintük új, hazafias 
erők által irányított Európai Parlamentre, valamint a kelet- 
közép-európai országok együttműködésének erősítésére, a 
visegrádi négyek bővítésére van szükség. „Amennyiben ez 
a bizonyos gyökeres fordulat nem következik be, nem félünk 
kimondani, hogy az unión kívül is van élet, de erről a magyar 
embereknek kell népszavazáson dönteni” – állítják.

● ● ●

A Magyar Munkáspárt szerint 
a pénzvilág uralja az EU-t
Thürmer Gyula pártelnök szerint május 26-án nem lesz 
hurrikán, amely elsodorná az európai ház falait, de lesznek 
változások, melyekben részt kívánnak venni. Szólhatunk az 
ellen, hogy a bankok uralják az életünket. A bankoknak kell 
az egységes európai állam, ahol semmi sem akadályozza az 
uralmukat. Véleményt mondunk a migrációról is, amit a párt 
szerint az európai politika kényszerít ránk. „Akit üldöznek a 
hazájában, az menekült. Segítsünk rajtuk! Aki át akar települ-
ni egy másik országba, mert ott jobb az élet, több a fizetés, az 

migráns. Őket sem kell elzavarni, de törvényesen és értelme-
sen szabályozni kell a mozgásukat” – állítják.

● ● ●

Az LMP fenntartható Európát akar
Európa zöld lesz, vagy nem lesz! – ezzel a jelszóval kampá-
nyolt, és a környezettudatos szemlélet elsődlegességét hir-
dette a párt, melynek Vágó Gábor a listavezetője. Az LMP 
szerint a Föld erőforrásai elfogytak, az éghajlatváltozás min-
dennapi tapasztalat. „Erkölcsi felelősséggel tartozunk a jelen 
és a jövő nemzedékeinek, hogy környezetünket és erőforrása-
inkat úgy használjuk, hogy megmaradjanak, és mi is fennma-
radjunk Nem csupán gyermekeink és unokáink egészsége és 
biztonsága a tét! Most kell cselekednünk, most kell Európának 
példát mutatnia!” – állítják a választási programjukban. A 
fenntartható világhoz a párt szerint nyitott gondolkodásra és 
„ökopolitikára” van szükség. 

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019 EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019

MSZP-Párbeszéd: 
szociális kiadásokra költenék 
a fejlesztési pénzt
A szocialisták szakítanának azzal a 
gyakorlattal, hogy fejlesztésekkel segí-
tik az Európai Unió kevésbé szerencsés 
régióit. Az EU támogatási rendszere 
ugyanis most a „hal helyett hálót” el-
vet képviseli. A fejlesztési pénzeket ők 
elsősorban felélnék, segélyként oszta-
nák szét. A kampány hajrájában visz-
szavonták a kormányt és a Fidesz sza-
vazóit patkányozó üzeneteiket, helyette 
Orbán Viktor kritikájára összpontosí-
tottak. Frans Timmermans, a szoci-
alisták európai csúcsjelöltje az MSZP 
kampányzáróján elmondta: szép dolog 
az európaiság, de az európai értékek 
és az európai kultúra megtartását val-
ló Fidesz és a magyar miniszterelnök 
szerinte kifelé tart a mostani Európai 
Unióból. 

● ● ●

Az egyetlen értelmes választás 
– állítja a Kétfarkú Kutya Párt
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt csak 
„az igazán fontos dolgokkal” foglalko-
zik. Ilyen, hogy Nyugat-Európában is 
ingyenes legyen a sör. A bevándorlás-
ról azt írják: úgyse akar ide jönni senki. 
„Arra kell csak figyelnünk, hogy kellően 

alacsonyan tartsuk a béreket. Ezért úgy 
látjuk, hogy a kerítés helyett bőven elég 
lett volna kiírni a határra az átlagbé-
reket és a kórházi statisztikákat. De ha 
már mindenképpen építeni szeretnénk 
valamit, akkor sokkal értelmesebb do-
log lett volna kerítés helyett egy felüljá-
rót építeni az ország fölé” – fogalmaz-
nak. A kivándorlás viszont nagy gond, 
ezért csökkentenék a külföldi béreket: 
Angliában 70, Németországban 65, 
Ausztriában 75, míg Romániában 3 
százalékkal.

● ● ●

Szolidáris Európát szeretne 
a Jobbik
A párt választási programja a „Biz-
tonságos Európát, szabad Magyaror-
szágot!” címet viseli. „Eljött az idő, 
hogy változtassunk és egy új, európai 
kiegyezést hozzunk létre” – írják a leg-
fontosabb céljukról. Igazságosabb és 
szolidárisabb uniót szeretnének. A 
kampányhajrában Vona Gábor – akit 
ma is a Jobbik szellemi vezérének tar-
tanak – kifejtette: demokratikus eszkö-
zökkel ma nem lehet kormányt váltani. 
„Orbánt egy rajtunk kívül álló külső 
történés mozdíthatja el, belülről nem le-
het megdönteni. Addig pedig, ameddig 
eljön ez a külső változás – ez lehet egy, 

öt, de tíz év múlva is –, készülniük kell  
a mást akaróknak az Orbán utáni idők-
re” – fogalmazott.

● ● ●

Fidesz-KDNP: a migráció 
megállítása a legsürgetőbb
A Fidesz a hagyományos európai ér-
tékek és az európai keresztény kultúra 
megtartását képviseli, melyet ma az 
a népvándorlás veszélyeztet, amely-
ből hazánk is durva ízelítőt kapott 
2015-ben. A miniszterelnök szerint az 
EP-választáson erős üzenetet kell kül-
deni Brüsszelbe arról, hogy „változást 
akarunk, egy olyan Európát szeretnénk, 
amely megvédi a határait tengeren és 
szárazföldön. Az EP-választás arról 
szól, hogy elfogadjuk vagy kitörünk ab-
ból a gondolkodási keretből, amelyet 
megpróbálnak ránk erőltetni” – hang-
súlyozta Orbán Viktor, kijelentve: Eu-
rópát megvédő vezetőkre van szükség, 
mert Európa az európai, Magyarország 
pedig a magyar emberek otthona.

● ● ●

Momentum: 2030-ra 
eljön az ő idejük
Magyarország válaszút előtt áll. A 
2019-es európai parlamenti választás 
tétje, hogy egy kicsi, gyenge és széthú-

Összesen kilenc magyarországi lis-
tát vett nyilvántartásba a Nemzeti 
Választási Bizottság (NVB), ennyi lesz 
a szavazólapon. A csepeli lakcímmel 
rendelkezők május 26-án, reggel hat 
órától este hét óráig tudnak voksol-
ni a szavazókörökben. Ezek pontos  
helyszínéről értesítést kaptak a pol-

gárok, de utána lehet nézni az inter-
neten, a valasztas.hu weboldalon. A 
listák sorrendje a szavazólapokon: 

1. MSZP-Párbeszéd, 2. Magyar Két-
farkú Kutya Párt, 3. Jobbik Magyar-
országért Mozgalom, 4. Fidesz-KDNP, 
5. Momentum Mozgalom, 6. Demok-

ratikus Koalíció, 7. Mi Hazánk Moz-
galom, 8. Magyar Munkáspárt, 9. Le-
het Más a Politika. 

A szavazólapon szerepel majd a jelö-
lőszervezet (több esetén jelölőszerve-
zetek) neve, emblémája és az első öt 
jelölt neve.

Európai parlamenti 
választás 2019

Így szavazhat Csepelen

grafika: valasztas.hu
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Idén a Rákóczi Kert – A Családok Park-
ja is csatlakozott a Három Királyfi, 
Három Királylány Mozgalom rekordkí-
sérletéhez. A programban részt vevő te-
lepüléseken több mint tízezer gyermeket 
emeltek egyszerre a magasba, megdönt-

ve ezzel a tavalyi rekordot. A kezdemé-
nyezés a gyermekvállalás, a családala-
pítás fontosságára, a vágyott gyerekek 
megszületésére hívta fel a figyelmet. 
A rekorddöntés országszerte családi 
programokhoz kapcsolódott, a közpon-

ti rendezvénynek 
a Margitszigeti 
Atlétikai Cent-
rum adott otthont. 

A Rákóczi Kert- 
ben kézműveske-
dés, sütidekorá-
lás, csokivarázs-
foglalkozás és 
arcfestés várta a 
legkisebbeket. 

AKTUÁLIS KÖRNYEZET

Gyerekek a magasban:
megdőlt a rekord!

Országszerte több mint tízezer 
gyermeket emeltek a magasba

A Rákóczi Kertben sokféle 
program várta a látogatókat

fo
tó
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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  
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A Családok 
Parkjáról leg-

utóbb a We Love 
Budapest oldalán 
jelent meg cikk. 
Itt olvashatják:

Folytatódnak az iskolabejárások. 
Borbély Lénárd polgármester és 
munkatársai az elmúlt napokban 
három intézményt kerestek fel. 

A Lajtha László Általános Iskolában 
az eszközök, a padló és a falak koruk-
nak megfelelő állapotban vannak, a vi-
zesblokkok, az udvar megújul, s a pince 
beázását is megszüntetik a renoválás 
során.

A Katona József Általános Iskolá-
ban a kétezres évek elején készült ka-
zánházat, a tantermeket, az udvart és a 
vizesblokkok állapotát is megnézték. 
Az intézmény munkatársai jó munkát 
végeznek, ugyanis az iskola – hiába 

tartozik a kerület legidősebbjei közé –, 
nagyon szép állapotban van. Vargáné 
Andrási Edit intézményvezetőnek több 

ötlete is volt a férőhelyek bővítésére, 
amiket a tervezés során mindenképp 
figyelembe vesznek, ugyanis az iskola 
teljes kihasználtsággal működik. 

A Kazinczy Ferenc Értékközvetítő 
és Képességfejlesztő Általános Isko-
la pedagógusai, munkatársai – az épü-
let konstrukciós hibái ellenére – kivéte-
lesen sok munkát fektetnek abba, hogy 
a gyerekek megfelelő körülmények kö-
zött tanulhassanak.

2020-tól a Csepeli Gyermeksziget 
Program keretében az összes kerületi 
iskola megújul.

Iskolabejárások

Magyar Mentésügyért Emlékérmet vehetett át Borbély Lénárd 
polgármester május 10-én a Parlamentben. A mentők napján, az 
Országos Mentőszolgálat megalakulásának 71. évfordulóján az 
életmentésben kiemelkedő egészségügyi dolgozókat, valamint el-
kötelezett támogatóikat díjazták. Az elismeréseket Kásler Miklós, 
az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere, dr. Horváth 
Ildikó egészségügyért felelős államtitkár, valamint Csató Gábor, 
az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adta át. A díj kapcsán 
méltatták Csepel önkormányzata és személyesen Borbély Lénárd 
polgármester munkáját. Kiemelték, folyamatosan támogatja a men-
tőállomást és a terület mentésellátását.

Elismerés a mentők napján

Borbély 
Lénárd 
feleségével 
a díjátadón

Katona iskola: az udvar állapotát 
is felmérték a bejáráson

fotó: Tóth B
eáta
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Idén negyvenéves a Széchenyi Ist-
ván Általános és Kéttannyelvű Iskola, 
amely 1979. szeptember elsején fogad-
ta az első tanulókat. Akkor ezerkétszáz 
diák tanult az intézményben nyolcvanöt 
pedagógus irányítása mellett délelőtt és 
délután. Eredetileg Királymajori Ál-
talános Iskolának hívták, majd 1994-
ben vette fel Széchenyi István nevét. 
Az évforduló alkalmából ünnepséget 
rendeztek az iskolában május 3-án, 
amelyen Cserépné Varga Veronika 
intézményvezető (képünkön) fogadta 
a megjelenteket. Köszöntőt mondott 
Borbély Lénárd polgármester 
és Tóth János tankerületi 
igazgató. A vendégek 
között volt Szuhai 
Erika és Czibulyáné 
Szonday Szilvia, az 
érintett körzetek 
egyéni képviselői, 
valamint régi ta-
nárok és diákok. 

Borbély Lénárd 
megemlítette, hogy a 
Széchenyi István iskola 
kiemelkedő értéket kép-
visel a kerületben. Sok jeles 
személy itt kezdte el a tanulmányait 
és az iskolához köthető a Csepel Hang-

ja énekkórus. 
1983-tól spor-
tosztályok in-
dultak először 
általános kép-
zéssel, majd 

a futballra és 
kézilabdára fó-

kuszáltak. A diá-
kok több kiemelkedő 

sporteredményt értek el 
a labdarúgás, kézilabda, atléti-

ka és az öttusa területén. Varga Imre 

korábbi iskolaigazgató javaslatára meg-
alakult a Királymajor Diáksport Egye-
sület, amely 2015-ben átalakult Csepeli 
Utánpótlás Sportegyesületté.

Az iskolában nagy hangsúlyt fektetnek 
a minőségi oktatásra, értékelésre, fej-
lesztésre, a tehetségek azonosítására és 
gondozására. Az iskola 2016-ban Akk-
reditált Kiváló Tehetségpont lett a lo-
gikai-matematika, a sport, a német két 
tannyelvű képzés, a zene és a képzőmű-
vészet területén. • Cs. A. 

Hatalmas siker a Mórában!
A Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciáján a Móra Fe-
renc Általános Iskolát tizenhárom tanuló képviselte a száz-
halombattai regionális döntőben, ahol elsöprő sikert arattak. 
Közülük hárman jutottak tovább az országos döntőbe. Kör-
mendi Hanna Sára III., Szilágyi Nóra VII., Farkas Tímea 
VIII. helyezést ért el. A diákok kutatását, sikeres szereplését 
Lőrincz Enikő koordinálta.  

Éneklő ifjúság
Április végén rendezték meg az Éneklő Ifjúság Kórushang-
versenyt a Királyerdei Művelődési Házban. Kissné Katona 
Mária felkészítésével és vezényletével a Mátyás Király Ál-
talános Iskola mindkét kórusa nagy sikert aratott. A kicsik 
népdalcsokorral kezdtek, majd Schubert, és Kerényi György  

kétszólamú műveit adták elő. Ifj. Somorjai József A kis gő-
zös című dala igazi közönségsiker volt. Az előadást Pap 
Noémi, az iskola volt tanulója kísérte zongorán. A felsősök 
többek között népdalcsokrot, Brahms Egy édes hangú kis-
madár, Kodály Zoltán Lengyel László című művét, valamint 
a Kóristák című film egy betétdalát adták elő. Szólót énekel-
tek a 7. z és 8. z osztály tanulói. A felsősöket Király Angeli-
ka kísérte zongorán. Mindkét kórus fellép majd május végén 
a nyolcvanéves évforduló tiszteletére, remélhetőleg ott is 
örömmel fogadja őket a közönség.  

Méhek napja a Katonában

A méhek és az ember kapcsolatáról tartottak előadást az 
alsó tagozatos diákoknak a Katona József Általános Isko-
lában április 30-án, a méhek napján. A gyerekek Szőkéné 
dr. Bresztovszky Edit segédméhész segítségével nyerhettek 
bepillantást a kaptár életébe, titkaiba. Megtudhatták, milyen 
hasznos segítőtársaink a méhek, és a mindennapi életben 
mennyire nélkülözhetetlen a szerepük. 

ISKOLAOKTATÁS

Hírek a csepeli
iskolákból 

Negyvenéves a Széchenyi iskola1212 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A
Tel.: +36-1/795-8211
delpest@kk.gov.hu
www.kk.gov.hu/delpest
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Széchenyis diákok műsora fotó: GM
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Együtt, 
egymásért
Kiépítette országos hálózatát az Értel-
mi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége 
(ÉFOÉSZ), amely uniós projektjének 
keretében az ország húsz helyén léte-
sített Önálló Életviteli Centrumot az 
értelmi fogyatékosággal élő emberek 
életvitelének segítésére. Az országban 
először Csepelen, tavaly júniusban ad-
ták át az Önálló Életviteli Centrumot a 
Kassai út 36. szám alatti házban. Az el-
telt hónapokban különféle workshopok, 
bővülő programok várják az értelmi fo-
gyatékossággal élő felnőtteket. 

Segítség a mindennapokhoz
A csepeli Önálló Életviteli Centrumba 
egész Budapest területéről járnak az 
érintettek, de a főváros más helyszíne-
in is tartanak workshopokat. Folyama-
tosan nő a létszám: Csepelről 20-25, 
Budapest más részeiről mintegy ki-
lencven ember vesz részt rendszeresen 
a foglalkozásokon. Ezeket az alkalma-
kat délelőttönként, illetve délutánon-
ként rendezik, és általában három órá-
ig tartanak. A legfontosabb cél, hogy 
segítsék az értelmi fogyatékossággal 
élőket az önálló életvitelükben. Egy-
egy alkalmon legfeljebb tizenöten 
vesznek részt. Különféle témák kerül-

nek szóba előre kidolgozott tematikák 
alapján, így például a bántalmazás, a 
saját jogok érvényesítése, a szabadidő 
hasznos eltöltése. Rövid filmvetítése-
ken is bemutatják az élethelyzeteket: 
ezekben az érintettek beszélnek saját 
mindennapi életükről, a párkapcsolat-
ról, a szexuális életről, vagy éppen ar-
ról, hogyan élnek otthon a szüleikkel 
vagy egy lakóotthonban. A felmerülő 
kérdéseket közösen megvitatják. A be-
szélgetések kiterjednek olyan témák-
ra, amelyeket kevésbé szoktak szóba 
hozni, de fontosak, hogy az érintettek 
önálló döntéseket tudjanak hozni az 
életben. Ezek közé tartozik a konflik-
tuskezelés vagy egy vészhelyzet meg-
oldása. Ilyenkor tudniuk kell, kihez 
fordulhatnak támogatásért, illetve kik 
azok, akikre nem számíthatnak. A 
centrumokban dolgoznak úgynevezett 
önérvényesítő munkatársak, akik ér-
telmi fogyatékosággal élő személyek, 

és nagyban segítik a közös kommuni-
kációt az társakkal.
  
Informatikai képzés Csepelen
Újdonság, hogy Csepelen tavasszal 
több csoportban háromnapos informa-
tikai képzés indul, amelynek keretében 
a számítógép- és az internethasználat 
alapvető ismereteit tanítják. A centrum 
tableteket és okostelefonokat kap, ame-
lyeket az érintettek kikölcsönözhetik, 
hazavihetik. Külön applikáció is elérhe-
tő lesz a fogyatékosággal élők számára. 

A csepeli Önálló Életviteli Centrum 
kedden 13 és 17, csütörtökön 9 és 13 
óra között fogadja az érdeklődőket, 
de előtte érdemes telefonálni a 792-
3554-es számon, vagy levelet küldeni 
az oecbudapest.efoesz@gmail.com 
címre. Az érdekvédelmi szervezet el-
érhető a közösségi oldalon a facebook.
com/oecbudapest címen. • Cs. A.

A Csepeli Zöld Sziget program keretében idén is meg-
hirdette virágosítási programját az önkormányzat. Ez-
úttal 45 ezer virágpalántát vehettek át a jelentkezők 
a Városgazda Zrt. telephelyén. A közismert és köz-
kedvelt akció keretében egynyári virágok – petúnia, 
begónia, kakastaréj, lisztes zsálya, paprikavirág, dísz-
csalán, mézvirág, bársonyvirág – közül válogathattak 
a kertszépítők.  Idén több mint kilencszáz pályázat 
érkezett a felhívásra. A virágágyások beültetésére 
(lakcímenként, illetve társasházaknál lépcsőházan-
ként) negyven darab virágot ajánlott fel az önkor-
mányzat. A növények gondozásáról, ápolásáról  rész-
letes tájékoztatást adtak a szakemberek.

CIVIL ÉLETAKTUÁLIS

Virágosztás idén is

Nagy sikerű koncertet adott a 
Nagy Imre Általános és Alapfokú 
Iskola sportcsarnokában a Csepeli 
Szimfonikus Zenekar és a Csepe-
li Auth Henrik Fesztivál Fúvós-
zenekar. Olyan világhírű filmek 

zenéi csendültek fel, mint a Ke-
resztapa, a Csillagok háborúja, a 
Titanic, a Rómeó és Júlia, vagy 
a Schindler listája. Péntek János 
Artisjus- és Csepel Örökség-díjas 
karmester vezényelt.

Varázslatos filmzenék EGYHÁZI ÉLET

„Félek, hogy elveszítem a hitemet az embe-
rekben” (Frances Ya-Chu Cowhig: A tökéle-
tes boldogság világa)

Hányszor és hányszor kiálthatjuk fel mi is az 
idézet mondatot. Amikor az emberek csaló-
dást okoznak nekünk. Amikor kihasználják 
naivitásunkat. Amikor kihasználják szerete-
tünket. Hisz látjuk, hogy a szeretetből nem 
lehet megélni. Nem lehet karriert csinálni. 
Hisz azé a jövő, aki törtet. Azé az előrelépés, 
aki kihasználja a másikat. És nekünk újra és 
újra fel kell állni, meg kell bocsátani, bízni 
kell a másikban. Mikor megbántanak min-
ket. Mikor fájdalmat okoznak nekünk. Ez 
nehéz. Nagyon nehéz. Hányszor és hányszor 
mondhatjuk mi is: „Félek, hogy elveszítem a 
hitemet az emberekben.” „Félek, hogy elve-
szítettem a hitemet az emberekben!”
 
És most álljunk meg egy pillanatra, vessünk 
egy pillantást a nagypénteki eseményekre.

Mit látunk?

Pétert, aki háromszor megtagadta Meste-
rét, mert féltette életét. A farizeusokat, akik 
annyira fanatikusan hittek a szabályokban, 
hogy fontosabbnak tartották azokat, mint Is-
tent. Pilátust, aki talán felismerte Jézusban a 
jót, mégis jobban féltette hatalmát, mint az 
igaz embert. Embereket, akik az Isten halálát 
kívánták. Teremtményeket, akik meg akarták 
ölni a Teremtőt.

Isten másképp néz ezekre az emberekre. 
Más tekintettel. A szeretet tekintetével. 
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz ben-
ne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” 
Ezekért az emberekért érdemes vállalni a 
keresztet. Az emberiségért érdemes vál-
lalni a szenvedést. A megaláztatást. Mert 
a szeretet nem adja fel. A szeretet elmegy 
a végsőkig. Isten nem mondott le az embe-
riségről. Isten máig bízik az emberben. A 
kereszt eseményénél semmi sem bizonyítja 
ezt jobban. Próbáljunk meg mi is Isten te-
kintetével nézni egymásra!
Debreczeni András

fotó: pixabay
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Csepeli 
helyszínek
A Zorall együttes legújabb klipjének – a 
dal címe: Ilyenek voltunk, s a Presszó 
Metál 2018 lemezen talál-
ható – csepeli helyszínek 
adták a hátteret.  A videót 
itt nézhetik meg:

Színes programokban, felejthetetlen 
panorámában volt részük a csepeli csa-
ládoknak az idén második alkalommal 
megrendezett hajókiránduláson. Május 
18-án most is a Boráros téri kikötőből 
indult a Zsófia főhercegné rendezvény-
hajó: a programon Borbély Lénárd 
polgármester és Ábel Attila alpolgár-
mester is részt vett. 

A hajó fedélzete pár perc alatt gyerek-
zsivajtól lett hangos, a kicsik hamar 
megtalálták a kedvükre való elfog-
laltságokat. A megkérdezett utasok 
remekül érezték magukat. A legtöbben 

úgy fogalmaztak, hogy a családoknak 
igazi kikapcsolódást jelent egy ilyen 
hajókirándulás, amelyet ezúttal is az 
önkormányzat támogatott és a Csepeli 
Városkép szervezett.

Családi hajókirándulás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által kiírt Nemzeti Tehetség Program 
2018. évi „A hazai és határon túli óvo-
dai tehetségkibontakoztató programok 
támogatása” címmel meghirdetett nyílt 
pályázatán – immár második alkalom-
mal – óvodánk, a Csodakút Bázisóvo-
da 750 ezer forint támogatást nyert el. 

Fejlesztőmunkánk keretét a magyar 
hagyományok, népszokások, jeles 
napok adják. A gyerekek a program 
során megismerkednek a régi idők já-
tékaival, mondókáival, népzenéivel, 
kismesterségeivel, az elődeink által 
használt eszközökkel, anyagokkal, 

táncokkal, munkaformákkal. A tevé-
kenységek társas élményt jelentenek, 
egymásra való odafigyelésre, tiszte-
letre ösztönzik a csoport tagjait.

A május 8-ai foglalkozáson – itt ké-
szültek a képek – óvodásaink a szalvé-
tatechnika, a papírfűzés, a zsugorka és 
az üvegfestés anyagaival, eszközeivel, 
technikai megoldásaival ismerkedtek. 
Különleges, egyedi tárgyakat díszítet-
tek tavaszi motívumokkal.
• Spekkerné Miskolczi Éva, 
a tehetségműhely vezetője

Bimbóbontogató tehetségműhely 

Laser Run: élmezőnyben a Csepel

Kovács 
család: 
„Tavaly 
már 
részt 
vettünk 
családi 
hajókirán-
duláson, akkor 
is nagyon tetszett. Olivér jól érzi 
magát, élvezi az utat. A másik 
kedvencünk most a Családok 
Parkja, ahova szívesen eljárunk: 
lehet sakkozni, bicajozni, nagyokat 
szaladgálni” – mondta el Judit.
 
Szentirmay Szilvia nagycsaládos 
anyuka:
„Nagyon 
jól érez-
zük ma-
gunkat, 
gyorsan 
telik az 
idő. A 
kislányom 
pont ma ünnepli 
a negyedik születésnapját. Először 
vagyunk itt, szuper minden, szép 
a hajó, bőséges az ellátás. Mi is 
járunk a megújult Rákóczi Kertbe, 
a fiam kedvence a nagy csúszda” 
– tette hozzá az anyuka.

A Laser Run (futás és lézeres lövészet) 
sportág Magyar Kupa fordulójának má-
sodik etapjára került sor május elején 
Székesfehérvárott, ahol több szép csepeli 
eredmény született. Korosztályában Udut 
Márk a 2., Thirjung Viktor a 8., Péter 
Kira a 6., Udut Ádám pedig a 8. helyen 
végzett, és nagyon fontos pontokat gyűj-
tött a szeptemberi Laser Run világbajnok-
ság részvételi kvalifikációjához.

„Csodálatos érzés elégedett gyerekeket 
látni” – kezdte a szokásostól kissé el-
térő módon beszámolóját Belák János, 
a Csepel Öttusa és VSE utánpótlás-

vezetője. „Nagyon jól emlékszem még 
tavalyról azokra a pillanatokra, ami-
kor valaki első versenyén kicsit meg-
szeppenve versenyzett, amikor először 
próbálta ki a lövészetet, amikor csatla-
kozott az országban egyesületünk által 
elsőként elindított Laser Run báziscso-
porthoz, amikor még minden másod-
percben felügyelni kellett a bemelegíté-
sét. A mai nap pedig már felkészülten, 
szervezetten, egységesen tudták, tudtuk 
megmutatni magunkat. Köszönet ezért 
mindenkinek, aki részt vett a gyerekek 
felkészítésében.”
• Csepel Öttusa Média
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Ünnepi találkozóra gyűltek össze az 
egykori csepeli kosárlabdacsapat tag-
jai, akik harminc évvel ezelőtt meg-
nyerték az országos bajnokságot. A 
bajnokok minden esztendőben rend-
szeresen összejárnak, de most a csepeli 
önkormányzat támogatásával emlékez-
tek meg a három évtizeddel ezelőtti 
sikerre. A sportolókat Borbély Lénárd 
polgármester köszöntötte. Az esemé-
nyen megjelent a legendás sikeredző, a 
83 éves Liptai István – Csúzli bácsi –, 
akit 2014-ben Csepel díszpolgára cím-
mel tüntettek ki. 

A jó hangulatú találkozón részt vett az 
egykori csapatból Székely László csa-
patkapitány, valamint Bartók Gyula, 
Kovács Zoltán, Klötzl György, Reizer 
Ferenc, Somogyi László, Takács Sán-
dor és Varga Géza. Ott volt dr. Siklósi 
Ferenc, aki csapatorvosként segítette a 
fiúkat, és aktívan szervezi a rendszeres 
éves találkozókat. 

A bajnoki rájátszás döntőjét 1989 má-
jusában játszották az Oroszlány ellen, 
amelyet a Csepel nyert meg hazai kör-
nyezetben, zsúfolt nézőtér előtt. Öt év-

vel ezelőtt, a 
negyedszáza-
dos évforduló 
t a lá lkozójá-
ra az ellenfél 
Oroszlány csa-
patának játéko-
sait is meghívták, 
akikkel barátságos 

meccset vívtak. Utána Oroszlány látta 
vendégül a csepelieket. 

Liptai István most feleségével, Éva 
asszonnyal együtt érkezett a jubileumi 
ünnepre. A nagy tiszteletnek örvendő 
edző tizenhat éves korában Szegedről 
került Csepelre, majd kezdett el kosár-
labdázni. Hihetetlen sikereket ért el já-
tékosként, hiszen 137-szeres válogatott 
lett. Részt vett a tokiói és a római olim-
pián, az utóbbi eseményen a kilencedik 
helyet szerezte meg a csapat. Gyakor-
latilag végig a Csepelben játszott. Egy-
szer az Oroszlány kölcsönjátékosaként 
szerepelt, hogy segítse az akkori csa-
patot feljutni az NBI-be. Később a 
Csepel edzője lett. „Kellemes emlékek 
fűznek a bajnokcsathoz. Minden nagy-

szerűen sikerült akkor, hiszen 
kiváló játékosaink vol-

tak. Nagyon jó volt 
a légkör és a csa-

patszellem. Az 
időmet mosta-
nában olvasás-
sal, tévézéssel 
töltöm. Szíve-
sen megnézem 
a kosárlabdá-
zókat és a ké-

zilabdásokat” 
– mondta Liptai 

István. • Cs. A.

Hatvan esztendővel ezelőtt, 
az 1958-59-es idényben lett 
negyedszerre bajnok a Cse-
pel labdarúgócsapata. Ebből 
az alkalomból köszöntötték 
a 91 éves Kóczián Antalt, az 
egykori bajnokcsapat hátvéd-
jét a polgármesteri hivatal-
ban, május 16-án. Az akkori 
sikernek ő az egyetlen élő 
szereplője. Borbély Lénárd 
polgármester tolmácsolta 

Tarlós István főpolgármes-
ter üdvözletét az ünnepelt-
nek, egyben bejelentette: 
kezdeményezni fogja, hogy 
az október 23-ai nemzeti 
ünnepünkön Csepel Örök-
ség-díjat adományozzanak 
az egykori bajnokcsapat-
nak, amely elismerést Kó-
czián Antalnak nyújtaná-
nak át. Az ünnepségen részt 
vett Morovik Attila alpol-
gármester, Sipos Jenő, az 
MLSZ szóvivője és Fatér 
Károly olimpiai bajnok lab-
darúgó. 

Fej fej mellett
Rendkívül izgalmasan ala-
kult az 1958-59-es bajnok-
ság, hiszen az élmezőnyben 
fej fej mellett küzdöttek a 
csapatok a végső sikerért. 
A Csepel az előző idényben 
csak a tizedik helyen végzett, 
az ellenfelek nem számoltak 
vele komolyan. Végül mégis 
a Csepel lett a bajnok, jobb 
gólkülönbséggel előzte meg 

a híres MTK-t és a Honvé-
det. Az MTK-ban olyan ki-
válóságok fociztak, mint Si-
pos, Lantos, Sándor Károly, 
a Honvédben pedig Bozsik, 
Budai II és Tichy Lajos. A 
Csepel edzője Jávor Pál volt, 
aki három csapatot is bajnoki 
címre vezetett. A csepeliek-
nél játszott Bakó, Bulla, Pál 
II, Kleibán, Kóczián, Tóth 
I, Ughy, Takács, Németh, 
Sátori, Gondos, Tóth II, 
Kisuczky, Povázsai, Kóczi-
án II, Mednyánszky. Ezzel 
a Csepel negyedszerre lett 
bajnok 1942, ’43 és ’48 után. 
Azóta sem sikerült megis-
mételni ezt az eredményt.  

Szorgalom –
és a játék szeretete
Kóczián Antal így emlé-
kezett: „Szívesen gondolok 
vissza a dicsőséges korszak-
ra. A Csepelnek súlya volt 
azokban az években, az el-
lenfelek megtanulták, hogy 
komolyan vegyenek minket. 

A csapatban remek játékosok 
szerepeltek, mindenki a közös 
érdeket nézte. Sokat számított 
a szorgalom, kitartás, a veze-
tés pedig támogatott minket. 
Jávor Pál olyan edző volt, aki 
személyiségével hatni tudott 
ránk. A bajnokságban a Fe-
rencváros ellen játszottuk az 
utolsó mérkőzésünket, amely 
döntetlen lett, ezzel elsők let-
tünk. Összesen 116 bajnoki 
mérkőzésen szerepeltem, és 
hat gólt lőttem. Véletlenül 
lettem hátvéd, mert az egyik 
védőnk megsérült, s szóltak, 
hogy én helyettesítsem. Jól 
fejeltem, tehát megfeleltem a 
posztra. Folyton azon voltam, 
hogy én legyek a legjobb. Az 
újságok dicsértek. A testvére-
im is fociztak, megesett, hogy 
egy korábbi együttesben a 
fél csapat Kócziánból állt. 
Visszavonulásom után edző 
lettem. A mai fiataloknak azt 
tanácsolnám, hogy fontos a 
szorgalom és a játék szerete-
te. Tisztelni és támogatni kell 
egymást a közös siker elérése 
érdekében. Kell egy jó edző 
is, aki érti a játékosok lelkét. 
Otthon általában a tévét né-
zem, főleg a sportot, amely 
életem végéig elkísér.” • Cs. A.

SPORT SPORT

Hatvan éve lett bajnok 
a Csepel labdarúgócsapata
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Ünnepeltek a férfi 
kosaras bajnokok  

A Csepel Utánpótlás Sportegyesület néhány 
focistája is köszöntötte az ünnepeltet

Csúzli bácsi feleségével érkezett 
a jó hangulatú találkozóra

Kóczián Antal
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SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitvatartás: h-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 31., 10-10.45: Kerekítő Mondókás 
Móka 0–3 éveseknek: játékos foglalkozás. 
Ölbeli játékok, mondókák hangszerjáték-
kal. A foglalkozást Farkas Katalin óvodape-
dagógus vezeti. A program ingyenes.

Ingyenes diafilmkölcsönzés. Több mint 
250 új mese diafilm. Fedezzék fel újra a 
diafilmek hangulatát!

Felnőtteknek ajánljuk:
Május 25., 10-12 óra: Agytorna - Rejt-
vénykedvelők klubja (9-99 éves korig).  
Szeretettel várunk minden játékos kedvű 
rejtvényfejtőt. Klubvezető: Fenyvesi Judit 
rejtvényfejtő

Május 29., 17 óra:  EZ(O)KOS klub -  Denke 
Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó, 

numerológus várja beszélgetésre a régi és 
új érdeklődőket.
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 tanfolyam várható indulása 
május végén.   
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 folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás! 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvo-
dáscsoportokat könyvtárbemutató és 
könyvtárhasználati foglalkozásokra. Elő-
zetes 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.

* * *

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.
Meridiántorna: május 23., 15 óra
Szemtorna: május 23., 15.30
Origami klub: június 17., 17 óra

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

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 folyóiratok és DVD-filmek 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: június 29. 
Téma: A megbocsátás és a hála ereje

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

* * *

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

Kő, fa, fém: a Magyar Képző- és Ipar-
művészek Szövetsége szobrászai-
nak kiállítása. Megnyitó: május 
23-a, 17 óra.

* * *

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

Június 2-a, 16 óra: a Kalocsai Kortárs 
Művészeti Klub kiállításának megnyitója 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

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: erkélyen kialakított; 
Mini: 10–50 m2;  
Normál: 50 m2 felett; 
Zártkert 1.: zöldséges;  
Zártkert 2.: gyümölcsös; 
Zártkert 3.: vegyes (zöldség és 
gyümölcs); 
Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, 
szervezetek által megművelt 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

Pályázati 
felhívás
Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzata (1211 Budapest, Szent 
Imre tér 10.) a 156/2019. (IV.25.) szá-

mú képviselő-testületi határozat 
alapján, a Csepeli Városgazda Köz-
hasznú Nonprofit Zrt. közreműkö-
désével nyilvános pályázatot ír ki az 
önkormányzat tulajdonában álló, 
Csepeli út 4. szám alatt találha-
tó, 0213092 helyrajzi számú, 1178 
négyzetméter területű, külterületi 

(lakóház, gazdasági épület és kert 
alrészek megnevezésű) ingatlan 
értékesítésére, bontási kötelezett-
séggel. 

A pályázati kiírás megtekinthető: a 
www.varosgazda.eu oldalon 

Lézerharc bajnokság a Daru-dombon

Ötvenkilenc csapat vett részt az I. 
Csepeli Lézerharc Bajnokságon, 
amelyet a csepeli Eötvös József Ál-
talános Iskola hetedik osztályos ta-
nulói nyertek. 

A csepeli önkormányzat szervezésében 
első alkalommal rendezték meg a Da-
ru-dombon a Csepeli Lézerharc Bajnok-
ságot, amelyre előzetesen ötfős csapa-
tok jelentkezését várták. A bajnokságra 
összesen ötvenkilenc csapat nevezett, 
amelyek családi és baráti társaságokból, 
osztálytársakból verbuválódtak. Egyet-
len csapat kivételével – akik Újbudáról 
érkeztek – minden versenyző csepe-
li volt. Bár az elnevezésben szerepel a 
harc kifejezés, a lézerjáték senkire és 
semmire nem veszélyes, védőfelszere-

lés nélkül is játszható. 
Minden játékos kapott 
egy speciális fegy-
vert és egy fejér-
zékelőt, amely a 
kapott találatot je-
lezte. A játékosok 
egyenes kieséses 
rendszerben mérték 
össze ügyességüket 
és taktikai érzéküket. 
A jelentkezők túlnyomó 
többsége az általános iskolá-
sok közül került ki, de több felnőtt is 
kipróbálta a játékot. A lézerharc mellett 
számos programmal várták az érdeklő-
dőket, volt buborékfoci, VR-játék, mo-
bil szabadulószoba a Trap Factory jóvol-
tából, és Crazy Cart. 

A győztes csapat a csepeli 
Eötvös József Általános 

iskola tanulói közül ke-
rült ki. „Hetedikesek 
vagyunk, egy osztály-
ba járunk. A verseny-
re egy Playstation 
játék segítségével ké-

szültünk fel, sokat gya-
koroltunk előtte. Meg-

beszéltünk egy bizonyos 
taktikát, amihez végül nem 

tartottuk magunkat, de nagyon 
boldogok vagyunk, hogy mi nyertünk. 
Az emléklapot kifüggesztjük az osztály-
termünkben” – mondta Bakos-Nagy 
Botond, a győztes csapat egyik tagja. 
A nagy sikerre való tekintettel az ese-
ményt jövőre is megszervezik. • Lass

Helyezések és díjak

1. Mr. Sósmogyi 
Nyereményük: a Skyward jóvol-
tából átélhetik a súlytalanság él-
ményét. 
2. #1 Doboz xigi 
Nyereményük: közös gokartozá-
son vehetnek részt. 
3. Ali babák 
Nyereményük: a Trap Factory jó-
voltából kipróbálhatják a Csepel 
Művek terültén lévő szabaduló-
szobát.

A lézerharc mellett más programok is várták  
a résztvevőket: buborékfoci, gokart, szabadulószoba

fotó: Tóth Beáta
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KUZDOSPORT NAPKOZIS TABOR

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

ÉLELMISZERIPARI BETANÍTOTT 
MUNKÁS/GÉPKEZELŐ

A Prima Maroni Kft. élelmiszergyártással foglalkozó családi vállalat, 
felvételt hirdet élelmiszeripari betanított munkás/gépkezelő 

munkakörben, azonnali munkakezdéssel Csepelen.

FŐBB FELADATOK: Élelmiszeripari termékek gyártási folyamatának 
a műszakvezetés által meghatározott fázisa szerinti feladatok elvégzése 
• Gyártósoron végzett munka, gépek kezelése utasításnak megfelelően • 

Anyagmozgatás (5-10 kg) • Gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása

ELŐNY: élelmiszeriparban /hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

ELVÁRÁS: Érvényes tüdőszűrő papír • Kiváló fizikai erőnlét, jó állóképesség 
• Önálló, precíz munkavégzés

AMIT KÍNÁLUNK: Egy műszakos munkarend • Stabil, megbízható vállalati 
háttér • Hosszú távú munkalehetőség • Versenyképes jövedelem, 

cafeteria (nettó 190 ezer Ft)

Jelentkezés: info@maroni.hu 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében, az Európai Unió 
társfinanszírozásával folyik az 1956-os jeges árvízkor tönkrement vízleeresztő zsilip és 
erőmű korábbi feladatkörét átvevő új vízépítési létesítmény kivitelezése Tasson.

A Tassi többfunkciójú vízleeresztő műtárgy, a meglévő hajózsiliptől kb. 250 méter 
távolságra, északnyugati irányban, a Duna elsőrendű árvízvédelmi töltésébe kerül 
elhelyezésre.elhelyezésre. Elsődleges célja elősegíteni az RSD vízminőségének javítását a Duna-ág 
megfelelő vízforgalmának és vízszintjének biztonságosabb, a klímaváltozás hatásaihoz 
könnyebben alkalmazkodó szabályozásával. Az épülő nagyműtárgy az üzembe 
helyezését követően a tavalyi év augusztusában jelentkező rendkívül alacsony dunai 
vízállásokhoz hasonló hidrológiai helyzetekben is képes lesz biztosítani a Ráckevei 
(Soroksári)-Duna vízpótlását. Mindemellett számos más helyzetben, például belvizes 
időszakban is jelentősen javíthatja a Duna-ágon folytatott vízgazdálkodás 
feltételrendszerét és lehetőségeit.feltételrendszerét és lehetőségeit.

A vízminőség javulásával, illetve a vízszint megbízhatóbb szabályozásával a 
Ráckevei (Soroksári)-Dunán új lehetőségek nyílhatnak a vízi turizmus, valamint egyéb 
fejlesztések megvalósulására, a természeti értékek megóvása mellett. A helyszínen 
jelenleg a munkagödör kialakítása zajlik, melyet a gépház szerkezetépítési munkálatai 
követnek. A projekt fizikai befejezése 2020 második felére tehető.

Bővebb információ a http://rsd.ovf.hu oldalon.

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!

REJTVÉNY

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik hetente 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, 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 29-én, szerdán jelenik meg.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. május 27.

Sorsoltunk! A május 8-ai skandináv rejtvény nyertese: Bányai Józsefné 1212 Budapest, Kikötő utca. A gyerekrejtvény nyertese: Csaba Viktória Vivien 
1212 Budapest, Kassai utca. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
Lapunk a mostani lapszámot követően hetente jelenik meg. Következő megjelenés: május 29.
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1. Hideg, nyári nyalánkság

2. Csonthéjas mókuscsemege

3. Ilyen a lottón az öt találatos szelvény

4. Őszintén vonzódik hozzá

5. Alvás közben megjelenő képek

6. Kacagás

7. Kristályos vagy por alakú, nagyon édes élelmiszer

8. Pódium

9. Valódi

10. Kerületünkhöz tartozó

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Májusi eső 

HIRDETÉS



22 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 23

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzatának 
támogatásával, 
a Csepeli Városkép Kft. 
kiadásában megjelent 
az Egy szelet Csepel 
című könyv!
 
A közel 300 oldalas képes kiadvány 
átfogó formában tárja az olvasó elé 
Csepel történetét. A fejezeteket rendkívül 
gazdag archív fotó- és dokumentumanyag 
teszi igazán érdekessé. Rövid leírások 
és képsorok mutatják be a település 
városrészeit, valamint a kerület 
értékeit, kulturális programjait. A kötet 
háromdimenziós fotókat, valamint az azok 
megtekintéséhez szükséges szemüveget is 
tartalmaz. További melléklete egy térkép az 
egykori és a mai Csepelről.
 
Önköltségi áron, 1990 forintért 
a Királyerdei Művelődési Házban
megvásárolható!

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.

TANFOLYAMOK
Aviva Torna  Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik a hor-
monális egyensúlyt. Június 15., szombat 14-18. Végh Beáta 06 30 475 6498

Nyári jobb agyféltekés művészeti táborok:
07.15-07.19 Festőtábor
07.22-07.26 Alkotótábor
07.29-08.02 Képregényrajzoló tábor
Vezeti: Nógrádi Györgyi 06 30 944 3460 

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: június 20. 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: június 8., 10.00

Nyugdíjas klub Időpont:  június 1., 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
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. A csoportba  várjuk a jelentkezőket!
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

június 1.,
szombat, 9-13 óra között

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

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

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. ________________________________________ 
Kiadó 20 nm üzlet, akár lakásnak is. Csepel, a Bajcsy Zsi-
linszky utca. 50 000 Ft + rezsiért. Jelenleg a helyiség vil-
lanyfűtéses. plaszlo@vipmail.hu

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 ________________________________________ 
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. 
kerület előnyben T.: 0670 231 96 74________________________________________ 
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

ÁLLÁS________________________________________ 
IX. kerületi 3***-os szállodánkba keresünk felszolgáló és 
szakács kisegítő kollégát! Rugalmas beosztás akár heti 1-2 
alkalomra is. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Érdeklőd-
ni: +36308256945-ös számon illetve a sales@canada-ho-
tel.hu email címen lehet.________________________________________ 
IX. kerületi 3***-os szállodánkba keresünk éjszakás recep-
cióst teljes állásra. Követelmény angol nyelvtudás, hostware 
ismerete előny. Érdeklődni +36304193104-es telefonszámon 
illetve a sales@canada-hotel.hu email címen lehet.________________________________________ 
Csepeli munkahelyre esztergályost, köszörűst (palást) 
felveszek. Bejelentett bér: 250000-300000 Ft között, + 13., 
14. havi jutalom. Nyugdíjas illetve részmunkaidős is jelent-
kezhet. T: 06 20 92 66 883; 277 42 24

Nyugdíjas nő, hétköznap 7 és 15 óra között munkát vállal-
na Csepelen. Gyerekfelügyelet szolgáltatás, kereskedelem 
érdekel, irodai munka, GK. van. T.:06 20 9552 865________________________________________ 
Megváltozott munkaképességű munkavállalókat ke-
resünk csepeli munkavégzésre! Könnyű fizikai munkale-
hetőség 4, vagy 8 órában végezhető. Jelentkezés: rehab.
admin@prohuman.hu; T: 06 70 665 55 99________________________________________ 
Takarító kollégát keresünk XXI. Szabadkikötő területén 
lévő iroda takarítására (napi 18.00-21.00). Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. T: 06-20-961-8366

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek egy-
aránt, a Vitart Stúdió szakmai partnereivel: szakorvosi vizs-
gálat, gyógytorna és manuálterápia, speciális gerinctré-
ningek, orvosi gyógymasszázs, pszichológiai tanácsadás. 
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________________________________________ 
FOGYASZTÁS, alakformálás személyre szabott tréningek-
kel, és csoportos kondícionáló tréningekkel, valamint a Vi-
tart Stúdió szakmai partnerével dietetika személyre szabott 
táplálkozási 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. Nyitva-
tartási idő: H. - P. 8.00 - 20.00 óráig bejelentkezés, és óra-
rend 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________________________________________ 
Készpénzért vásárolok bútorokat, festményeket, dísztár-
gyakat, kerámiákat, réz/bronz tárgyakat, órákat, kitűző-
ket, pénzérméket, bizsukat, hangszereket, könyveket, ruha 
neműt, teljes hagyatékot. T.:0630 943 55 83________________________________________ 
Készpénzért gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási 
igazolással, ingyenes szállítással. T: 06 30 455 87 19________________________________________ 
Egy db, közepes méretű kutya légi szállítására szolgáló 
kiváló minőségű, jó állapotban lévő ketrec, 1 db cica szállí-
tására alkalmas ketrec és két db alig használt, vesszőfonatú 
macska házikó olcsón eladó. T: 06 30 311 63 71

APRÓHIRDETÉSEK   

2019. május 31., 16.00
HANGFÜRDŐ

- zengő hangtáblákkal és gonggal -

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 355-4032

szm.iroda@csepelivaroskep.hu

A hangfürdő során a hangtálak és a gong által keltett 
hangrezgések hullámaiban végezzük a relaxációt. 

A Tibeti hangtálak 12 fémből kézzel vannak kimunkálva. 
A hangok és rezgések a szervezet eredeti harmóniáját 

helyreállítják és ily módon alkalmat kínálnak a gyógyuláshoz.

Csoportban, kényelmesen ruhában, fekve történik 
a hangmasszázs. Regisztrációhoz kötött!

Kérjük, hozzanak takarót, polifoamot. Időtartama: 60 perc

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

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

Júniusi programok
Zenei-irodalmi programok

06.07 Arany János balladáiról 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök-költő. Az előadás 16 órakor kezdődik

06.14 Nyár köszöntő, a Csepeli mosolygó dalkör előadásában.
Az előadás 16 órakor kezdődik

06.21  A nyár zenében.
Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész. Az előadás 15 órakor kezdődik

06.28  Varázslatos klasszikus zene.  
Előadók: dr. Szentkirályi Aladár hegedű és Rácz Aladár  zongora

Az előadás 16 órakor kezdődik

Úti beszámoló
06.20 Mexikói nagykörút második rész   

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász
06.27 Ahol állsz, Szentföld.  második rész /Szíria, Jordánia/

          Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök  
A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órakor kezdődnek. 

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben 

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged!                                                                                                     
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások minden páros hét hétfőjén 15 órától  

Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Frissítő masszázs minden hétfőn 10-15 óráig. Masszőr: dr. Solymosi Mária. 

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

Táncos szombatok  
Zene: Somogyi Károly előadóművész. A zenés táncos délutánok 16-19 óráig tartanak.          

Ének A muzsika téged köszönt jó barát. Minden csütörtökön 10-12 óráig. 
Énektanár: Józsa Éva  

Angol Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 12–18 óráig. 
Oktatók: Szabó Jenőné és Várkonyi Ágnes                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 

A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 
nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen, 

vagy személyesen munkanapokon 10-16 óráig a Nyugdíjas Közösségi Házban
Nyitvatartási idő: program szerint 8 órától 20 óráig

HIRDETÉS/PROGRAM PROGRAM



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


