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Lezárás 
és terelés

Trianoni szerződés: 99 éve írták alá 
A nemzeti összetartozás napja alkal-
mából ünnepi megemlékezést és ko-
szorúzást tartottak a Béke téri Trianon- 
emlékműnél június 4-én. Az anyaor-
szágban és a határokon túl élő magya-
rok emléknapján a 99 évvel ezelőtt alá-
írt trianoni szerződésre, Magyarország 
szétszakításának tragédiájára emlé-
keztek az egybegyűltek. Mások mellett 
megjelent Borbély Lénárd polgár-
mester, Ábel Attila és Morovik Attila
alpolgármester, Németh Szilárd, a 
Honvédelmi Minisztérium parlamenti 
államtitkára, országgyűlési képviselő, 
valamint Török László, a testvérváros, 
Nagyszalonta polgármestere. 
 
Kiállítás készül a centenáriumra
Borbély Lénárd emlékeztetett rá: az új 
kormány megalakulásakor, 2010-ben 
az első törvényjavaslatok között sze-
repelt, hogy június 4-ét a nemzeti ösz-
szetartozás napjává nyilvánítsák. Cse-
pel önkormányzata támogatja, hogy 
a kerületi iskolások minél nagyobb 
számban megismerjék a határokon túl 

élőket. Az önkormányzat készül a jö-
vőre esedékes századik évfordulóra. 
Felvásárolják, összegyűjtik azokat az 
emléktárgyakat, amelyek Csepelhez és 
Trianonhoz kapcsolódnak. Ebből kiál-
lítást rendeznek majd. 

Dokumentumfilm 
a csíkmenasági székelyekről
Az előző nap, június 3-án mutatták be 
Faragó Annamária Menaságra repülj 
című dokumentumfilmjét a Királyerdei 
Művelődési Házban. A rendezőnek ez a 
harmadik dokumentumfilmje a széke-
lyekről. Mostani 82 perces filmjét 2017-
ben forgatták, és a csíkmenasági szé-
kelyek mindennapi életéről, a nemzeti 
összetartozásról, a közösségek megtar-
tó erejéről szól. Az alkotó országjáró 
körútján Csepelen tartotta kétszázadik 
előadását a filmről.  Filmjében bemu-
tatja a székely emberek humorát, örö-
meit és könnyeit, akik az anyaországtól 
való elszigeteltségükben és elzártsá-
gukban is őrzik magyar gyökereiket és 
hagyományaikat. A szereplők a falu 
lakói, akiket természetes környezetük-
ben filmeztek. Megismerhetjük többek 
között a híres kürtőskalács készítését – 
melynek származási helye Csíkmenaság 
–, a patkolókovácsot, a székelykapu-fa-
ragót, a kenyérsütést, a bútorfestést és a 
hegedűkészítést. • Cs. A.

A nyári szünet első napján, június 15-én kezdődik a csepeli Popieluszko utca fel-
újítása. A beruházások ideje alatt félpályás útlezárásra és egyirányúsításra lehet 

számítani a Vágóhíd utca felől az Árpád utca irányába, tehát a belváros felé. 
Lezárják a Deák Ferenc és a Károli Gáspár utcát, a Popieluszko utca 

felőli részen. A dél felé irányuló forgalom így jellemzően a Táncsics 
Mihály utcára, kisebb részben a Bajcsy-Zsilinszky útra tolódik át. 

Az önkormányzat szerette volna megoldani, hogy a Popieluszko utca 
egyirányúsítása a csúcsforgalomnak megfelelően változzon (reggel 

észak felé, délután dél felé), erre azonban nem adtak engedélyt. 
Az útfelújítást tavalyra tervezte a kerület, ám az M0-s akkori fej-

lesztési munkái, és a kialakult hatalmas dugó miatt akkor el 
kellett halasztani. A helyzet most se sokkal jobb – jelenleg is 

folynak fontos fejlesztések az M0-s csepeli szakaszán –, ám 
a munka elodázhatatlan. Így a nyári szünetben lecsökke-

nő autóforgalmat próbálják kihasználni. Furcsa, de még 
egy ilyen állapotú és fontosságú út felújításának is 

vannak ellenzői. Horváth Gyula, a Demokratikus 
Koalíció elnöke szerint a Popieluszko utca „gyér 

forgalmú, és a kerület átmenő közlekedését egy-
általán nem befolyásolja”, ezért ellenzik az út 

rendbetételét. 

Milyen munkák várhatók?
A leromlott útpályát 660 méter hosz-
szan újítják fel a Vágóhíd utca és az 
Árpád utca között. Új aszfaltburkolat 
kerül a teljes szakaszra, ezen felül két 
helyen, 110-110 négyzetméter nagy-
ságú területen, a teljes pályaszerke-
zetet is felújítják. Részleges, kétoldali 
járdafelújítás is megvalósul, összesen 

550 méteren. A meg-
lévő csapadékvízel-
vezető-rendszert is 
felújítják, továbbá 13 
új szikkasztókutat 
építenek. A munkála-
tok várhatóan még a 
tanév kezdéséig befe-
jeződnek. 

Az útépítésről tar-
tott lakossági fó-
rumról – a lapzárta 
miatt – a következő 
számban írunk.

ÜNNEPAKTUÁLIS

Popieluszko utca: 
kezdődik a felújítás

Czibulyáné Szonday Szilvia, 
a terület önkormányzati kép-
viselője: Kerületünk kiemelt 
programja az útépítés. A 
Popieluszko utca rendelkezik 
szilárd útburkolattal, azon-
ban rossz minősége miatt 
szükséges a felújítása. 2017 
decemberében 50 milliós 
Kormánytámogatást kapott a 
kerület, de a felújítás nagyobb 
részét a csepeli önkormányzat 
finanszírozza. Remélem, hogy 
a munkák befejezésével egy 
korszerű, új úttal gazdagodik 
a kerületünk. Az útépítés ide-
jére kérjük a közlekedők meg-
értését és türelmét.

Ív utca

Sás utca

Vágóhíd utca
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Popieluszko utca

Árpád utca

Deák Ferenc utca

Károli Gáspár utca

Filmvetítés, koszorúzás 
a nemzeti összetartozás napján

Faragó Annamária, a dokumentum-
film rendezője Csepelen tartotta  
a kétszázadik előadást a filmről

A felújítás a nyári iskolai 
szünet első napján kezdődik

fotó: Vermes Tibor

fotó: Tóth Beáta



4 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 5

A vállalkozó hibájának róható fel a 
csepeli strand nyitásának elmaradá-
sa, tudtuk meg a Csepeli Városgazda 
két műszaki ellenőrétől, akik úgy vé-
lik, a felújítást végző cég valószínűleg 
túlvállalhatta magát a közel 500 mil-
liós  feladattal. Ezt jól jelzi, hogy 40 
százalékos készültségi szintet sem 
tudták produkálni az előírt részhatá-
ridőre, noha a bontásra és az építés-
re volt közel hat hónapjuk.

A tavalyi több száz milliós strandfelújí-
tás után az idei évre az önkormányzat 
a leromlott állapotú öltözők, valamint 
a főbejárat teljes megújítását tűzte ki 
célul. A munkák elvégzésére közbe-
szerzést írtak ki. Az eljárást követően, 
2018. december 7-én kötött szerződést 
a megrendelő, vagyis a Csepeli Vá-
rosgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. az 
Intech Installációs Technológia Szere-
lő és Szolgáltató Kft.-vel. A cégnek a 
kivitelezés mellett a tervdokumentáció 
elkészítése is a feladata volt.

Késve indult a munka
A munkálatok azonban késve indul-
tak. Lapunk megtudta, a december-
ben aláírt szerződés ellenére az Intech 
Kft. csak februárban állt neki a bontási 
munkálatoknak, noha ahhoz engedély 
sem kellett. A kéthónapos csúszásra 
nem volt magyarázat, a tényleges építés 
az építési engedély megléte és a bontás 
után kezdődhet el.

Fontos tudni, hogy a munkákat egy 
szerződésmódosítással két részre bon-
tották. Eredetileg a nyári és a téli üze-
mű épületek megújításával is 2019. 
május 31-re kellett volna elkészülnie a 

cégnek. Az Intech Kft. májusban jelez-
te, hogy szerződésmódosítást szeretne, 
mert nem végeznek időre a teljes terve-
zett munkákkal. A két fél így a nyári 
üzemű épületek kivitelezési munkái-

nak véghatáridejét 2019. június 15-re, a 
téli üzemű épület esetében pedig 2019. 
szeptember 20-ra módosította. 
 
Folyamatos ellenőrzés
A beruházás során a Városgazda mű-
szaki ellenőrei heti többször is, hely-
színi bejárással ellenőrizték a munká-
latokat. Az ellenőrök több alkalommal, 
e-mailben, emlékeztetőben is kérték 
a vállalkozót a munkák gyorsítására. 
Szükség is volt erre, hiszen kezdetben 
volt, hogy 4-6 munkással találkoztak 
az ellenőrök az építkezésen, ami sze-
rintük egy ilyen volumenű beruházás-
nál nagyon kevés. Ezeken kívül módo-
sított ütemtervet is kértek a cégtől arra 

vonatkozólag, hogy valóban el tud-e 
készülni határidőre a feladatokkal. 
Érdemi változás azonban nem történt. 
Majd a június 2-i megrendelői bejárá-
son is azt tapasztalták, hogy az Intech 
Kft., a határidőre vállalt munkák 40 
százalékát továbbra sem érte el. Mind-
ezt úgy, hogy a módosított, a nyári 
üzemű épületek építésére vonatkozó 
részhatáridőig már 2 hete sem volt a 
vállalkozónak. Ilyen körülmények kö-
zött – Borbély Lénárd polgármester 
jelzésére – a Városgazdánál megvizs-
gálták az összes körülményt, és azok 
alapján az azonnali hatályú felmondás 
mellett döntöttek.

Mikor kaphatott volna 
pénzt a vállalkozó? 
Fontos itt megjegyezni, hogy a 40 szá-
zalék elérése az Intech Kft.-nek azért 
lett volna nélkülözhetetlen, mert így – a 
szerződés alapján – az első részszámlá-
ját állíthatta volna ki a teljesítésről, ez-
zel nem kevés pénzhez juthatott volna. 
A vállalkozó több alkalommal jelezte 
számlázási igényét, azonban erre csak 
40 százalékos készültség elérését köve-
tően van lehetősége a szerződés szerint. 
Mindannyiszor megállapították, hogy a 

teljesítés nem érte el a 40 százalékot, 
ezért részszámláját nem nyújthatta be.

A két műszaki ellenőr végül hozzátette, 
elképzelhető, hogy a vállalkozó nem jól 
szervezhette a munkát, a májusi csapa-
dékos időjárás sem lehet magyarázat 
ilyen fokú késésre. Ekkorra ugyanis 
olyan készültségi fokot ért el a beru-
házás, hogy belső szakipari munkákat 
lehetett volna végezni, illetőleg a vál-
lalkozó – az ütemterv megtartása és a 

munka megfelelő megszervezése estén 
– a szerződést teljesíthette volna. 

Persze a cég hibája a csepelieket ko-
rántsem vigasztalja. Az viszont gyó-
gyír lehet, hogy tudomásunk szerint 
június végén, július elején egy erőtel-
jesen csökkentett jegyárral kinyit-
hat a strand, és noha az öltözőket – 
ideiglenesen – kulturált konténerek 
helyettesítik majd, a medencék min-
denképp üzemelni fognak. • TK

Nyolc nappal a szerződésben vállalt átadás előtt 
a képeken látható állapotban volt a csepeli strand

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Strandfelújítás: 
elúszott 
a vállalkozó

Fontos információ 
közlekedőknek
Megkezdődött a szigetszentmiklósi csomópontban az M1-
es felé vezető oldal felújítása az M0-s autóút főpályáján, 
így megszűnt a kihajtási lehetőség a csomópontnál. A fel-
újítás ideje alatt az M1-es felé vezető irányból a halásztel-
ki csomópont biztosítja a fel- és lehajtás lehetőségét.

Az M0-s autóút fejlesztése a következő szakaszához ér-
kezett: a szigetszentmiklósi csomópont környezetében is 
megkezdik az M1-es autópálya felé vezető oldal betonbur-
kolatának kialakítását. A munkálatok miatt ezen az olda-
lon várhatóan 2019 szeptemberéig megszűnik a lehajtási 
lehetőség, vagyis a csomópontban az M1-es autópálya felé 
vezető irányt érintő fel- és lehajtás is szünetel. (A tanítási 
időszakban már használhatják a közlekedők.) Ez idő alatt 
Szigetszentmiklós és az M0-s autóút is a halásztelki cso-
móponton keresztül érhető el.

A korlátozás az M5-ös autópálya irányába történő fel- és 
lehajtást nem érinti.

A terelések kiépítéséről a szakemberek folyamatosan tá-
jékoztatást adnak, az egyes tervezett ütemek és a várható 
korlátozások, illetve az autóút aktuális forgalmi helyzeté-
ről a közlekedők a www.utinform.hu oldalon olvashat-
nak. • Forrás: nif.hu

fotó: GM
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Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus 
Koalíció vezetője az európai parla-
menti választások estéjén kijelen-
tette: nem kívánják felbontani a már 
megkötött önkormányzati választási 
megállapodásokat. 

Azokat, akik ismerik Gyurcsányt, ezek 
után nem érte meglepetés, amikor a DK 
is megnevezte új főpolgármester-jelölt-
jét. Karácsony Gergely viszont csak 

nyolc perccel a bejelentés előtt tudta 
meg, hogy kiesett Gyurcsány kegyeiből. 

A Demokratikus Koalíció új jelöltje 
Kálmán Olga korábbi televíziós mű-
sorvezető lett. A balliberális média egy 
része pedig máris mellé állt. Akik eddig 
Karácsony Gergely mellett azzal érvel-
tek, hogy „szakértő városvezető”, Kál-
mán Olgát most azzal támogatják, hogy 
legnagyobb előnye a hozzá nem értése. 

Álláspontjuk szerint egy főpol-
gármesternek elég a politikához 
értenie. Igaz, hogy a műsorveze-
tő még csak politikus sem volt, 
de közülük sokat ismer, és ami 
egyedül fontos, hogy népszerű 
– állítják. Azt várják tőle, hogy 
nőként pont úgy vonzza majd a 
szavazatokat, mint Dobrev Klá-
ra. A Momentum főpolgármes-
ter-jelöltje Kerpel-Fronius Gá-
bor lett. Ő a liberális párt XIII. 
kerületi vezetője, és vállalkozó-
ként dolgozott korábban.

Gyurcsány Ferenc, a DK elnö-
ke a főpolgármester-jelölt meg-
nevezése után azt jelentette ki, 
hogy a kerületekben és nagyobb 
városokban nem kívánják újra-
nyitni a helyi választási megál-
lapodásokat. Ez után sokan arra 
számítanak, hogy a DK követ-
kező lépése pont ez lesz. Cse-
pelen Horváth Gyula, a DK el-
nöke már az európai parlamenti 
választást követően jelezte, 
hogy Takács Mónika MSZP-s 
polgármesterjelölt megbukott. 
A politikus a megszerezhető po-
zíciókról korábban kötött alkut 

sem tudja elfogadni. Egy dolog biztos: 
a Momentum és a DK ellenzéken belü-
li ereje jelentősen megnőtt, így joggal 
várhatják el a pozícióalkuk újranyitását, 
az MSZP pedig közben az összeomlás 
szélére sodródott. Szakértők szerint ka-
otikus pozícióharc kezdődhet, hasonló 
jelenetekkel, mint amelyeket Ihos Jó-
zsef Falugyűlés című kabarésorozatá-
ban hallhattunk. • TK

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Osztozkodás: most még 
a főpolgármester-
jelöltségért megy a harc

Folytatólagosan elkövetett becsületsértés 
miatt elítélték Horváth Gyulát, a csepeli 
Demokratikus Koalíció elnökét – értesült 
a Csepel.info. A Gyurcsány-párt politi-
kusa a bíróság szerint a csepeli rendelő-
intézet vezetőjét sértegette több alkalom-
mal – például munkásőrnek nevezve őt. 
Érdekesség, hogy a rendszerváltás előtt 
éppenséggel Horváth Gyula politizált 
az állampárt keretei között. A bírósági 
ítélet elsőfokú, a rendelőintézet vezetője 
súlyosbításért fellebbezett – számolt be a 
történtekről a csepeli hírblog.

A csepeli baloldali politikusoknál szin-
te „népbetegség” a becsületsértés, de a 
Büntető törvénykönyv sok más fejeze-
tét is kimerítették már. Aljas indokból, 
nagy nyilvánosság előtt, felbujtóként 
elkövetett rágalmazás miatt ítélték el 
jogerősen Szenteczky Jánost, a csepe-
li MSZP elnökét. Az MSZP-s Takács 
Krisztián sem marad ki a sorból. Őt a 
becsületsértés mellett magánokirat-ha-

misítás és hűtlen kezelés miatt ítélték 
el jogerősen, majd amikor a politikus 
a becsületsértési pere után nem fizetett 
időben, végrehajtást indítottak ellene.

Takács Mónikát, az MSZP Szigethal-
mon élő polgármester-jelöltjét szintén 
olyan közös képviselő segítette, akit a 
közelmúltban ítéltek el sikkasztás mi-
att. Őt a bíróság arra kötelezte, hogy 
fizessen vissza a Petz Ferenc utcai tár-
sasház lakóinak 16 338 000 forintot. A 
csepeli szocialista politikusok között 
emellett volt pedofil bűnöző és ügyfe-
leit átverő ügyvéd is. A leghírhedtebb 
mind közül azonban Deme Gábor: őt 
kettős emberölés miatt ítélték életfogy-
tiglani börtönre. A Csepel.info ugyan-
akkor arra is felhívja a figyelmet, hogy 
a Momentum Mozgalom csepeli politi-
kusait – úgy tűnik – nem zavarja a bal-
jós múlt. A hírek szerint ugyanis gond 
nélkül elfogadták Szenteczky János vá-
lasztási együttműködési ajánlatát. 

Takács Krisztián MSZP-s poli-
tikus szerint az önkormányzat, 
de leginkább a Fidesz tehet arról, 
hogy kiesett a csapata az NB III-
ból. A Csepel FC hűtlen kezelés 
miatt jogerősen elítélt tulajdonosa 
a DIGI Sport napindító műsorá-
ban panaszolta el: kiesésük oka az, 
hogy nem kapnak közpénzt az ön-
kormányzattól. Elmondása szerint 
ebben leginkább Németh Szilárd 
a bűnös, aki a Csepel SC területét 
sem engedte beépíteni, és változta-

tási tilalmat vezetett be a területre. 
A politikus-klubtulajdonos a pa-
naszáradatban azt elfelejtette meg-
említeni, hogy éppen a korrupciós 
bűncselekménye óta nem kapnak 
közpénzt. Az önkormányzat állás-
pontja pedig 2010 óta valóban nem 
változott. Nem engedi a Csepel SC 
sportlétesítményeinek bontását, és 
hogy oda munkásszállókat, lakó-
parkot, idősek otthonát, plázát épít-
senek a terület MSZP-hez közel álló 
tulajdonosai. 

A Fidesznél 
az eredmények-
nek hisznek
A Fidesz-KDNP marad Tarlós 
István mellett, aki az elmúlt 29 
év legsikeresebb városvezető-
je. Főpolgármesterként ő érte el, 
hogy Budapest szebb, tisztább, 
zöldebb és leginkább biztonsá-
gosabb legyen, mint a rendszer-
váltás óta bármikor. Nem mintha 
most minden tökéletes lenne – ám 
a változás, a fejlődés olyan látvá-
nyos, hogy vitathatatlan. Csepel 
is Tarlós Istvánnak köszönheti 
az elmúlt kilenc év fejlesztése-
it, melyekről Horváth Gyula, a 
DK csepeli elnöke egyenesen azt 
nyilatkozta, hogy igazságtalanul 
sokat kap a kerületünk. A Gyur-
csány-párti politikus csak azt fe-
lejtette el, hogy Demszky Gábor 
főpolgármestersége idején, húsz 
éven keresztül Csepel Budapest 
mostohagyermeke volt. Szinte 
semmilyen fejlesztés nem jött a 
kerületünkbe, és még a kórházun-
kat, uszodánkat is bezárták.

Takács Krisztián: 
nem a mi hibánk 
a kiesés

A DK csepeli 
elnökét is elítélték

Horváth Gyula
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Gyurcsány lett az ellenzék 
meghatározó alakja
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A pedagógusnap alkalmából június 7-én 
átadták az idei Bárczy István-díjakat a 
Főpolgármesteri Hivatal dísztermében. 
Az elismerést kerületünkből Hirholcz-
né Faragó Tünde, a Csepeli Csodakút 
Egyesített Óvoda intézményvezetője 
és Sallai Ildikó, a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat családsegítője vet-
te át Szalay-Bobrovniczky Alexandra
humán főpolgármester-helyettestől. 
 
A díjátadón jelen volt Morovik Attila 
alpolgármester és Nagyné Kovács Tí-
mea, a HSZI intézményvezetője is. 

A csepeli óvodák intézményvezető-
jét a koranyelvi és kompetenciaalapú 
óvodai nevelést szívügyének tekintő, 
elhivatott óvodapedagógusi és vezetői 
tevékenységéért, valamint alternatív 
pedagógiák adaptálójaként és közne-
velési szakértőként végzett kiemelkedő 
munkájáért értékelték. A családsegítő 
munkatársát pedig a hátrányos hely-
zetű családok és gyerekek megsegítése 
érdekében végzett elhivatott szakmai 
munkájáért díjazták.

Kiemelkedő szakemberek
„Nagyon hálás vagyok, hogy immáron 
másodízben vehetek át szakmai mun-
kámért járó díjat a kerületben dolgozó 
kollégák felterjesztésére. Több mint har-
minc éve óvodapedagógusként, az alter-
natív pedagógiák adaptálójaként, veze-
tőként, mesterpedagógus köznevelési 
szakértőként segítem a jövő generáció-

ját. Büszkeséggel tölt el, hogy mások is 
látják, értékelik törekvéseimet” – mond-
ta Hirholczné Faragó Tünde. 

Sallai Ildikó kilenc éve dolgozik csa-
ládsegítőként. „Megtisztelőnek érzem, 
hogy e díj részese lehetek, ezúton köszö-
nöm a polgármester úrnak a felterjesz-

tést. Nagyon örültem, mivel a munkánk 
során általában ritka a visszajelzés. 
Mindig szerettem emberekkel foglalkoz-
ni, jó érzés segíteni nehéz helyzetben 
lévőkön. Feletteseim és kollégáim támo-
gatására mindig számíthattam. Nekik is 
köszönöm a segítséget, a biztatást, a jó 
szót, illetve a megerősítést.” • AZS.

Tehetségnap keretében mutatkoztak be 
kémikus felfedező és kutató diákok a 
Móra Ferenc Általános Iskolában. Az 
érdeklődők a „Kémikusok a Mórá-
ban” pályázati projektzáró programon 
szakmai előadásokon vehettek részt, és 
fotókiállítást nézhettek meg a tanulók 
műhelymunkáiból. A tehetségnapon 
részt vett Morovik Attila alpolgármes-
ter és Tóth Endre, a Dél-pesti Tankerü-
leti Központ igazgatóhelyettese. 

Az iskola a Nemzeti Tehetségprogram 
keretében nyert pályázaton több mint 
egymillió forint támogatást kapott. En-
nek köszönhetően legalább hatvanórás, 
tanórán kívüli, élmény- és felfedezés- 
vagy alkotásközpontú, komplex tehet-
séggondozó program valósulhatott meg. 

A tanulók már az elmúlt évben is ko-
moly fejlődést értek el a kutatóprog-
ramban és az alkotóműhelyben a pe-
dagógusok vezetésével – hangsúlyozta 
Morovik Attila alpolgármester köszön-
tő szavaiban. Hozzátette: az önkor-
mányzat azért is támogatta a Csepeli 
Tehetségsegítő Tanács indítását, hogy a 
tehetséggondozás már a kiskortól sze-
repet kapjon a család, a köznevelési in-
tézmények életében. 

Mikus Judit intézményvezető 
különlegesnek nevezte a pro-
jekt-záró programot, amely tíz 
hónap munkáját zárta le. El-
mondta, hogy tizenhárom ta-
nulójuk részt vett a regionális 
döntőben Százhalombattán, s 
hárman továbbjutottak. Kutató-
munkájukat Lőrincz Enikő te-
hetségkoordinátor vezetésével 
mutatták be az érdeklődőknek. 

A kémikus felfedező műhely be-
mutató foglalkozását Szalontai 
Éva intézményvezető-helyettes 
irányításával végezték a diákok. 
A pedagógus elsősorban a min-
dennapok kémiájára helyezte a 
hangsúlyt, amely átszövi egész 
életünket. Megjelenik a kézmo-
sásban, a főzésben, festékekben, 
a tojásfőzésben, folttisztításban, 
akár a kávézásban is. 

A Móra iskola az Akkreditált 
Kiváló Tehetségpont minősí-
tést 2017 márciusában kapta 
meg. • AZS

Egy régi hagyományt elevenítettek 
fel a Csepeli Csodakút Egyesített 
Óvoda nevelési értekezletén, ami-
kor méltatták azokat, akik 25, 30 
és 40 éve a nevelés területén dol-
goznak, valamint búcsút vettek a 
nyugdíjba vonuló pedagógusoktól. 
A Királyerdei Művelődési Ház-
ban Hirholczné Faragó Tünde 
intézményvezető értékelte az évet. 
Morovik Attila alpolgármester 
megköszönte a dolgozók egész évi 
kitartó, fáradságos munkáját, ame-
lyet Csepelért s a csepeli gyereke-
kért tettek. 

AKTUÁLIS ISKOLA

Bárczy István-díjak 
pedagógusnapon

Köszöntések tanév végén

Tehetségnap a Mórában

Sallai Ildikó és Hirholczné Faragó Tünde 
Morovik Attila alpolgármesterrel a díjátadón
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A csepeli és a magyar labdarúgó-válo-
gatott aranycsapatát bemutató kiállítás 
nyílt meg a Királyerdei Művelődési 
Házban. A Csepel labdarúgócsapata 
hatvan évvel ezelőtt, az 1958-59-es 
idényben nyert negyedszerre és ed-
dig utoljára bajnokságot. A kiállítást 
Németh Szilárd, a Honvédelmi Mi-

nisztérium parlamenti államtitkára 
nyitotta meg. A kiállítás kurátora Ba-
logh Balázs, a Puskás Intézet igazga-
tója. A megnyitón megjelent Borbély 
Lénárd polgármester, Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármester, va-
lamint Fatér Károly olimpiai bajnok 
labda-rúgó. 

Weiss Manfréd alapította
A Csepel sportklub 1912-ben alakult 
meg Weiss Manfrédnek köszönhetően. 
A csepeli sportolók számos sportág-
ban értek el világraszóló eredményeket 
az eltelt évtizedekben. A labdarúgók a 
negyvenes években háromszor lettek 
bajnokok, majd következett az 1959-es 
diadal. Kiváló játékosok fociztak az ak-
kori csapatban, amelyből ma már csak 
a 91 esztendős Kóczián Antal él. Az 
akkori győzelem fényét ugyanakkor be-
árnyékolja az, hogy a Csepel FC kiesett 
ki az NBIII-ból. 

Érmek, fényképek, relikviák
A kiállítás úgy jött létre, hogy Németh 
Szilárdot megkereste Balogh Balázs, 
akinek számos csepeli vonatkozású 
labdarúgó-relikviája van, amelyeket ér-
demes lenne bemutatni a közönségnek. 
Most tíz vitrinben állították ki a csepeli 
futballal kapcsolatos emléktárgyakat, 
érmeket, okleveleket, újságcikkeket, 
fényképeket. Különleges kiállítás ez, 
mert egykor Csepelnek is volt aranycsa-
pata, amelyre büszkék lehetünk. Rajtuk 
kívül az ötvenes évek híres magyar vá-
logatottjáról, köztük elsősorban Puskás 
Ferencről is láthatóak itt fényképek, 
írásos méltatások.

A kiállítás megtekinthető június 23-
áig a művelődési ház nyitvatartási 
idejében hétköznaponként 8-tól 16 
óráig. • Cs. A.

SPORT AKTUÁLIS

A Kolonics György születésnapja al-
kalmából rendezett megemlékezé-
sen Borbély Lénárd, Csepel polgár-
mestere adta át a Kolonics György 
Sport Érdemérmeket. 

Kolonics György Sport Érdemérem 
adományozható azoknak, akik kiemel-
kedő teljesítményt értek el a sportban, 
és eredményükkel hozzájárultak Cse-
pel hírnevének öregbítéséhez, továbbá 
munkájukkal, kiemelkedő tevékenysé-
gükkel segítették Csepel sportéletének 
fejlődését. A Kolonics György sétányon 
álló szobornál tartott megemlékezésen 
Csabai Edvin tizenhétszeres kenuvi-
lágbajnok, a Kolonics György Alapít-
vány elnöke felidézte, hogy még ifista 
korában, amikor azon gondolkodott, 
hogy abbahagyja a kenuzást, Kolonics 
György az alábbi szavakkal biztatta: 
„Ne arra gondolj, mit veszítesz azzal, 
ha élsportoló leszel, hanem mindig az 
lebegjen a szemed előtt, amit ezzel nyer-

hetsz.” A díjazottak figyelmébe 
ajánlotta ezt a gondolatot, majd 
hozzátette, Kolonics György 
azért is lehetett nagy baj-
nok, mert úgy törődött 
az emberekkel, ahogy 
senki más.

„Kolonics György 
számunkra egy olyan 
ikon, akiről nem fe-
ledkezhetünk meg. 
Ezért neveztünk el róla 
sétányt, ezért állítottunk 
neki szobrot és a nevével 
fémjelzett díjakkal próbál-
juk ösztönözni a fiatalokat a 
minél jobb teljesítményre” – fo-
galmazott Csepel polgármestere. 
Beszéde végén gratulált Király István-
nak, a Halker-Király Team Kick-box 
Akadémia vezetőjének, akit nemrég a 
Európai Kick-box Szövetség vezetőjé-
nek választottak. 

A 
ren-

dezvé-
nyen jelen 

voltak Ábel 
Attila és Morovik Attila 

alpolgármesterek, Schmidt Gábor, a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke 
és Kolonics György szülei. • Lass Gábor

Átadták a Kolonics György 
Sport Érdemérmeket

Az idei díjazottak 
Bálint Martin ötéves kora óta tagja a Halker-Király Team-
nek, 2009 óta versenyez. Négyszeres egyéni világbajnok és 
kétszeres egyéni Európa-bajnok, továbbá 11-szeres magyar 
bajnok. Hat éve folyamatosan a kick-box válogatott tagja.

Busa Andrea 2011 óta a Halker-Király Team sportolója. Há-
romszoros Európa-bajnok (2016, 2018), többszörös világku-
panyertes és többszörös magyar bajnok. Több alkalommal is 
elnyerte Magyar Köztársaság Jó Tanuló, Jó Sportolója Díjat. 

Török Ferenc négy éve tagja a Csepel Lövész Egyletnek. 
A junior Európa-bajnokságon a legjobb magyar versenyző-
ként kvalifikálta magát a döntőbe, ahol a hatodik helyezést 
érte el. Az országos felnőtt ranglistán a 4., a felnőtt európai 
ranglistán a 61. helyen áll, ami korosztályában a legjobb he-
lyezés. 2018-ban a Héraklész versenysorozaton és a Diáko-
limpián is országos döntőbe jutott, ahol első helyezést ért el. 
2019-ben a légfegyveres Európa-bajnokságon légpuskacsa-
pat kategóriában aranyérmes lett. 

Kiállítás a csepeli 
labdarúgók 
aranycsapatáról

A nagyok névsora 
A Csepel SC labdarúgócsapa-
tának bajnokai 1959-ben: Bakó 
Béla kapus; Bulla József, Kó-
czián I. Antal, Takács György 
hátvédek; Ughy Tibor, Kleibán 
Antal középpályások; Tóth II. Jó-
zsef, Kisuczky Róbert, Gondos Ti-
bor, Pál II. Tibor, Németh Ferenc 
csatárok. Játszott még a csapatban 
Kóczián II. János, Mednyánszky 
Rudolf,  Povázsai László, Ma-
gyar Árpád, Sátori Mihály, Tóth 
I. István, Kemény Tibor. Edző: 
Jávor Pál.

Török Ferenc, Busa Andrea és Bálint Martin 
Borbély Lénárd polgármesterrel
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Borbély Lénárd polgármester június 
5-én adta át az idei első, 15 ezer forin-
tos utalványt Bozsó Dávidnak és édes-
anyjának, Bozsó-Nagy Annamáriának 
a polgármesteri hivatalban.

Dávid édesanyja elmondta, nagyon örül-
nek az iskolakezdési támogatásnak, ami 
óriási segítséget jelent a család számára. 
Az utalványt főleg tanszerekre, tolltar-
tóra, ceruzára, jó minőségű tanszerekre 
szeretné elkölteni. „Dávid már alig vár-
ja, hogy megkezdhesse a tanévet : a Szé-
chenyi iskolába fog járni” – tette hozzá. 

2017-ben – Borbély Lénárd javaslatára 
– testületi döntés született arról, hogy a 
városvezetés iskolakezdési támogatást 
nyújt azoknak a csepeli családoknak, 
ahol van általános iskolát kezdő gyerek. 
Az iskolakezdési támogatást azok vehe-
tik igénybe idén is, akik csepeli lakcím-
kártyával rendelkeznek, és szeptember-
ben kezdik meg az általános iskolát. 

A támogatáshoz szükséges űrlapot a 
polgármesteri hivatal családtámogatási 
irodájának ügyfélszolgálatán lehet igé-
nyelni és leadni ügyfélszolgálati időben.

ISKOLA

Iskolakezdési támogatás

Gyerekek 
festették

A Herman Ottó Általános Iskola tanulói a csil-
lagtelepi buszvégállomás megállóját festették 
ki. A kétnapos munka végeredménye nagyon 
szép lett. Vigyázzunk rá!

Befejeződtek 
az iskola-
bejárások
Az iskolabejárások utolsó két helyszínére 
látogatott el Borbély Lénárd polgármes-
ter munkatársaival. Először a Gróf Szé-
chenyi István Általános és Két Tannyel-
vű Iskola és a Karácsony Sándor iskolát 
mérték fel. A Széchenyi iskola épülete 
hasonló tulajdonságokkal rendelkezik, 
mint a Nagy Imre Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola. 

A Karácsony Sándor iskola felmérése 
során kiderült: az udvar felújítása és a 
vezetékek cseréje tűnik a leginkább ki-
emelt feladatnak.

A kiegyensúlyozott táplálkozás az 
egészséges életmód része. A válto-
zatos étrendnek már gyerekkorban 
kiemelt jelentősége van, hisz nem-
csak világszerte, de itthon is folya-
matosan nő a túlsúlyos, elhízott gye-
rekek száma. A család, a közvetlen 
környezet étkezése mintaként szol-
gál a kicsik számára, de a bölcsődei, 
óvodai, iskolai menü is alakítja, for-
málja a táplálkozási szokásokat. 

„A menzareformnak köszönhetően, né-
hány éve szigorú rendelet szabályozza a 
gyermekétkeztetését. Ez pontosan meg-
határozza, melyik korosztálynak milyen 
tápanyagokra van szüksége, mely élel-
miszerek élveznek előnyt, melyek vannak 
tiltólistán” – mondta Szathmári Alíz, a 
Humán Szolgáltatások Igazgatóságá-
nak élelmezési csoportvezetője.  

Dietetikus állítja össze a menüt
Intézményük négy bölcsődei főzőkony-
hát üzemeltet, mely 420 bölcsődés gyer-
mek, 160 óvodás és 100-120 felnőtt ét-
kezését látja el. Hétről hétre dietetikus 
szakember segítségével állítják össze 
az étlapot, próbálják a rendelethez iga-
zítani a menüt. „Élelmezési progra-
munk segítségével pontosan kiszámít-
juk, mennyi zsírt, fehérjét, szénhidrátot 

tartalmaz egy étel, így meggyőződhe-
tünk arról, hogy jó étlapot terveztünk-e, 
szükséges-e változtatni. A recepteket 
egyrészt szaklapokból, másrészt saját 
ötleteink alapján állítjuk össze. Bár so-
kan bírálták a menzareformot, komoly 
kritikákkal illették a só, a cukor túlzott 
mellőzését, a tej és a tejtermékek ma-
gas arányát, úgy gondolom, van jó ol-
dala is a rendeletnek. Hisz a sokszínű 
alapanyagokból olyan változatos étrend 
biztosítható, amellyel a gyerekek hozzá-
juthatnak a legfontosabb tápanyagok-
hoz. A cukor és a só nincs tiltólistán, ám 
ezekből jóval kevesebb használható. Az 
ételek kicsit sótlanabbak, de zöldfűsze-
rekkel mindez jól kompenzálható, más 
ízvilág érhető el” – magyarázza a szak-
ember. 

Száműzött ételek
Bizonyos ételeket teljesen száműztek 
a menüből, ilyenek az édesítőszerek, 
a szörpök, a túl zsíros összetevők, a 
sótartalmú ételízesítők, valamint a pá-
lma- és kókuszzsír. A korábban nép-
szerű tepertő és kolbászkrém helyett 
inkább soványabb húsokból készült 
felvágottakat, házi májpástétomot, 
sonkakrémet, túrós krémeket kínál-
nak. Míg a bölcsődéseknél tíz nap alatt 
egyszer, addig az óvodásoknál kétszer 

szerepelhet rizs- és tészta-
étel, burgonyát háromszor, 
illetve ovisoknál maximum 
ötször tartalmazhat az étlap. 
Ugyanakkor igyekeznek 
a legjobb minőségű teljes 
kiőrlésű pékárut is biztosíta-
ni, melyben a teljes kiőrlésű 
rozskenyér, a korpás kifli is 
megtalálható. 

Mik a kedvencek?
A gyereknek vannak ked-
venc ételeik, ilyen például 
a zöldfűszeres túrókrém 
reszelt retekkel, a tejbegríz,

a kölespuding, a rakott sárgarépa, a 
halrudacska krumplipürével, de a leg-
kisebbek a leveseket is igen kedvelik. 

„A bölcsődés gyerekek táplálása álta-
lában nem okoz nagy fejtörést, ők még 
nyitottak az új ízekre, szeretik a zöld-
ségeket, gyümölcsöket, ám óvodás, is-
kolás korukra válogatósabbak lesznek, 
nehezebben vehetők rá, hogy az egész-
ségesebb ételeket válasszák” – tette 
hozzá Szathmári Alíz.

AKTUÁLIS

Gyermekétkeztetés: változatos 
menük, egészséges alapanyagok

fotó: pixabay
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1920. június 4-én írták alá a trianoni bé-
keszerződést. A diktátum legsúlyosabb 
csapása a történelmi Magyarország 
szétdarabolása volt. A dokumentum 
második pontjában foglaltak szerint 
az ország elvesztette területének több 
mint kétharmadát, magyar ajkú lakos-
ságának közel egyharmadát.

Az országrészek megszállása már 1918 
őszétől megkezdődött, az utódállamok 
egyből hozzáfogtak saját hatalmi és 
közigazgatási rendszerük kiépítésé-
hez. A vezető tisztségviselő magyaro-

kat rögtön elbocsátották, mások véres 
megtorlások áldozatai lettek. A hiva-
talnokoktól, pedagógusoktól, vasúti 
dolgozóktól – állásuk megtartásáért –
megkövetelték, hogy felesküdjenek az 
utódállamra. Erre azonban sokan nem 
voltak hajlandóak. Rengetegen mene-
kültek ezért az anyaországba, családok 
hosszú ideig állomásokon veszteglő va-
gonokban húzták meg magukat. 

Háray Gyula tanár, iskolaigazgató 
szintén így került 1919-ben először a 
mai Pesterzsébetre, végül Csepelre. 
Családjával a Felvidékről kellett elme-
nekülniük, mert ahogyan akkor egy, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
címzett levelében írta: „a csehek tán-
toríthatatlan magyarságom miatt Tren-
csénből kiutasítottak”.

Háray kiváló és nagy felkészültségű 
pedagógus volt. 1894-ben szerzett ok-
levelet a losonci állami tanítóképző 

intézetben. 1923-tól nyugdíjba vonu-
lásáig Csepelen, az állami elemi nép-
iskola igazgatójaként működött. Emília 
és Ilona nevű lányai a csepeli községi 
polgári iskolában kezdték tanári pá-
lyájukat, évtizedekkel később ők is a 
katedráról vonultak nyugállományba. 
A család tagjai a település közösségi 
életében, valamint az iskolán kívüli 
népnevelésben egyaránt aktív szerepet 
vállaltak, Háray Gyula a Vöröskereszt 
csepeli fiókjának is az elnöke volt.

Szimultán a Kölcseyben

A 60 éves Kölcsey Ferenc Általános Iskola egy különleges 
régi tanítványát látta vendégül. Héra Imre, még kölcseys di-
ákként lett korosztályos villámsakk-világbajnok Párizsban. 
Visszalátogatva az alma materbe, egy tíztáblás szimultán-
nal „köszöntötte” az iskolát, az ifjú tehetségeket. Az igazán 
bátrakkal 3 táblán, vakon is összemérte a tudását. A kihí-
vók még fél pontot sem szereztek, de ez senkinek sem szegte 
kedvét, mert Imrében egy végtelenül szerény, kedves spor-
tembert ismerhettek meg.  

Kék Csokor a Királyerdei Művelődési Házban 
Az Arany János Általános Iskola (a volt Kék Iskola) tanu-
lói, tanárai, szülői közössége csokorba szedve mutatták be a 
különböző művészeti ágakban megmutatkozó tehetségüket. 
Versekkel, mesékkel, zenés produkciókkal léptek színpadra 
a Királyerdei Művelődési Házban. A kicsik furulyaszólói, 
hárfamuzsika, karénekek, színvonalas és látványos táncko-
reográfiák szórakoztatták a közönséget. A kisebbek angol és 
német nyelvű jelentekkel lepték meg szüleiket. A tanárokból 
és szülőkből idén megalakult felnőtt kórus pedig klasszikus 
és modern dalokkal örvendeztették meg a közönséget. 

Németországi diákcsere
A Jedlik Ányos Gimnázium tanulói ismét ellátogattak Hat-
tingenbe, ahol a Holthausen gimnázium tanulóinak, tanárai-
nak és a fogadó családoknak a vendégszeretetét élvezhették. 
A diákok a tanítási órák mellett megismerkedtek a város ne-
vezetességeivel, ellátogattak kölni csokoládémúzeumba és a 
dómba is. Düsseldorfban megcsodálták a Rajnát, a tartomá-
nyi parlament épületét, felvételeket készítettek a tévétorony 

kilátójából, a Neandervölgyi Múzeumban megismerkedhet-
tek az ősemberek életével. Bochumban pedig a bányamúze-
umot járták végig. A program zárásaként közös grillezéssel 
és sportjátékokkal búcsúztak egymástól a gyerekek, de iz-
galommal várják már a szeptembert, amikor a német diákok 
érkeznek Budapestre.   

Katona: 76 jeles
A Katona József Általános Iskolában hagyományosan a tan-
év végén jutalomból kirándulni visszük azt az 50 tanulót, 
akik elsőként szereznek annyi 5-ös osztályzatot, ahány éves 
éppen az iskolánk. Az idei tanévben ehhez 76 darab jeles 
osztályzatra volt szükség. Több tanuló már az első félév vége 
felé biztosította a helyét erre a programra, az 50. helyre pe-
dig február végén jelentkeztek. Több tervünk is volt, hogy 
egy emlékezetes kirándulást szervezzünk a gyerekeknek. Az 
idei esős május miatt a megújult Csodák Palotájában próbál-
hattunk ki minden régi és új kísérletezési eszközt, amihez 
egy fél nap is alig volt elég. Emlékezetes, érdekes élmények-
kel lettek a gyerekek gazdagabbak, ezzel együtt reméljük, 
jövőre a 77 db ötöst elért tanulókkal a szabadba is ki tudunk 
menni! • Sztanó Péterné szervező 

ISKOLA

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

TÖRTÉNELEM

A fotó egy vöröskeresztes elsősegélynyújtó tanfolyamon készült az 1930-as 
évek végén. Háray Gyula, a csepeli vöröskeresztes fiók elnöke a jobb oldalon 
ül. (A falon harci gázokkal kapcsolatos oktatóplakátok lógnak)

Egy kis történelem

„… tántoríthatatlan 
magyarságom 
miatt Trencsénből 
kiutasítottak”

Háray Gyula 
és felesége
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A vakáció idején újra vár-
ja az iskolás gyerekeket a 
nyári napközis tábor július 
elsejétől augusztus 16-áig. 
A Kis-Duna-parti fejleszté-
sek miatt az Arany János 
és a Mészáros Jenő iskola 
ad otthont a vakációzóknak. 
Tavaly mintegy kétszázan 
éltek ezzel a lehetőséggel.

Az önkormányzat által tá-
mogatott táborba a csepeli 
lakóhellyel rendelkező isko-
lás gyerekek, valamint má-
sik kerületben/településen 
élő, de csepeli iskolába járó 
tanulók járhatnak. A leendő 
első osztályosok a már meg-
szokott óvodai ügyeletet ve-
hetik igénybe. A Mészáros 
iskolába a tanévben is oda 
járó gyermekeket, az Arany 
iskolában pedig a kerület 
egyéb iskoláiba járó gyere-
keket fogadják. 

Hol lesz ügyelet? 
A korábbi évekhez hasonló-
an a Karácsony Sándor isko-
lában biztosítanak reggeli (6 
és 8 óra között) és délutáni 
(16 és 17 óra között) ügyele-
tet. Innen busszal szállítják 
a gyerekeket a tábor hely-
színére, ahol tartalmas ki-
kapcsolódást nyújtanak az 
udvari játékok, a különféle 
sportfoglalkozások és a heti 
gálaműsorokra való játékos 
felkészülések tánccal, kép-
zőművészettel és filmekkel 
egybekötve. 

„Idén a tábor a kerek év-
fordulók tematikája körül 
forog: Ady Endre száz éve, 
Örkény István negyven éve 
hunyt el, de foglalkozunk 
Petőfi Sándorral, aki 170 
éve távozott, vagy az 500 
éve elhunyt Leonardo da 
Vinci munkássága is a tábor 
témája lesz” – tájékoztatta 

lapunkat Varga Erika tá-
borvezető.

Étkezési díjak
A napi háromszori étkezés 
a kerületi iskolásoknak napi 
603 forint, a kerületen kívüli 
gyerekek részére fizetendő 
térítési díj napi 933 forintba 
kerül. A befizetéseknél étke-
zési utalványt nem fogadnak 
el. Az idei tanévre érvényes 
étkezési kedvezmények a tá-
borozás időtartamára is ér-
vényesek. 

A pénztár nyitvatartása
A befizetések a következő 
hétre kedden és szerdán reg-
gel 7 órától 17 óráig az isko-
lák tábori irodájában. Első 
hétre a befizetés szintén a 

táborok helyszínén, két hét-
tel a táborkezdés előtt, júni-
us 18-19-én lesz. 

A táborvezetők továbbra is 
kérik a térítésmentes étke-
zésre jogosultak szüleit, hogy 
hetente jelezzék a gyermek 
részvételét ebédbefizetéssel 
foglalkozó munkatársánál, 
mert számukra szintén meg 
kell rendelni a követke-

ző hétre az alapanyagokat, 
illetve 0 forintos számlát 
kapnak. A térítésmentes, 
rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesü-
lő gyerekek szüleinek is az 
esetleges hiányzások le kell 
mondani. Az étkezés lemon-
dása az igénybevétel előtti 
napon legkésőbb 12.30 óráig 
telefonon vagy személyesen 
lehet.

Szeretek 
Csepelen élni
Kosztolányi Dezső 1925-ben írt, Tanár 
az én apám című versének záró sorai:
„Az én édesapám az emberek apja 
s én az embereknek testvére vagyok.”

Ez jutott eszembe az idei nagypénte-
ken. Anyai nagyapám volt a település 
első – katolikus – fiúiskolájának igaz-
gatója. Nagypénteken délben még ki-
mentem a piacra friss gyümölcsöt és 
újhagymát venni az ünnepi ételekhez. 
Ügyetlenkedtem, az egyik fűszernövény-
árusnál szembesültem, hogy nincs meg 
a pénztárcám. Nagyon higgadt volt az 
eladó (utóbb kiderült, Ildikónak hívják): 
„gondolja meg, hol vásárolt előzőleg”. 
Annyira zaklatott lettem, hogy hamarjá-
ban azt sem tudtam, merre, melyik soron 
vettem az újhagymát. Hogy ne veszteges-
sek időt, siettem a Piacfelügyelőséghez, 

hogy mondják be a hangosbemondó- 
ba. Nagyon kedves két hölgy fogadott. 
„Ne tessék aggódni, a héten bármi elve-
szett, minden megkerült” – nyugtattak. 
Ígérték, azonnal felhívnak telefonon, ha 
lesz hírük. Alig botorkáltam le a lépcsőn 
– közel vagyok a nyolcvanhoz –, egy csi-
nos fiatalasszony szaladt a felügyelőség 
felé, kezében kis nylonzacskóval, benne 
a pénztárcám. Mikor megköszönni akar-
tam neki, hárította: „nem, nem, én csak 
idehoztam, egy idős árus találta meg”. 
Kértem, vezessen ehhez az árushoz.

Bottal döcögött felém mosolyogva, mint 
megtudtam, Franciska néni. Mondta, 
hogy miután belenézett a tárcába, a 
kártyáimon látta a nevemet, ami isme-
rős volt neki. Kiderült, ágas-bogas cse-
peli családunkból ismer néhányat. 

Lám, Csepel ma is jóakaratú emberek-
kel teli, nagy falu!
Dr. Csurgay Árpádné egyetemi tanár

Újra várja a gyerekeket 
a nyári napközis tábor

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 30.

A program tervezett időpontja: 
2019. szeptemberében

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen

Hasznos tudnivalók
Étkezés lemondása: Arany iskolában: 06-1/427-0687
Mészáros iskolában: 06-1/610-6084

A táborhoz egész nyáron folyamatosan lehet csatlakozni. 
Bővebb információ: varg.era1963@gmail.com 
Varga Erika táborvezető: 06-20-265-1204

Emlékek, történetek – 
Várjuk írásaikat
Az alábbi írást dr. Csurgay Árpádné egyetemi tanár küldte el szerkesztősé-
günknek. Az ötletet is ő adta ahhoz, hogy útjára indítsunk egy sorozatot, amely-
ben várjuk mindazok írását, akik másokkal is megosztanák történeteiket arról, 
miért szeretnek a kerületben élni, milyen emlékek kötik ide őket. Írásaikat az 
info@csepelivaroskep.hu e-mail címre várjuk maximum 1200 karakter terjede-
lemben. A legjobb írásokat közöljük és ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

fotó: Tóth Beáta
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Elsőáldozás
Május 12-én, vasárnap meg-
telt görögkatolikus egyház-
községünk csepeli templo-
ma. Minthogy Halásztelekre 
és Tökölre is kiterjedő egy-
házközségünknek ez a leg-
nagyobb temploma, ezért 
tartottuk  itt ezt az ünnep-
séget, noha az elsőáldo-
zó  gyermekek többsége Ha-
lásztelken lakik. 
A több hónapos felkészülés 
után, az első gyónásukat 
követően, boldogan vették 
magukhoz az eukarisztiá-

ban Krisztust. Keresztény 
életünk középpontja Jézus 
Krisztus, aki magát ránk 
hagyta az oltári szentségben 
az utolsó vacsora alkalmá-
val e szavakkal: vegyétek, 
egyétek, ez az én testem. 
„Aki eszi az én testemet s 
issza az én véremet, annak 
örök élete van, s feltámasz-
tom őt az utolsó napon.” 
(Szent János evangéliuma 
6. fejezet, 54. vers). Krisz-
tus urunk tanítása egyér-
telmű. A Szentliturgián, az 
oltári szentséget magához 
vevő ember, Krisztust ve-
szi magához. Ez az egyház 
kétezer éves tanítása és ta-

pasztalata is. E lelki táplá-
lékkal gazdagodtak azon 
a vasárnapon elsőáldozó-
ink, remélhetően a további 
vasárnapokon is így lesz. 
A gyönyörű szertartást kö-

vetően, templomunk kert-
jében terített asztal várta a 
gyermekeket. Isten éltesse 
őket és szeretteiket is!
Prodán Gábor 
görögkatolikus parókus

Könyvhét a Duna-korzón

Kilencvenedik alkalommal rendezik meg az Ünnepi Könyvhetet, a kortárs 
magyar irodalom legnagyobb szabadtéri ünnepét június 13-a és 17-e kö-
zött. A program idén – a Vörösmarty tér felújítása miatt – új helyszínen, a 
Duna-korzón, a Vigadó tér és a Március 15. tér közötti területen várja a 
könyvbarátokat. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése 
„Olvasó vagyok” szlogennel népszerűsíti az eseményt, programjaival pe-
dig országszerte minél többeket szeretne megnyerni az olvasás és a ma-
gyar irodalom ügyének. A kiadók Budapesten és vidéken is több száz 
dedikálást szerveznek. Az érdeklődők pódiumbeszélgetéseken, könyvbe-
mutatókon ismerkedhetnek meg az legújabb művekkel, melyeket ezúttal 
is jelentős kedvezményekkel vásárolhatnak meg a kiadók standjainál.

Az idei 
legnépszerűbb 
alapszakok
A 2019-es jelentkezési statisztikák szerint, idén 
összesen 112 034-en jelentkeztek egyetemre és 
főiskolára. A három legnépszerűbb alapszak 
a következő: gazdálkodási és menedzsment, 
kereskedelem és marketing, mérnökinforma-
tikus. Ezeken kívül az ápolás és betegellátás 
alapképzést is sokan választották, ezt köve-
tei a turizmus-vendéglátás, majd hatodikként 
a gépészmérnöki képzés. A top tízbe még az 
óvodapedagógiai, a gazdaságinformatikai a 
pszichológiai, valamint a pénzügyi és számvi-
teli terület is beletartozik.

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 

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 pszicholó-
giai tanácsadó, numerológus várja beszél-
getésre a régi és új érdeklődőket.

20 órás (4 délelőtt) számítógépes 
tanfolyam idősebbek részére: Tan-

folyam díja: 2400 Ft + könyvtári tagság 
(2200 Ft), 70 év felett a tagság ingyenes, 
csak a tanfolyami díjat kell fizetni. A je-
lentkezés folyamatos. A tanfolyam várha-
tó 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 olva-
sójeggyel: 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 folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás! 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvo-
dáscsoportokat könyvtárbemutató és 
könyvtárhasználati foglalkozásokra. Elő-
zetes bejelentkezés: 276-3512 

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról 
érdeklődjön honlapunkon: www.fszek.hu, 
vagy személyesen, illetve a 2763-512-es te-
lefonszámon.

* * *

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: július 3.

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól. Klubvezető: Novák Ág-
nes, kineziológus. Legközelebb: június 26. 
Téma: Egészség-Egység

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvodás 
és iskolás csoportokat. 
Könyvújdonságok kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 
Ingyenes beiratkozási lehetőség 70 év 
felettieknek és 16 év alattiaknak. 
Internethasználat.

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

* * *

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

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

A könyvtár programjai:
Horgolóklub: minden csütörtök, 10 óra
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.

* * *

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

Kő, fa, fém: a Magyar Képző- 
és Iparművészek Szövetsége 
szobrászainak kiállítása. 

* * *

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. 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Szováta, Csepel 
Idén, április 10-e és 14-e között 25 szo-
vátai diák töltött felejthetetlen napokat 
Budapesten és Tihanyban. Meglátogat-
ták – többek között – a Budapesti Vá-
sárcsarnokot, a Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeumot. A költészet 
napja alkalmából a Corvinus Egyetem 
dísztermében a csepeli és a szovátai 
diákok együtt szavalták Ady Endre: 
A föl-földobott kő című versét. Május 

22-e és 26-a aztán a BGSZC Vásárhelyi 
Pál Kereskedelmi Szakgimnáziumá-
nak 25 tanulója indult – a Határtalanul! 
program keretében  öt napra Szovátára.  
A programok között szerepelt a Király-
hágó, a Medve-tó, a Rigó-tó, Farkasla-
kán Tamási Áron sírja, a Gyilkos-tó és 
a Békás-szoros is.

Köszönjük a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt.-nek, hogy lehetővé tették a prog-
ramban való részvételt!

Jelentkezés
A BKSZC Weiss Manfréd Szakgimná-
zium, Szakközépiskola és Kollégiuma 
9. évfolyamára még lehet jelentkezni.  

Szakgimnázium: gépgyártástechnoló-
giai technikus, elektronikai technikus, 
rendészeti ágazat, informatikai ágazat.
Szakközépiskola: gépi forgácsoló, 
elektronikai műszerész, számítógép-
szerelő, karbantartó, rendészeti őr.

Minden új beiratkozót az iskola alapít-
ványa 15 ezer forint tanévkezdési támo-
gatásban részesít. Beiratkozni mun-
kaidő alatt minden nap (pénteken 12 
óráig) lehet 8-tól 15 óráig személyesen, 
vagy telefonon egyeztetett időpontban. 
Telefon: 276-66-77/114 mellék.

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

fotó: pixabay

fotó: pixabay
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INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, be-
kerítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmen-
tesség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabá-
lyos 36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az 
utcában. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 18 mFt. T.: 06 70 375 91 73. ________________________________________ 
KIADÓ 20 nm üzlet, akár lakásnak is. Csepel, Bajcsy Zsi-
linszky utca. 50 000 Ft + rezsiért. Jelenleg a helyiség vil-
lanyfűtéses. plaszlo@vipmail.hu

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
T.: 06 1 402 4330, 06 20 491 5089 ________________________________________ 
DÍJTALAN hitelügyintézés. Nyugdíjasok figyelem! Pénzre 
van szüksége? Hívjon és megoldjuk felső korhatár nélkül 
„nyugdíjas” személyi kölcsönnel. T: 06 30 985 5000________________________________________ 
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 zárszerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje 
olcsón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843. Javítás 
vagy csere esetén a kiszállás ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával Buda-
pesten és környékén, valamint Fejér megyében is ingye-
nes felméréssel. T.: 0670 2963231

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk mű-
szaki előkészítő (árkalkulátort), lakatost, hegesztőt, b. kat. 
sofőrt (munkahiányban lakatos mellett kell segédkezni). 
T.: 0630 981 14 01, 06 30 932 62 72

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, vagy csoportos kondicionáló tréningekkel, emellett 
igény szerint a Stúdió szakmai partnerével dietetikusi 
személyre szabott táplálkozási szaktanácsadás, és kont-
rollok. 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., Mer-
kúr u. 10., fszt. 3., 3-as csengő. Nyitvatartási idő: H. - P. 
8.00 - 20.00 óráig bejelentkezés, és órarend szerint laska-
itreningek.hu; linda@laskaitreningek.hu 
Facebook: Vitart Stúdió

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322

REJTVÉNY HIRDETÉS

ÉLELMISZERIPARI BETANÍTOTT 
MUNKÁS/GÉPKEZELŐ

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

munkakörben, azonnali munkakezdéssel Csepelen.

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

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

ELŐNY: élelmiszeriparban /hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

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

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

cafeteria (nettó 190 ezer Ft)

Jelentkezés: info@maroni.hu 

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársak 

jelentkezését várja az alábbi munkakör betöltésére: 

TAKARÍTÓ / TAKARÍTÓNŐ

Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás, 
munkaidőkeretben történő alkalmazással

Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint;  
próbaidő lejárta után cafeteria

Jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet

Elvárások: Önálló munkavégzés; Megbízhatóság; Igényesség; 
Precizitás; Általános iskolai végzettség; Heti 40 óra

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz; 
Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
felvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Jelentkezés módja: 
Írásban, gadacsi.annamaria@varosgazda.eu e-mail címen

•••
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársak 

jelentkezését várja az alábbi munkakör betöltésére: 

ASZTALOS/BURKOLÓ/KŐMŰVES/VILLANYSZERELŐ/
REGISZTRÁLT VILLANYSZERELŐ

Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás

Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint; 
próbaidő lejárta után cafeteria

Jelentkezési feltételek: szakképesítés; 
B kategóriás jogosítvány; Büntetlen előélet

Elvárások: Önálló munkavégzés; Megbízhatóság; 
Igényesség; Precizitás

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz; 
Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
elvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Jelentkezés módja: 
Írásban, gadacsi.annamaria@varosgazda.eu e-mail címen

APRÓHIRDETÉSEK   

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

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

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

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

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Kecskés 
Dóra, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor,  Mezey László , Nagy Zita, Potondi Eszter

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

ISSN 2062-3585

Következő számunk június 19-én, szerdán jelenik meg.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. június 17.

Sorsoltunk! A június 5-ei skandináv rejtvény nyertese: Labádi Gábor 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út.  A gyerekrejtvény nyertese: Hargitai Anna 1214 
Budapest, Zrínyi u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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1. Szabadsága első fele!

2. E helyen 

3. Fagyit evett

4. Anikó becézve

5. Táblára írunk vele

6. Esztendeje

7. „ … és bánattal kizsinóroztatom”

8. Versenypálya elérendő vége

9. Osztályzata

10. Testrész, a pénzérme egyik oldala

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Esős Medárd 
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JÚNIUS 22., SZOMBAT, 18-23 ÓRA

Csepelen

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

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu

A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA CSEPELI HELYSZÍNEIN
INGYENES A RÉSZVÉTEL, A TÖBBI CSATLAKOZOTT

INTÉZMÉNY PROGRAMJAIRA A BELÉPÉST
BIZTOSÍTÓ KARSZALAG NÁLUNK IS

MEGVÁSÁROLHATÓ 2019. MÁJUS 27-TŐL.

A FELNŐTT KARSZALAG 1900 FORINTBA,
A GYEREK KARSZALAG 800 FORINTBA KERÜL.

FELHÍVÁS

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.

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

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. 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

NYÁRI 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
Utolsó alkalom: június 27. 

CAPOEIRA ABOLICAO 
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
Utolsó alkalom: június 28.

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK 
kedd: 8.30-9.30
Utolsó alkalom: június 25.

GYMSTICK 
hétfő, csütörtök: 20.00-21.00
Utolsó alkalom: június 20.

HALADÓ HASTÁNC 
szerda: 19.00-20.30
Utolsó alkalom: július 31.

KYOKUSHIN KARATE 
kedd, csütörtök: 16.30-17.30
Utolsó alkalom: június 18.

LADY DANCE KEZDŐ 
hétfő: 18.30-19.30
Utolsó alkalom: június 11.

LADY DANCE HALADÓ 
hétfő, csütörtök: 19.30-20.30
Utolsó alkalom: június 11.

RINGATÓ 
szerda: 9.30-10.00; 10.15-10.45, 11.00-11.30
Utolsó alkalom: június 12.

ZUMBA 
kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00
Utolsó alkalom: július 31.

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
Utolsó alkalom: június 26.

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
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

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

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

FELHÍVÁS
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 ház-
ban, 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.

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!

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

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

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK

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

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

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

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig) 
Kézműves foglalkozások, mozgásfejlesztés, mondókázás, tanácsadás 
egyéni és csoportos formában, szakképzett munkatársak vezetésével.
Szombat: 9.00-12.00. 

Játszva angolul (5-10 éves korig) Élmény központú angol nyelv 
oktatás a tematikus foglalkozások keretében.    
Szombat: 9.30-10.15 és 10.45-11.30. 

Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, 
tanácsadás 5-16 éves korú gyermekek részére.    
Hétfő: 14.30-16.30; szerda: 8.00-13.00, 14.00-17.00. 

Szabad játék és időszakos gyermekfelügyelet (0-16 éves korig)   
A szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játéktevékenység mellett   
a szülőnek lehetősége van gyermekfelügyeletet is kérni,  
legfeljebb 3 óra időtartamban. 

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!



24 csepeli hírmondóPROGRAM

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, 
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)!

JÚNIUS 22., SZOMBAT, 18-23 ÓRA

Csepelen

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

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu


