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Tisztelt Csepeliek! 
Tisztelt Soroksáriak!

A vasárnapi EU parlamenti választá-
son Magyarország győzött, és Csepel-
Soroksár is megőrizte múltját, meg-
védte  jövőjét.

Csepelen 46,6%-os részvétel mel-
lett 11 444 szavazatot kaptunk, ami 
41,48% arányú győzelmet jelentett. 
Ugyanez Soroksáron: a részvétel 
46,13%, a ránk leadott szavazat és 
aránya: 3573;  43,78%.

Gratulálok és köszönöm mindkét kerü-
let választópolgárainak, hogy ilyen ma-
gas arányban részt vettek a választáson.

Külön köszönöm a szavazatát azok-
nak a csepelieknek és soroksáriak-
nak, akik a Fidesz–KDNP listájára és 
Orbán Viktor hétpontos európai uniós 
programjára szavaztak. 

Hűségüket, bizalmukat EU-képvise-
lőink meg fogják szolgálni, választói 
akaratukat, a magyar érdeket maxi-
málisan fogják képviselni Brüsszel-
ben. A Kormánnyal közösen mindent 
megteszünk azért, hogy megállítsuk a 
bevándorlást, megvédjük keresztény 
kultúránkat, megőrizzük európai élet-
formánkat és nemzeti önállóságunkat! 

Tisztelt Önkénteseink! 
Kedves Barátaim!

Hálásan köszönöm Nektek – segítő-
inknek, munkatársainknak, szavazó-
köri biztosainknak,  támogatóinknak, 
az egész kampánycsapatunknak – az 
áldozatos munkát, az értékes támoga-
tást és azt, hogy mindent megtettetek a 
Fidesz–KDNP és Magyarország győ-
zelméért!

Tisztelettel:

Németh Szilárd
választókerületi elnök

EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019 EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS 2019

Európai parlamenti 
választás 2019

EP-választás: 
tarolt a Fidesz
Rekordrészvétel mellett aratott fö-
lényes győzelmet az európai parla-
menti választáson a Fidesz–KDNP. 
A kormánypárt ezzel sorozatban ne-
gyedszer nyert, és megdöntötte tíz 
évvel ezelőtti saját rekordját.

A választás hatalmas meglepetése 
mégsem a Fidesz 50 százalék feletti, lé-
lektanilag elsöprő győzelme. Ez várha-
tó volt. Ami az elemzőket is váratlanul 

érte az az, hogy az ellenzéki választók 
elvesztették a türelmüket. Szabályosan 
„lesöpörték a sakktáblát”. Megbuktat-
ták az MSZP-t, az LMP-t és a Jobbikot.

Az ellenzéki szavazók másik nagy 
csoportjának azonban elege lett a 
régi pártokból és politikusaikból, így 
Gyurcsány Ferencből is. Ők azok, 
akik a korábban a DK-tól és az MSZP-
től is élesen elkülönülő LMP és Jobbik 

szavazói voltak. Mivel a régi pártjaik-
ban csalódtak, most a jóformán isme-
retlen, a kampányban se sokat mutató 
Momentumra szavaztak. A két új és 
nagy csoport így alapvető és éles el-
lentétben áll egymással: az egyetlen, 
ami összeköti őket, a Fidesszel való 
szembenállás. Németh Szilárd honvé-
delmi államtitkár, országgyűlési kép-
viselő levélben fordult a csepeliekhez. 
Dr. Szabó Szabolcs országgyűlési kép-
viselő a Facebook oldalán röviden rea-
gált: „A mai eredmények egyértelműek. 
Világosan kiderül, hogy kiből kérnek, 
és kiből nem kérnek a szavazók. Eny-
nyi.” – fogalmazott. Bangóné Borbély 
Ildikó országgyűlési képviselő, a cse-
peli MSZP elnöke lapzártánkig nem 
reagált a választási eredményekre.

A 2019. május 26-án lezajlott
európai parlamenti választás eredménye

ORSZÁGOS ADATOK

BUDAPEST CSEPEL

Választópolgárok
száma:

8 008 353
 

Szavazó
választópolgárok

száma:

3 473 223
 

Részvételi
arány:

43,37%

BUDAPEST

ORSZÁGOS

CSEPEL

• Fidesz-KDNP 52,33%

• DK 16,19%

• Momentum 9,89%

• MSZP-Párbeszéd 6,66%

• Jobbik 6,41%

• Mi Hazánk 3,31%

• Kétfarkú 2,62%

• LMP 2,18%

• Munkáspárt 0,42%

41,17%

19,79%

17,35%

9,04%

3,83%

3,18%

2,98%

2,32%

0,34%

41,48%

22,54%

13,06%

8,75%

4,86%

3,12%

2,87%

2,74%

0,56%

52,33% 16,19%

9,89%

41,17%

19,79%

17,35%

41,48%

22,54%

13,06%

Rekordrészvétel mellett győzött a Fidesz–KDNP fotó: MTI Forrás: Nemzeti Választási Iroda
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A mélyszegénységben élő csepeli-
eknek semmi szükségük nincs olyan 
„luxusjátszótérre”, mint ami a Rákóczi 
Kertben épült – jelentette ki Horváth 
Gyula, a Demokratikus Koalíció csepe-
li elnöke. A politikus a „luxusjátszóte-
reket” bezárná: hagyná, hogy minden-
ki okulására az enyészetté váljanak. 
Úgy, ahogy az akasztói stadion. 

Horváth szerint a városvezetés pénz-
ügyileg „fogságba ejtette” a csepeli ön-
kormányzatot akkor, amikor kulturált, 
szép és modern közösségi tereket épí-
tett. A nívó ugyanis szerinte túl magas 
a csepeli igényekhez képest. Fenntar-
tásuk pedig drága, amit nem engedhet 
meg a szegénységben élő lakosság. „A 
főváros egyik legszegényebb kerületének 
képviselője – ahol a lakosság jelentős 
része komfort nélküli hajlékban él (nem 
kevés putriban) – csoda, ha ezzel a mér-
téktelen játszótérépítéssel szemben ellen-
szenvvel él?” – fogalmazott a politikus. 

Horváth sorai miatt sokan felháborod-
tak, mert nem érzik úgy, hogy a cse-
peliek többsége mélyszegénységben, 
putrikban élne. A politikus által leírt, 
állítólagos nagy tiltakozást sem érzé-
kelni a játszótér ellen. Sokkal inkább az 
örömöt látni – legyenek akár szegények 
vagy tehetősek a szülők. A kalózhajós 
játszótér, a KRESZ-park és a Rákóczi 
Kert ugyanis van olyan színvonalas, 
hogy nem kell más kerületekbe utazni 
ahhoz, hogy a gyerekek maradéktalanul 
és ingyen jól érezzék magukat. A politi-
kus azon állítása sem állja meg a helyét, 
hogy ezt a pénzt lehetett volna szociális 

kiadásokra költeni, mivel nagy részét 
kifejezetten parkfejlesztésre nyerte el az 
önkormányzat. 

A DK elnöke szerint Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő és Borbély 
Lénárd polgármester miatt igazságta-
lanul sok fejlesztési pénzt kap Csepel. 
Többet, mint más budapesti kerületek. 
Megválasztásuk esetén ezért ők bezár-
nák a „luxusjátszótereket”, hogy ugyan-
arra a sorsra jussanak, mint az akasztói 
stadion. „Miből fogja fenntartani az ak-
kori önkormányzat ezeket a túlméretezett 
alkotásokat? Nem lesz rá keret! (…) Cse-
pelen, és az ország más területén megta-
lálhatók lesznek majd az elhanyagolt, az 
enyészet által uralt alkotások (amilyen az 
akasztói stadion), és megtalálhatók lesz-
nek az ez idő alatt megsokasodott nyo-
mornegyedek (mint Háros egy része) is. 
Mindkettőt ugyanaz a népet fogságba 
ejtő, a realitásoktól elrugaszkodott bete-
ges elme okozta” – fogalmazott. • TK

Csepel több helyszínen is folynak mun-
kák.  A Radnóti Művelődési Ház előt-
ti park hamarosan megújul. Kibővül 
a rendezvénytér, további árnyas pihe-
nőhelyek létesülnek. Az intézmények 
mögötti zöldterületen egy játszóhely 
(négy játszóeszközzel) és fitneszpark 
(négy kültéri fitneszgéppel) kap helyet. 
De lesznek itt új padok, biciklitárolók és 
vadonatúj hulladékgyűjtők is. 

Ahogy már beszámol-
tunk róla, zajlanak az 
útépítések Csepelen. 
A  négyéves útfelújí-
tási program első fá-
zisa 2019-ben valósul 
meg. A Királyerdő út és 
a Vadgalamb utca asz-
faltozása már elkészült. 

A kerületi egészségügyi fej-
lesztésekbe illeszkedik a Táncsics 
Mihály utcai (alsó képünk) 
és a Csikó sétányon (felső 
képünk) levő rendelők 
felújítása. A munkák je-
lenleg is tartanak. 

A Gróf Széchenyi István Általános és 
Két Tannyelvű Iskola melletti Brenner 
János tér felújítása is zajlik, hamarosan 
átadják a parkot. 

AKTUÁLISAKTUÁLIS

A DK bezáratná a Rákóczi Kertet,  
ha ősszel a baloldal nyer

A játszóterekre fordított 
pénzt kifejezetten 
parkfejlesztésre nyerte 
el az önkormányzat

Zökkenőmentesen zajlanak 
a kerületi fejlesztések

fotó: GM

fotó: GM
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Rengeteg izgalmas játék, színpadi pro-
dukció várta a gyerekeket az idei gyer-
meknapon. A nagyszabású kerületi 
programnak ezúttal a Puli sétány adott 
otthont. Az egész napos rendezvényre 
több száz család látogatott ki. A gyere-
kek igazi újdonságként kipróbálhatták, 
milyen ládavasúton utazni, próbára te-
hették ügyességüket a NERF akadály-
pályán, de kincseket is gyűjthettek a 
kalózok birodalmában. 

Színpadi programok
A színpadon egész nap remek zenés-tán-
cos előadások szórakoztatták a közönsé-
get. Többek között fellépett az Island 
Rock, Mikola Péter és a Fogi Színház 
is. A társulat mesemusicaljére, A kis 
hableányra sokan voltak kíváncsiak, de 
a capoeira, a Buborék és a Dinoshow is 
sokak figyelmét felkeltette. A nagysike-
rű Disney-dalok a gyerekeket és a fel-
nőtteket is a színpad elé csábították.

Sport és játék 
A rendezvény egyik legkedveltebb 
helyszíne a NERF-pálya volt, ahol kü-
lönleges szivacslövedékekkel lőhettek 
célba a résztvevők, de a ládavasutat 

is sokan kipróbálták. Az ugrálóvárak, 
az öttusapark, a focisuli és az óriás 
trambulinok is az aktív kikapcsolódást 
szolgálták. A körhinta, a kisvasút, a 
minicsónak – az elmúlt évekhez hason-
lóan – idén is nagyon népszerű volt, de 
a legó játszóház és a sétáló mesehősök 
is sok gyermek arcára csaltak mosolyt. 

A gyerekek szívesen fényképezked-
tek kedvenceikkel: Elsával, Olaffal,  
Mickey és Minnie egérrel. A rendez-
vény elengedhetetlen része volt az ál-
latsimogató, a vállalkozóbb kedvűek a 
lovaglást is kipróbálhatták. 

Különleges kalandok 
A gyerekeknek igazi élményt jelentett 
a kincskereső- és pontgyűjtő játék is. 
A Kincses Szigeten elhelyezett ládikók 
rengeteg izgalmas feladványt – találós 
kérdéseket, rajzokat rejtettek, megfejté-
sükért jutalom járt.

Aki a pontgyűjtő játékban hét állomás-
ból ötöt teljesített, garantált nyeremény-
re számíthatott, a nap végén pedig sor-
soláson vett részt. A rendezvény fődíja 
négyszemélyes strand-, illetve mozibe-

SZABADIDŐ SZABADIDŐ

Több száz család a csepeli gyermeknapon

Mesés élmények, 
önfeledt játék

Harmadik alkalommal rendeztek nyílt 
gyereknapot a csepeli polgármesteri 
hivatalban. Borbély Lénárd polgár-
mester a kerület általános iskoláiból 
két-két 4. osztályos tanulónak mu-

tatta be a hivatal működését kollégái 
segítségével. A diákok meglátogatták 
a szervezési, a jegyzői, az alpolgár-
mesteri és a polgármesteri irodát és a 
tárgyalót, ahol néhány pillanatra ki-
próbálhatták, milyen is a kerület első 
emberének székében ülni.

A túra keretében egy testületi ülést 
is eljátszottak a gyerekek, ahol olyan 
fontos kérdésekben döntöttek, mint 
például, hogy legyen-e lángos a Rá-
kóczi Kertben, illetve hogy jövőre is 
megrendezze-e a csepeli önkormány-
zat a lézerharc-bajnokságot.

Lili, 
Modeszta, 
Lorina 
és Félix 
uno-
katest-
vérek, a 
nagyma-
máikkal érkez-
tek a rendezvényre. „Nagyon jól 
érezzük magunkat, már rengeteg 
játékot kipróbáltunk. Lecsúsztunk 
a ládavasúton, lovagoltunk, de a 
kincskeresés, a kézműveskedés és 
a gyümölcsfelismerés is nagyon 
tetszett. Holnap a szüleinkkel lesz-
nek programok.”

Kevin éppen 
a Kincses 
sziget fel-
adványa-
ival volt 
elfoglal-
va, mikor 
megszólítot-
tuk. „Nagyon 
jó a gyereknapi rendezvény, már 
délelőtt itt voltunk. Élveztem az 
akadálypályát és az öttusa-  
sátornál a lézerlövészetet,  
és a fagyizást sem hagyjuk ki.”

Hanna, Édua és Emina: 
„A gyereknapon több mindent 
megtehetünk, sokat játszunk és jó-
kat ehetünk. Eddig nagyon jó volt 
az állatsimogató, a csónakázás, 
a körhinta és a trambulin is, de a 
sétáló mesehősök is nagyon tet-
szettek” – mondták nagy egyetér-
tésben a lányok, akik éppen egy 
kis szünetet 
tartottak, 
hogy 
ener-
giát 
gyűjt-
senek 
az 
ugráló-
várhoz.

Mi az a Csepény?
Az idei gyermeknapon egy ételkü-
lönlegességet is megkóstolhattak 
a résztvevők. A Csepény egy bur-
gonyás, sós, zöldfűszeres tészta, 
melyet a tortillához hasonlóan haj-
togatnak, és fokhagymás, tejfölös, 
túrós szósszal, sonkával, baconnel 
és zöldségekkel kínálják.

Gyereknap a polgármesteri hivatalban

fotó: Vermes Tibor
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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  

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 !

B E T E L T !

Hajokirandulas_CSALADI_BETELT 209x133 terv OK 2.indd   1 21/05/19   11:05

Az év gyöngyszemei 
címmel képzőművé-
szeti és iskolatörténeti 
kiállítás nyílt a Nebu-
lart Diákgalériában. A 
szakmai anyagot a Köl-
csey Ferenc Általános 
Iskola tanulóinak legszebb 
munkáiból, valamint az is-
kola hatvanéves történetéből 
válogatták össze a szervező 
tanárok. 

A gyerekek a színes képeket 
grafittal, tussal, temperával 
és zsírkrétával készítették. 
Láthatunk – többek között 
– portrékat, Benedek Elek 
meséiből részletet vagy kü-
lönböző játékokat lerajzolva.  

Az iskolatörténeti kiállítás az 
intézmény hatvanéves múltját 
idézi fel különböző játékok, 
taneszközök, régi tárgyak, 
újságcikkek nyomán. Meg-
tekinthetők itt például őrsi 
zászlók, tolltartók, iskola-
könyvek, füzetek, fényképe-
zőgép, diavetítő és iskolatás-
ka. Az utókornak fennmaradt 

az első osztálynapló is az 
1958/1959-es tanévből. „Az 
egyik legbecsesebb darab az 
iskola tanárait régi fényképek-
kel ábrázoló tabló” – mondta 
el lapunknak Málek István 
intézményvezető A kiállítás 
a tanév végéig látható. • AZS 

lépő, Oriflame és Csepel csomag volt. (A 
nyertesek névsorát a Csepeli Hírmondó 
Facebook-oldalán találják.)

Kézműves Csepel
A pixel és a fonalsá-
tor a gyermekna-
pi rendezvény 
egyik leg-
népszerűbb 
he ly s z í ne 
volt, közel 
háromszá-
zan for-
dultak meg 
itt. A kéz-
műves-fog-
lalkozások a 
Fonalkosár szer-
vezésében, a Kéz-
műves Csepel prog-
ram keretében zajlottak, 
melyet az önkormányzat is támogatott. 
A fonalakat a nagyatádi fonalgyár, a 
MEZ, a pixeleket pedig az  Pixelhob-

by.hu biztosította – mondta el lapunk-
nak Győrfi Krisztina ötletgazda. Azt 
is megtudtuk, hogy az a céljuk, hogy a 

gyerekekhez újra közelebb hoz-
zák a fonalmunka szerete-

tét. A programnak ez 
volt az első lépcsője, 

de más rendezvé-
nyeken, például 
az iskolai ösz-
szevont nyári 
táborban, va-
lamint a Rá-
kóczi Kertben 
is rendszere-
sen lesznek ha-

sonló foglalko-
zások, melyhez a 

nagyatádi gyár biz-
tosítja a fonalat. 

A gyereknapi rendezvényt ez-
úttal is – a csepeli önkormányzat támo-
gatásával – a Csepeli Városkép munka-
társai szervezték meg. • PE

Gyerekek alkotásai 
és iskolatörténeti 
tárgyak

Vendégségben 
a lánglovagoknál
Gyermeknap alkalmából – a ko-
rábbi évek hagyományait követve 
– idén is várták a tűzoltók mun-
kája után érdeklődő gyerekeket 
és kísérőiket a csepeli tűzoltópa-
rancsnokságon.

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

fo
tó

: G
M
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Fennállásának hatvanéves 
évfordulóját ünnepelte a 
Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola május 23-án. Az em-
léknapon Málek István in-
tézményvezető idézte fel az 
elmúlt hat évtized történetét. 
Köszöntötték dr. Fazekas 
Lászlóné címzetes igazgatót, 

aki harminc éven át töltötte 
be az iskola vezetői posztját. 
A meghívottak között meg-
jelentek az intézmény koráb-
bi oktatói, valamint a szülők 
és a diákok. Az eseményen 
részt vett Ábel Attila alpol-
gármester és Tóth János tan-
kerületi igazgató. 

„A Kölcsey iskola születése 
pillanatában a kerület szélén 
helyezkedett el, most a szívé-
ben található, ami jelképesen 
is értelmezhető. Az intézmény 
a jövő generációjának adja át 
a tudást, egyben olyan barát-
ságok köttetnek a tanulók kö-
zött, amelyek életre szólóak. 

A sikerekben nagy szerepet 
játszanak a szülők, akik se-
gítik az iskola működését” – 
mondta Málek István. 

A Kölcsey Ferenc Általános 
Iskolába jelenleg 388 tanu-
ló jár. Az intézmény egyik 
erőssége az angol nyelv 
oktatása. Kiváló képzőmű-
vész-, tánc- és drámacsoport 
működik. Figyelemreméltó, 
hogy az iskolán kívül sokan 
sportolnak, közülük jó páran 
kiváló eredménnyel. A hat 
évtized alatt 78 olyan diák 
akadt, aki végig kitűnő tanu-
ló volt. • Cs. A. 

Hat évtizedes fennállását ünnepli idén 
a Mészáros Jenő Óvoda, Általános Is-
kola és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény. Az iskola a 
jubileum alkalmából május 9-én ünne-
pi rendezvényt tartott. Az eseményen 
részt vett Borbély Lénárd polgármes-
ter, Morovik Attila alpolgármester, 
Szuhai Erika önkormányzati képvise-
lő, Tóth János, a Dél-pesti Tankerületi 
Központ igazgatója és Tóth Zoltán egy-
kori intézményvezető is.

„Hatvanéves az iskola, mely nehéz, de 
annál szebb múltra tekinthet vissza. 
Mennyi munka, öröm, harc, türelem, re-
mény, szenvedés, siker, csalódás, élmény, 
kitartás és álom van az elmúlt fél század 
mögött. Sokak számára varázsa van az Ív 
utcának vagy ahogy mostanában hívják, 
a Mészinek. Ez a varázs pedig a gyere-

k e k 
é le te 

iránt mé-
lyen elkötelezett 

pedagógusoknak, munkatársaknak kö-
szönhető” – hangsúlyozta ünnepi beszé-
dében Gajdócsi Nóra intézményvezető. 
Ahogy fogalmazott: a pedagógusok 
munkája csapatmunka. Nagyon fontos, 
hogy meglegyen az összhang.

Gajdócsi Nóra ki-
emelte: jelenleg 104 
tanuló, 47 pedagógus 
és 16 nevelést, ok-
tatást segítő kolléga 
vesz részt az iskola 
életében. Az értelmi-
leg akadályozott ta-
nulók minden évben 
első helyen végeznek 
a fővárosi tanulmá-
nyi versenyeken, a 

tanulásban akadályozott gyerekek pe-
dig rendszeresen országos versenyekre 
jutnak tovább. A szűkös lehetőségek 
ellenére a sport területén is rengeteg 
bajnokkal büszkélkedhet az iskola, de 
a diákok a kulturális szemléken is ki-
magaslóan teljesítenek. 

Tóth Zoltán egykori igazgató felidézte 
az iskola múltját, meghatározó emléke-
it, ünnepi beszédében kitért a nevelő-
munka örömeire, zökkenőire. 

Az ünnepség után a résztvevők egy 
különleges kiállításon ismerkedhettek 
meg az iskola jelenével és múltjával. 
Korabeli dokumentumok, fotók, rajzok, 
régi naplóbejegyzések, tablók repítet-
ték vissza a látogatókat az időben. • P.E.

ISKOLAISKOLA

Hírek a csepeli
iskolákból 

Hat évtizede kezdődött el 
az oktatás a Kölcsey iskolában

1212 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A
Tel.: +36-1/795-8211
delpest@kk.gov.hu
www.kk.gov.hu/delpest

Hatvanéves a Mészáros iskola

A csepeli születésű és máig itt élő Tóth Andrásné a Kölcsey iskolában kezdte tanítói 
munkáját 1958-ban, és innen vonult nyugdíjba 37 év után. „Mindenképpen pedagógus 
akartam lenni, így elvégeztem a tanítóképző főiskolát. Csepelen éltek a szüleim, nagy-
szüleim, édesanyám a Vasműben dolgozott, apám autószerelőként. Ti-
zennyolc éves voltam, amikor a Kölcseyben elkezdődött az okta-
tás, én pedig itt folytattam a gyakorlótanításomat. Emlékszem, 
második osztályos fiúkat tanítottam, mert akkor a fiúk és a 
lányok külön osztályba jártak, az én osztályomban negyve-
nen voltak. Mindig alsó tagozatos gyerekeket tanítottam, 
általában harmadikosokat és negyedikeseket. Harminchét 
évet töltöttem a Kölcseyben, 1979 és 1995 között igazgatóhe-
lyettesként. Akkor mentem nyugdíjba. A Kölcsey Ferenc iskola 
mindig a főváros egyik legjobb intézménye volt.”

 Teljes 
cikk:

fotó: GM

fo
tó

: V
er

m
es

 T
ib

or



12 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 13INTERJÚ CIVIL ÉLET

Létezett egy egyezmény a korábbi NDK 
és Magyarország között 1967 és 1983 
között, amelynek értelmében magyar 
fiatalok dolgozhattak Kelet-Németor-
szágban három évig. Összesen mint-
egy 40 ezer magyar élt ezzel a lehető-
séggel. Köztük volt Bobák János, aki 
villanyszerelőként végzett a Bajáki Fe-
renc Szakközépiskolában (most Weiss 
Manfréd iskola) 1977-ben, majd Erfurt-
ba került az Umformtechnik gépgyár-
ba. Hosszú évek alatt összegyűjtötte 
azokat a tárgyakat és dokumentumo-
kat, amelyek az NDK-ból származnak. 
Gyűjteményéhez sok NDK-s társa, is-

merőse hozzájárult, végül 2011. május 
7-én megnyitotta az NDK múzeumát az 
NDK-s Magyarok Egyesületének támo-
gatásával a családi házukban, az Orgo-
nás utca 15. szám alatt. 

A szoba nagyságú helyiség polcai tele 
vannak emlékezetes mindennapos eszkö-
zökkel. Ismerős a turmixgép, szendvics-

sütő, habverő, kávé- és húsdaráló, hajszá-
rító, ágymelegítő, lábasok, termoszok, 
centrifuga, mosógép, az olcsón felvásá-
rolt plédek, tűzhelyek. Akkoriban nagy 
keletje volt a keletnémet Praktika fény-
képezőgépnek, diavetítőnek, rádiónak, 
magnónak, óráknak. Megtalálható egy 
egész készlet márka, érmék, jelvények, 
lottószelvények, munkaszerződések.

„Két évig dolgoztam kint. Időközben 
rengeteg NDK-ból származó különféle 
használati és háztartási tárgyaink lettek. 
Az NDK-ban dolgozó egykori magyar 
fiatalok egy csoportja megalakította az 
NDK-s Magyarok Egyesületét 2009-ben, 
majd rá egy évre megszületett az ötlet, 
hogy jó lenne a sok keletnémet emlék-
tárgyat megőrizni és kiállítani. A családi 
házunk egyik helyiségében nyitottuk meg 
a múzeumot, amelyet bárki ingyen meg-
tekinthet” – mondja Bobák János. • CS

Sok fiatalt 
érdekel 
a pénz világa
Több mint 11 500 fiatal töltötte ki 
a Nagy Diák Pénzügyes Tesztet. 
A játékot a DUE Médiahálózat a 
Pénzügyminisztérium és a Pénz-
iránytű Alapítvány támogatásá-
val azzal a céllal indította, hogy 
a résztvevők magabiztosabban 
mozogjanak a pénz világában, 
hatékonyan osszák be jövedel-

müket, és megtakarítás esetén jól 
fektessenek be. A verseny máso-
dik fordulójában 120-an vehetnek 
majd részt. Ők meghívást kapnak 
a Pénzügyminisztériumba, ahol 
a június 6-ai középdöntőben egy 
újabb teszt segítségével mérhetik 
össze pénzügyes ismereteiket. Ezt 
követi majd a döntő, itt a legjobb 
12 játékos vív meg egymással egy 
izgalmas kvízjáték keretében. Az 
első helyezett nyereménye egy ér-
tékes okoseszköz lesz, de a másik 
két dobogós is számíthat egy-egy 
okostelefonra.

NDK-múzeum az 
Orgonás utcában

Az NDK-múzeum márciustól októberig minden hónap első hétfőjén láto-
gatható bejelentkezés alapján az Orgonás utca 15. szám alatt. Elérhetőség: 
bobakjanos@gmail.com. Bővebb információ az NDK.hu oldalon olvasható.  

Pályázat:
A legszebb 
konyhakertek
Csepel önkormányzata csatlakoz-
va Kovács Szilvia ötletgazda, Kar-
cag város alpolgármestere által 
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. – Hungarikumfesztivál

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

Bobák János
a régi tárgyak 
között

fotó: Tóth Beáta

fotó: pixabay
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A Nagy Imre Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Isko-
lában működő Égigérő – Ég 
Ígérő Gyermekgaléria képző-
művészeti pályázatot hirdetett 
Arcok címmel. A beérkezett 
alkotások legszebb darabjai-
ból kiállítás nyílt. 

A pályázatra olyan alkotásokat 
vártak, ahol az emberi arcokon 
különböző érzelmek tükröződ-
nek. A jelentkezők kiválóan 
megoldották a feladatot, hi-
szen a színes rajzokon jól tük-

rözőnek az öröm, a fájdalom, 
a harag, a szomorúság, sőt a 
kacérság vonásai is. A kreatív 
munkákhoz bármilyen techni-
kát felhasználhattak méretbe-
li megkötés nélkül a 3-tól 18 
éves korig nevezők. A beérke-
zett alkotásokat szakmai zsűri 
értékelte, a kiállított munkák 
alkotói oklevélben részesültek. 

A kiállítás november köze-
péig tekinthető meg a gyer-
mekgalériában (Simon Boli-
vár sétány 4–8.). • AZS

CIVIL ÉLET CIVIL ÉLET

Egy kis történelem

A csepeli 
vízmű
A helyi tanító, Perényi József Csepel-
ről szóló könyvében részletesen be-
számolt a vízmű születésnek körülmé-
nyeiről, ennek alapján készült 
az alábbi rövid írás. 

A Magyar Királyi Állami Víz-
mű csepeli telepe 1910. május 
20-án kezdte meg működését, 
hogy a kispesti Wekerle-telep 
munkáslakásait jó minőségű  
ivóvízzel lássa el. Néhány év 
múlva – a csővezeték-rend-
szer kiépítését követően – 
egész Kispest és Pesterzsébet 
vízellátását is biztosította.

Csepel község 1910-ben – 
anyagiak hiányában – nem 
tudott az elkészült  létesít-
ményhez kapcsolódni, ezért 
a település vezetői több-
ször fordultak  támogatá-
sért a pénzügyminiszterhez.  

Kérésüket azzal az indokkal utasí- 
tották el, hogy a meglévő vízmű nem 
alkalmas több település ellátására. 
1928-ban a növekvő igények miatt  
szükségessé vált a telep kibővítése, 
ekkor a minisztérium teljesítette a 
község kérését.

A községi csőhálózat elemei a Weiss 
Manfréd gyárban készültek, a csöve-

ket a rozsda ellen bitumenes jutával 
vonták be. Rendszeresen ellenőrizték 
a víz minőségét, a kutak tisztaságának 
megőrzése érdekében még a szomszé-
dos vágóhidat is áttelepítették.  

A telep területét 1927-ben betonkerí-
téssel vették körül, a telkeken gyü-
mölcsfákat telepítettek és a személyzet 
részére lakásokat építettek. 

Milyen érzelmeket 
tükröz az arcod?

EGYHÁZI ÉLET

Az örök megújulás
A szokástól eltérően nem egy teoretikus val-
lási témával kapcsolatos cikket írok, hanem 
egy örömhírt szeretnék megosztani önökkel. 
Tavaly decemberben avatták fel a Vörös-
marty utcában az új, pesterzsébeti zsinagógát. 

A vészkorszakban elhurcoltak száma – a mai 
ismereteink szerint – Erzsébetről 4500 főnél 
többre tehető, Csepelről 960 embert vittek el. 
A mártírokról minden esztendőben megem-
lékeznek a soroksári, pesterzsébeti, csepeli 
zsidó temetőkben.

A második világháború után Erzsébetre  
visszatérő 620 túlélő 1945. április 1-jén 
megalapította az Izraelita Hitközséget. 
1948-ban helyreállították a romos templo-
mot és emlékhelyet hoztak létre az elhur-
coltak tiszteletére. A ’60-as években elad-
ták a zsinagógát és megszűnt a hitélet. Az 
egykor igen nagy létszámú erzsébeti zsidó 
hitköz-ség 2002-ben alakult újjá. A kör-
nyékről, Soroksárról és Csepelről is idejár-
nak a hívek, ahogy régen. Nagy álmaik vol-
tak, szerettek volna felépíteni Csepelen egy 
modern, új zsinagógát. Azonban a 2010-es 
évek elején örökölt, akkor jelentős összeg-
nek tűnő és még a hozzá gyűjtött pénz nem 
volt elegendő a nagyszabású terv kivitelezé-
sére. Az elmúlt évben a BZSH segítségével 
arra elégnek bizonyult, hogy a Vörösmarty 
utcában lévő helyiséget megvásárolják.

Az épület földszintjén elhelyezkedő ingat-
lan a vallási előírásoknak megfelelően keleti 
tájolású, található benne imaterem, vallási 
előírásoknak megfelelő étkezéseknek helyet 
biztosító terem, tanulószoba, rabbiszoba, iro-
da, s természetesen frigyszekrény-tóratartó. 
Nem nagy, méltóságteljes zsinagóga, mint a 
régi, nem a modern építészet csodája, mint 
lett volna a csepeli, hétköznapi teremegyüt-
tes, de lehetőséget ad arra, hogy méltóképpen 
dicsérjék az Örökkévalót. 

„és építsetek nekem hajlékot, hogy közöttetek 
lakozzam” (Mózes II könyve.)
Kerényiné Rippner Zsuzsa

Szobrászok 
kiállítása: 
Kő, fa fém 
A Magyar Képző- és Iparművé-
szek Szövetsége szobrászainak 
munkái láthatók a Csepel Galéri-
ában. A Kő, fa, fém című kiállí-
tást Urbán Ágnes művészettörté-
nész nyitotta meg.

A kő színe, rajzolatai, nyers vagy 
csiszolt felületei, nehéz és küz-
delmes megmunkálhatósága tük-
röződik Boldi, Fűkő Béla, He-
gedűs Éva, Beretvás Csanád és 
Colin Foster szobrain. 

Fával dolgozott Dechandt An-
tal, Szanyi Borbála, Lukács Jó-
zsef Jóka, Velekei József Lajos 

és Gálhidy Péter különböző ér-
zelmeket, hangulatokat vagy je-
lentést megformálva. Az egyik 
teremben pedig három alkotó – 
Major Janka, Széri-Varga Géza, 
Katona Zsuzsa – figurális fa-
szobrait csodálhatjuk meg.

A harmadik megidézett anyag a 
fém, mely hangulati karakteré-
ben hordozza az éles, a hideg, a 
kemény, a rideg fogalmakat vagy 
azok kontrasztjait. Rendkívül iz-
galmas fémszobrokat láthatunk 
Szabó Virág, Császi Enikő, Ke-
cső Kristóf, Nagy Dániel, Becs-
kei Andor és Karmó Zoltán mű-
vészektől. 

A kiállítás június 21-éig tekint-
hető meg, hétfőtől csütörtökig 8 
és 16 óra között, pénteken elő-
zetes bejelentkezéssel. (Csete 
Balázs u. 15., tel.: 278-0711) • AZS
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Harminc évvel ezelőtt ját-
szotta a Csepel férfi-kosár-
labdacsapata a bajnokság 
döntőjét az Oroszlánnyal (az 
évfordulóval kapcsolatos 
ünnepségről 10. számunk-
ban írtunk), amelyet három 
győzelemig vívtak. Az utol-
só csatát a csepeli sport-
csarnokban rendezték meg 
olyan sok néző előtt, mint 
előtte még sohasem. Állító-
lag kétezer-ötszázan szur-
kolták végig az összecsapást 
a helyszínen. Bajnok lett 
a Csepel, amelynek a csa-
patkapitánya a 127-szeres 
válogatott játékos, Székely 
László volt. A kiváló spor-
toló visszavonulása után a 
szigetszentmiklósi Battyány 
Kázmér Gimnázium meg-
becsült matematikatanára 
immár huszonhat éve. Vele 
beszélgettünk.  

 Hogyan emlékszik vissza 
a kosaraséveire?
 Gyerekként Csillagtele-
pen laktam, a házban min-
denki kosarazott. A Tejút 
utcai általános iskolába jár-
tam – ma Móra Ferencnek 
hívják az intézményt –, ahol 
Szabó Kálmán testneve-
lő tanár különóráin mindig 
kosaraztunk. Megszerettem 
a sportágat, hét-nyolc éves 
koromban már a Csepel 
edzéseire jártam. Tizenhat 
évesen kerültem be a felnőtt 
csapatba, és harmincöt esz-
tendősen fejeztem be az él-
sportot. Utána két évig még 
a Budafokban játszottam. A 
Csepel csapata nagyon meg-
erősödött a nyolcvanas évek 
végére. Liptai István – Csúz-

li bácsi – volt az edzőnk, aki 
bajnokot faragott belőlünk. 
Nagy tiszteletnek örven-
dett a csapatnál, hallgat-
tunk a szavára. Tudta, 
mi a csapat erőssége, 
és hagyott bennünket 
játszani. A 1988-89-
es idényben értünk 
a csúcsra. A legna-
gyobb ellenfeleink az 
Oroszlány, Körmend, 
Honvéd, Zalaegerszeg 
voltak. Az aranyérmet rá-
játszásban szereztük meg. 
Nagy volt akkor az öröm 
Csepelen. A Csepel SC 
férfikosárlabda-csapatának 
ez volt a harmadik bajnoki 
aranyérme fennállása óta, de 
azóta nem lett bajnok.

 Hogyan szerepelt a válo-
gatottban? 
 Voltak időszakok, ami-
kor Csepelről öten-hatan 
is válogatottak voltunk. Én 
1979 és 1988 között játszot-
tam a nemzeti csapatban. 
A válogatottnak is kiváló 
edzője volt, Ránki Mátyás.   

 Mi lett az egykori csepeli 
csapattársakkal?
 Jó barátok voltunk akkor 
is és most is, a mai napig 
rendszeresen összejárunk. 
Már kevesen laknak Csepe-
len, de általában itt szoktunk 
találkozni. Megbeszéljük, ki-
vel mi történt. A bajnoki cím 
megnyerése után néhány játé-
kos távozott a klubtól, Liptai 
István edző visszavonult. A 
vidéki csapatok megerősöd-
tek, a Csepel SC sorsa pedig 
a Csepel Művek megszűnése 
után, támogatás híján kétsé-

gessé vált. A Csepel Művek 
alkalmazásában álltunk, 
ami azt jelentette, hogy napi 

két edzésünk volt, hétvégén 
pedig a mérkőzések. Annyit 
kerestünk, mint egy átlag 
munkás. Előny volt, hogy 
gyakran utaztunk külföldre. 

 Hogyan lett tanár?
 Apám tanítóképzőbe 
járt, de nem sikerült elvé-

geznie, mert a második 
világháborúban behív-
ták katonának. Utána 
fogságban volt három 
évig a Szovjetunióban. 
Nagy vágya volt, hogy 
legalább én egyete-

mi diplomát szerezzek. 
Felvettek az ELTE Ter-

mészettudományi Karának 
matematika szakára, így 
lettem középiskolai tanár. 
Apám nagyon boldog volt. 
A Batthyány Kázmér Gim-
náziumban 1993 óta tanítok. 
• Cs. A.

Az MLSZ a hagyományoknak megfelelően idén is meg-
rendezte az OTP Bank – Bozsik-program Tanévzáró 
Gyermeklabdarúgó-fesztiválját Telkiben. A sportesemé-
nyen 20 megye 246 körzetéből 20 csapat, kétszáz 10–14 
év közötti lány és fiú, kétszáz 7–9 éves kisiskolás és 
ugyanennyi óvodáskorú gyermek lépett pályára. Csepel-
ről 46 ovis vett részt, valamennyien az MLSZ regisztrált 
játékosai, akik szorgalmuknak, fegyelmezett munkájuk-
nak köszönhetően jutottak el a fesztiválra.

SPORT SPORT

Gyermeklabdarúgó-fesztiválKosárlabdabajnokból 
matematikatanár

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Szeretettel várjuk!

NYUGDÍJASOKNAKSÓTERÁPIA

INGYENES SÓTERÁPIÁS BÉRLET A CSEPELI ÖNKORMÁNYZATTÓL!

MOST 5000 FT ÉRTÉKŰ, 5 ALKALMAS 
SÓTERÁPIÁS BÉRLETET IGÉNYELHET

INGYENESEN!
Nem kell hozzá más, csak csepeli lakcímkártya és nyugdíjasigazolvány.

Az ingyenes sóterápia bérlet 2019. április 15-től igényelhető: a Csepeli 
Nyugdíjas Közösségi Házban (1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 115.). Telefon: 
1/278-0128. E-mail: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu

Összesen 1000 fő számára tudunk ingyenes bérletet biztosítani.
Jelentkezzen hamar Ön is!

SZERETNÉ EGÉSZSÉGÉT MEGŐRIZNI? 
CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL INGYENES 

HIMALÁJAI SÓTERÁPIÁN VEHETNEK RÉSZT A KERÜLETBEN ÉLŐ IDŐSEK!

A sóterápia helyszíne: 
Csepeli „Sóterápium” sóbarlang 
(1211 Budapest, Posztógyár u. 1.)

Soterapium_HIRD_102x135 OK.indd   1 4/3/19   09:39

Jól sikerült a jelenleg átépítés alatt 
álló Csepeli Strandfürdő területén 
a Csepel Öttusa és VSE iskolai sport-
bemutatója, ahol ismét bebizonyoso-
dott, hogy a honvédelmi sportoknak 
van létjogosultsága a tanintézmé-
nyekben.

A rendezvény nem titkolt célja a hon-
védelmi sportok integrálása a köz-
oktatásba:  ennek „tesztüzemére” 
került sor május elején a strandon. A 
rendezvényre ellátogatott – többek 
között – Sárfalvi Péter korábbi vi-
lágbajnok öttusázó, az EMMI sport-
létesítményekért és sportkapcsolato-

kért felelős helyettes-államtitkára és 
Morovik Attila alpolgármester is. A 
bemutatót a Széchenyi iskola 5. a és 
5. b osztályos tanulóinak segítségé-
vel bonyolították le a szervezők. Az 
eseményen négy csoportra osztották 
a gyerekeket, ahol harmincperces 
blokkokban végezték el a feladatokat, 
melyben szerepelt balesetvédelmi 
oktatás, sportági képzés és gyakorlás, 
valamint játékos versenyfeladatok.

A kerületben is egyre népszerűbb 
Laser Run (azaz futással kombinált 
lézeres lövészet) itt is nagy sikert 
aratott. A baleset-megelőzési és új-

jáélesztési feladatoknál sem kellett  
a legelejétől kezdeni a gyakorlatot, 
mert többen már rendelkeztek némi 
ismeretanyaggal. 

A vívógyakorlatokat – ahol a huszár-
vágások vitték a prímet – a jó időnek 
köszönhetően szabadtéren vezényelte 
le Belák János, a csepeli öttusázók 
utánpótlásedzője, míg Gyalog Zoltán 
egykori öttusázó a villám tájékozódá-
si programot „hozta el” Csepelre. 

A lezajlott program megmutatta, hogy 
komplett osztályok hogyan tudják a 
legjobban kihasználni a Sárfalvi Béla 
tornacsarnok és annak közvetlen kör-
nyezete adta lehetőségeket.
Csepel Öttusa Média

Sportbemutató a strandon

Csepelről negyvenhat ovis vett részt a fesztiválon

fotó: GM

fotó: G
M
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A csepeli születésű Rizsavi Tamás fo-
tográfus máris a világhírnév felé tart: 
képeit nemcsak a magyar újságok és 
marketingcégek vásárolják meg, hanem 
olyan neves külföldi lapok is, mint a Na-
tional Geographic. Mindemellett rendes 
polgári foglalkozása is van: mozdony-
vezető a MÁV-Start Zrt.-nél. A vasutas 
munkájáról ugyanúgy nem mondana le, 
mint a fotózásról. Munkájáról, kaland-
jairól korábban a Sétáló utcai könyvtár-
ban mesélt az érdeklődőknek.

Rizsavi Tamás az Eötvös József Álta-
lános Iskolába járt, és gyerekkora óta 
két dolog érdekli igazán: a vasút és a 
fotográfia. A gyerekvasútnál hat évet 
szolgált, a MÁV-Startnál pedig hét 
esztendeje mozdonyvezető. Először a 
vonatokat fényképezte, aztán mindent, 
amit meglátott és érdemesnek talált 
megörökíteni. „Tíz évig autodidakta 
módon tanultam a fotózást, utána el-
végeztem egy OKJ-s tanfolyamat. Elő-
ször csodálkoztak, mit keresek én egy 
OKJ-s tanfolyamon, hiszen akkor már 
külföldön is ismerték a képeimet, de a 
vállalkozásom gyakorlásához szükséges 
volt megszerezni a végzettséget. Néhány 
tantárgy ugyanakkor határozottan az 
előnyömre vált, például a művészettör-
téneti ismeretek.” Rizsavi Tamás képei-
nek különlegessége a gazdag színvilág, 

a ritka szemszögekből készített fotók, 
az elcsípett pillanatok, amelyekért fá-
radhatatlanul megdolgozik. Vallja, 
hogy egy igazi fotográfusnak rengeteg 
kitartásra, türelemre és kutyagolásra 
van szüksége egy jó fotó elkészítésé-
hez; aki nem így tesz, nem lesz belő-
le említésre méltó fotós. Néha napokig 
járja a várost, mire sikerül elkapnia a 
megfelelő pillanatot. Egyik specialitá-
sa az extrém fotózás, amikor magasból 
készíti a felvételeket. „Ilyen helyekről 
sosem készülnek képek. Felmásztam 
már számos panelház és híd tetejére, az 
Országház vagy a budai vár kupolájá-
nak csúcsára, legutóbb egy daru legma-
gasabb pontjára a most épülő Puskás 
stadionnál. Emlékszem egy esetre, ami-
kor az Erzsébet híd pilonjának tetejéről 
fotóztam Budapestet, mert ebből a néző-
pontból még nem készült kép a városról. 
Egyszer csak megállt egy rendőrautó a 
hídon, egy sávon rögtön leállították a 
forgalmat, engem pedig felszólítottak, 
hogy azonnal másszak le. Persze volt 
engedélyem a mászásra, de egy félre-
értés miatt ezt nem tudták. Csepelről is 
több alkalommal készítettem magaslati 
fényképeket panelházak vagy a vízto-
rony tetejéről. A 314 méter magas laki-
hegyi adótornyot is megmásztam. Erre 
csak egyszer van lehetőség egy évben, 
amikor áramtalanítják.” • Cs. A.

INTERJÚAKTUÁLIS

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

Nyári nyitvatartás: június 17.–szeptember 1.  
h-sz: 13-19; k-cs-p: 10-16; 
szombat: zárva
Augusztus 5–16.: zárva 

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!

Aktuális ajánlatunk: Több száz útikönyv, 
útleírás. Gyerekeknek nem csak kötelező 
olvasmányok.

Nyári szünet miatt következő előadás 
2019. szeptember 18-a, 17 óra: EZ(O)KOS 
klub – Denke Ibolya spirituális pszicholó-
giai tanácsadó, numerológus várja beszél-
getésre 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 tanfolya-
mi díjat kell fizetni. A jelentkezés folyamatos.  
A tanfolyam várható indulása május végén.   

Pódium Színházbarátok Köre legköze-
lebb szeptemberben.

Szolgáltatások: DVD, hangos-könyv, 
nyelvi oktatócsomagok, Internet (15 gép), 
wifi, nyomtatás, fénymásolás, szkennelés, 
kéthetente új könyvek, 60-féle folyóirat! 
Internethasználat – regisztrált olvasójegy-
gyel: 120 Ft/ félóra kölcsönzésre is jogosító 
olvasójeggyel: 120 Ft/óra 
Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub
Nyári szünet miatt személyes színház-
jegyvásárlás a könyvtárban szeptembertől. 
Novák Zoltánné Rózsa: 06-30/414-1684; 
novak.rozsa@gmail.com 
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 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 30., 15 óra
Szemtorna: május 30., 15.30
Origami klub: június 17., 17 óra

A könyvtár július 1-jétől augusztus 
2-áig zárva tart.

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 12. 
Téma: Szeretetnyelvek

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvodás 

és iskolás csoportokat. Könyvújdonsá-
gok kéthetente várják a kedves olvasókat! 
Ingyenes beiratkozási lehetőség 70 év 
felettieknek és 16 év alattiaknak. Inter-
nethasználat.
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 
Iparművészek Szövetsége szobrá-
szainak kiállítása. 

* * *

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

Az elsősegélynyújtás alapjai-
val ismerkedhettek a szülők 
a Bóbita Tagóvodában május 
13-án. A Szülők klubja ren-
dezvény keretében szerve-
zett programon az oktatást 
az Országos Mentőszolgálat 
munkatársai, Kiss Dezső és 
Kunert László tartották. 

A szakemberek bemutatták 
az újraélesztés technikáit és 
a félautomata defibrillátor 
használatát. Az érdeklő-

dők kipróbálhatták a babá-
kon a mellkaskompresszió 
alkalmazását. Az oktatás 
elsődlegesen a vészhelyze-
tekben szükséges teendőkre 
hívta fel a figyelmet, illet-
ve a szülőket felkészítette 
arra is, hogy magabiztosan  
nyújtsanak segítséget egy 
esetleges balesetnél vagy 
átmeneti rosszullétnél. A  

szakemberek elmondták: az 
elsősegélynyújtás célja az 
élet megmentése, a további 
egészségkárosodás megaka-
dályozása, a gyógyulás elő-
segítése, amíg a szakszerű 
segítség meg nem érkezik. A 
laikus elsősegélynyújtónak 
elsősorban csökkenteni kell 
a baleset vagy rosszullét kö-
vetkezményeit. 

A csepeli tagóvodák dolgo-
zóinak márciusban szervez-
tek háromnapos elsősegély- 
tanfolyamot, ahol kis cso-
portokban sajátíthatták el 
az életmentési alapokat. A 
mostani, szülőknek tartott 
oktatás iránt sokan érdek-
lődtek, Ábel Attila alpolgár-
mester is ellátogatott a hely-
színre. • AZS

Sokan vettek részt 
a tanfolyamon

Elsősegélynyújtás szülőknek

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

Egy különleges fotográfus 
Csepelről: Rizsavi Tamás

fotó: GM
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- árufeltöltő
 

Jelentkezni az alábbi munkakörbe lehet:

Telefon: 24/888-710
e-mail:  (kérjük megjelölni: csepel) allas@auchan.hu
web: www.auchan.hu/allas
vagy személyesen áruházunk vevőszolgálatán.

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!

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 
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. június 3.

Sorsoltunk! A május 22-ei skandináv rejtvény nyertese: Hódi Attila 1211 Budapest, Táncsics M. u.  A gyerekrejtvény nyertese:  László Dominika 1212 
Budapest, Kikötő utca. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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1. Papírra vetették

2. Iskolai vagy kerti bútor

3. Ezt teszi a diák az iskolában

4. …, tiszta víz (mondóka részlete)

5. Felelős, ügyeletes gyerek az iskolában

6. Nem rosszul

7. Fiatal ló vagy rakoncátlan gyerek

8. Figyelmeztet vagy kézmozdulattal jelez

9. A kívánt cél elérése, a terv teljesülése

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Gyermeknap 

FREE!
BBBUUDDAAPPEESSSTTT IINNN 
YYOOOUUURR PPOOOCCCKKKEETT!!

BUDAPEST MAP, 
NEWS & TOPLISTS
PLACES & TOURS

in one place

EVERY INFO
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A hirdetések tartalmáért felelősséget nem 
vállalunk! Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

hétfő, kedd, szerda 8.30-15.30. 
1215 Budapest.,Csete Balázs u. 15., 

info@csepelihirmondo.hu

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.

Június 29-én szombaton 18 órától
IV. CSEPELI ORIENTÁLIS TÁCFESZTIVÁL
A rendezvényről érdeklődni lehet: Tóth-Czirják Alíz  06 30 722 0562 
www.hastancfesztival.hu ; facebook.com/Hastancfesztivál; 
info@hastancfesztival.hu

TANFOLYAMOK
ÚJ! Aviva Torna  
Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik a hormonális 
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 

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-jén és június 15-én 15.00-18.00
A nyugdíjas klub júliusban és augusztusban szünetel.

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

5-12 éves korosztálynak

2019. június 17-21.
Részletekről információt a következő

telefonszámon kaphatnak: 06 30  550 5208

a Csepeli Ifjúsági Íjász Egyesület szervezésében

2019. június 24-28.
Telefon: 06 20 334 3341

íjász
tábor
gyerekeknek

ritmikus
gimnasztika

tábor

nyári táborok gyerekeknek

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032

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 ________________________________________ 
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.: 06 70 231 96 74________________________________________ 
KÖSZÖRŰS, kulcsmásoló, a csepeli piacon, a lottózó mel-
lett mindent élez! Kés, olló, hajnyíró, láncfűrész, körfűrész 
stb. Nyitva: K-Sz:8-14 T.: 06 20 387 70 59________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752________________________________________ 
DÍJTALAN hitelügyintézés. Nyugdíjasok figyelem! Pénzre 
van szüksége? Hívjon és megoldjuk felső korhatár nélkül 
„nyugdíjas” személyi kölcsönnel. T: 06 30 985 5000

ÁLLÁS________________________________________ 
IX.KERÜLETI 3***-os szállodánkba keresünk éjszakás 
recepcióst teljes állásra. Követelmény angol nyelvtudás, 
hostware ismerete előny. Érdeklődni +36304193104-es 
telefonszámon illetve a sales@canada-hotel.hu email cí-
men lehet.________________________________________ 
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 

AUTÓSZERELŐ kollégát keresek kiemelkedő bérezéssel! 
Autószerelő végzettséggel munkatársat keresek, kiemel-
kedő bérezéssel, azonnali munkakezdési lehetőséggel. 
T: +36 30 551 2137________________________________________ 
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 
egyaránt, a Vitart Stúdió szakmai partnereivel: szakor-
vosi vizsgálat, gyógytorna és manuálterápia, speciális 
gerinctréningek, orvosi gyógymasszázs, pszichológiai 
tanácsadás. Bejelentkezés, információ H. - P. 8.00 - 20.00 
óráig: 06/70-318-3077 A Stúdió teljes kínálata a honla-
pon, 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 gépkocsikat vásárolunk, hivatalos bontási 
igazolással, ingyenes szállítással. T: 06 30 455 87 19

APRÓHIRDETÉSEK   

HIRDETÉS/PROGRAM PROGRAM

A hirdetés 
felmutatójának 

új jármű rendelé-
se esetén egyedi 

kedvezményt 
adunk!

*Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Az részletekről az Auto-Fort Ford 
márkakereskedések adnak további felvilágosítást. A képen látható autó 
illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felsze-
reltséggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem 
minősül ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsá-
tás 137-209 g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

Ford Focus 
4 950 000 Ft

Trend 1,0l EcoBoost, 
125LE, 5-ajtós

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!

Lapunk a nyár folyamán 
hetente jelenik meg. 

Következő megjelenés: 
június 5.
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PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
18 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG: Csillagszekér Planetárium, fényképezkedés virtuális 
csepeli hírességekkel, ugrálóvár, trambulin, fajátékok, állatsimogató

18.00 Az Island Rock Csepel Táncsport Egyesület bemutatója              
18.20   A Pöttyös bőrönd titkai – interaktív bohócműsor
19.00   Máglyagyújtás, szalonnasütés (a hozzávalókat biztosítjuk)

19.30   Pál Dénes fellépése                                                                                   

20.15  Tűzönjárás Szemző Gáborral
21.00  Kincskeresés a múzeumban                        
21.00–22.30  Zenél a Magnetic Trió
22.30   Star Wars fénykard bemutató                                                                                                          

MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK: CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE, 
KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ, GYARAPODÓ GYŰJTEMÉNY KAMARATÁRLAT

TOVÁBBI HELYSZÍNEK:
 
1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT (Tamariska-domb, 1213 Bp., Fenyves úti bejárat) 
A BUNKER BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL, FOLYAMATOSAN LÁTOGATHATÓ 
18 ÉS 22 ÓRA KÖZÖTT, MINDEN EGÉSZ ÓRAKOR VEZETÉSSEL. 

CSEPELI VEZETÉSI PONT KIÁLLÍTÓHELY (1214 Bp., Tejút u. 12.)
AZ EGÉSZ ÓRAKOR INDULÓ LÁTOGATÁSOKRA ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELÉRHETŐSÉGEIN.
 
A csepeli programokon való részvétel ingyenes (a fővárosi Múzeumok Éjszakája 
belépőjegy-karszalagok aznap mindhárom helyszínen megvásárolhatóak)!

JÚNIUS 22., SZOMBAT, 18-23 ÓRA
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