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A CSEPEL MŰVEK EGYKORI
DOLGOZÓINAK TALÁLKOZÓJA

Borbély Lénárddal a strandról
és a napközis táborról
beszélgettünk

FIGYELEM! Június 15-én kezdődik
a Popieluszko utca felújítása.
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Borbély Lénárd polgármester:
„megépítjük mi magunk”

A polgármester elmondta: két év alatt
összesen közel nyolcszázmillió forintot
fordítanak strandfejlesztésre. Ezt levonják a bérleti díjból, így nem kell befizetni
a fővárosnak: ezért éri meg a fejlesztés.
2018-ban három új csúszdát kapott a fürdő, egy különleges spray-parkot és egy
homokos röplabdapályát is építettek. A
strand ezenkívül új kültéri fitneszparkkal gazdagodott, a központi gépházat
modernizálták, idén pedig egy vadonatúj fogadótér kialakítása van napirenden.

Olcsóbb lesz a belépő,
amíg a munkák tartanak

fotó: GM

Az idei felújításhoz az önkormányzat
közbeszerzést írt ki, a tervek határidő-
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A napközis táborra a fővárostól 460 millió forintot kaptunk, míg saját forrásból 384 millió áll rendelkezésre.
Igy összesen 844 millió forintot fordíthatunk a tábor felépítésére – hangsúlyozta a polgármester

fotó: Tóth Beáta

Azon dolgozom, hogy mielőbb elkészüljön a strand, és teljes egészében használhassa mindenki – mondta Borbély Lénárd polgármester, aki
a csepeli fürdő későbbi nyitásának
okairól, a napközis tábor területén
zajló milliárdos beruházásokról és
a Királyerdei Művelődési Ház szomszédságában tervezett boltról is beszélt lapunknak.

INTERJÚ

csepeli hírmondó

Június 15-én
kezdődik
a Popieluszko
utca felújítása
is – emelte ki
Borbély Lénárd
polgármester
re elkészültek, a munkálatok időben elindultak. A vállalkozónak
május 31-éig kellett volna
elkészülnie a beruházással. Már eddig is csúszásban voltak, a múlt héten

Borbély Lénárd egy erőteljesen csökkentett belépőjegyárra tesz javaslatot a strand teljes befejezéséig

azonban a cég váratlanul levonult a
strand területéről. A polgármester felháborítónak tartja, hogy ezt meg merik
tenni egy kerülettel. Szerencsére eddig
egy fillért sem fizettek ki a cégnek.

„A vállalkozóval szemben a károkat
érvényesíteni fogjuk, a jogi lépéseket
megtesszük, mostantól pedig saját beruházásban folytatjuk a csepeli strand
épületeinek felújítását”.

ter, aki most a csepelieket ért károkat
enyhítendő, egy erőteljesen csökkentett
belépőjegyárra tesz javaslatot a strand
teljes befejezéséig. Összegről egyelőre
nincs információnk.

Valószínűleg a nyári szezon alatt – a
nyitvatartás mellett – várható elkerített
munkaterület. De a strand – ahol most
a munkálatok jelenleg 35-40 százalékos készültségi szinten vannak – mindenképp megnyit nyáron, és az összes
medencéje használható lesz. „Tudom,
hogy vannak és lesznek olyanok, akik
már most a tenyerüket dörzsölik és politikai hasznot remélnek ettől a helyzettől, de a vállalkozó trehány hozzáállása
nem csak az önkormányzatot, hanem
minden csepeli strandolót érint. Azon
dolgozom, hogy mielőbb elkészüljön a
strand, és teljes egészében használhassa
mindenki” – hangsúlyozta a polgármes-

Minden a gyerekeké

A strand mindenképp
megnyit nyáron,
és az összes medencéje
használható lesz

A polgármestert a napközis tábor területén zajló munkálatokról is kérdeztük.
A tábort, sok más önkormányzati tulajdonhoz hasonlóan, még a szocialisták
adták el egy befektetőnek, elherdálva
ezzel a csepeliek egyik jelentős vagyonelemét. A Borbély Lénárd vezette önkormányzatnak sikerült visszaszereznie a területet. „Ne legyenek kétségeink: ha visszajönnének a szocialisták,
a teljes Kis-Duna-partot beépítenék lakóparknak. A csepeliek érdekei helyett
őket mindig is a nagy üzleti lehetőségek
foglalkoztatták”.
A napközis tábor most újra a gyerekeké
lesz. A beruházás kapcsán megtudtuk:
Csepel egy fővárosi pályázaton nyert
el több száz millió forintos támogatást,
ehhez az önkormányzat jelentős önrészt biztosított. Az építkezés hamarosan indul. Ugyanakkor egy, a Magyar
Labdarúgó Szövetség által finanszírozott nagyméretű futballpálya már most

a gyerekek rendelkezésére áll a tábor
mellett. A területen történt fakivágásokkal kapcsolatban a polgármester
elmondta, hiába háborognak a szocialisták, ők is megszavazták a döntést.
Azt azonban fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy csak olyan fákat vágtak ki a tábornál, amelyek allergének.
„Ugyanakkor az összes fővárosi kerület
közül Csepel ültette a legtöbb fát: 2011
óta közel tízezret. Erre pedig büszkék lehetünk” – tette hozzá.
Végül a Királyerdei Művelődési Háznál
tervezett bolttal kapcsolatban Borbély
Lénárd elmondta: a Szent István út és a
Toboz utca közötti hatezer négyzetméteres telek hasznosítására annak idején pályázatot írt ki az önkormányzat, amelynek feltételeként szabta, hogy ott egy
korszerű kereskedelmi és szolgáltató
funkcióval rendelkező, a lakosság igényeit messzemenőkig kielégítő épület
jöjjön létre. Itt az élelmiszer- és a kiskereskedelmi funkció mellett postai szolgáltatást is igénybe lehet majd venni. Az
értékesítés azóta megtörtént, a beruházón múlik, mikor indulnak a munkálatok. A polgármester bízik abban, hogy
hamarosan ezzel kapcsolatban is jó hírrel tud szolgálni a csepelieknek. • TK
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A Csepel Művek egykori
dolgozóinak találkozója

Borbély Lénárd köszöntötte
Zombori Bélánét, a találkozók
ötletadójának özvegyét

Harmadik alkalommal rendezték
meg a Csepel Művek egykori dolgozóinak találkozóját a Királyerdei Művelődési Házban június 1-jén. Az immár
hagyományos baráti összejövetelre
még a tavalyinál is többen, csaknem
négyszázötvenen jöttek el. Borbély
Lénárd polgármester köszöntötte a
megjelenteket, akik a Csepel Művek
dolgozóiként jelentős szerepet játszottak a kerület fejlődésében. Egyperces néma főhajtással emlékeztek
meg Zombori Béláról, aki annak idején a találkozó ötletét felvetette, de
már nincs közöttünk.
„Jó látni az ismerős arcokat, sokan nem
először vesznek részt az eseményen. A
tapasztalatokból az szűrhető le, hogy az
egykori munkások szívesen látják egymást, beszámolnak életük alakulásáról,

eszmét cserélnek, nosztalgiáznak, újra
átélik fiatalságukat. A gyár most siralmas állapotban van, de korábban nagy
jelentőséggel bírt Csepel életében” –
mondta a polgármester.
Miközben az egykori munkatársak elmerültek a beszélgetésekben, a színpadon Maksa Zoltán humorista szórakoztatta a közönséget. Mi pedig
beszélgettünk a résztvevőkkel.

„A gyár a családot jelentette”

Zombori Bélánét szinte mindenki ismeri. Elég volt körbejárnia az asztalokat,
mindenhol ismerősökre bukkant. „1965től 1984-ig dolgoztam a gyárban. Diákként kifutóként kezdtem a munkát; az volt
a dolgom, hogy a különféle dokumentumokat elvigyem az üzemekbe. Boldog
voltam, hogy havi ötszáz forintot keres-

tem, mert ebből megvehettem a ruháimat. Később szakmát tanultam a Kossuth
Lajos Gépipari Technikumban. Dolgoztam a varrógépgyárban, kerékpárgyárban, a tervezésen. Ott ismerkedtem meg
a férjemmel. Béla szerette az embereket,
a gyárat, kerékpárversenyző is volt, állandóan szervezkedett. Felmerült benne,
hogy jó lenne összehozni a régi dolgozókat, aminek én is örültem. Nekünk
a gyár a családot jelentette: itt találtak
munkát a szüleim, a férjem rokonai. Családias,
barátságos volt
a hangulat, s ezt
az érzést akartuk visszahozni a
kollégák közé” –
mondta Zombori
Béláné.

Németh Ferencné 1958 és 1970 között
dolgozott a CSM központi anyagvizsgálójában. „Emlékszem, egy rokonom vitt be a
gyárba. Elvégeztem egy kohász
anyagvizsgáló
tanfolyamot. A
húgom is itt dolgozott, jó volt a
csapatszellem.
Fiatalok voltunk,
rendszeresen összejártunk a kollégákkal
szabadidőnkben is. A régiek közül most
négyen jöttünk el a CSM találkozójára,
én mindegyiken itt voltam. Jól érzem
magam, csak sajnálom, hogy néhány
kollégám nem lehetett itt, mert messze
laknak” – mondta Németh Ferencné.
A CSM találkozóján fellépett Nyertes
Zsuzsa és Straub Dezső is. A résztvevők végül díszoklevelet kaptak, és az
Egy szelet Csepel című könyvet ajándékul.
Az egész napos programot – a csepeli
önkormányzat támogatásával – a Csepeli Városkép szervezte. A CSM dolgozóinak jövőre újra megrendezik a találkozót. • Cs. A.

Kohász a címlapon
Posta György és felesége Hajdúszoboszlóról érkeztek. Az egykori kohász akkor lett országszerte ismert,
amikor az Ország-Világ című újság
címlapján 1977-ben fotó jelent meg
róla. Nagy becsben tartja a lapot és
azt a képeskönyvet, amely a kohászok életét mutatja be. „Láttam, hogy
fotóznak az üzemben, de csak később
tudtam meg, hogy rólam is készült felvétel. Kigombolt inggel állok… Nem
lett volna szabad csupasznak lennem,
mert kötelező volt a védőruha, a kesztyű, sisak, szemüveg, de fullasztó volt
a hőség… Legalább 45-50 fok. Veszélyes munka volt, de nem lett bajom,
bár előfordultak kisebb balesetek:
a bátyámnak a hátán égett le a bőr,
másnak a lába sérült. Az Acélmű martinüzemében 1967 és 1991 között dolgoztam. A feleségemet még korábban,
Hajdúszoboszlón ismertem meg, ő titkárnőként helyezkedett el a gyárban.
Öntőként, úgynevezett „gödrösként”
dolgoztam, ami azt jelentette, hogy a
kokillákat kellett állítani, önteni. Aztán csoportvezető lettem. Nagyon sajnálom, hogy megszűnt a gyár. Mindig
örömmel mentem be jó társaság volt
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fotó: GM

a miénk. 72 éves vagyok, de ha lehetne, most is kohászkodnék, annyira
szerettem a munkám. A fiam értesített, hogy a Csepel Művek régi dolgozóinak találkozót hirdetnek. Itt voltam
tavaly, és jönnék jövőre is. Kíváncsi
vagyok a kollégákra, de a martinászokból egyre kevesebb van” – mondta Posta György.
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Lakossági fórum: parkolókat
építenek a Rákóczi Kertnél
Megnyitása óta nagy népszerűségnek örvend a Rákóczi Kert – a Családok Parkja, aminek következménye
a rengeteg parkoló autó. A
parkolási gondok enyhítése
miatt javaslattal állt elő az
önkormányzat azon a lakossági fórumon, amelyet a
helyszínen rendeztek meg
május 28-án.
Borbély Lénárd polgármester
elmondta: a Családok Parkja
annyira közkedvelt hellyé vált,
hogy a várakozásaikat is felülmúlta. A látogatók jelentős része gépjárművel érkezik, ami
zsúfoltságot okoz a Rákóczi téren. Közismert adat, hogy Budapesten a gépjárművek száma
a duplájára nőtt az elmúlt évtizedekben,
a parkolásuk pedig az egész fővárosban
gondokat okoz. A polgármester indítványozta, hogy a Rákóczi Kert bal oldalán,
vagyis a Széchenyi István és a József
fotó: GM
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Milyen fejlesztések
várhatók a Tejút utcában?

Attila út közötti szakaszon mintegy hatvanhat férőhelyes, halszálkásan kialakított parkolót hozzanak létre. Fákat nem
fognak kivágni, az alapzatot térkő burkolattal látják el, valamint vízelvezetőt és

új járdát is készítenek. A beruházással
összességében szebb, rendezettebb lenne a környék. A fórumon a résztvevők
kézfeltartással jelezték, hogy egyetértenek a javaslattal. Szuhai Erika, a körzet egyéni képviselője pedig
jelezte, hogy továbbra is kérik
a lakók véleményét, közösen
keresik a megoldást a problémára. Szuhai Erika korábban
lapunknak elmondta, hogy
a Rákóczi Kert átalakítása
előtt két fórumot is tartottak
a környéken élőknek, ahol a
véleményüket kérték, amit
a tervezés során figyelembe
vettek. A mostani fórumon a
parkolási gond kapcsán hozzátette: személyesen is felkeresi majd az érintett lakókat.
Ha a képviselő-testület elfogadja a parkoló kiépítéséről
szóló javaslatot, akkor már a
nyáron elkezdik a munkákat.

Töltőállomások
elektromos
autókhoz
Borbély Lénárd polgármester közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy elkészültek a kerületben az elektromosautó-töltőállomások. Csepel hét pontján
találják meg ezeket.
AC gyorstöltők: 1210 II. Rákóczi
Ferenc út (bíróságnál); 1214 Akácfa
utca (Radnóti Művelődési Ház); 1211
Petz Ferenc utca (Csepel Pláza); 1212
Hollandi út 8–12. (szabadidőközpont);
1213 Dunadűlő út (Daru-domb).

A szervezők a fórumon
bemutatták a terveket,
mindenki elmondhatta
a javaslatát

Már nyáron elkezdődhet a parkoló kiépítése
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Tervegyeztető lakossági fórumra várták
június 1-jén a Tejút utca melletti park
környékének lakóit. A Főkert Zrt. szabadidős zöldfelület terveit készítette el erre
a területre, erről mondhatták el véleményüket a környékbeliek. Az egész napos rendezvényre a tervezett beruházás
helyszínén, a Rákóczi u. – Tejút u. – Rakéta u. által határolt parkban került sor.
A szervezők több csoportban mutatták
be a terveket: mindenki elmondhatta a
véleményét. A korábban a Kozmosz sétányra álmodott funkcióbővítés lakossági kérésre került az új helyszínre, és
ahogy a rendezvényre kilátogatók szavaiból kiderült: szinte mindenki örül
neki, hogy itt végül sikerült jó helyet
találni a fejlesztésnek.
Az új családi szabadidős parkban a tervek szerint lesz kosárlabdára és futball-

ra is alkalmas multifunkciós sportpálya, kültéri fitneszlehetőség fiataloknak
és idősebbeknek, pingpongasztalok, egy
380 méteres futókör, a kisebbek számára űrhajós tematikájú játszótér.

DC villámtöltők: 1211 II. Rákóczi F.
út 189–191. (Csepel Plaza, parkoló);
1212 Kossuth L. u. 108. (Csepeli Piac)
A töltők
helyét a
következő
térképen
találja:

A legtöbb résztvevő örült annak, hogy
a parkban rengeteg zöldterület marad,
szemetesek és padok is bőségesen kerülnek ide, sok új fa szolgál majd árnyékkal, és még egy nyilvános vécére
is gondoltak a tervezők. A résztvevők
a park házirendjére is javaslatot tettek.
A most elhangzott ötletek birtokában a
Főkert tervezői hamarosan véglegesítik a terveket, nyár vége felé pedig már
akár a kivitelezés munkálatai is megkezdődhetnek.
A programra Borbély Lénárd polgármester és Balogh Ernő önkormányzati
képviselő is kilátogatott.

Iskolabejárás
A Mészáros Jenő Speciális
Általános Iskolában folytatódott az iskolabejárás, ahol
az épületet és udvart is felmérték Borbély Lénárd polgármester és munkatársai.

Gajdócsi Nóra intézményvezető vezette körbe a látogatókat.
2020-tól a Csepeli Gyermeksziget Program keretében az összes kerületi iskola
is megújul.
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Folytatódik
az ellenzéki
pozícióharc
Az európai parlamenti választáson csökkent az ellenzéki
szavazók aránya, a Fidesz pedig meghaladta az ötvenszázalékos támogatottságot. Az ellenzéken belül viszont
megváltozott a pártok támogatottsága, és a városok egy
részében matematikai esélyük maradt az önkormányzati
választás megnyerésére. Ez arra készteti őket, hogy elölről kezdjék az osztozkodást.

lanok. Úgy csapódtak oda,
ahogy 1995-ben az ellenzékiek a kisgazdákhoz, a
„jobb most nincs” elvén.
Sokan közülük elfogadhatatlannak tartják Gyurcsány
Ferencet, és a Momentumot is elhagyják, ha vele
szövetkezik. A Momentum
mindenesetre azonnal élt a
főpolgármester-jelölt állításának lehetőségével, amivel
Karácsony Gergely pozíciója megingott. Jelöltjük egy
eddig ismeretlen politikus,
az 52 éves Kerpel-Fronius
Gábor.
Budapesten az MSZP diktálta az ellenzéki pártok ös�szefogását. Mindenhol az ő
jelöltjeik kerültek többségbe.
Csepelen a szocialistákat
vezető Szenteczky János a
polgármester-jelölti pozíció

mellett még hat képviselő-jelköltségre tartott igényt
a tizenkettőből. A hírek szerint
polgármesterjelöltjük
mellett ráadásul még magának is befutó helyet követelhet a listán.

Csepelen a DK a legerősebb ellenzéki párt

Csepelen az ellenzéki pártok támogatottsága egymás
között a következő: Demokratikus Koalíció: 50,8%;
Momentum: 29,4%; MSZP:
19,7%. Azonban egy kampányban önkéntesek is kellenek. Ezek számára a pártdelegáltak száma utalhat:
MSZP: 52,94%, DK: 31,7%,
Momentum: 15,29%. Mindent összevéve az MSZP
indokolhatja a jelenlegi ajánlatát azzal, hogy ők tudják
a legtöbb önkéntest felmuFizetett hirdetés

Csepelen a Fidesz-KDNP
mind a 70 szavazókört megnyerte.
Az ellenzék sehol nem tudott győzni.

Amíg a DK szavazói kötődnek Gyurcsány Ferenchez,
a Momentuméi bizonyta-

Amíg egy parlamenti vagy uniós választáson pártszimpátia alapján szavaznak az emberek,az önkormányzati
választáson ettől eltérhetnek. 2014-ben hasonló eredmények voltak az európai parlamenti voksoláson, mint
most, és a baloldali pártok biztosra vették, hogy összefogva nyerni fognak ősszel. Nem így történt. „A baloldalt meglepetésként érte a vereség. Most is bennünket
erősít, hogy az MSZP-DK ugyanazokat a rovott múltú politikusokat indítja, akikből a csepelieknek elegük
van. Egyetlen programjuk, hogy mindent tönkretegyenek, bezárjanak, ami az elmúlt kilenc évben épült. Ezen
a Momentum sem tud segíteni, amikor összefog velük,
és politikai tisztogatásokat követel. Csak lesüllyednek a
többiek szintjére” – fogalmazott a Hírmondónak Ábel
Attila alpolgármester.
tatni, a DK és a Momentum
viszont joggal követelhet
nagyobb beleszólást a pozícióosztozkodásban – írta a
Csepel.info.
Az ellenzéki pártoknak az
uniós választáson mért súlyuknak megfelelően kell
összeállítaniuk, hogyan indulnak az őszi önkormányzati választásokon – kezdte az „újraelosztás” vitáját

Horváth Gyula, a Demokratikus Koalíció csepeli elnöke egy Facebook-bejegyzésben. Horváth szerint Takács
Mónika, az MSZP polgármesterjelöltje és pártja is
megbukott, a DK-nak és a
Momentumnak pedig az eredeti megállapodásnál több
jelöltet van joga állítani. A
Momentum részéről eddig
– nyilvánosan legalábbis –
nem kívántak változtatást a

Bangónénak
le kellett
mondania
Bangóné Borbély Ildikónak, az MSZP képviselőjének
parlamenti
frakcióvezető-helyettesi
posztjáról kellett lemonda-

jelölteken. Dukán András,
aki 2018-ban visszalépett
Csepelen, annyit jegyzett

Az egykori Görgey Artúr Általános Iskola bontása befejeződött. A területet közösségi tervezés után, a környéken lakók véleményének figyelembevételével hasznosítja
majd az önkormányzat.

politológus szerint a DK az
új MSZP, a Momentum az új
SZDSZ lett – és az ellentét
közöttük máris megerősödött. A többi ellenzéki párt
még a sebeit nyalogatja.

Lesz-e ellenzéki
összefogás?

A politika nem matematika

Lebontották az egykori
iskola épületét

A csepeli „összefogás” feltételeit a
szocialisták diktálták, és Szenteczky
János politikai túlélését szolgálja
Politológusok szerint a DK
azért vette át a vezető szerepet az ellenzékben, mert
ők voltak a Fidesz „legádázabb” ellenzéke. A Momentum pedig azért tört előre,
mert támogatóik a régi ellenzék, a régi pártok és régi
arcok ellen is szavaztak. Így
a DK és a Momentum lettek
a két legerősebb ellenzéki
„gyűjtőpárt”. Török Gábor

AKTUÁLIS
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EURÓPAI PARLAMENTI
VÁLASZTÁS

fotó: Tóth Beáta

Az önkormányzat lakossági
fórumot szervez, ahol kikérik
a lakosság véleményét
a terület hasznosításáról
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nia, miután Tóth Bertalan,
a párt elnöke ezt kérte tőle.
Bangóné – aki Szenteczky
János kérésére lett a csepeli MSZP elnöke – arról
lett ismert, hogy a 2004-es
népszavazáson arcát adta
a határon túli magyarok
elleni gyűlöletkeltéshez,
2018 decemberében pedig
a köztévé székházában viselkedett botrányosan. A
politikus az uniós választás hajrájában az ATV-ben
lepatkányozta a fideszes
szavazókat. Bár eleinte
az MSZP körömszakadtáig védte, Ujhelyi István
pedig a választás után
is próbálta relativizálni
a mondatait, a végszót a
pártelnök mondta ki. Az
MSZP csepeli szervezete a történtek ellenére ragaszkodik a személyéhez.

meg, hogy politikai tisztogatásra készülnek az önkormányzatban. • TK
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Hírek a csepeli
iskolákból

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

Állatbemutató a Szárcsában
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Nyolc évtized
a Mátyás
iskolában
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termes Mátyás Király Állami Népiskolában. Később a
tanulói létszám emelkedése
miatt bővítették az intézményt: először csak két tanteremmel, majd emelettel,
aztán a faház megépítésével
biztosították a folyamatos
oktatást. Amikor a szomszédos bölcsődét megszüntették,
annak épületét átalakították
és az iskolához csatolták. Ma
három épületben közel négyszáz diák tanul negyven pedagógus irányításával.

Egykori tanítványok

A felsősök legszebb terme
A Szárcsa Iskola vendége volt Tóth Gábor, aki az „Állati
jó bemutató” programsorozat keretében Az alkalmazkodás
mesterei címmel tartott előadást. A humoros, ugyanakkor
rengeteg új és érdekes információval szolgáló ismeretterjesztő előadás a városi életközösséget alkotó fajok sokszínű
világába kalauzolta el a gyerekeket. Az előadás végére kiderült, lakókörnyezetünk, nagyvárosaink remek élőhelyei az
alkalmazkodásra képes élőlényeknek. A bemutatón a legkisebbektől (egér, patkány) a legnagyobbakig (róka, borz) képviseltették magukat e fantasztikus „városlakók”, így a gyerekek részletes ismereteket szerezhettek e kézből nevelt szelíd
vadállatokról.

Osztályterem szépségverseny

Tavaszi megújulás címmel idén is megrendezték az Arany
János Általános Iskolában az osztályterem-szépségversenyt.
Az alsó tagozatos győztes

A kezdeményezés célja, hogy a diákok és tanáraik is magukénak érezzék az iskolát. Hattagú zsűri járta körbe az osztálytermeket és pontozta a szépen dekorált, otthonosan berendezett
helyiségeket. Az alsó tagozatosok között az 1. a osztály, a felső tagozatosoknál a 8. a osztály nyerte a versenyt. A győztesek
különböző osztályprogramok közül választhattak.

Galambok a Kölcseyben

A madarak és fák világnapja alkalmából a Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete bemutatót tartott a kölcseys diákoknak. A gyerekek Varga László tenyésztő segítségével ismerkedhettek meg a különleges tenyésztésű, méretű, tollazatú
galambokkal, köztük a Csepeli Magasröptű Hófehér Keringő fajtával is. A foglalkozás végén közös fényképek készültek a madarakkal, majd röptetés zárta a remek hangulatú
foglalkozást.

Gálaműsorral ünnepelték diákok, tanárok és szülők a Mátyás Király Általános Iskola nyolcvanadik születésnapját,
valamint a zenetagozat működésének
hatvanadik évfordulóját. A Királyerdei
Művelődési Házban a vendégek között
köszöntötték Borbély Lénárd polgármestert, Morovik Attila alpolgármestert, Tóth Jánost, a Dél-pesti Tankerületi Központ igazgatóját, Tóth Endre
tankerületi igazgatóhelyettest és Szuhai Erika önkormányzati képviselőt.
A polgármester köszöntőbeszédében a
kerület egyik legjobb iskolájának nevezte a Mátyást, majd gratulált a pedagógusoknak és a szülői munkaközösségnek
a mindennapokban végzett tevékeny

munkájukért. E jeles
jubileum alkalomból
az önkormányzat nevében díszoklevelet
adott át Juhász Katalin intézményvezetőnek, aki beszédében
– többek között – ezt
mondta: „Bár falaink megöregedtek, de iskolánk szellemiségét a tradíciók ápolása mellett a megújulás készsége jellemzi, a modern, mai kor
igényeinek való megfelelés mindannyiunk
számára elengedhetetlen.”

Így kezdődött

Csepel kertvárosában 1939-ben kezdődött meg a tanítás az akkor négy tanfotó: Vermes Tibor

Az ének-zenei tagozat
hatvan évvel ezelőtt,
1959-ben indult Slapsi Ilonka néni vezetésével. Emellett az
emelt szintű informatikaoktatás is sok
gyereket vonz a nyolcvanéves éves falak közé.
A kerület egyik legrégebbi
tanintézményében olyan neves személyek tanultak, mint Hirtling
István színművész, Cser Péter operaénekes, dr. Filip Tamás költő, Mikola
Péter előadóművész és a gálaműsorban
is fellépő Csórics Balázs színművész.
Az iskola születésnapját gálaműsor
zárta. • AZS.
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„Minél több a gyermek,
annál nagyobb az összetartás”
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Csepeli
csoportját 1990-ben Cser Károlyné 25
tagcsaláddal alapította meg, amelynek
húsz éven át volt karizmatikus vezetője. A NOE Csepeli Csoportjába jelenleg
száznál több család tartozik. A csoport
vezetését januártól Majtán Olga vette
át, aki családjával két évtizede él Csepelen. A négygyermekes édesanya tanító-szociálpedagógus és magatartástudomány-pedagógia szakokat végzett,
férje gyermekorvos-neonatológus. „Célom, hogy a gyereknevelés örömeit és
nehézségeit sokszorosan magukra vállaló szülők hétköznapjait megkönnyítsük,
közösségünk támogatását érezzék a hétköznapi kihívások során, tapasztalataink

Közös programok,
önkéntes munka

A csoport nyáron napközis tábort és közös strandolást szervez tagcsaládjainak.
Évente egy alkalommal családi napot
tartanak, amely a legnagyobb rendezvények számít. Idén ez szeptemberben
lesz. A Béke téri Jézus Szíve-plébánia
kertjében havonta őstermelői vásárokat
tartanak, ahol húsokat, gyümölcsöket,

gombát, mézet lehet vásárolni kedvezményesen. NOE-tagkártyával az ország
számos helyén kedvezményt kapnak a
nagycsaládosok.
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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!

Hajokirandulas_CSALADI_BETELT 209x133 terv OK 2.indd 1

Pfeffer Ferenc és felesége, Lerner Viktória tavaly csatlakozott a csoporthoz,
ekkor született harmadik gyermekük.
„Nagycsaládban nőttem fel, öten vagyunk testvérek, számomra mindig is
természetes volt, hogy én is nagycsalá-

INGYENES

dot szeretnék” – mondta a háromgyermekes édesapa. Gyerekként sok nagycsaládos programban vett részt, még
Cser Károlyné idejében. „A mai világban, ahol sokan már csak számítógépen
kommunikálnak, fontosnak tartom az élő
kapcsolatokat. Összetartó közösség alakult ki Csepelen, együtt szilveszterezünk,
vigyázunk egymás gyerekeire. A nyári
napközis tábor is nagy segítség a szülőknek” – mondta Ferenc.
A négygyermekes dr. Kovácsné Szabó
Andrea is a gazdag közösségi életet, a
sok családi programot és a kirándulásokat emeli ki, amelyek miatt szerinte
érdemes csatlakozni a csoporthoz. „Az
egyik legemlékezetesebb kirándulás az
volt, amikor a csoport Nógrád községbe
látogatott, ahol a Tápláló Szeretet Program jegyében nyugdíjasok készítenek
befőtteket. Örülök, hogy megmutathattam a gyermekeinek, hogyan fáradoznak
ezek az idős asszonyok azért, hogy önzetlenül a nagycsaládosoknak segíthessenek” – mondta Andrea.

Férje, dr. Kovács József szerint a havonta tartott vásárok mindig jó alkalmak a találkozásra, az ismerkedésre.
„A legnagyobb érték, amit egy szülő
nyújthat a gyermekének, hogy testvért
ad neki. Minél több a gyermek, annál
nagyobb közöttük az összetartás. A
négy gyermek azért a legideálisabb,
mert anyának is két keze van, és apának is” • Lass Gábor

Testvérek
A NOE Csepeli Csoportja fotópályázatot hirdetett tagcsoportjai számára Testvérek címmel. A pályázatra műfaji
megkötés nélkül olyan fotókat vártak, amelyeken testvérek láthatóak. A Rákóczi Kertben tartott eredményhirdetésen jelen volt Borbély Lénárd polgármester, aki elmondta,
külön örül annak, hogy a pályázat témája a testvér volt,
hiszen háromgyermekes édesapaként minden fiatal párnak csak azt tudja tanácsolni, hogy ne csak egy gyermeket
vállaljanak.

IDÉN NÉGY CSALÁDI HAJÓKIRÁNDULÁST SZERVEZÜNK:

Tisztelt Csepeli Családok!

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)

Összetartó közösség

Budapesti és vidéki NOE-szervezetekkel is tartják a kapcsolatot, gyakran látogatják meg egymást. Minden program
önkéntes munka révén jön létre, a csoport tagjainak aktív közreműködésével,
szabadidejük erre fordításával. „Csak
akkor tudunk programokat szervezni
magunknak, ha minél többen megfogjuk
a munka végét, és lehetőségeikhez képest
minél jobban segítjük a csoport életét. A
nyári napközis tábor egyik vezetője a
munkahelyéről kapott nyári szabadságának egy részét fordítja arra, hogy a

LÁSOK
U
D
N
Á
R
I
K
Ó
J
HA

K
HAJÓZZANA
VELÜNK!

táborozó gyerekeknek színvonalas szabadidős programot biztosítson” – tette
hozzá Majtán Olga.
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fotó: GM
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és élményeink megosztása révén színesítsük világunkat. Hiszem, hogy családjaink gyermekei ugyancsak egymást és
másokat egyaránt segítő felnőttekké válnak, akik ezeknek a kapcsolatoknak kiépülésével Csepelhez is kötődni fognak”
– mondta Majtán Olga.
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HAJÓKIRÁNDULÁS

JELENTKEZÉSI

DÁTUMA

HATÁRIDŐ

2019. ÁPRILIS 27.

B E T E LT !

2019. ÁPRILIS 12.

2019. MÁJUS 18.

B E T E LT !

2019. MÁJUS 3.

2019. AUGUSZTUS 24. B E T E L T ! 2019. AUGUSZTUS 9.
2019. SZEPTEMBER 8.

2019. AUGUSZTUS 23.

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
21/05/19 11:05

Május 31-én ünneplik Európában a testvérek napját,
amelyhez a NOE 2014-ben csatlakozott. A beérkezett pályaművekből a négy tagból álló zsűri választotta ki a díjazottakat.
Díjazottak:
1. helyezett (baloldali képünk): Pfeffer Ferenc
2. helyezett: Hetzl András
3. helyezett: Lucza Lóránd
Különdíj: dr. Kovács József
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Kick-boxvilágkupa
Budapesten
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Gólparadé

Óriási hírt jelentettek be a 25. Magyar
Világkupa megnyitó ünnepségén: Király
István mesteredzőt, a csepeli KirályTeam elnökét választotta meg a WAKO
Europe közgyűlése a WAKO Europe
elnöki posztjára. Ez a legmagasabb
tisztség, amit magyar sportvezető elért a kick-box sport történelmében.
„Magyarként azon fogok dolgozni, hogy a sportágban
hazánknak még nagyobb
elismertsége legyen, mint
ami az eredményességünk alapján eddig is
kijárt nekünk. A legfőbb célom, hogy minél
több hazai rendezésű világ- és európai eseményt
hozzak Magyarországra”
– mondta Király István.
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Óriási mérkőzésen 6-0-ra
verte a Csepel UP SE felnőttcsapata
a Zuglói KiniCSEPEL
zsi SE válogatottját június
2-án a Goldball Parkban.
A Csepeli Utánpótlás Sportegyesület klubja ezzel a
ÁS
E
nagyszerű
eredménnyel
az
S
P O RT
ötödik helyen szerepel a
BLSZ 4/2-es tabelláján.
GY
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Ismét éremeső

Sorozatban a huszonötödik, Budapesten a negyedik
alkalommal került megrendezésre a Hungarian Kickboxing World Cup. Idén minden eddigi rekord megdőlt, hiszen a 39 ország, 284 egyesületéből érkező 1661
sportoló, 3131 nevezésével zajlott a háromnapos világkupa, ahol 3 ringben és 14 tatamin folytak a küzdelmek. Király István mesteredző tanítványai a már megszokott módon brillíroztak: 23 arany, 33 ezüst és 39
bronzérem került a KirályTeam sportolóinak nyakába.

Kiesett
a Csepel FC
A Sárvár csapatával játszott
döntetlennel immáron az NB
III-ból is kiesett, a Takács
Krisztián MSZP-s politikus
által menedzselt és korábban
oly nagy hagyományokkal
rendelkező Csepel FC labdarúgócsapat.

Ismét Németh Szilárdot választották
a birkózószövetség elnökének
Ismét Németh Szilárd lett a Magyar Birkózó
Szövetség (MBSZ) elnöke, miután a május 31ei tisztújító közgyűlésen a küldöttek egyhangúlag újraválasztották. Az MBSZ tájékoztatása
szerint a szövetséget 2015 januárja óta irányító
sportvezető, a Fidesz alelnöke nyílt szavazással
kapott ismét bizalmat. A közgyűlésen – melyen
a 2018-as szakmai és pénzügyi beszámolókat is
elfogadták a megjelentek – Németh Szilárd ja-

vaslatára elődjét, az MBSZ-t 1992 és
2015 között vezető Hegedűs Csabát
tiszteletbeli elnöknek választották.
Az elnök azt követően kérte fel Hegedüst a posztra, hogy május 9-én
elhunyt Bíró Mihály, a szövetség addigi tiszteletbeli elnöke. A közgyűlésen a szövetség új elnökségét is megválasztják a küldöttek.
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A pusztában…

Mit tanultam meg ebben az időszakban? Alázatra
tanított az Isten Fia. Ilyen gondolatokat olvastam a
Bibliában: „Jó az Úr azokhoz, akik benne reménykednek, akik hozzá folyamodnak.” „Mert nem vet
el örökre az Úr. Még ha megszomorít is, irgalmaz,
mert nagyon szeret.” (Jeremiás siralmai 3,25 és 3132) Újra többet imádkoztam, és csak egyetlen utat
láttam magam előtt: kapaszkodni Isten Igéjébe!
Most már tudom, hogy ez egy olyan időszak
volt, amikor az Úr kivitt a pusztába! Oda, ahol
azt kellett megtapasztalnom, hogy: egyedül tőle
függ az életem! Az egyetlen lehetőségem: letehetem a magam életét és szolgálatát az ő kezébe!
Most már tudom, hogy megengedhet az ÚR nagyon nehéz időket is népe életében! Megteheti
ezeket a nélkül, hogy az a Szövetség sérülne,
amit ő kötött Izráellel!
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Népszokások, hagyományok pünkösd idején

EGYHÁZI ÉLET
Kivitt az Úr a pusztába. Kivitt oda, ahol én nem
éreztem jól magam, ahol tele voltam nyugtalansággal, kérdéssel, keseregtem a saját lelki terheim miatt, és közben sajnáltam magam. Hosszúhosszú hetekig tartott ez, és én nem tudtam az
okát. Nem értettem azt a helyzetet, amiben benne voltam! Azután egy vasárnap délutáni istentisztelet után, Jézus Krisztus váratlanul elvette a
terheimet. Megkönnyebbültem, és hálát adtam.
Csodálatos és nehéz időszak volt! Csodálatos,
mert egészen kicsinek éreztem magamat. Nehéz
volt, mert úgy éreztem, hogy összecsapnak a fejem felett a hullámok.

CIVIL ÉLET
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Pünkösd ünnepén a keresztény egyház arra emlékezik,
hogy Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt
az apostolokra. Mozgó ünnep, mely a húsvétot követő
ötvenedik napra esik.

Egy évre szóló királyság

Pünkösdi
Örökség
Csepelen
Sikeresen szerepeltek a csepeli
óvodások a második alkalommal megrendezett Pünkösdi
Örökség című rendezvényen,
amelyen néptáncbemutatót tartottak. A Simon Bolivár sétányon levő tornacsarnokban sok
szülő biztatta gyermekét.
Borbély Lénárd polgármester
elmondta: a városvezetés fontosnak tartja Csepelen a hagyo-

mányápolást, ezért támogatják
az óvodákban a néptáncoktatást.
„Az óvodákban 24 csoportot 14
oktató tanít a néptáncra” – ezt
már Hirholczné Faragó Tünde,
a Csepeli Csodakút Egyesített
Óvoda intézményvezetője tette
hozzá, aki megköszönte – többek között – dr. Paál Sárának,
a Művészpalánták Alapítvány
szakmai vezetőjének a lelkiismeretes munkát. A műsorban
több mint háromszázan léptek
fel, mezőföldi, sárközi, somogyi
és verbunkos táncokat adtak elő.
S nem maradt el a pünkösdi király és királyné választása sem.
A rendezvény táncházzal zárult
a szülők részvételével. • AZS

Jobban vagyok! Már nem érzem a lelkemnek ezt
a terhét úgy, mint azokban a nehéz hetekben! De
elfelejteni mégsem akarom ezeket az időket, mert
tanultam belőlük!

Pünkösdkor sok vidéken
tartottak búcsújárást, mely
sok helyen mára már elvesztette jelentőségét, de a csíksomlyói búcsúba még ma is
sok hívő zarándokol el. Számos népszokás, hagyomány
kapcsolódik pünkösd ünnepéhez. Ilyen a pünkösdikirály-választás is, mely Magyarországon a XVI. század
óta ismert. A pünkösdi királyt általában ügyességi
próbákkal választották, az
elismerő cím kiváltságokkal járt. A pünkösdi király
egy éven át minden helybéli
mulatságba hivatalos volt, a
kocsmában ingyen ihatott,
jószágait társai őrizték, ap-

róbb vétségek elkövetése
miatt nem kapott testi büntetést. A pünkösdikirályválasztással összefüggően
sok helyen rendeztek táncmulatságokat, bálokat. Az
Alföldön és Északkelet-Magyarországon kedvelt szokás volt a pünkösdölés. A
lányok házról házra járva
énekeltek, szavaltak, táncoltak.

Kedves olvasóm! Kívánom, hogy lásd meg az
egyetlen igazi lehetőségedet őbenne, a pusztában
is! Áldjon meg az Úr Jézus Krisztus!
fotó: GM

Az udvarlással, párválasztással kapcsolatos szokás volt a
ladikázás. Az udvarló szépen
feldíszített evezőt adott a választott lánynak, akivel aztán

Pályázat:
A legszebb
konyhakertek

pünkösd hétfőjén csónakázni
mentek. A legények pünkösd
hajnalán pünkösdi rózsát tettek szerelmük ablakába, a
lányok pipacsból, búzavirágból koszorút fontak. A legényeknek a virágért cserébe
a koszorút magukkal kellett
vinniük.
Gazdasági jellegű szokás
volt a pásztorok magajándékozása. A gazdák pünkösd
reggelén fonott kalácsot,
bort adtak a pásztornak,
csordásnak, kondásnak.
Az ünnephez népi hiedelmek
is kapcsolódnak. A házakra,
kerítésekre gyümölcsfaágat,
bodzát tettek, hogy az ártó
szellemeket távol tartsák,
ugyanakkor az időjárásból
a várható termésre is következtettek. Több helyen úgy
tartották, ha pünkösdkor
esik az eső, akkor bőséges
termés várható, ha szép az
idő, sok bor lesz.

fotó: GM

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező egyéni kertművelő és közösség jelentkezését.

Sinkovicz Sándor baptista lelkipásztor

Virág, ajándék

Pünkösdi
királykisasszony

Csepel önkormányzata csatlakozva Kovács Szilvia ötletgazda, Karcag város alpolgármestere által
létrehozott A legszebb konyhakertek – Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programhoz, meghirdeti a helyi versenyt.

És még egy másik Bibliavers Ézsaiás próféta
könyvéből: „Bizony, javamra vált a nagy keserűség. Hiszen megmentettél az enyészet vermétől,
és hátad mögé vetetted minden vétkemet.” (Ézsaiás 38,17)

Egyes vidékeken ilyenkor állítottak májusfát, de azokon a
helyeken, ahol a faállítás május elsején történt, kidöntésére pünkösdkor került sor.

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 leadható: Csepeli Polgármesteri Hivatal
Főépítészi Iroda – (1211 Budapest,
Kossuth Lajos u. 65.)

A kertek megtekintésére két alkalommal kerül sor előzetes időpont-egyeztetés után.
Eredményhirdetés: 2019. szeptember 28. – Hungarikumfesztivál
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csepeli hírmondó

Németh Szilárd: így főzök én

Trippa alla toscana
Hozzávalók:
•• 3 kg pacal
•• 1 kg füstölt sertésnyelv
•• 1 kg fejtett bab
•• 3/4 kg vöröshagyma
•• 2 fej fokhagyma
•• 3 szál szárzeller
•• 3 szál sárgarépa
•• 3 db hegyes erős paprika 		
vagy csili
•• 3 paradicsom

•• 1 l paradicsomlé (100%-os)
•• 2 dl száraz vörösbor
•• 1 l húsalaplé
•• 10 dkg vaj
•• olívaolaj
•• 1 citrom leve és reszelt héja
•• só, őrölt bors, babérlevél,
szárított bazsalikom,
friss bazsalikomlevél
•• parmigiano-reggiano
•• fusili tészta

Idén is sokan táboroznak

tanak a szünidő folyamán. A népszerűségi rangsorban első helyen állnak
az informatikai és programozó
táborok, míg a második helyet a
katonai és military táborok foglalják el, de egyre nagyobb a
kereslet a különleges tematikájú táborok iránt. Az informatika világában külön webfejlesztő, mobilalkalmazás-fejlesztő
robotika és programozás tábor
várja a gyerekeket, de a speciális
filmes táborok is igen kedveltek.
fotó: pixabay

Várhatóan több mint 215 ezer gyermek táborozik
majd az idei nyáron. A Táborfigyelő portálján
közel ezer táborturnus közül válogathatnak
az érdeklődők ár, helyszín tematika alapján.
A táborozásokért átlagosan tíz százalékkal
kell többet fizetni, mint tavaly. A napközis
táborok átlagára harmincötezer, míg az ottalvós táboroké ötvenezer forint körül mozog. A
családok hatvan százaléka már áprilisban lefoglalta a tábort gyermekének, mely meglepően
magas arány. A növekvő gyermekszám miatt, ahol
megoldható, a táborszervezők újabb turnusokat indí-

A pacalt felcsíkozom, megabálom.
A hagymát a zsírokra dobom,
üvegesre párolom, azután jöhet
az aprózott paprika, paradicsom,
a reszelt zeller, sárgarépa, a
paradicsomlé, húsalaplé forrásig,
majd a pacal két órára. Hozzáadjuk
a szeletelt nyelvet, majd fél óra
múlva a babot, zúzott fokhagymát,
a fűszereket, a citromot, a bort
egy újabb fél órára. Fogkeményre
(al dente) főzzük a tésztát bő, sós
vízben. A forgácsolt vagy reszelt
sajttal és friss bazsalikomlevelekkel
tálaljuk. Buon appetito!

RECEPT/PROGRAM

csepeli hírmondó
A tudatos táplálkozásra már
gyermekkorban érdemes odafigyelni. A kiegyensúlyozott
étrend egészségünk egyik
alappillére, a sokszínű, változatos élelmiszerek biztosítják
a szervezet megfelelő fejlődését, működését, a betegségek
megelőzését. Rendszeresen
jelentkező új rovatunkban
olyan, egészséges menüket
igyekszünk bemutatni, melyeket az egész család örömmel
fogad. A recepteket a gyermekétkeztetésben nagy tapasztalattal rendelkező Humán
Szolgáltatások Igazgatósága
állítja össze. Az étrend kialakításánál nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges, rostokban gazdag,
friss alapanyagok felhasználására.

Tárkonyos
pulykaragu leves
Hozzávalók:
• 30 dkg pulykacomb
• ½ közepes fej vöröshagyma
• 15 dkg sárgarépa
• 15 dkg zöldborsó
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Mit főzzünk a gyerekeknek?
•
•
•
•
•
•

8 dkg petrezselyemgyökér
8 dkg karalábé
8 dkg zeller
0,8 dl tejföl
1 evőkanál liszt
só, fehérbors, tárkony,
petrezselyem zöldje 		
(ízlés szerint)

A zöldségeket felkarikázzuk/
felkockázzuk, majd azokat is
hozzáadjuk, pár percig pirítjuk és felöntjük vízzel. Sóval, fehér borssal és tárkon�nyal ízesítjük, majd ha már
majdnem puhák a zöldségek,
hozzáadjuk a zöldborsót. A
főzés vége előtt a tejfölt a
liszttel kikeverjük, majd hozzáadjuk a leveshez. A tálalás
előtt megszórjuk apróra vágott petrezselyemmel.

Zabpelyhes túrógombóc
vaníliás joghurtöntettel

Elkészítés: A vöröshagymát felaprítjuk, kevés olajon
megfuttatjuk. Ha a hagyma
üvegesre párolódott, hozzáadjuk a felkockázott húst,
melyet fehéredésig pirítunk.

Elkészítés: A túrót zabpehellyel, porcukorral, búzadarával és a tojásokkal
összekeverjük, 20-25 percig
pihentetjük. Egy edényben
vizet forralunk, majd a mas�szából 4-5 centis gombócokat formázunk és kifőzzük.
A zsemlemorzsát megpirítjuk, és a kifőtt gombócokat
belehempergetjük. A joghurtot a vaníliás cukorral
összekeverjük és a kitálalt
gombócokra öntjük.

Hozzávalók:
• 10 dkg búzadara
• 70 dkg túró
• 3 db tojás		
• 5 dkg zabpehely
• 10 dkg zsemlemorzsa
• 7 dkg porcukor
• só
• olaj
• 6 dl natúr joghurt
• 2 csomag vaníliás cukor

(Forrás: Táborfigyelő.hu)
PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Műszaki kalandozások
A BKSZC Weiss Manfréd
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a
gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceummal és a nagyváradi Traian
Vuia Műszaki Kollégiummal
együttműködve nyertes pályázatokat valósítottak meg a
2018/2019-es tanévben a Határtalanul elnevezésű programon belül.
Az iskolák diákjai közös
szakmai és kulturális prog-

ramokon vettek részt. Az
idei projektek címe: Határ-

talanul tekergő – Műszaki
kalandozások és Hagyományok – Tarsolyban az ötlet.
A projektvezető, Rozgonyi
Krisztián és a szakmai veze-

tők, Bayer Géza és Várkonyi
Csaba fontosnak tartották – a
szakmai cél mellett – a két iskola között kialakult emberi,
kulturális kapcsolatok építését és azok ápolását is.
Köszönhetően a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. által
meghirdetett Együttműködés középiskolák között kiírt
pályázatnak, mely lehetővé
tette összesen hatvanhat magyarországi és ugyanannyi
erdélyi diák számára, hogy
részt vehessenek e minden
szempontból fontos programon.

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

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.

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

Szolgáltatások: DVD, hangos-könyv,
nyelvi oktatócsomagok, Internet (15 gép),
wifi, nyomtatás, fénymásolás, szkennelés,
kéthetente új könyvek, 60-féle folyóirat!
Internethasználat – regisztrált olvasójeg�gyel: 120 Ft/ félóra kölcsönzésre is jogosító
olvasójeggyel: 120 Ft/óra
Minden kedden 10 órától Kanasztacsata
kártyaklub
Nyári szünet miatt személyes színházjegyvásárlás 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 óvodáscsoportokat könyvtárbemutató és

Június 15-e, 10-12 óráig: Agytorna:
Rejtvénykedvelők klubja (9-99 éves korig).
Klubvezető: Fenyvesi Judit rejtvényfejtő
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 pszichológiai tanácsadó, numerológus várja beszélgetésre a régi és új érdeklődőket.
20 órás (4 délelőtt) számítógépes tanfolyam idősebbek részére: Tanfolyam

Pódium Színházbarátok Köre legközelebb szeptemberben.

könyvtárhasználati foglalkozásokra. Előzetes bejelentkezés: 276-3512
Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, ne
késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról
érdeklődjön honlapunkon: www.fszek.hu,
vagy személyesen, illetve a 2763-512-es telefonszámon.
***
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 állományából 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.

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
***

A könyvtár állományából kivont, jó
állapotú folyóiratok és DVD-filmek 50100 forintos áron megvásárolhatók!

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

Társasjáték Klub: a hónap minden első
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubvezető: Gubányi Gábor, a DélUtán Alapítvány
munkatársa. Legközelebb: július 3.
Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda
délután, 16.30-tól. Klubvezető: Novák Ágnes, kineziológus. Legközelebb: június 12.
Téma: Szeretetnyelvek

Kő, fa, fém: a Magyar Képzőés Iparművészek Szövetsége
szobrászainak kiállítása.

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

***
ERDEI ÉVA GALÉRIA
Király-Erdei Műhely, Csepel, Kondor utca 29.,
tel.: 234-2947; 06-70/209-9617
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com
A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub
kiállítása.
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HOVA TEGYÜK
A GYEREKET
MÍG MI
DOLGOZUNK?

???

?

BEVÁLLALJA-E
A NAGYI ILYEN
SOK IDŐRE
EZT A
ROSSZCSONTOT?

?

?

???
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BUDAPEST IN
YOUR POCKET!
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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

EVERY INFO
in one place

BUDAPEST MAP,
NEWS & TOPLISTS
PLACES & TOURS
A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. június 11.

GYEREKSAROK

1. … a tengerben (Nagyon kevés)

1
2

2. Fekete István fecskéje
3. Hálót készített a pók

3
4

4. Napszak
5. Bízik valamiben

5
6

6. Folyadékot (levest) szed ki
7. Vízhordó vagy takarító eszköz

7
8

8. Vízzel kevert föld
Rejtvényünk megfejtését a középső oszlopban olvashatod!
Előző rejtvényünk megfejtése: Tanítóink

9. Ártalmas
10. Mérőeszköze az óra

9
10

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A május 28-ai skandináv rejtvény nyertese: Németh Ferencné 1213 Budapest, Hollandi u. A gyerekrejtvény nyertese: Németh Petra
1213 Budapest, Fürdő u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

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.

ÉLELMISZERIPARI BETANÍTOTT
MUNKÁS/GÉPKEZELŐ

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 június 13-án, csütörtökön jelenik meg.

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
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HIRDETÉS/PROGRAM
APRÓHIRDETÉSEK

INGATLAN
________________________________________
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, bekerítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabályos 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. Munkáinkra 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 mellett 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

KLÍMA telepítés, karbantartás, javítás. www.sturmklima.hu;
0620 44 00 633
________________________________________
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, Javítás vagy
csere esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu
________________________________________
Festés-mázolás-tapétázás kisebb munkák, kőműves javítások. Gipszkartonozás. Kovács Gergely T.: 0630 5686 255

ÁLLÁS
________________________________________

CSEPELI munkahelyre esztergályost, köszörűst (palást)
felveszek. Bejelentett bér: 250000-300000 Ft között, + 13.,
14. havi jutalom. Nyugdíjas illetve részmunkaidős is jelentkezhet. T: 06 20 92 66 883; 277 42 24

ADÁS-VÉTEL
________________________________________

CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék készpénzért. T.: 06 30 951 5322

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

csepeli hírmondó

A megújuló parkhoz kapcsolódva várjuk a fotókat Csillagtelepről.
Elsősorban a Radnóti Miklós Művelődési Ház környékéről,
de egész Csillagtelepről szívesen fogadjuk
a képeket bármelyik évből.
A fotókból ősszel kiállítást rendezünk a művelődési házban, illetve egy online elérhető összeállítást is készítünk.
A fényképeket július 31-ig elküldheti elektronikusan
(radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu) vagy személyesen
behozhatja irodánkba, ahol digitalizálás után visszaadjuk.

Zenei-irodalmi programok

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

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

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.
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA CSEPELEN
Június 22., szombat 18.30-22.30-ig a CSILLAGSZEKÉR PLANETÁRIUM filmvetítéseire előzetesen regisztrálni lehet(választott időpontra)
a művelődési ház telefonszámán. A program ingyenesen látogatható.

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

Júniusi programok

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.

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115., Tel.: 278-0128

Úti beszámoló
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FELHÍVÁS

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház

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

PROGRAM

csepeli hírmondó
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Munkavégzés helye: Halásztelek
Amit kínálunk:
• 30.000 Ft munkakezdési támogatás • Volán, BKV bérlettámogatás,
• biztos munkahely, hosszú távú munkalehetőség, folyamatos fejlődés.
Jelentkezéseket az alábbi elérhetőségekre várjuk:
allas@cee.hu,
2314 Halásztelek, Kisgyár u. 23. – HR osztály: +36-30/823-5330

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

Nordic Walking- sportgyaloglás oktatás Időpont: június 20. kedd 9.30.
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 06 30 313 3991

KYOKUSHIN KARATE
kedd, csütörtök: 16.30-17.30

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

LADY DANCE KEZDŐ
hétfő: 18.30-19.30

Hangfürdő Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 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

KANGA-TRÉNING
péntek: 10.00-11.30

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

NÖVEKVŐ GYÁRTÁSI KAPACITÁSUNK TÁMOGATÁSA
ÉRDEKÉBEN KERESÜNK:

Feladatok: • műanyagipari termékek gyártása, összeszerelése előírások
szerint • vizuális ellenőrzés.
Elvárások: • alapfokú végzettség • megfelelő látás és kézügyesség •
monotonitás tűrő képesség
Előny: • fröccsöntő vagy összeszerelő üzemben szerzett tapasztalat.

NYÁRI TANFOLYAMOK

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN
kedd: 18.00-19.30

A Cascade Engineering Europe Kft. amerikai tulajdonban lévő,
autóipari termelő vállalat, amely Magyarországon 1994 óta van jelen.
Termékeinket olyan autókban használják fel,
mint pl. BMW, Volvo, Ford, Volkswagen. (www.cee.hu)

munkatársakat
folyamatos 12 óra, 3 műszakos és 2 műszakos munkarendbe

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

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

CSEPELTŐL 20 PERC BUSZTÁVOLSÁGRA!

GÉPKEZELŐ

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

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
Meridián torna csütörtök: 18.30-19.15. A foglalkozáson ingyenes a részvétel.
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/

nyári táborok gyerekeknek

ritmikus
gimnasztika
tábor
5-12 éves korosztálynak

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!

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

2019. június 17-21.

Részletekről információt a következő
telefonszámon kaphatnak: 06 30 550 5208

íjász
tábor
gyerekeknek
a Csepeli Ifjúsági Íjász Egyesület szervezésében

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

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

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032
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Csepelen
JÚNIUS 22., SZOMBAT, 18-23 ÓRA
PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL
18 ÓRÁTÓL SÖTÉTEDÉSIG: Csillagszekér Planetárium, fényképezkedés virtuális
csepeli hírességekkel, ugrálóvár, trambulin, fajátékok, állatsimogató
18.00
18.20
19.00

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

19.30 Pál Dénes fellépése
20.15
21.00
21.00–22.30
22.30

Tűzönjárás Szemző Gáborral
Kincskeresés a múzeumban
Zenél a Magnetic Trió
Star Wars fénykard bemutató

MEGTEKINTHETŐ KIÁLLÍTÁSOK: CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE,
KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ, GYARAPODÓ GYŰJTEMÉNY KAMARATÁRLAT,
ARANYCSAPAT-KIÁLLÍTÁS – 60 ÉVE LETT BAJNOK A CSEPEL

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)!

Királyerdei Művelődési Ház

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

