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Csikó sétány: kívül-belül
megújult az orvosi rendelő

Külcsín és belbecs

Tukacs Lívia,
Borbély Lénárd
polgármester
és dr. Sölch
Gellért helyettes
államtitkár

A sétányokon álló és a hamarosan szintén elkészülő Táncsics Mihály utcai
háziorvosi rendelő 2017-ben nyert támogatást az Európai Unió Környezeti
és Energiahatékonysági Programjából
energiahatékonysági felújításra. Az ott

dolgozó orvosok és a környékbeli lakosság örömére azonban a csepeli önkormányzat nem elégedett meg ennyivel, és saját forrásból a rendelők belső
tereit is megújította.
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere
az ünnepélyes átadón elmondta: akkor lehet sikeres egy kerület, ha képes
a kormánnyal összefogva dolgozni a
városért. Csepelen 2010 óta több száz
millió forint értékben hajtottak végre
egészségügyi fejlesztéseket. Tavaly az
önkormányzat a Tóth Ilona Egészség-

Csepelen 2010 óta
több száz millió forint
értékben hajtottak
végre egészségügyi
fejlesztéseket
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ügyi Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézetét klimatizálta, bevezette a 24 órás
felnőtt- és gyermekorvosi ügyeletet, a
gyermeksebészetet, és visszahozta a
traumatológiát. Hozzátette, jelenleg az
épület tisztasági festése folyik. Korábban a kerület a Szent István úti orvosi
rendelőt és a tüdőszűrőt is felújította.
A Csikó sétány alatti rendelő energiahatékonysági felújítása 52 millió forintból valósult meg, amelyhez az önkormányzat 24 millió forint támogatást
nyert el, míg a Táncsis Mihály utcai
rendelő energiahatékonysági felújítása 51 millió forintból valósult meg, 24
millió forint állami támogatással.

Július 20-án adták át a teljesen felújított és korszerűsített Csikó sétányi
háziorvosi és pszichiátriai szakrendelőt, ahol mostantól egy hangszigetelt csoportterápiás különszoba is
segíti a pszichiátereket.
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A felújított épület új, külső szigetelést
kapott, középre került a főbejárat, és kicserélték az összes nyílászárót. Tukacs
Lívia, a Fidesz–KDNP helyi önkormányzati képviselőjelöltjének javaslatai is közrejátszottak abban, hogy a
rendelők nemcsak kívül, hanem belül is megújultak, összesen 366 millió forintból. A Csikó sétányon olyan
csoportterápiás szoba lett kialakítva a
váróhelyiségben, amely teljesen hangszigetelt. Így a foglalkozások közben
ki lehet zárni a külső, zavaró hatásokat.
Az épület belső része Papp Linda tervei alapján készült.

fotó: Vermes Tibor

A polgármester az átadáson azt is kiemelte, hogy az Egészséges Budapest
Program keretében 1,7 milliárd forint
kormányzati támogatást nyert el Csepel. Az önkormányzati önrésszel kiegészítve összesen kétmilliárd forint
értékű fejlesztés valósul meg a kerületben, amire korábban nem volt példa.

Folyamatosak a fejlesztések

Dr. Sölch Gellért stratégiai ügyekért
felelős helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy amíg a 2010 előtti kormányok csak elvettek az egészségügytől,
azóta folyamatosak a fejlesztések. Több
száz milliárd forintból újult meg a vi-

déki egészségügyi infrastruktúra. Országosan 77 kórház, 54 rendelőintézet,
104 mentőállomást újítottak fel, továbbá 23 új rendelő és 31 új mentőállomás
épült. Hozzátette, a kormány elkötelezett az egészségügyi fejlesztések folytatása mellett.
Az átadáson jelen voltak Ábel Attila és
Morovik Attila alpolgármesterek, dr.
Juhász György, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat főorvosa, a kerület több
fideszes önkormányzati képviselője és
a rendelőintézet egészségügyi dolgozói.

Az MSZP helyi képviselője
nem ment el

Dobák István, az MSZP helyi önkormányzati képviselője nem jelent meg
az átadás napján sem a megújult Sárkányos játszótéren, sem a rendelőben.
Mindkettőre hívta Borbély Lénárd polgármester, ám hiába várták. Indoklás
nélkül maradt távol.
A szocialisták között korábban felháborodást keltett, hogy Dobák István
részt vett a rendelő felújításának bejelentésén. Ráadásul kezet fogott a polgármesterrel, valamint Németh Szilárd
miniszterhelyettessel, aki sokáig élt a
környéken a családjával. Akkor ezért
sokan árulással vádolták, és szemére
vetették, hogy az MSZP nem asszisztálhat semmilyen fejlesztésben a városvezetéssel.
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Épülnek a parkolók
a Rákóczi Kertnél

fotó: GM

A Rákóczi Kertnél tapasztalható parkolási gondok enyhítésére,
rendezésére a csepeli önkormányzat – a május végi lakossági fórumot követően – parkolók
kialakításáról döntött. A Rákóczi Kert bal oldalán, a Széchenyi István és a József Attila út
közötti szakaszon körülbelül
hatvan férőhelyes parkoló épül.
A munkálatok már folynak,
az átadásra várhatóan néhány
héten belül kerül sor. A parkolók kialakítása során ügyelnek
arra, hogy a fákat megóvják. Az
alapzatot térkővel borítják be,
valamint új járdát is építenek a
szakemberek.

Megkezdődött a halásztelki
csomópont felújítása az M0-son
Megnyitották az M0-s autóút szigetszentmiklósi csomópontjának lehajtóját július 21-én, és ezzel egy időben
megkezdődött a halásztelki csomópont

felújítása. A munkálatok ideje alatt,
előreláthatóan 2019 őszéig megszűnik
a lehajtási lehetőség a csomópontban,
így Halásztelek a szigetszentmiklósi

Szuhai Erika önkormányzati képviselő: „Már a megnyitó alkalmával érezni
lehetett, hogy a Családok Parkjának
a várakozásainknál is nagyobb sikere
lesz. Ez előrevetítette, hogy rengeteg
látogató érkezik, ami komoly parkolási
gondot okozhat a környéken. Egy hónapos „próbaüzem” után polgármester úr
lakossági fórumot hívott össze, ahol javaslatot tett arra, hogy a park keleti oldalán a járda megemelésével halszálkás
parkolót alakítsunk ki. Az ott élők többféle véleményt fogalmaztak meg, ezért a
fórum után felkerestem az érintett családokat, és egyeztettük, mit szeretnének,
mi lenne a közösen vállalható megoldás.
Többségben azt kérték, hogy a parkoló
kialakításával egyidejűleg a házak felőli oldalon tiltsuk meg a megállást, mert
az össze-vissza parkoló autók egyrészt
tönkreteszik a szépen gondozott partrészt, másrészt többször előfordult, hogy
nem tudtak otthonról elmenni a kapubejárókba „belógó” gépkocsik miatt. A legjobb az lenne, ha minél kevesebben érkeznének autóval, és inkább gyalog vagy
tömegközlekedéssel közelítenék meg a
parkot, mert ezzel a levegőszennyezés
is kisebb lenne.
De ezt csak
kérni
tudjuk,
betartatni
sajnos
nem!”
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Borbély Lénárd polgármester kezdeményezésére elindult a gerincút projektje

Újabb útszakaszok épülnek
A Magyar Építők oldalán jelent meg
hír, miszerint a BKK kihirdette a csepeli gerincút folytatásának előkészítését célzó közbeszerzést. A nyertes feladata a II. és a III. ütem egyben történő
megtervezése lesz. A tervbe vett útszakaszok megépítése Borbély Lénárd
polgármester lobbijának nyomán, Tarlós István főpolgármester támogatásával ért el a közbeszerzési fázisba.
A cikk szerint a gerincút új nyomvonalon épül meg, a becsült hossza 6,8
kilométer. A kiírás tartalmazza egy
mintegy két kilométeres, elsőrendű
árvízvédelmi védvonal megtervezését

is. A tervezett útszakaszok célja, hogy
a települések belterületét elkerülve ös�szekösse a Csepel-sziget lakott területeit a fővárossal.
A Magyar Építők részletesen leírja a
gerincút folytatásának szakaszait. Most
az elkerülő északi végét a csepeli Teller
Ede út képezi, míg a déli szakaszt a Tököl mellől induló, Halásztelek és Szigetszentmiklós közt elhaladó, az M0-s
felett a Lakihegy és Csepel közötti területig átvezetett 5103-as közút.
E két útszakasz között épül meg a gerincút II. és a III. szakasza. A beruhá-

Őszre elkészülnek
a korszerű buszvárók
Folyamatosan cserélik a régi buszvárókat újakra a kerületben. A csepeli önkormányzat által megbízott vállalkozás
eddig 31 új várót épített, a maradék 12
pedig őszre készülhet el. Ahogy korábban megírtuk, a csepeli önkormányzat
2017-ben felmérte a kerületben talál-

csomóponton keresztül közelíthető
meg. A terelések kiépítéséről a szakemberek folyamatosan tájékoztatást
adnak, a várható korlátozásokról, illetve az autóút aktuális forgalmi helyzetéről a www.utinform.hu oldalon
tájékozódhatnak a közlekedők. Forrás:
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
fotó: GM

ható buszvárók állapotát. A felépítmények üzemeltetése, karbantartása szinte
minden esetben kívánnivalót hagyott
maga után, ezért az önkormányzat döntött arról, hogy a várók tulajdonosaival
szerződést bont, és az építményeket új,
modernebb, a városközponti arculathoz

zás során a második ütemben a Posztógyár utcát hosszabbítják meg a Mag
utcáig. A harmadik ütemben a nyomvonal a Mag utcán és a Salak úton, majd
beépítetlen területeken haladva éri el a
II. Rákóczi Ferenc utat a Cseresznyefa
utcánál – tudtuk meg a cikkből.
Az első ütemben megépült és a Teller
Ede nevét viselő két és fél kilométeres
gyorsforgalmi úton 2013-ban még napi
14 ezer jármű haladt át. Ez a szám ma
jóval magasabb. Az adatok szerint Csepelen a kétezres évek elejéhez képest
ma már több mint kétszer annyi a gépjárművek száma.
jobban illeszkedő várókra cseréli. Végül
sikerült megállapodni egy hirdetőfelületeket bérbeadó céggel. Ők vállalták,
hogy az elvárásoknak megfelelő, egységes várókat helyeznek ki minden helyszínre. A szakemberek több más helyszínt is megtekintettek, így azoknál a
megállóknál, ahol az utasforgalom indokolja, valamint a rendelkezésre álló hely
lehetővé teszi, szintén építenek korszerű
buszvárókat. Lapunknak ez utóbbi esetben tíz új helyszínről van tudomása.
Fontos megemlíteni, hogy a vállalkozás és az önkormányzat között született megállapodásnak köszönhetően
a buszvárók telepítése, fenntartása és
üzemeltetése a kerületnek egy fillérjébe sem kerül.

A konzultáció
az interneten
is kitölthető
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Összefogás: még mindig
egymással harcol az ellenzék
Az MSZP és a DK az elmúlt hetekben
megmutatták, miben a legjobbak.
Mindenhol több és fontosabb pozíciót harcolnak ki a kisebb pártok kárára az elvileg összefogásról szóló
ellenzéki tárgyalásokon. Így a nagy
összefogás egyre inkább nagy átveréssé válik: a legtöbb helyen a 2010
előtti politikai elit nyer. Kérdéses,
egyáltalán teret kapnak-e mások is,
lesz-e bármilyen megújulás az ellenzéki térfélen.
Az országos hírek alapján az MSZP és a
DK elsőként a Jobbikot és az LMP-t szorítja ki az önkormányzatokból, ám a Momentum is jellemzően alárendelt szerepre kényszerül. Jelenleg két dolgot lehet
biztosan megmondani. Az egyik, hogy
az ellenzéki koalíció a választás után

azonnal szétesik, és belháború alakul
ki. A másik, hogy a pozícióharc mellett
értelmes választási programra nem marad idő. Ahogy Csepelen, úgy máshol is
csak az önkormányzati fejlesztések merev elutasítása, valamint a kormánypártok és képviselőik elleni gyűlöletkeltés
jellemzi majd a kampányt.

Feladta a Jobbik a régi elveit –
de minek?

A Jobbik szerint, amely szavakban
a legádázabb ellenfele volt Gyurcsány
Ferencnek és az MSZP-nek, az ellenzéki összefogás érdekében félre kell
tenni a régi sérelmeket. Erről
Bencsik János, a párt budapesti alelnöke beszélt
egy közös ellenzéki
sajtótájékoztatón.
Karácsony Gergely
sajtótájékoztatóján
Bencsik János is
részt vett

Csepelen ezért váltották le Pákozdi
Józsefet is. A Jobbik politikusa a Csepeli Hírmondónak elmondta: nem volt hajlandó a 2010 előtti MSZP-s, DK-s vezetők mögé állni, ami miatt visszahívták
a tárgyalódelegációból, és közölték vele,
hogy nem nyilatkozhat erről senkinek.
A XVII. kerületben hasonló a helyzet:
a Jobbik az MSZP-vel és Gyurcsány
Ferenc pártjával is együttműködik.
A jelenlegi megállapodás szerint ott a
DK polgármesterjelöltje mögött sorakozik fel a többi ellenzéki párt.
Viszont akadnak helyek, ahol az elveit feladó Jobbik sem kell
– vagy éppen miattuk
hiúsulhat meg az ös�szefogás. Az Origo
információi szerint
fotó: MTI/Facebook
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Soroksáron a Jobbik és a Demokratikus
Koalíció kapott hajba a kompenzációs
lista vezetői helyén, és megrekedtek
az ellenzéki tárgyalások. Pedig a kompenzációs listát mindig a polgármesterjelölt vezeti, aki ez esetben a jobbikos Bereczky Miklós. A soroksáriak
a csepelieknél sokkal összeforrottabb
közösséget alkotnak. Az ok tehát az lehet, hogy kicsi az esélye annak, hogy

Bencsik János:
az ellenzéki
összefogás érdekében
félre kell tenni a régi
sérelmeket

Bereczky személyében egy Békéscsabáról pár éve érkezett jelöltet elég sokan támogassanak. Ezért ott a listahely
fontosabb és kapósabb lett, mint a polgármester-jelöltség.
Ózdon és Erzsébetvárosban szintén a
DK kekeckedik a Jobbikkal. Ózdon a
jobbikos polgármesterjelölt szélsőjobboldali megnyilvánulásai és nőket megalázó beszólásai miatt, Erzsébetvárosban pedig szintén a párt szélsőséges
múltja miatt. Lipótvárost ugyanakkor
az MSZP-s Tüttő Katának ígérték a
pártok, az egyeztetett ellenzéki polgármesterjelölt ellen azonban a Liberálisok és a Jobbik is saját indulót állított
– legalábbis egyelőre.
Bár a Momentum a jobbikos Bencsik
János polgármester-jelöltségét támo-
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gatta Pesterzsébeten, úgy döntöttek,
ott mégis a baloldali pártok indulóját
támogatják – derült ki július 20-án.
A szocialisták aznap délelőtt küldtek
közleményt arról, hogy Balog Róbertet
támogatják az ellenzéki pártok. Balog
a Főtáv Zrt. egyik vezetője volt korábban. A közleményt az MSZP-n kívül
a Párbeszéd, a DK, az LMP és a Momentum jegyezte. Utóbbi párt támogatása pedig már csak azért is számít új
fejleménynek, mert a Momentum két
héttel azelőtt még azt közölte, hogy a
korábbi elveit feladó, jobbikos Bencsik
Jánost szeretné összellenzéki jelöltnek.
„Ez nekem teljesen új információ. Én a
Jobbik–Momentum közös polgármesterjelöltjének tekintettem magam eddig
a percig” – mondta a meghökkent Bencsik a történtek után az egyik baloldali
lapnak. • TK

Nem ismerik az MSZP csepeli jelöltjét
Amikor június 25-én az
nél többet senki nem
fotó:
Facebook
MSZP leváltotta Takács
tudott róla. Még
Mónikát, a párt addigi
a kampánycsapolgármesterjelöltjét,
pat tagjai és a
az ellenzéki pártok
régi csepeli
értetlenül fogadták
MSZP-szima döntést. A DK, a
p at i z á n s ok
Momentum, a Jobés párttagok
bik és az LMP állísem. Állítása szerint a Muntólag azért,
kásotthon
igazgató
mert a Párbeasszonyát
megfelelő
széd tagja volt,
jelöltnek tartották. Az inKarácsony Gerdoklás is furcsa volt, mert a
gely köreihez tartoszocialisták előbb a többi ellenzéki
zik, és bár eredetileg Pépártra fogták a leváltást. Azt állították, csen élt, már évek óta Csepelen lakik.
hogy nem álltak a Munkásotthon igazgató asszonya mellé. Aztán elkezdtek A csorbát egyelőre nem sikerült kikiszivárogni a történtek, és kiderült: köszörülni. Az MSZP nem siet beazért válthatták le Takács Mónikát, mutatni új jelöltjét, akit a történtek
mert Szenteczky János elvesztette a után már mindenki Bangóné Borbély
bizalmát a tőle állítólag függetlenedni Ildikó és Szenteczky János emberépróbáló jelöltjében.
nek tart. Csak az tud meg róla néhány
információt, aki az interneten próbál
Erdősi Éva, az MSZP új jelöltje a utánajárni. Erdősi Évának szerenfényképek alapján feltűnt ugyan az csére van saját honlapja. Ez alapján
MSZP kampánycsapatában, ám en- devizahiteleseknek nyújt tanácsadást

és útmutatást. A bajba jutott ügyfeleknek a konzultáció első órájáért 25
ezer forintot, aztán félóránként tízezret kell fizetniük, ha tanácsot kérnek
tőle. Indoklásként azt írja: „minden
munkának ára van, az ingyenes szolgáltatás nem számonkérhető”.
Takács Mónika alkalmatlannak tartja
az új jelöltet polgármesterségre. „Elhittem azt, hogy csak olyan jelölt kerülhet szóba, akinek van önkormányzati
tapasztalata, aki független, aki le tud
tenni az asztalra legalább egy csepeli
fontos ügyet. Ez mára már értéktelenné
vált az eredeti jelölőszervezet számára,
a további folyamatok pedig kölcsönös
bizalomvesztést okoztak. (…) A helyi
polgármesterjelöltről csak annyit, egy
dologban biztosan egyetértünk, egyikünk sem tartja a másikat alkalmasnak. A választók azonban gondolhatják
ezt másképp is, tapasztaljon és döntsön
mindenki saját belátása szerint” – fogalmazott jelöltségéről és a helyére
választott Erdősi Éváról a nyílt levelében Takács Mónika.
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majd rövid beszédében
elmondta, a kerületet
nemcsak fizikai értelemben újítják meg,
hanem szellemi és kulturális téren is. A polgármester felvezetője
után következett az
Omega kétórás koncertje, ekkor a színpad előtti
hatalmas tér már teljesen megtelt. A negyven
év után újra Csepelen
fellépő legendás zenekar fergeteges hangulatú koncertjét több ezer
ember hallgatta végig.
• Lass, Potondi

Díszpolgárok

A hagyományokhoz híven idén is
megrendezték Csepel napját, melyen a nagy sikerű koncert mellett
a díszpolgári címeket is átadták.
A képviselő-testület júniusi ülésén
döntött arról, hogy kerületünk legrangosabb elismerésében részesíti
Barka Emese Európa-bajnok birkózót, Erdei Kvasznay Éva festőművészt és Sugár Gézát, a Csepeli
Városgazda Közhasznú Nonprofit
Zrt. szervizcsoportjának vezetőjét. Az ünnepségre a Daru-dombon
került sor, ahol a díjátadás előtt a
Rock Fanatic koncertjét élvezhették
a látogatók. Borbély Lénárd polgármester a díjazottaknak átadta a díszpolgári elismerést és az oklevelet,

fotó: Vermes Tibor

Kitüntetések
és koncert
Csepel napján

Barka Emese a Csepeli Birkózó Club színeiben sportol.
Rendkívüli sporteredményekkel büszkélkedhet. Felnőtt
mezőnyben először a 2007-es szófiai Európa-bajnokságon
lépett szőnyegre, ahol bronzérmes lett. 2013 és 2018 között számos Európa- és világbajnoki bronzérmet szerzett.
2015-ben az Európa játékok aranyérmese. Az idei bukaresti Európa-bajnokságon aranyérmet nyert, és ezzel ő lett a
magyar birkózósport első női kontinensbajnoka. „Nagyon
örülök a díszpolgári címnek, habár nem számítottam rá. Eddig talán nem is gondoltam bele, hogy az eredményeimmel
rászolgálhatok egy ilyen szintű elismerésre. Külön öröm számomra, hogy ilyen fiatalon öregbíthettem Csepel hírnevét.”

ban rendszeresen szervez a magyarsághoz kötődő irodalmi, történelmi témájú előadásokat, konzultációkat, emellett a helyi amatőr és hivatásos képzőművészek számára
rendszeres bemutatkozási lehetőséget biztosít. Létrehozta
és vezeti a Csepeli Alkotó Fórumot, mely a kerületben
és régióban tevékenykedő képzőművészek, irodalmárok,
zenészek érdekeit képviseli. „Felemelő érzés és nagy megtiszteltetés, hogy szülőhelyem díszpolgára lehetek. Ez a
díj számomra annak a szándéknak a megerősítését jelenti,
arra ösztönöz, hogy alkotó, művészetszervező tevékenységemmel, lokálpatrióta törekvéseimmel, közéleti szerepvállalásaimmal a jövőben is méltó legyek az elismerésre.”

Sugár Géza csaknem három évtizede Csepelért tevékenykedik. Úgy ismeri a kerületi óvodákat és iskolákat,
mint a tenyerét. Személye maga jelenti a biztonságot az
intézményhálózat működtetésében. Önkormányzati rendezvények, megemlékezések előkészítésében és lebonyolításában hosszú idők óta fontos pillér. Megbízhatósága,
munkabírása, a feladatok megoldása iránti elkötelezettsége példaértékű. „Nagyon meglepett az elismerés. 1990 óta
dolgozom Csepelen, de mondhatni gyerekkorom óta ezer
szállal kötődőm a kerülethez. Bár többször méltányolták
már a munkámat, de óriási megtiszteltetés, hogy a kerület
vezetése ilyen magas rangú elismerésben részesített, díszpolgár lehetek. Ez a cím arra sarkall, hogy az elkövetkező
években is ugyanilyen intenzitással, odaadással végezzem
a munkámat.”
Erdei Kvasznay Éva hosszú évek óta Csepel közismert
képzőművésze, közéleti személyisége. Családi galériájá-

Barka Emese, Erdei Kvasznay Éva,
Borbély Lénárd polgármester és Sugár Géza
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fotó: Vermes Tibor

Tukacs Lívia önkormányzati képviselő-jelölt: „A korábbi, kisebb játszótér már
nagyon elavult játszóeszközökkel rendelkezett, és nem
is volt olyan biztonságos,
mint most, a felújítás után.
A megnövelt játszótérnek
és a korszerűbb játékoknak
köszönhetően a környéken
élő kisgyermekes családok
még tartalmasabban tudják
eltölteni a szabadidejüket.”

Játszótéri körkép – 2. rész

Átadták a megújult
Sárkányos játszóteret
Újra várja a gyerekeket a felújított Sárkányos játszótér a Puli sétányon. A
megszépült park számos új és látványos elemmel bővült. Kialakítottak egy

négytornyos várat, melyhez mászólétra,
csúszdák, hálós és lengőhíd, csőalagút
is tartozik. A szép, új játékok fejlesztik
a gyerekek kreativitását, garantálják az

önfeledt szórakozást. A homokozók,
hinták, forgó- és rugós játékok is valódi élményt jelentenek a kicsik számára.
Az ötszáz négyzetméternyi terület ütés-

csillapító gumiburkolatot kapott és a térkőburkolat is megújult. A korszerűsítéseknek
köszönhetően ivókutat és szemétgyűjtőket
is kihelyeztek, a felnőttek pihenését pedig

háttámlás padok szolgálják. A játszóteret
Borbély Lénárd polgármester és Tukacs
Lívia, a körzet Fidesz–KDNP-s önkormányzati képviselőjelöltje közösen adta át.

A szülők és a gyerekek is nagy örömmel fogadták a megszépült, minden elemében felújított Sárkányos
játszóteret. A megkérdezett szülők, nagyszülők is egyetértettek abban, hogy fontos lenne,
hogy valamennyi környékbeli játszótér megújuljon, bővüljön.
Laura és Berci lelkesen vették birtokba az új játékokat, így a homokozót, a mászókát
és a mérleghintát is. Édesanyjuk, Judit elmondta, nagy öröm, hogy megnyitott a
játszótér. „A mászóvár egy igazi hiánypótló játék, mind méretében, mind funkciójában
nagy szükség van egy ilyen kreatív játékra, de nagyon jó a felfestett ugróiskola is.
Bár a homokozók fölött hiányzik a napvitorla, és még egy csap is kellene a térre, de
összességében szép lett a park.”
Az ovis Bence is élvezte az új játékokat, örömmel szaladgált
a téren. Édesanyja, Zsuzsa elmondta: nagyon sok kisgyermekes
család él a sétányokon, így fontos lenne, hogy minél több használható,
felújított játszótér legyen a környéken. „Külön öröm, hogy ilyen látványos, modern
mászókával bővült a park, szép lett az új gumiburkolat és az
ugróiskola is. Várjuk, hogy a Csikó sétány mögötti kis játszóteret
is korszerűsítsék, bővítsék.”

fotó: GM

Ica két kis unokájával érkezett a játszótérre. „Már nagyon
vártuk, hogy megnyisson a játszótér, mindig figyeltük, hol tartanak
a munkálatok. Örülünk, hogy ilyen szép lett. Előny, hogy a fák köré padok épültek, de
jobb lenne, ha a homokozó körüli szegély egy kicsit magasabb lenne, hogy játék közben
a nagyszülők is odaülhessenek az unokákhoz. Fontos lenne, hogy a Csikó és a Nyuszi
sétányon lévő játszóterek is megújuljanak.”

ISKOLA

Hírek a csepeli
iskolákból

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

irodalmi, néprajzi kincseivel ismerkedhettek meg a gyerekek. Utazásuk során számos természeti szépségben gyönyörködhettek. Eljutottak a Tordai-hasadékhoz, Szovátára, a
Hargitába, a Békás-szorosba, a Gyilkos-tóhoz, és Csíksomlyóra is. A legnagyobb élményt mégsem a természet, a történelem, vagy az irodalom különlegességei adták, hanem a
kőrispataki Csősz Lajos székely szalmakalap-készítő mester
élő történelemórája. A gyerekek megtudhatták, kik is a székelyek, hogyan éltek, élnek, gondolkodnak, éreznek. Milyen
olthatatlan haza- és természetszeretet lakik a szívükben.

Felvidéken jártak a Katona iskola diákjai
Mórások „Tündérországban”

A Móra Ferenc Általános Iskola hetedikes diákjai öt emlékezetes napot töltöttek Székelyföldön. A kirándulás megvalósításához szükséges összeget a Határtalanul pályázaton nyerték el. Az indulás előtti hetekben felkészítő foglalkozásokat
tartottak, melyeken Erdély, azaz „Tündérország” történelmi,

A Katona József Általános Iskola diákjai a Határtalanul
pályázat keretében június elején a Felvidékre látogattak. A
kiránduláson felkeresték Szlovákia déli részének magyar
emlékhelyeit. Az utazás egyik fő célja az volt, hogy ápolják,
elmélyítsék a határon túli magyarokkal való összetartozás
érzését. A kirándulás elsősorban a tanulók földrajzi, történelmi, irodalmi ismereteit gazdagította, és az egységes nemzettudat élményét erősítette. Ugyanakkor még jobban összekovácsolta a közösséget, és életre szóló élményeket adott.

INTERJÚ
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„Fontos, hogy a gyerekek őszinték, a pedagógusok
naprakészek, a szülők pedig érdeklődők legyenek”

Beszélgetés Tóth János
tankerületi igazgatóval
Bár javában tart a nyári szünet, a gyerekek megérdemelt pihenésüket töltik, az
iskolák már készülnek az őszre. Ahogy
az elmúlt tanévben, úgy az ideiben is
sok feladat vár a Dél-pesti Tankerületre. Tovább folytatódik az e-napló fejlesztése, a drogprevenciós program, de
a trianoni békeszerződés századik évfordulójáról is méltóképpen szeretnének
megemlékezni. A teendőkről, a tervekről és az intézmény működéséről is beszélgettünk Tóth Jánossal, a Dél-pesti
Tankerületi Központ igazgatójával.
A Dél-pesti Tankerületi Központ 23
intézményt tart fenn Csepelen és Soroksáron, ahol közel tízezer diák tanul,
közülük 7500 Csepelen. A tankerület
feladata, hogy az állami fenntartásában
lévő intézmények egységes működését
biztosítsa. Elsősorban irányító, szolgáltató szerepet lát el, az iskolák igényeinek megfelelő beszerzéseket hajt végre, a szakmai irányítás mellett a napi
karbantartási feladatokat is ellátja. A
biztonságos működés alapjait próbálja
megteremteni. Bár az állami költségvetés behatárolja, mire van lehetőség,
de az önkormányzatok törekednek arra,
hogy ezt pluszfinanszírozásokkal segítsék. Itt a kerületben például a csepeli
általános iskolák első három évfolyamában tanuló közel 2100 gyerek ingyenes úszásoktatását biztosítja az önkormányzat. A Posztógyári Tanuszodába
külön buszokkal szállítják a gyerekeket,
melynek költségét teljes egészében az
önkormányzat vállalta, így csökkentve
a szülők és pedagógusok terheit. Ugyanakkor jelentős beruházásnak tekinthető
az elkövetkező években tervezett iskolafelújítási program is, melynek keretében
az intézmények mellett az iskolák udvarai és a közműcsatornák is megújulnak.
„Nagy szükség van ezekre a fejleszté-

sekre, mivel a tankerület csak az önkormányzattal közösen tud komoly fejlesztéseket végrehajtani. Nagyon jó példa erre
a Szárcsa Általános Iskolában jelenleg is
zajló nyílászárócsere-program, amelyet
megosztva finanszírozunk” – emelte ki
Tóth János. Majd hozzátette: Az intézmények saját bevételeik felét visszakapják a tankerülettől, ebből maguk gazdálkodhatnak. Van olyan iskola, amelyik
klímaberendezést vásárol, van, ahol redőnyt szereltetnek fel, vagy éppen egy
komolyabb hangszer beszerzésére fordítják ezt az összeget.
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fordulójára emlékezünk. Az államilag
kiemelt rendezvénysorozat mellett mi
is szeretnénk történelmi-irodalmi vetélkedőt szervezni a kerek évfordulón”
– hangsúlyozta a tankerület vezetője.
A versenyen résztvevő diákok 2020.
június 4-én együtt emlékeznének Erdélyben az összetartozás napjára, és az
ott működő Erzsébet Táborban tölthetnének néhány napot.

fotó: GM
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Bevezették az e-naplót

Az elmúlt tanév tapasztalatairól a szakember elmondta – az alapfokú művészeti
iskolák és a Mészáros iskola kivételével
–, idén valamennyi intézményben bevezették az e-naplót, azaz a Krétát, melynek fogadtatása meglehetősen vegyes
volt a szülők és a pedagógusok részéről
is. A rendszer segítségével nemcsak a
diákok iskolai teljesítménye követhető
nyomon, de a hiányzások, orvosi igazolások is beküldhetővé váltak már ezen
a felületen. A fejlesztések folyamatosak,
de emellett továbbra is megmarad az
ellenőrző-tájékoztató füzet is, mivel az
átállásra nem volt minden szülő technikailag felkészülve. Ahogy Tóth János
fogalmaz: ezen a téren is fontos, hogy a
gyerekek őszinték, a pedagógusok naprakészek, a szülők pedig érdeklődők és
nyitottak legyenek. „Ez azért is kiemelt
jelentőségű, mivel egy friss kutatás szerint összesen hét-tíz percet beszélgetünk
naponta a gyermekükkel, szinte teljesen
kirekesztődnek a család életéből, ami nagyon elgondolkodtató” – teszi hozzá.

Tervek a 2019/20-as tanévre

„A következő tanévben, 2020-ban a
trianoni békeszerződés századik év-

Tóth János
a kitűnő tanulók
köszöntésekor
Ősztől folytatódnak a rendőrséggel
közös drogprevenciós előadások. Iskoláinkban – az ott tanulók létszámának
arányában – új tantermi bútorokat vásárolunk, és továbbra is támogatjuk az
énekkarok munkáját. Fontos számunkra az „elsősök fája” program is; a szülők és pedagógusok által kiválasztott
facsemetét a gyerekek együtt ültetik el,
és tapasztalatunk szerint nyolc esztendőn
keresztül gondozzák
majd – tette hozzá Tóth
János. Teljes cikk:
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Egy képeslap
margójára

EGYHÁZI ÉLET

A szentek példája
Ezekben a napokban katolikus egyházunk számára igen kedves szentekre emlékezünk. A szentek számunkra
példaképek, mint ahogy a mindennapi
életben annyiszor állítunk magunk elé
eszményképként híres embereket, akik
lehetnek tudósok, feltalálók, színészek,
énekesek. A szentek példája bátoríthat
minket egyes élethelyzetekben. Így emlékezünk Máriára és Mártára, Lázár,
Jézus barátjának nővéreire. A Szentírás
leírja Jézusnak egy látogatását otthonukban. Mária leül és hallgatja Jézus szavait, tanítását, Márta pedig abban szorgoskodik, hogy a betért és kedves vendéget
valamivel megkínálja. Sürög-forog, tevékenykedik. Még el is fárad. S a külső szemlélőnek mennyivel „kényelmesebbnek” tűnik Mária, aki „csak ül” és
hallgatja Jézus szavait. Amikor ezt Márta szóvá teszi, úgy érezzük, hogy Jézus
Mária „pártjára” áll: „Mária a jobbik
részt választotta! Nem is veszti el soha.”
Mi a fontos, mi a könnyebb? Sokszor
nekünk is kérdésünk ez. Fontos és szükséges a tevékeny szolgálat, de ugyanilyen fontos és szükséges életünkben a
szellemi töltekezés, egy-egy ismeretben
a gazdagodás, az elmélyedés. A nyári
időszak erre igen alkalmas lehet, főleg,
ha még ebben segítjük is egymást. A
szabadság napjai is szolgálhatnak erre, a
család közösségében is. Figyelek a másikra. Hagyom elmélyedni. Készségesen
segítem, ha úgy tetszik, kiszolgálom őt.
S mindez szeretetünk, figyelmünk egymás felé. A másik példaképem Szent
Anna és Joachim – Szűz Mária szülei,
Urunk Jézus nagyszülei. A nagyszülőkre is szükségünk volt és van. Hiszen
létünk forrásai ők. Mennyit dolgoztak,
tettek és szerettek – dolgoznak, tesznek
és szeretnek ma is, még ha olykor már
fogy erejük. Értékeljük-e szeretetüket?
Gondoskodunk-e róluk, szeretjük őket?
A szentek példája sarkalljon, bátorítson
és erősítsen minket!
Kertész Péter kanonok, plébános

TÖRTÉNELEM
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Nyári elsősegély
gyerekeknek
Hasznosan tölthették szabadidejüket azok az óvodás- és iskoláskorú
gyerekek, akik részt vettek a Humán
Szolgáltatások Igazgatósága által szervezett elsősegélyprogramon. A sebkötözés, a rögzítési technikák mellett
a mentőhívás alapjaival is megismerkedhettek. A bemutatót Kiss Dezső, az
Országos Mentőszolgálat munkatársa
tartotta. A program során a gyerekek
megtanulhatták, mi a teendőjük, ha
felborulnak a biciklivel, hogyan csillapíthatják a vérzést, de különféle kötözési technikákat is elsajátíthattak. A
szakember azt is bemutatta, hogyan
kell felhelyezni egy nyakrögzítőt, stabilizálni egy törött lábat. A résztvevők
a csepeli mentőállomásra is ellátogattak, ahol többek között a mentőautó
felszerelésével és a rádiók használatával is megismerkedhettek. • AZS
Küller Andrea, a Móra Ferenc Általános Iskola tanulója: „Most először láttam közelről
mentőt. Örülök annak, hogy mindent megnézhettem benne. A legjobban a kötszerek
és a rádióhasználat tetszett. Édesanyám az
egészségügyben dolgozik, a mentőhívásról
ő mesélt, úgy gondolom, hasznos tudást jelent, de engem a rendőri munka jobban érdekel, szeretek irányítani”.

A képen látható zárógát
1872-ben készült el, nemcsak
vízvédelmi zsilipként, hanem
hídként is szolgált. Megépítésével Csepel először nyert
állandó összeköttetést a külvilággal, Pesthez való kötő-
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Bálványosfürdő Kézdivásárhelytől 20 km-re
található a romániai
Kovászna megyében.
A település ma is híres gyógyfürdőhely,
három régi fürdőtelep
összeolvadásából jött
létre, medencéit szénsavas, sós, savas borvízforrások táplálják.
dése erősödött. A rohamosan
gyarapodó Budapesten jól
eladhatóak voltak a homokos
talajon termelt zöldségek, ez
fellendítette a kertészet fejlődését. A felső torkolattól 2,8
km-re épült keresztgát (20
méter széles, 3 nyílású zsilip)
azonban a mellékág eliszaposodását és az egykor virágzó
hajómolnárság hanyatlását is
magával hozta. 1924-ben a
Gubacsi híd átadása után a zárógátat azonnal elbontották.

fotó: GM

A képeslapot 1911. július 10én, Csepelen adták postára,
címzettje dr. Kanócz János
volt. A köztiszteletben álló
orvos ekkor töltötte szabadságát az egykori Háromszék
megyében található Bálványos fürdőhelyen.
Kanócz doktor 1893-ban
kezdte meg munkáját Csepelen, mint az első községi
orvos (korábban a település
a szigetszentmiklósi körorvos körzetébe tartozott).
Gyógyító
tevékenysége
mellett aktív szerepet vállalt
a közösség életében, tagja
volt többek között a Csepeli
Takarékpénztár Részvénytársaság igazgatóságának
is. 1918-tól rendőrorvosként
tevékenykedett, s innen vonult nyugállományba.

A levelezőlap előlapján a Gubacsi zárógát vízbeeresztő tápzsilipje látható. A hátlapra
a korban újdonságnak számító, osztott formás címzést nyomtattak. A lap írója kisebb földrengésről is tudósít: „Mi igen erősen éreztük, alaposan meglóbált az ágyban bennünket”
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fotó: GM

Napközis tábor:
gálaműsor,
sport, játékok
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Változatos programok színesítik a
gyerekek hétköznapjait az Arany
János Általános Iskola napközis táborában. A diákok egy percig sem
unatkozhatnak, hiszen minden héten más és más témában készülnek
a gálaműsorra. A program második hetében például Charlie Chaplin életrajzából adtak elő egy némafilmjelenetet a táborozók.
Ottjártunkkor pedig a Kormányhivatal
XX. Kerületi Népegészségügyi Osztályának munkatársai tartottak egészségnapot. A gyerekek fogápolási és
kézmosási tanácsok mellett nyári higiéniai tippeket is kaptak. A mozgást,
sportot kedvelő táborozók számára
a Dél-pesti Dragonteam Kick-box és
Szabadidősport Egyesület kínált izgalmas időtöltést. Szőke Attila vezetőedző
minden héten ingyenes kick-box-oktatást tart az érdeklődőknek.
A külsős programok közül az újpesti
Tarzan Park a legnépszerűbb, de sokan
kedvelik a Posztógyári Tanuszodában
zajló úszásoktatást is. Ezenkívül focizással, pókerezéssel, pingpongozással
és sok más szabadidős játékkal tölthetik napközis vakációjukat a gyerekek.
Idén sokkal több az alsó tagozatos
táborozó, az első hétre mintegy százötvenen jelentkeztek, azonban egész
nyáron folyamatos a csatlakozás –
tudtuk meg Varga Erika táborvezetőtől. • AZS

Merza Roland, a Jedlik Ányos Gimnázium 10. osztályba készülő tanulója már kilenc éve
vesz részt a programokon. „Most már segítőként vagyok jelen a táborban, például én vezetem a pókerjátékot. Szeretem a tábor hangulatát, a gyerektársaimat. Sokan nem tehetik
meg, hogy nyaraljanak. Szerintem ez tartalmasabb kikapcsolódást
nyújt, mint az otthonülés. Élvezet ide jönni, örömöt okoz, ha
segíthetek” – tette hozzá Roland.
Tuza Benjamin, a Karácsony Sándor Általános Iskola
tanulója: „Örömmel jövök mindennap, bár néhányszor nehezebben ébredek fel. Jó itt lenni, mert jó a társaság és jók
a programok. Rajongok a fociért, a pókerért és a pingpongért.
Az egészségnapot is érdekesnek találtam, hasznos tanácsokat kaptam
a fogmosással kapcsolatban. A pénteki gálán pedig mindig kapunk valamilyen édességet”
– mondta Benjamin.

Y SIKERRE VA
A TAVALYI NAG
TEKINTETTEL
2019-BEN IS
A PROGRAM
!
FOLYTATÓDIK

LÓ

I
D
Á
L
A
S
C
NEK
CSEPELIEK

K
HAJÓZZANA
VELÜNK!
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

INGYENES

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)

ÁSOK

UL
HAJÓKIRÁND

HAJÓKIRÁNDULÁS

JELENTKEZÉSI

DÁTUMA

HATÁRIDŐ

2019. ÁPRILIS 27.

B ET ELT !

2019. ÁPRILIS 12.

2019. MÁJUS 18.

B ET ELT !

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
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Hogy telnek most a napjai?
Szerettem a vendéglőt, amely hamar
népszerű lett, mert különféle kvízjátékokkal, beszélgetésekkel színesítettük a
programot, máskor hajnalig énekelgettünk, de ennyi esztendő után elég lett
belőle. Manapság is eljárok edzésekre
az újpesti öbölbe, de hetente csak egykét alkalommal. Inkább túraevezéseken
veszek részt barátokkal, régi sporttársakkal. Legutóbb is voltunk egy ilyen
evezésen Lengyelországban, igazán jó
társaság gyűlt össze. Van négy fiam és
két lányom, már mindannyian felnőttek.

Balatonberényben
táboroztak
a csepeli diákok
Évek óta balatoni táborozás várja a
csepeli tanulókat szinte a nyári szünet
első napjától, így idén sem maradhatott el a diákok számára jól megérdemelt közös nyaralás. Az ötnapos turnusokban zajló programban több mint

fotó: Vermes Tibor

Kolonics György nagy elődje a most
71 esztendős Wichmann Tamás, aki
szintén kenusként lett legendás sportoló. Gyakorlatilag minden világversenyt
megnyert, csak az olimpiákon nem sikerült az aranyérem megszerzése. Népszerűsége azonban töretlen: az UNESCO fair play-díjat adományozott neki
1979-ben, Príma-díjas lett, különféle
rendezvényekre hívják országszerte,
ahol népszerűsíti a sportot, ráadásul szeret énekelni, előadása egy cédélemezen
megjelent. A versenyzése befejezése
után egy vendéglőt vezetett a belvárosi
Kazinczy utca 55. szám alatt három évtizeden át, de tavaly eladta.

Barnabás fiam eleinte kenuzott, de nem
lett belőle kiemelkedő tudású versenyző,
most a sárkányhajózásban jeleskedik. A
többi gyerekem amatőr szinten sportol.
És hat unokám is van.
Mit gondol, miért lehetett ennyi kiváló kenusa Magyarországnak az utóbbi évtizedekben?
Én az 1960-as években kezdtem kenuzni. Kiváló edzők, sportolók vettek
százötven csepeli tanuló vett részt, ezúttal új helyszínen, Balatonberényben.
A sport, a strandolás mellett a résztvevők olyan programokat is kipróbálhattak, mint a számháború, rókavadászat,
a geocaching vagy a térképrajzolás, de
vidám pillanatokat hozott a főzőverseny is. „A Csepeli Öttusa jóvoltából
megvalósult egész éves iskolai sportprogramnak nagy hasznát vették a táborozó diákok” – mondta Jenei János

Mondja, mi történt a moszkvai olimpián 1980-ban, amikor a legnagyobb
esélyesként feladta a versenyt?
Ez nagyon fájó, szomorú emlék…
Előtte minden világversenyt megnyertem ezer méteren. Úgy álltam rajthoz,
hogy győznöm kell – és ezt is várta el
tőlem mindenki. Az élen állók nagy iramot kezdtek diktálni, hétszáz méternél
pedig csak a negyedik-ötödik helyen
álltam. Rettenetes érzés fogott el. Csak
az első hely volt elfogadható számomra. De láttam, már nem lehetek első. A
harmadik helyre még befuthattam volna, de ez nekem nem elég… Megálltam
a pályán, feladtam. Súlyos trauma ez, a
mai napig nem feledem. • Cs. A.
táborvezető. „Ennek köszönhetően
ugyanis a gyerekek már nem teljesen
ismeretlenül fogtak neki olyan feladatoknak, mint a villámtájékozódás, vagy
a lézeres pisztolylövészet. A saját vízparttal rendelkező 2,5 hektáros balatonberényi terület a lehető legjobb
választás volt, keresve sem találni jobb
helyet a szünidejüket töltő csepeli gyerekeknek” – tette hozzá Jenei János. •
Forrás: Csepel Öttusa Média

CIVIL ÉLET/PROGRAM

Itassuk a madarakat!

Madaraink többségének naponta akár
többször innia és akár fürdenie is kell,
ami az egyre szárazabb nyarakon is nagyon fontos. Ezért a madárbarátok számára a madáritató egész éves működtetése alapfeladat. A Magyar Madártani
Egyesület tanácsai.
Először vegyük sorra, mi nem alkalmas
itatónak. Minden olyan nyitott eszköz:
hordók, esővízgyűjtők, az udvaron ha-
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Miben itassunk?

fotó: pixabay

Wichmann Tamás:
a nagy sikerektől
a moszkvai traumáig

körül. Mindenki tette a dolgát: súlyzóztunk, erősítettünk, edzettünk, közben élcelődtünk, viccelődtünk. Szinte
haza sem akartunk menni, annyira jól
éreztük magunkat. A hetvenes években
értem el a legnagyobb sikereimet. Közben egyébként vitorláztam is, de erről
kevesebben tudnak. Előttem olyan világhírű kenuzóink voltak, mint Darvas
Miklós, Árva Gábor. Utánam pedig
Vaskuti István, Vajda Attila, Kozmann
György és persze Kolonics György.
Mind olimpiai és világbajnokok. Kolonicsot is ugyanolyan jó közeg vette
körül, mint engem. Emlékszem, amikor 1991-ben először láttam Csepelen:
fogta a lapátot, és lehajtott fejjel ment a
kenuhoz. Sajátos technikája volt, mert
egészen mélyen a víz alatt lapátolt.
Senki nem tudta utánozni. Mindez hallatlan szorgalommal és győzni akarással párosult.

TERMÉSZET/PROGRAM

csepeli hírmondó

gyott vödör, nyitott emésztő – sőt, nem
megfelelő kialakítás esetén még a kerti tó
is –, melynek meredek, csúszós oldalfala
van és tíz centinél mélyebb: ezek potenciális madárcsapdaként működnek. A
szomjas madarakat ugyanis mágnesként
vonzza a víz csillogása, és miközben inni
vagy fürdeni próbálnak, belecsúszhatnak
a tartályba, ahonnan a pillanatok alatt
átvizesedő, elnehezülő tollazattal nem
tudnak kimenekülni, és megfulladnak.

Az itató az egyik legkönnyebben alkalmazható madárbarát kertészeti
módszer. Kis túlzással kijelenthető,
hogy szinte bármely vízmegtartó képességgel rendelkező tárgy alkalmas
madáritatónak. A legjobb a kerek vagy
szögletes, negyven-ötven centi átmérőjű (lehet ennél nagyobb is), öt-hét centi
mély műanyag virágalátét. Természetesen az égetett cseréptálak és -alátétek is
megfelelőek, ezek azonban jóval drágábbak, nehezebbek és törékenyebbek.
Nyári kánikulában a nyílt, napsütötte
itató és környezete akkor igazán vonzó a madarak számára, ha a közvetlen
közelében árnyékot adó növényzet vagy
kerti bútorok is vannak. Ha szerencsénk
van, akkor megfigyelhetjük a madarak
fürdőzését is. • Forrás. www.mme.hu

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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:
szeptember 1-jéig h-sz: 13–19;
k-cs-p: 10–16;
szombat: zárva
Augusztus 5–16.: zárva
Nyári mandalaszínező klub minden
pénteken 11 órától 12.30-ig. Élvezzük
együtt a színezés nyugalmát! Az előre
megrajzolt mandalák színezése egyfajta
meditáció. Minden korosztályt szeretettel várunk!
2019. július 24-e (szerda)
17-től 19 óráig
Agytorna: Rejtvénykedvelők klubja (9-től
99 éves korig). RETRO a nyolcvanas, kilencvenes évek rejtvényeiből. Szeretettel várunk minden játékos kedvű rejtvényfejtőt.
Klubvezető: Fenyvesi Judit
Ingyenes diafilmkölcsönzés. Több
mint 250 új mesefilm. Fedezzék fel újra
a diafilmek hangulatát!

Aktuális ajánlatunk: Több száz útikönyv,
útleírás. Gyerekeknek nem csak kötelező
olvasmányok.
Nyári szünet miatt a következő előadás
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 díja: 2400 Ft + könyvtári tagság
(2200 Ft), 70 év felett a tagság ingyenes,
csak a tanfolyami díjat kell fizetni. A jelentkezés folyamatos.
Pódium Színházbarátok Köre legközelebb szeptemberben.
Szolgáltatások: DVD, hangos-könyv,
nyelvi oktatócsomagok, internet (15 gép),
wifi, nyomtatás, fénymásolás, szkennelés,
kéthetente új könyvek, hatvanféle folyóirat!
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

Internethasználat – regisztrált olvasójeggyel: 120 Ft/fél óra, kölcsönzésre is
jogosító olvasójeggyel: 120 Ft/óra
Adatbázisok a könyvtárban:
http://www.fszek.hu/adatbazisok.
Óriási könyvvásár! Használt, de jó
állapotú könyvek: 100-200 forint/db
Kéthetente új könyvek! Hetvenféle folyóirat, internet, fénymásolás, nyomtatás!
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
A könyvtár 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.
Júliusban változatlan nyitvatartási
idővel várjuk az olvasókat!
A könyvtár állományából kivont, jó
állapotú folyóiratok, könyvek és DVDfilmek 50-100 forintos áron megvásárolhatók!
Kötelező olvasmányok kölcsönzése és
társasjátékok helyben használata várja az érdeklődőket.
Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentkezés alapján szeretettel várjuk az óvodás
és iskolás csoportokat. Könyvújdonságok kéthetente várják a kedves olvasókat!
Társasjáték Klub: a hónap minden első
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk minden játszani vágyó érdeklődőt!
Klubvezető: Gubányi Gábor, a DélUtán
Alapítvány munkatársa.
Ingyenes beiratkozási lehetőség 70 év
felettieknek és 16 év alattiaknak. Internethasználat!

További hírek, információk:
Honlap: www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar
***
CSEPEL GALÉRIA
Csete Balázs u. 15.,
tel.: 278-0711
Mikrokozmosz – a Csepel Galéria
Baráti Kör csoportos kiállítása

***
ERDEI ÉVA GALÉRIA
Király-Erdei Műhely, Csepel, Kondor utca 29.,
tel.: 234-2947; 06-70/209-9617
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com
Augusztus 5-e, 16 óra: Rajzfüzet –
Emlékezés Ullrich Ágostonra című könyv
bemutatója
Augusztus 11-e, 16 óra: Szkakandi Mudi
Márta kollázskiállítása nyílik
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TRIATLON ÉS SPORTTÁBOR
A CSEPEL DOLPHINS SC
SZERVEZÉSÉBEN
Július 1-től egy hetes turnusokban várjuk a gyermekeket táborunkba: intenzív úszásoktatás • kerékpár edzések és KRESZ oktatás • trike (különleges kerékpár) kipróbálása • rengeteg játék,
versenyek, mozgás és nevetés • ebéd és uzsonna • sok éves táboroztatási és edzői tapasztalat, pedagógus végzettség

16 000 Ft/hét/fő • Edzők: Magyar Zoltán és Kollek-Gyurik Ágnes
Elérhetőségek: 30/748-9869, csepel.dolphins.triatlon@gmail.com
A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. július 29.

GYEREKSAROK

1. Fém vagy műanyag edény folyadék szállítására

1
2

2. Dinnye fele!
3. Természetes strand a parton (francia eredetű szó)

3
4

4. Majdnem üres!
5. Hangjelzést ad az autóvezető

5
6

6. Talál
7. Kör vagy gömb alakú

7
8

Rejtvényünk megfejtését
a középső oszlopban olvashatod!

8. Bálna

Előző rejtvényünk megfejtése: Csepeli nap

10. Kopoltyús, pikkelyes vízi állat

9. Abban az időpontban

9
10

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A július 17-ei skandináv rejtvény nyertese: Szabó Barnabásné 1215 Budapest, Ady E. út. A gyerekrejtvény nyertese: Horváth Csenge 1214
Budapest, Zrínyi u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8.30 és 14 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.

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 július 31-én, szerdán jelenik meg.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársak
jelentkezését várja az alábbi munkakör betöltésére:

LAKATOS
Megbízás időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás
Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint
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:
felvételi eljárás után, azonnal
Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe
Jelentkezés módja:
Írásban, gadacsi.annamaria@varosgazda.eu e-mail címen

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!

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.
________________________________________
DÖMSÖDÖN 400 nm termelő gyümölcsös – víz, villany
telken belül – stéggel együtt eladó T.: 06 20 515 83 33
Ár: 4 millió
________________________________________
HAJÓ és lakókocsi tárolásra alkalmas hely Dömsödön kiadó.
T.: 0620 515 83 33
________________________________________
CSEPELEN 37nm lakás kiadó.
T.: 0620 245 38 56, 061 426 41 55

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
________________________________________
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
________________________________________
ADMINISZTRATÍV területen nyújtok szolgáltatást,
gépjárművel is rendelkezem. Kérem tekintse meg weboldalam: www.easszisztens.eu Hívjon bizalommal! 0630-5500904 KERET

ÁLLÁS
________________________________________

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

SZOBAFESTŐT – kőművest – gipszkartonost – burkolat-segédmunkást
felveszünk. T.: 0620 998 23 69
________________________________________
SZIGETSZENTMIKLÓSI virágpiacra takarítót keresünk, azonnali kezdéssel. Nettó 1000 Ft/óra Munkaidő:
H., Cs.: 6.00-14.20, K., Sz., P.: 7.00-15.20. Jelentkezni a
0670 615 35 26 számon, azurfmkft@gmail.com telefonszám
megadásával.
________________________________________
MEGVÁLTOZOTT munkaképességűek részére, egyszerű fizikai állás lehetőség Csepelen! Céges kisbuszt +
alapbér + egyéb juttatásokat biztosítunk! Jelentkezés:
0670 665 5599, vagy 0670 440 3571 telefonszámon.

VÁLLALKOZÁS
________________________________________

KIMAGASLÓ jövedelmet biztosító tevékenységhez területi képviselőket keresek.
Info: www.szallaskozvetitesfranchise.hu

EGÉSZSÉG
________________________________________

GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek
egyaránt, egyéni foglalkozásokban, a Vitart Stúdió
szakmai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és manuálterápia, speciális gerinctréningek, orvosi
gyógymasszázs, pszichológiai tanácsadás. Bejelentkezés, információ H. - P. 8.00 - 20.00 óráig: 0670 318 3077
A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook oldalon található. Vitart Stúdió: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt.
3., 3-as csengő. Nyitvatartási idő: H. - P. 8.00 - 20.00 óráig bejelentkezés, és órarend szerint laskaitreningek.hu,
linda@laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió

NYARALÁS
________________________________________

BALATON felvidéki nyaraláshoz útitársnőt, nyaraló
partnernőt, fesztiválkedvelőket keres Balaton felvidéki
férfi. T.: 0620 546 83 58 SMS-ben

RÉGISÉG
________________________________________

KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket,
kerámiát, dísztárgyakat, órákat, csillárokat, kitüntetéseket, ezüst neműt, pénzérméket, hangszereket, terítőket, könyveket, bizsukat, teljes hagyatékot.
T.: 0630 94 35 583
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HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

csepeli hírmondó

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.

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.

Szülésfelkészítő
Mindent a szülésről dúlával, egyéni és/vagy csoportos
beszélgetés várandós édesanyák számára.		
Kéthetente hétfőn: 15.30-17.00.
Kézműves foglalkozások, mozgásfejlesztés, mondókázás,
tanácsadás egyéni és csoportos formában, szakképzett
munkatársak vezetésével.
Szombat: 9.00-12.00.

Játszva angolul (5-10 éves korig)

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.

HÁROM NEMZET TÁNCESTJE
A SZURKOLÓI ARÉNÁBAN
2019. augusztus 18-án 18 órakor
három nemzet fiatal táncosai lépnek fel

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.

Helyettesítő állás
3 főt keresünk!
Munkaidő: napi 8 óra
Fizetés nettó 120.000 Ft +
bérlettámogatás
Érdeklődni: 70/774-8971
vagy 30/340-7712

116-os posta XI. Gazdagréti tér 7.
Munkaidő: 6:30-8:30 vagy 18:30-20:30
Fizetés: nettó 31.000 Ft
Érdeklődni: 70/774-8971 vagy 30/340-7712

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

Mongoliából a MONGOLJINGO Ulanbátor, Lengyelországból a Rochy ének, zene
és néptánc e. és a házigazda Kis–Csepel Táncegyüttes mutatja be műsorát
és tanítják táncukat. A táncprogramokon kívül egy-egy rövidfilm segítségével
a nézők megismerkedhetnek a fellépő nemzetek nevezetességeivel, tájaival,
szokásaival. A program végén pedig gasztronómiai bemutató, kóstolás várja
az érdeklődőket. A belépés ingyenes.
Fővédnök: Németh Szilárd, képviselő
Védnök: Borbély Lénárd, Csepel polgármestere
A Három Nemzet Táncestjén kívül a táncosok fellépnek az alábbi programokon:
augusztus 19. 15 órától Pesterzsébeten az Önkormányzat előtt
augusztus.20. 10 órától a Mesterségek Ünnepén
augusztus 20. délután a Daru dombon
augusztus 21.-én 16 órától a Fesztiválhajón Szentendréig és vissza (részvétel ingyenes)

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | Tel.: 355-4032
E-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Júliusban és augusztusban előzetes bejelentkezés szükséges!
A belépés díjtalan!
NYÁRI JOBB AGYFÉLTEKÉS MŰVÉSZETI TÁBOROK
07.29-08.02 Képregényrajzoló tábor
Vezeti: Nógrádi Györgyi 06 30 944 3460
NYÁRON IS MŰKÖDŐ TANFOLYAMAINK
HÉTFŐI NAPOKON
Gerinctorna: 18.00-19.00
Alakformáló torna: 18.30-19.30
Latin Cardio: 18.30-19.30
Nordic Walking- sportgyaloglás oktatás Július 23. kedd 9.30.
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 06 30 313 3991

NYÁRI NYITVA TARTÁS JÚLIUS 1-TŐL:
HÉTFŐ: 8.00-20.00
KEDDTŐL-PÉNTEKIG: 8.00-16.00
SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA
Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon,
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Kellemes nyarat és
élményekben gazdag
szünidőt kívánunk!

A Játszóház valamennyi
ingyenes!
Ki-Takarit-Kft_XXI_minta_102
x 65foglalkozása
17/07/2019 16:33
Page 1

113-as posta
XI. ker. Kérő utca 3.
Fizetés: nettó 21.000 Ft
Munkaidő: H,Sz: 8:00-09:00
K, Cs, P: 9:00-10:00
Érdeklődni: 70/774-8971
vagy 30/340-7712

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ

TANFOLYAMI ELŐZETESEK:
SZEPTEMBERI IDŐPONTRA MÁR JELENTKEZNI LEHET!
Aviva torna Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik
a hormonális egyensúlyt. Időpont: szeptember 14. szombat 9-13 óráig
Vezeti: Végh Beáta 304756498
Kettlebell Kezdő tanfolyam indul szeptember 17-én 18 órától.
Ajánljuk: ülőmunkát végzőknek, derék-és hátfájósoknak.
Fogyni, izmosodni vágyó hölgyeknek és uraknak. Érdeklődni
és jelentkezni lehet Papp Áronnál a +3630/209-3332-es telefonszámon, valamint a www.kettlebellcsepel.hu honlapon.

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig)

Élmény központú angol nyelv oktatás
a tematikus foglalkozások keretében. 			
Szombat: 9.30-10.15 és 10.45-11.30.
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FELHÍVÁS
A megújuló parkhoz kapcsolódva várjuk a fotókat Csillagtelepről.

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

PROGRAM

csepeli hírmondó

TANFOLYAMOK A NYÁRON
JÚNIUS 24. – AUGUSZTUS 26.
IDŐSEK TORNÁJA HÉTFŐ 8.00–9.00
ALAKFORMÁLÓ TORNA HÉTFŐ 18.30–19.30
LATIN CARDIO HÉTFŐ 18.30–19.30
GERINCTORNA HÉTFŐ 18.00–19.00
SZENIOR ÖRÖMTÁNC INTENZÍV HÉT:
JÚLIUS 8-12., 9.00–10.30
Királyerdei Művelődési Ház

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

JÚLIUSBAN MŰKÖDŐ CSOPORTUNK
NYÁRI TANFOLYAMOK
ZUMBA
Hétfő, szerda: 19.00-20.00
GERINCTRÉNING
Szerda 18.00-19.00
HALADÓ HASTÁNC
Szerda 19.00-20.00

JÚLIUSI NYITVA TARTÁS:
H, SZ, P: 8-20 ÓRA
K, CS: 8-16 ÓRA
AUGUSZTUSBAN
MŰVELŐDÉSI HÁZUNK
ÉS A KÖNYVTÁR
ZÁRVA LESZ.
MŰVELŐDÉSI HÁZUNK
A FELÚJÍTÁS IDEJE ALATT
AZ AKÁCFA UTCA FELŐL
KÖZELÍTHETŐ MEG.
Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

AA Klub szerda: 18.00-19.00

TISZTELT LÁTOGATÓINK!
JÚLIUSBAN A SZABÓ MAGDA
KÖZÖSSÉGI TÉR NYITVA TARTÁSA
MEGVÁLTOZIK. HÉTFŐN ÉS SZERDÁN
8 ÓRÁTÓL 19 ÓRÁIG, KEDDEN,
CSÜTÖRTÖKÖN ÉS PÉNTEKEN
8 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG VÁRJUK
LÁTOGATÓINKAT.
Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

ritmikus
gimnasztika
tábor

5-12 éves korosztálynak

Augusztus 26-30.

Részletekről információt a következő
telefonszámon kaphatnak: 06 30 550 5208
Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032
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ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT
AUGUSZTUS

DARU-DOMB
Tisztelt Csepeli Lakosok!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önöket ünnepi rendezvényünkre.
10:00 A csodaszarvas meséje – a Holdfű Színház gyermekműsora

11:00 A Vértes Egyesület Szent István-kori lovas, páncélos bemutatója

11:30 Testvérvárosi üzenetek érkeznek ejtőernyősök közreműködésével
12:00 Ünnepi kenyérszentelés

13:00 A Salamon Történelmi Club haditornája

13:30 Szép magyar dallamok Geier Ildikó és zenésztársai előadásában
14:30 Zenél a Retróleum Zenekar

16:30 Az ulánbátori Mongoljingoo és a lengyelországi ZPiT Rochy táncegyüttesek
vendégszereplése
17:30 Solymászbemutató
19:30

EDDA MŰVEK

21:15 Tűzijáték

Jurták, Árpád-kori hagyományőrzők,
népi kézművesek, lovaglás, állatbemutatók,
körhinta, ugrálóvárak, játékos tudomány
játékkavalkád és további programok.
Mindenkit szeretettel várunk!

