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Készülnek az utak
Zajlanak az útépítések a kerületben. A
8,3 milliárd forintos kormányzati pályázati forrásból Csepelnek sikerült a
legtöbbet nyernie, ez mintegy másfél

milliárd forint. Az önrésszel együtt,
2019-ben 3,3 milliárd forint értékben
épülnek szilárd burkolatú utak, járdák
és csapadékvíz-elvezető rendszerek.

A teljes beruházás pedig összesen 7,3
kilométeren valósul meg. Jelenleg is
zajlik a kerületben következő utak
építése: Vadgalamb utca, Királyerdő út (elkészült egy szakasz, a folytatás egy engedély beszerzése után
következik), Medve út, Repkény út,
Popieluszko utca.
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Villámcsapás és életmentés a strandon
Közvetlenül egymás után két villámcsapás érte a Csepeli Strandfürdő területét
július 28-án, vasárnap délután. Az ott
dolgozók felkészültségének, a biztonságra ügyelő személyzetnek és a várható
tömeg miatt megerősített egészségügyi
szolgálatnak köszönhető, hogy nem történt tömeges katasztrófa.
Amikor a strand munkatársai észlelték
a vihar közeledtét, a biztonsági szolgálat segítségével megkezdték a fürdőzők
kiterelését a medencékből, és a strand
kiürítését. Az első villámcsapás egy fát
ért, ami alatt éppen ketten tartózkodtak,
egy 15 éves fiú és a keresztapja. Közvetlenül ez után még egy villámcsapás
fotó: Vermes Tibor

A Királyerdő út egy szakasza már készen
van, hamarosan folytatódik az útépítés
Popieluszko utca

jött, ami egyenesen az egyik medencébe
csapódott. Szerencsére – a strand előrelátó dolgozóinak köszönhetően – nem
volt már benne senki. Különben tömegszerencsétlenség történt volna, és a villámsújtotta fa alatti sérültekkel sem tudnak időben foglalkozni.
Mindketten súlyosan megsérültek. A fiú
annyira, hogy nála azonnali újraélesztésre volt szükség. Ezt a strand egészségügyi
szolgálata tudta a helyszínen megkezdeni,
miközben a mentőket is riasztották. Úgy
tudjuk, hogy a mentés mindvégig gyorsan
és szakszerűen folyt. A két sérültet már
úgy szállították el a mentők, hogy állapotuk stabilizálódott. A villámcsapás alattomosan veszélyes, órákkal a történtek után
is lehetnek súlyos következményei. Ez
esetben információink szerint nem történt
baj, és a sérültek hozzátartozói is megköszönték a segítségnyújtást.
Itt érdemes megemlíteni, hogy ellentétben azzal, amit a Blikknek egy állítólagos szemtanú állított, a strand vezetősége
időben kiküldött mindenkit a medencékből és a strandról is. Sajnos a történtek
után más állítólagos szemtanúk azt is elhíresztelték, hogy a sérültek meghaltak.

Medve utca
Vadgalamb utca

Ellenőrzik a légoltalmi szirénákat
Az éves tervnek megfelelően próbálják ki
a légoltalmi szirénákat a csepeli tűzoltóság
munkatársai a kerületben augusztus 1-je
és 15-e között. Csepelen egyenletesen elosztva húsz helyen – oszlopokon, lakóépületek tetején – találhatók ilyen szirénák,
amelyeket évente ellenőriznek, hogy megfelelően működnek-e. A lakók figyelmét
azért hívják fel előre a szirénázásra, hogy
eloszlassák az esetleges aggodalmakat,
mert jelenleg semmilyen veszély nincsen.
fotó: GM

A légoltalmi szirénákat egyesével hozzák működésbe, amelyeknek a hangja
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másfél-két kilométeres körzetben hallható körülbelül tíz másodpercig. Valódi
veszély esetén a jelzések arra szolgálnak,
hogy az állampolgárokat előre figyelmeztessék légitámadásra vagy a biztonságot fenyegető más tényezőre. Ha a húsz
szirénát egyszerre szólaltatnák meg a kerületben, akkor egész Csepelen hallható
lenne a hangjuk. Az éves próbák során
esetenként három-négy szirénánál észlelnek hibát, amelyeket kijavítanak. Az
ország valamennyi településén találhatók
légoltalmi szirénák, amelyeket minden
évben ellenőriznek.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt csepeli polgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri
Hivatalában (Szent Imre tér
10., Ügyfélszolgálat: Petz F.
u. 1–3., Városrendezési, Főépítészi és Városépítési Iroda: Kossuth L. u. 65.) július
29-étől augusztus 20-áig
igazgatási szünet miatt az
ügyfélfogadás szünetel.
Az anyakönyvi hivatal ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek) 8-tól 12
óráig ügyeleti rendszerben
működik, ügyintézés csak
haláleset anyakövezése tárgyában van. Legközelebbi
ügyfélfogadás ideje: augusztus 21-e, (szerdai munkarend szerint.)
dr. Szeles Gábor jegyző
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Egészségügyi
szűrések
Csillagtelepen

Szénásy Elekné
„Négy évvel
ezelőtt lett
magas a vérnyomásom,
azóta gyógyszert szedek.
Sajnos a vércukrom
is magas, korábban 6,6 volt, most
pedig 9,2 mértek. Diétáznom kell,
vigyázok magamra, a zsíros ételeket kerülöm.”
Kóródi Gáborné
„Gondoltam,
ellátogatok
erre a rendezvényre,
mert fontos az
egészség. A háziorvosom tanácsolta,
menjek el vércukorvizsgálatra,
de most szerencsére mindent rendben találtak. Magas vérnyomásra
viszont én is gyógyszert szedek.”

A „Tegyél többet az egészségedért” elnevezésű, az egészségesebb életmódot
népszerűsítő program keretében egészségügyi szűréseket végeztek a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat munkatársai
Csillagtelepen, július 27-én. Az első
alkalommal megrendezett esemény

Rohamos növekedés
Ijesztő – ezt a jelzőt használják a
szakemberek, ha a cukorbetegség
növekedési ütemét kell jellemezniük. Napjainkban a világ felnőtt
lakosságának 6 százaléka – megközelítően 246 millió ember – érintett.
Becslések szerint, ha a jelenlegi
ütemben nő a diagnosztizált betegek
száma, 15 év múlva már 380 millió

témája a cukorbetegség volt. A programon részt vett Makray Barbara, a körzet önkormányzati képviselője is.

Sokan nem tudják, hogy betegek

Az asszisztensek vérnyomás- és vércukorszintméréssel, a légzésfunkció
diabéteszes él majd közöttünk. Az
előbbi adatokat ráadásul beszorozhatjuk kettővel, mert számos vizsgálat azt jelzi, hogy minden ismert
cukorbetegre jut egy fel nem ismert
eset is, és még meg sem említettük a betegség előállapotában lévő
egyéneket. A diabéteszesek zöme a
munkaképes, 45 év feletti korosztályból kerül ki, de sajnos a gyerekek érintettsége is egyre gyakoribb.

Csiszér Anna
„Bár nem
vagyok olyan
idős, de van
néhány betegségem. Magas
a pulzusom,
értágító gyógyszert
is szedek. Most a vércukorszintem
értéke éhgyomorra 6 lett. Érdemes volt eljönnöm, ezentúl figyelnem kell rá.”
szűrésével várták az érdeklődőket. Az
egészséges falatok asztalánál paleó köleskockát, zöldséges hasét, tönkölybúzás
tökmagos pogácsát lehetett kóstolni.
A cukorbetegségről tartott előadásában
dr. Oláh Ilona diabetológus az elhízás
rizikófaktorára hívta fel a figyelmet.
Elmondta: Magyarországon nyolcszázezerre tehető a cukorbetegek száma, és
közel ugyanennyien érintettek azok,
akik nem tudnak róla, nem vesznek
részt szűrővizsgálaton.
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Makray Barbara önkormányzati képviselő: „Nagyon örülök az
egészségügyi szűrőprogramnak, az
egészségünk védelme, a megelőzés
mindennél fontosabb. A program
egyébként a kormánytól elnyert
Csillagtelep Szociális Célú Rehabilitációja nevű projekt keretében
jött létre, így jutottunk 1,7 milliárd
forintos forráshoz. A pénzből komoly fejlesztésekre is futja Csillagtelepen. Így például 11 lakóépületet
fogunk energetikai céllal megújítani, közterületeket varázsolunk újjá,
térfigyelő rendszert építünk ki a
Radnóti Miklós Művelődési Háznál
– ahol önkormányzati forrásból
épp most tesszük szebbé a művelődési ház körüli teret – közösségi
központot tervezünk, de építünk
például járdákat is. Az önkormányzatban azon dolgozom, és az a célom a következő ciklusban is, hogy
Csillagtelep teljes mértékben megújuljon.”

„A vércukorszint 6 fölött magas értéknek számít, s az elhízás növeli a cukorbetegség kockázatát” – ezt már dr.
Illés Krisztina orvos-igazgató mondta

el lapunk kérdésére. Hozzátette:
Magyarország első lett Európában a legelhízottabb nemzetek
körében.

Tájékozató füzet készül

A projekt keretében tartott minden előadásról egészségügyi
tájékoztató sorozat készül, így
egy komplett informatív füzetet
gyűjthetnek össze az érdeklődők
az egészségmegőrzésről.
A Csepeli Egészségprogram a
„Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt
keretében jött létre. • Antal Zsuzsa

fotó: GM

Fejlesztések a kerületi
egészségügyben
A csepeli önkormányzat milliárdos
egészségügyi beruházásokat hajtott
végre az elmúlt években. A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál a fejlesztések nyomán korszerű eszközök
segítik a gyógyítást. Új szakrendelések indultak: például a gyermeksebészet, a hétvégi gyermekügyeleti
ellátás, a gyermekradiológia, a foniátria és az érsebészet. Megújult a tüdőgondozó, új kiegészítő orvostechnikai eszközöket helyeztek üzembe,
az orvosi rendelőket is tatarozták.
Többek között megvalósult a Tóth
Ilona Egészségügyi Szakszolgálat
(TIESZ) klimatizálása, a Szent István úti rendelők megújítása, bevezették a rotavírus elleni ingyenes
oltást, átadták a kívül-belül megújult
Csikó sétányi rendelőket, a Táncsics
utcai rendelő átadására előreláthatóan augusztus végén kerül sor.
A kormány 1 718 628 482 Ft fejlesztési forrást ítélt meg az Egészséges Budapest Program keretében,

A konzultáció
az interneten
is kitölthető
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Összefoglaló az
egészségügyi
fejlesztésekről:

melyhez a csepeli önkormányzat
190 958 720 forint önrészt biztosított. A pénzből többek között az
alábbiakat valósítják meg:
Görgey Artúr tér:
••Egynapos sebészet kialakítása
••Meglévő rendelői egység
korszerűsítése
••Kardiológiai szakrendelés
műszerparkjának fejlesztése
••Gasztroenerológiai szakrendelés
műszerparkjának bővítése
••Informatika teljes korszerűsítése
••Betegfogadási rendszer
kialakítása
Vermes Miklós utcai telephely:
••Gyerekpulmonológia
••A felújított felnőtt tüdőgyógyászati és tüdőgondozói szakrendelés, valamint a létrehozandó
gyermekpulmonológia részére a
képtovábbító rendszer kialakítása
a központi telephelyen elkészült
felvételek értékelésére.
••Belgyógyászati szakrendelés
••Kúraszerű ellátás, infúziós terápia
(a földszinten helyezkedne el).
••Mentálhigiénés központ
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Szigorítások a lakók
nyugalmáért
Szigoríthatják az Airbnb-t érintő hazai szabályokat – ez derült ki a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor egyik beszélgetésén, ahol
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere is részt vett, s felvetette a nemzeti dohányboltok előtti alkoholfogyasztás témáját.
A beszélgetés során Egry Attila, Józsefváros alpolgármestere elmondta:
a következő félévben létrehozzák azt
a szabályrendszert, ami „elviselhetővé teszi az Airbnb-t a többi házban élő
számára is”. Bajkai István parlamenti képviselő szerint, ha egy külföldi
turista hajnalban hangoskodik, hiába
fordulnak a lakók a jegyzőhöz birtokháborítás miatt, hiszen mire oda kerül
az ügy, a turista már régen hazatért. A
politikus dolgozik a társasházi törvény
átalakításán. Ennek része lenne az is,
hogy felelőssé tenné a szállásadókat
a vendég viselkedéséért, és növelné a
házban élők beleszólását.
Borbély Lénárd polgármester hozzátette: hiába külső kerületről van szó, náluk
is felütötte fejét ez a gond. Szigorítana a
teljes birtokvédelmi eljáráson, aminek
jelenleg a gyakorlati haszna – véleménye szerint – szinte egyáltalán nincs. A
jegyző hoz egy határozatot vagy vég-

zést, de nincs további eszköz a kezében – ha turistákról van szó, ha nem.
Borbély Lénárd ugyanakkor más problémát is felvetett. „A nemzeti dohányboltok úgy működnek, mint a kiskocsmák. Küzdünk ellene” – hangsúlyozta.
Úgy látja, hiába szabályozzák, hogy
22 vagy 23 óra után nem lehet alkoholt
árusítani a kerületben, az italra vágyók
a nemzeti dohányboltokból szerzik be
az alkoholt, majd a közterületen fogyasztják el. „Ezen kell változtatni” –
tette hozzá Csepel polgármestere.

fotó: Codra Botond

Borbély Lénárd polgármester megálljt parancsolna
a dohánybolti alkoholárusításnak

AKTUÁLIS

csepeli hírmondó

INGYENES DÍSZCSERJE AKCIÓ
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TISZTELT CSEPELIEK!
Zöld Sziget Programunk révén Csepel egyre szebb, zöldebb, természetközelibb kerületté
válik. 2014 óta 5000 új fát ültettünk, és több tízezer kiültetésre szánt virágpalántát,
gyümölcsfát, cserjét osztottunk szét a kerületi családok között.
Kezdeményezésünk nagy sikerére alapozva, a Csepeli Zöld Sziget Program részeként
idén is meghirdetjük ingyenes díszcserje akciónkat. Célunk, hogy a lakóhelyük szépítéséért és Csepelért tenni akaró kerületi lakóknak ezzel az lehetőséggel is segítsünk!
Jelentkezen Ön is ingyenes díszcserjéért!
Tegyük együtt zöldebbé Csepelt!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

FELHÍVÁS
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CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK ŐSZI CSERJEÜLTETÉSI AKCIÓJÁBAN LAKCÍMENKÉNT (TÁRSASHÁZAKNÁL LÉPCSŐHÁZANKÉNT) ÁTLAG 10 DB KONTÉNERES DÍSZCSERJÉT AJÁNL FEL CSERJEFOLTOK, SÖVÉNYEK KIALAKÍTÁSÁRA.
HOVA ÜLTETHETŐK A NÖVÉNYEK?
A növények elültetésénél kérjük, törekedjenek rá, hogy
a növények a közterület szépítését szolgálják, jól látható
helyre kerüljenek. Társasházak esetén az ültetésre a be
nem kerített előkert, a bejáratok melletti terület vagy
a járda melletti zöldsáv használható; kertes házak esetén
az ingatlan előtti járda és az úttest közötti zöldsáv.

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
egyik beszélgetésén Borbély Lénárd is részt vett

Meghívó nyugdíjas-találkozóra
A Csepel Művek Fémmű gyáregységének volt dolgozóit várják augusztus 9-én,
16 órától nyugdíjas-találkozóra.
Helyszín: Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház (Kossuth Lajos utca 115.) A találkozón
való részvételi szándékot kérjük, jelezzék e-mailen: nyugdíjashaz@csepelivaroskep.hu, vagy telefonon: 278-0128. Személyesen a helyszínen lehet jelentkezni.

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje:
2019. szeptember 16., hétfő. Amennyiben szeretne részt
venni programunkon, kérjük töltse ki a Jelentkezési lapot,
amely beszerezhető a Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablakánál, vagy
letölthető a www.csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu
weboldalakról. A kitöltött jelentkezési lap benyújtható
a) postán a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
(1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) címére feladva,
vagy b) személyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy
c) a cserje@varosgazda.eu e-mail címen.
KI VEHETI ÁT A NÖVÉNYEKET?
Kertes házak esetében az adott címre érvényes lakcím
kártyával rendelkező lakó jelentkezését várjuk. Társasházak
esetében a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő,

illetve közös képviselet (cégszerű aláírással) társasházanként vagy külön-külön lépcsőházanként kiállított
Jelentkezési lappal tud pályázni, az átvevő nevének
megjelölésével. A növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki.
MIKOR ÉS HOL VEHETŐK ÁT A NÖVÉNYEK?
A növények átvételének időpontja és helyszíne:
2019. szeptember 27., péntek 7–18 óra között, a Csepeli
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest,
Katona József utca 62-64. szám alatti székhelyén, a Kassai
utca felőli dolgozói parkolóban. Kérjük, hogy a növények
átvételekor a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat,
szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!
KI TUD SEGÍTENI A NÖVÉNYEK ELÜLTETÉSÉBEN ÉS
ÁPOLÁSÁBAN?
A növények elültetéséről és későbbi ápolásáról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk! A szakszerű ültetésről és
ápolásról a növények átadásakor tájékoztatjuk a jelentkezőket. A program lebonyolítását a Csepeli Városgazda
Közhasznú Nonprofit Zrt. Zöldterület-fenntartási
osztályának munkatársai végzik. Kertész szakembereik
szívesen adnak tanácsokat a telepítést megelőzően és
a gondozási időszakban is.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asszisztens • 1/277-7856, 30/698-5921 • erdeine.beata@varosgazda.eu
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Erdősi: Tudomásul kell venni,
hogy Csepelt az MSZP kapta
Hűségesküt tett a közösségi oldalán
Bangóné Borbély Ildikónak, valamint
Szenteczky Jánosnak Erdősi Éva, aki
Takács Mónikát váltotta MSZP-s polgármesterjelöltként. Takács Mónikát
azért váltották le, mert ki akarta szorítani a 2010 előtti ügyekben besározódott vezetőket. Az új jelölt ezért
már most jelezte: ő ilyet nem fog tenni. Bár Erdősi üzent a többi ellenzéki
pártnak is, a tárgyalások lapzártánkkor még mindig csak az osztozkodásnál tartottak. Csepelre vonatkozó jövőképről, programról még szó sincs,
és lehet, hogy nem is lesz.
Kilenc éve várja Szenteczky János, a
csepeli MSZP frakcióvezetője, hogy
visszatérhessen a hatalomba, és azt
folytathassa, amit 2010 őszén félbe kellett hagynia. Ezért is okozhatott kellemetlen meglepetést számára, amikor
Takács Mónika – akit ő fedezett fel, és
hívott az MSZP szárnyai alá – a tárgyalások közben ellene fordult. Az ellenzéki pozícióosztozkodásról kiszivárgó hírek szerint ugyanis Takács azzal
tudott szimpatikusabbá válni a Jobbik,
az LMP és a Momentum tárgyalódelegációi előtt, hogy a 2010 előtti csepeli
szocialista elit leváltását és megújítását
ígérte. Vesztére.
Mióta Takács Mónikát június 25-én
megalázó körülmények között leváltották, utódja, a Csepelen gyakorlatilag
ismeretlen Erdősi Éva jelezte, hogy ő
kitart majd Bangóné Borbély Ildikó és
Szenteczky János mellett. „Nos ő az én
kampányfőnököm, amire büszke vagyok,
hogy egy ilyen fiatalember, ekkora szakmai, politikai tudással segít nekem” –
fogalmazott utóbbiról. Szenteczkyt éppen a 2010-es választási kampányban
kiadott gyűlöletkeltő kiadványa miatt
ítélték el jogerősen aljas indokból, nagy

nyilvánosság előtt, felbujtóként elkövetett rágalmazás bűncselekménye miatt.
Kampánytapasztalata tehát valóban
van, de nem a tisztességes választási
küzdelemben, hanem a gyűlöletkeltésben és gyalázkodásban.

Sorba kell állni, és tenni,
amit az MSZP mond

Erdősi nem csak Bangóné és Szenteczky iránti hűségét nyilatkozta ki.
Üzent a vonakodó szövetségeseknek is.
Ők – úgy tűnik – nem szívesen állnak
ki a 2010 előtti csepeli szocialista elit
mellett. „Jelezni szeretném mindenkinek, aki esetleg nem tudná, itt Csepelen
az MSZP jelöltje polgármestert, fővárosi szinten pedig hatpárti megállapodás
van a XXI. kerület polgármesterjelöltjéről, vagyis rólam. Aki ismer, tudja,
milyen vagyok, aki akar, megismer, keressenek, én is megteszek mindent, hogy
minél többen megismerhessenek” – írta
a közösségi oldalán.
Csepeli elképzeléseiről ugyanakkor
még nem lehet olvasni. Az ellenzéki
politikusok tervei eleve ellentétesek
egymással, és súlyos konfliktusok is
vannak közöttük. Így közös ellenzéki programot és jövőképet lehet, hogy
még nagy vonalakban sem fogunk látni. A következő hónapokban inkább
Orbán Viktorról fognak beszélni, és
azt a benyomást fogják kelteni, mintha
az önkormányzati választással leváltható volna a miniszterelnök.
Emellett biztosan kritizálni fogják még
az elmúlt évek fejlesztéseit és a következő évek terveit. Az például biztos,
hogy az Észak-Csepelre vonatkozó állami, vízisport-célú fejlesztéseket nem
támogatják, az új híd tervét is támadják, amikkel viszont megtorpedóznák a
csepeli HÉV oly régóta várt fejleszté-

cióba, elég valószínű. Még úgy is, hogy
ezzel a párt csepeli frakciója és önkormányzati képviselete is megszűnhet. Az
LMP helyi szervezete szabadon dönt a
koalícióról. Vesztenivalójuk inkább akkor van, ha nem önállóan indulnak. Elég
jelöltjük viszont nekik sincs, őket is leárulóznák, ráadásul a párt megszűnés
előtti lelkiállapotban van.

Így osztanák fel
a pozíciókat
A Csepel.info egy korábbi cikke szerint Erdősi Éva győzelme
esetén a polgármester mellett az
MSZP-s Szenteczky János az önkormányzat pénzügyeit, a DK-s
Horváth Gyula az egészségügyet
és a humán ágazatokat, Dukán
András Ferenc, a Momentum
csepeli vezetője pedig az oktatást kaphatja meg alpolgármesteri leosztásban. A lap szerint nem
kizárt, hogy Szenteczky János
csak kabinetvezetőként dolgozna,
hogy ne legyen túlzottan előtérben, túl „sajtóérzékeny” helyen.
Elvileg a Jobbik és az LMP egyegy képviselő-jelölti helyet kapna
az összefogás jelöltjei között, de
a kompenzációs listán már nem
lesz befutó pozíciójuk. Ezek az
MSZP-nek, a DK-nak és a Momentumnak lesznek fenntartva.

sét is. Horváth Gyula korábbi MSZP-s
alpolgármester, a DK elnöke emellett
olyan kijelentéseket is tett, melyek szerint bezárnák a megújult Rákóczi Kertet és a strandot is.

9

Akik mindenképpen nyernek

A csepeli ellenzék egyetlen pillanata, amikor valamiért
közösen léptek fel: azóta Takács Mónikát leváltotta az MSZP

Csapdahelyzetben
van a Momentum,
az LMP és a Jobbik
Miközben a Momentum meglepetést
tudott okozni a májusi európai uniós
választáson, és a vártnál jóval nagyobb
támogatást kapott, a pártnak alig vannak olyan politikusai, akik képviselők
szeretnének lenni. Országos hírek szerint ennek tudható be, hogy a legtöbb
helyen gond nélkül elfogadtak a valós
politikai súlyuknál jóval kevesebb pozíciót, valamint az MSZP és a DK fővárosi dominanciáját. A pártnak ezzel
együtt sok olyan szavazója van, akik
az LMP-ből és a Jobbikból épp úgy
kiábrándultak, mint az MSZP-ből és a
DK-ból. Ők a „se Gyurcsány-, se Orbán-szavazók”, akik nem fogadják el
az olyan jelölteket sem, akik itt, Csepelen az MSZP és a DK színeiben indulnak. A Momentum ezeket a szavazókat veszítheti el akár véglegesen is,
miközben – egyelőre – nincs emberük
ahhoz, hogy teljes összefogás nélkül,
az LMP-vel, a Jobbikkal, végső esetben
önállóan induljanak. Bár a külön indulás nem valószínű, akkor nem kellene
felvállalni a 2010 előtti vezetőket, sőt,
a szavazók átfordulásával ki is szorít-

hatnák őket. Cserében viszont fideszes
árulónak nevezné őket a régi baloldal.
Súlyosabb helyzetben van az LMP és a
Jobbik. A két párt gyakorlatilag összeomlott a tavaszi választáson. Az „összefogásban” azért vesznek részt, hogy néhány pozíciót, egzisztenciát még öt évre
megtarthassanak. A Jobbik cserében
Soroksáron és Ózdon polgármester-jelöltet is állíthat. Ennek tudható be, hogy
amikor Pákozdi József csepeli képviselő
jelezte, hogy a Szenteczky Jánossal és
Horváth Gyulával fémjelzett MSZP–
DK elfogadhatatlan, azonnal leváltották
a tárgyalódelegációból. Az tehát, hogy
a Jobbik beáll majd a választási koalí-

Az őszi választás biztos győztesei ellenzéki oldalon Budapest legnagyobb részén
a régi MSZP-s és DK-s vezetők lesznek.
Ők a kompenzációs listáról mindenképpen bejutnak az önkormányzat testületébe és bizottságaiba. Bár a „NER lebontásáról” beszélnek, választások után
mindig részt vesznek a bizottságokban,
azok vezetésében. Az önkormányzatok
működtetésében ugyanis mind a kormányzó pártoknak, mind az ellenzéknek
vannak feladatai. A demokrácia szabályai szerint a választási eredményeknek
megfelelően kell helyeket felajánlani.
Amennyiben az ellenzék nyer, ígéretük
szerint minden fejlesztést megpróbálnak
megakadályozni, amit a kormány Budapestre tervez. Az ellenzéki kerületekben
kapnak tanácsadói pozíciókat pártok
segítői, onnan megy pénz a baloldali médiába és cégekbe, és Budapestről
építenék fel a Gyurcsány Ferenc–Dobrev Klára kettős 2022-es országgyűlési
kampányát. Az LMP és a Jobbik hamarosan eltűnik, az MSZP-s képviselőket
elszívják a DK-ba – legalábbis ezek a
folyamatok látszódnak most. Csepelen
hasonlóan lesz, azok fognak minden körülmények között jól kijönni a választási
küzdelemből, akikhez a 2010 előtti korrupciós ügyek, sikkasztások és egyéb
bűnügyek kapcsolódnak. • TK

Önkormányzati választás 2019
Október 13-ára tűzte ki az önkormányzati választásokat Áder János államfő. A választáson a képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek és a főpolgármester-jelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken
összegyűjtött ajánlásaikat.
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SZABADIDŐ
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SZABADIDŐ

csepeli hírmondó
Április közepén nyitotta meg kapuit a felújított Rákóczi Kert – Családok
Parkja, amely a kerület egyik legkedveltebb szabadidős találkozóhelye
lett. A többfunkciós sportpálya, a futókör és a szabadtéri kondipark mellett egy különleges játszótér is felépült. Központi eleme, a fából készült
kétszintes vár igazi különlegességnek számít. A gyerekek kedvükre
szaladgálhatnak, kalandozhatnak folyosóin, ahol a börtönt és a trónteremet is felfedezhetik. A várhoz különböző méretű csőcsúszdák tartoznak, melyeket örömmel próbálnak ki a gyerekek. A modern játszótér
mellett egy 900 négyzetméter alapterületű kisautópálya is megtalálható,
ahol a bátrabbak rollerrel, bringákkal, kismotorral is közlekedhetnek. A
parkban homokozó, hinták, rugós játékok is helyet kaptak. Ugyanakkor
vécét és pelenkázót, valamint több ivókutat is létesítettek. A játszótér
nyáron mindennap 8 és 21 óra között várja a látogatókat.

Játszótéri körkép – 3. rész

Rákóczi Kert: látványos
játékok, rengeteg látogató
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Szuhai Erika önkormányzati képviselő:
„Azt mindenki tapasztalja, milyen sokan szeretik, használják a Családok Parkját, ami nagyon közkedvelt lett a kerületben, sőt azon túl
is. Bár természetesen vannak még gondok,
de ezeken igyekszünk javítani. Szerencsére a
nagy többség próbálja megóvni ezt a gyöngyszemet, amit létrehoztunk. Hamarosan elkészül a parkoló, így reméljük, a környék lakóit
már nem fogják zavarni a házuk, kijáratuk
előtt megálló gépkocsik. Egyébként is jó lenne, ha minél többen tömegközlekedéssel érkeznének, és akkor így is enyhülnének a parkolási problémák. A buszozás önmagában is
egy jó program a gyerekeknek. A park munkatársai folyamatosan szerveznek szabadidős
programokat, céljuk, hogy minden korosztály
találhasson magának érdekes elfoglaltságot.
Külön köszönet
Zubor Mónika
vezető asszonynak a folyamatos odafigyelésért.”

fotó: GM

Miklós három gyermekével, Mikivel, Bencével és Ádival először próbálták ki a játszóteret. „Zuglóban lakunk, a szüleim Csepelen élnek, édesapám javasolta, hogy jöjjünk el.
A mi kerültünkben is vannak szép játszóterek, de ilyen különleges nincs. Kulturált, szép,
rendezett a park, itt minden gyerek megtalálja a kedvére való játékokat. A legkisebb
fiamnak a homokozó, a nagyobbaknak a vár a kedvencük. Biztosan jövünk még.”
Deák Éva unokáival, Hangával és Lénával gyakran jár
a Rákóczi Kertbe. „Mikor itt vannak az unokáim, szinte
mindennap jövünk. Nagyon szép a park, szerencsére még
megkímélt állapotban van. A nyitás után gyorsan népszerű
lett, sokan egészen messziről is eljönnek ide. Általában
a délelőttöket itt töltjük. Nagyobbik unokám nagyon szeret
a várban játszani, szaladgálni, néha talál egy-egy barátnőt
is, de a homokozót és a kismotorpályát is nagyon élvezik
a gyerekek.”
Hegedűs Katalin két unokájával, Lucával és Bíborkával
először fedezték fel a parkot. „Dömsödről jöttünk, korábban
huszonhat évig Csepelen éltem. A párom az interneten talált rá erre a játszótérre.
Tiszta és kulturált park, a gyerekek rögtön birtokba vették a várat és csúszdákat is.
Augusztusban is szabadságon leszek, akkor mind a négy unokámat elhozom ide.”
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Hírek a csepeli
iskolákból
Egy határtalanul jó kirándulás Székelyföldön

Április végén a Határtalanul! program keretein belül Székelyföldre látogatott az Eötvös József Általános Iskola 7. a osztálya. A szállásunk Tibódon volt, a Hajnalcsillag Panzióban,
ahol sok szeretettel fogadtak a házigazdák. Egy szerencsés ismeretség kapcsán mentorunkká és idegenvezetőnkké szegődött két székely úr. Egyikük Csepel díszpolgára, Albert Mátyás, a másikuk Varga István, a 150 éves székely népdalkör
elnöke. Felhívták a figyelmünket több, a kinti magyarok által

Albert Mátyással és Varga
Istvánnal az ezeréves határon

Erdélyi körút
felejthetetlen élményekkel

A Herman és Lajtha iskola közös csoportja május 27-e és 31-e között vett részt
a Határtalanul programon belül egy erdélyi körúton. A lelkes csoport többek
között eljutott a Fogarasi-havasokra és
Tordára, a sóbányába, de emellett olyan
helyszíneken is jártak, mint a Békás-szoros, Gyilkos-tó, Déva és Vajdahunyad
vára. Az utazás célja a történelmi területek és a természeti szépségek felfedezése, illetve a határon túli magyarság
történelmének megismerése.
Az öt nap gyorsan eltelt. A csodás erdélyi panorámával utoljára Királyhágónál
találkoztak. Nagyváradon még felkeresték Ady és „A Holnap” alapítóinak
szobrát, és egy utolsó közös fagyizással
búcsúztak a várostól.

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

becsben tartott, óvott és gondozott emlékhelyre. Így jutottunk
el – többek között – Székelykeresztúron Petőfi körtefájához,
az ezeréves határnál lévő utolsó vasútállomáshoz, a „Megmaradásunk oszlopaihoz” Gyimesbükkön, és Tamási Áron szülőházába Farkaslakán. Az ötnapos kirándulás során jártunk
Vajdahunyadon a várban, kürtőskalácsot falatoztunk Székelyvarságon, a Csurgókő vízesésnél. Jézus kútjánál együtt
oltottuk a szomjunkat a szekerünket
húzó lovacskákkal,
és Zsindelyországban (Székelyvarság)
ismerkedtünk a zsindelypattintás mesterségével.

A Millenniumi templom
lépcsőjén Csíkszeredán,
Kozma atyával

Csíkszeredán a Milleniumi templomban
Kozma atya fogadta
a csapatot, elmesélte
a templom történetét,
a székelykapuk szimbolikáján keresztül
beavatott minket a fiatal párok életútjába.

ISKOLA

csepeli hírmondó
Rendszeresen jelentkező új rovatunkban olyan menüket igyekszünk bemutatni, melyeket az egész család örömmel
fogad. A recepteket a gyermekétkeztetésben nagy tapasztalattal rendelkező
Humán Szolgáltatások Igazgatósága
állítja össze. Az étrend kialakításánál
nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges, rostokban gazdag, friss alapanyagok felhasználására.

Receptötletek a HSZI ajánlásával

Mit főzzünk
a gyerekeknek?
Elkészítés
A burgonyát meghámozzuk, majd kislyukú reszelőn lereszeljük. Megsózzuk,
hozzáadjuk a tojást és annyi lisztet,
amennyit felvesz (galuskaállagúnak
kell lennie). Vizet forralunk, majd a
tésztát galuskaszaggatóval vagy kiskanállal kiszaggatjuk, és lobogó vízben
kifőzzük. A szalonnát apró kockára
vágjuk, kisütjük. Ha kifőtt a tészta, ráhalmozzuk a pirított szalonnát és a túrót. Érdemes juhtúróval is kipróbálni!

Tavaszi zöldségleves

Hozzávalók:
••fél fej közepes vöröshagyma
••20 dkg sárgarépa
••20 dkg zöldborsó
••12 dkg petrezselyemgyökér
••12 dkg zeller
••1 teáskanál sómentes
ételízesítő
••ízlés szerint só, őrölt bors, 		
petrezselyemzöld
Elkészítés
A vöröshagymát felaprítjuk, kevés
olajon megfuttatjuk. Ha a hagyma üvegesre párolódott, hozzáadjuk a felkockázott vagy felkarikázott zöldségeket,
kicsit lepirítjuk, majd felöntjük vízzel.
Sóval, őrölt borssal és sómentes ételízesítővel ízesítjük, ha már majdnem
puhák a zöldségek, hozzáadjuk a zöldborsót. Lehet belefőzni levestésztát, de
készíthetünk csurgatott tésztát is. Tálalás előtt szórjuk meg apróra vágott
petrezselyemmel.
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Sztrapacska

Hozzávalók:
••60 dkg burgonya
••1 tojás
••liszt (amennyit a galuska-		
állaghoz felvesz a burgonya)
••14 dkg túró
••15 dkg szalonna
••só, olaj

Forgalmirend-változás
fotó: GM

Az egykori Fodor iskolába költözik a Jedlik

A Jedlik Ányos Gimnázium – az intézmény teljes
körű felújítása alatt – ez év
szeptemberétől ideiglenesen átköltözik az egykori
Fodor József Egészségügyi Szakiskola épületébe
(Tejút utca 10–12.). Emiatt
várhatóan megnövekszik
a forgalom, így a kényelmesebb és biztonságosabb
közlekedés érdekében forgalmirend-változás lesz.
Módosul a Tejút utca for-

galmi rendje a Jupiter utca
és a Vénusz utca közötti
szakaszon, amely a Vénusz
utca felé egyirányú lesz.
Módosul továbbá a Jupiter utca forgalmi rendje is
a Mars utca és a Tejút utca
közötti szakaszon, amely a
Tejút utca felé szintén egyirányú lesz.
Az átmeneti időszakban
szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
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TÖRTÉNELEM

csepeli hírmondó
szinte módosítás nélkül
használták fel Szegeden a
kiskörúti áruház építésekor
(ma Centrum néven ismert
egykori Tisza Áruház).
A helyi sajtó beszámolója szerint a földszinten
tíz osztállyal (például lakástextil, férfidivatáru) és
bútorbemutató-teremmel
megnyitott áruházat nagy
érdeklődés övezte. Az első
hónap mérlege alapján napi
félmilliós forgalmat bonyolított le (műszaki osztály, a
két konfekciós osztály és a
méteráru osztály termékei
voltak a legkelendőbbek), a
belvárosi üzletek színvonalán teljesítve feladatát.

Csepel Áruház
A második világháború végén – a károk megszüntetése mellett – a hiperinfláció megfékezése és az értékálló pénz bevezetése volt a legfontosabb. Az 1948ban kezdődő államosítás során a magánkézben lévő
boltokat, kereskedelmi egységeket, áruházakat állami
tulajdonba vették, és létrehozták az Állami Áruházak
Vállalatot.
A Belkereskedelmi Minisztérium a hatvanas években
megkezdte az áruházi hálózat nagymértékű fejlesztését. Az új üzletek megpróbálták testközelbe hozni a
nyugati színvonalú kiskereskedelmet, hazai viszonylatban széles választékkal rendelkeztek, sokféle árucikket kínáltak – ami a hiánygazdaság idején nagy szó
volt –, egy helyen kapható volt például edény, divatruházat, rövidáru. Az áruk között a lakosság önkiszolgáló módon válogathatott a polcokon.
Csepel mint munkáskerület kiemelt szerepet kapott a
fejlesztési tervek során. A korábbi sportpálya helyén
kialakítandó új városközpont első létesítménye egy
modern kereskedelmi egység volt. A Csepel Áruház
tervrajzait a Lakóterv építészei már 1961-62-ben elkészítették, de az építkezés csak 1964-ben kezdődött
meg. A 6034 négyzetméter hasznos alapterületű áruház szerkezeti rendszerének kialakításánál a fő cél a
minél nagyobb földszinti eladótér (betekintő kirakatrendszerrel) és a minél nagyobb osztatlan (pillérektől
mentes) eladótér volt. A terv olyan sikert aratott, hogy
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Emlékek, történetek –
várjuk írásaikat!
Dr. Csurgay Árpádné egyetemi tanár
adta az ötletet ahhoz, hogy útjára
indítsunk egy sorozatot, amelyben
várjuk mindazok írását, akik másokkal is megosztanák történeteiket
arról, miért szeretnek a kerületben
élni, milyen emlékek kötik ide őket.
(Csurgay Árpádné írása június 13-ai

számunkban jelent meg.) Már érkeztek írások szerkesztőségünkbe,
ezek közül többet is olvashatnak
majd lapunkban.
Írásaikat továbbra is várjuk az info@
csepelivaroskep.hu e-mail címre
maximum 1200 karakter terjedelem-
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ben. A legjobb írásokat közöljük és
ajándékcsomaggal jutalmazzuk. A
következő írás beküldője ezzel kezdte levelét: „Írásom nem biztos, hogy
megfelel a mozgalmat elindítók elképzelésének, hiszen életem hat évtizedét
nem itt töltöttem. Azt szerettem volna
megmutatni, hogy az ember akkor is
jól érezheti magát egy szűkebb közösségben, ha az emlékei nagy része nem
ide köti. Úgy vélem, csak rajtunk múlik,
hogy fel tudjuk-e fedezni a jót, a szépet
új környezetünkben. Velem ez történt,
ezért szeretek Csepelen élni.”

Nem dicsekedhetek csepeli
múlttal, gyerekkorom, fiatalságom, házasságom emlékei
Budához kötnek. 1991-ben
azonban családi okok miatt
változtatnunk kellett, a XI.
kerületből kiköltöztünk Csepelre. A komoly vonzerő a
két unoka volt, közelükben
kerestük jövőbeli otthonunkat. Csillagtelep egy csendes
utcájában találtunk egy családi házra, amit ugyan sok
munkával, de igazi otthonná
varázsoltunk.

Miért szeretek Csepelen élni?

Hogy miért szeretek Csepelen élni? Az elmondottak

És szeretem az embereket,
annyi kedvességgel, jóindu-

fotó: Tóth Beáta

után nyilván nem az emlékeim játsszák a főszerepet.
Megszerettem a kisvárosi
hangulatát, ugyanakkor a
nagyváros minden előnye is
elérhető távolságban van.
Szeretem a csendet, az éjszakát legfeljebb csak kutyaugatás zavarja. Szeretem
a sok fát, tavasszal a szél a
hársfák illatával tölti meg a
kertet.

lattal találkoztam, ma már
akármerre megyek, ismerősök üdvözölnek. Számomra a
csepeli piac is hozzátartozik
a vonzerőhöz, a kínálat, az
árusok kedvessége élménnyé
teszik a vásárlást. Biztosan

másképpen érez az, akit családi gyökerei is ide kötnek,
de ha képesek vagyunk a jót
észrevenni, hatvanévesen is
lehet új otthonra találni, új
környezetet megszeretni.
Dr. Medzihradszky Kálmánné

SÓTERÁPIA
NAK
K
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A
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Í
D
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NY
SZERETNÉ EGÉSZSÉGÉT MEGŐRIZNI?
CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL INGYENES
HIMALÁJAI SÓTERÁPIÁN VEHETNEK RÉSZT A KERÜLETBEN ÉLŐ IDŐSEK!

MOST 5000 FT ÉRTÉKŰ, 5 ALKALMAS
SÓTERÁPIÁS BÉRLETET IGÉNYELHET
INGYENESEN!
Nem kell hozzá más, csak csepeli lakcímkártya és nyugdíjasigazolvány.
Az ingyenes sóterápia bérlet 2019. április 15-től igényelhető: a Csepeli
Nyugdíjas Közösségi Házban (1214 Budapest, Kossuth Lajos u. 115.). Telefon:
1/278-0128. E-mail: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu
Összesen 1000 fő számára tudunk ingyenes bérletet biztosítani.
Jelentkezzen hamar Ön is!
Szeretettel várjuk!

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

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

INGYENES SÓTERÁPIÁS BÉRLET A CSEPELI ÖNKORMÁNYZATTÓL!

Soterapium_HIRD_102x135 OK.indd 1

4/3/19 09:39
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EGYHÁZI ÉLET

Olvashatjuk a fenti idézetet az
evangéliumban, mikor Jézus meg�gyógyítja az ördögtől megszállott
embert. Hogyan reagál a közösség
a csodára? Ünneplik Jézust? Együtt
örülnek a megszabadult emberrel, aki visszakapta a lehetősséget,
hogy újra teljes életet éljen?
Nem. Megijednek. Megijednek a
csodától. Megijednek Jézustól. Elküldik őt közösségükből, kizárják
az Istent az életükből.

És ez félelmetes. Fájdalmas.
De amikor hozzászokik a szemünk a fényhez, beragyogja az
életünket. Rájövünk, hogy minden sokkal szebb. Rájövünk, hogy
így jobb élni. Megérte a fájdalmat.
Megérte a szenvedést. Pont ez
történik velünk, mikor hagyjuk,
hogy Jézus beragyogja életünket. Mikor hagyjuk, hogy a csoda
megtörténjen. Mikor beengedjük
az Istent életünkbe.
Debreczeni András

Morovik Attila alpolgármester
Rózsás Istvánnal és feleségével

Pesti Máté
Tari Tibor
a dobogó
felső fokán,
edzőivel

Időseket köszöntöttek
A csepeli önkormányzat a
90., 95. és a 100. életévüket
betöltő nyugdíjasokat személyre szabott ajándékcsomaggal is köszönti. A személyes látogatást külön kell
kérni az önkormányzatnál,
az írásos, levélben érkező
köszöntést
természetesen
minden idős megkapja.

Babinyecz Anna az élen
Tari Zoltán

Daróczi Józsefné

Morovik Attila alpolgármester július 23-án három
kilencvenéves csepeli időst
köszöntött: Rózsás Istvánt,
Daróczi Józsefnét és Sarkadi Jánosnét.

Kerékpáros zarándoklat
A nagy érdeklődésre való tekintettel, az idei évben második alkalommal
rajtol el a Mária Úton haladó kerékpáros Mária Maraton, ezúttal Mariazellbe. A zarándoklat programjának és lelkiségének kialakítását két fő elv
vezérelte, mégpedig az, hogy a zarándokok személyesen találkozhassanak Mindszenty József bíboros élő emlékével, megtapasztalhassák élete
fő állomásainak hagyatékát. A zarándoklat megkoronázásaként a kerékpárosok október 5-én – a többi zarándokkal együtt – vesznek részt
a mariazelli magyar zarándoknapon, amelyen az ünnepi szentmisét dr.
Székely János szombathelyi megyéspüspök tartja.
A zarándoklat részletes programja megtalálható a Mária Út honlapján
(www.mariaut.hu/mariamaraton) és közösségi oldalán (www.facebook.
com/mariaut/) A zarándok csapatba még várják a jelentkezőket!

fotó: GM

Néha mi is megijedünk, mikor
csoda történik velünk. Néha mi
is megijedünk, mikor találkozunk
Jézussal. Hisz a kezdeti öröm után
rádöbbenünk, hogy mindez változással jár. Fájdalommal. Mint
mikor a sötétből a fényre lépünk,
kezdetben fáj a szemünknek, szívünk szerint kiszaladnánk a sötétben. A közösségnek is fájt, hogy
kiestek a megszokásból. Hogy el
kellett kezdeniük szeretni azt, aki
annyi fájdalmat okozott nekik.
Hogy azzal kellett volna egy asztalhoz ülniük, aki annyi keserűséget okozott nekik.

fotó: Pesti János

„A szemtanúk elbeszélték, hogyan
gyógyult meg az ördögtől megszállott. Erre elfogta őket a félelem.”
(Lukács 8,36)

Hét arannyal a legeredményesebb egyesület lett a Csepeli DAC

Atléták
Győrben
Három napon keresztül adott otthont
az ország legtehetségesebb serdülő és újonc atlétáinak a Rába partjánál lévő Győri Olimpiai Sportpark: itt
rendezték meg Magyarország Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnokságát.
A Csepeli DAC atlétái most is bizonyították tehetségüket, kitartásukat, edzőik
hozzáértő munkáját, csak a legjobb eredmények elérésére koncentráltak, s nem
arra, hogy más egyesületek versenyzői
mennyivel ideálisabb körülmények között készülhettek az év legrangosabb

korosztályos megmérettetésére. Igazán
megérdemelne ez az egyesület is egy
nem nagy, de az atlétika minden ágának edzéslehetőséget biztosító pályát,
hisz minden felkészülési nehézséget legyőzve bizonyították Győrben, milyen
nagyszerű sportolók. Az ország összes
egyesülete közül a Csepeli DAC atlétái
nyerték a legtöbb aranyérmet: hétszer
állhatott fel csepeli sportoló a dobogó
legfelső fokára. (Megelőzve a Székesfehérvári Atlétikai Akadémiát, amely hat
aranyérmet, míg a Szombathelyi SI, a
Miskolci SI és Budaörsi DSE négy-négy
aranyérmet vihetett haza.)
A versenyzők szinte kivétel nélkül
egyéni rekorddal érték el helyezéseiket,
többek eredménye nemzetközi szinten
is számottevő.
Legeredményesebb versenyzőnk a
serdülő leány 1500, és a 800 méteres
síkfutást is fölényesen megnyerő Babinyecz Anna lett, aki 1500 méteren a

világ elitjében is jegyzett, Skóciában
edző, nála egy évvel idősebb Csuta
Dorottyát utasította maga mögé. Kitűnő versenyzéssel, meggyőző fölénnyel
nyerte a serdülő 100 méteres gátfutást
Pesti Máté, aki hatalmas egyéni csúcsot futva diadalmaskodott. Meggyőző
fölénnyel nyerte a serdülő leány 80 méteres gátfutást Botos Katalin Ilona, aki
egyéni rekordot futva ért elsőként célba.
Bizonyította felkészültségét, tehetségét
serdülő fiú magasugrásban Tari Tibor
György, aki egyéni rekordját – 176 cm
– megugorva nyerte meg a versenyt. Az
újoncok küzdelmében gerelyhajításban
Szabó Henrietta bizonyította tehetségét, új egyéni rekorddal nyert klubtársa,
Fidrich Viktória előtt. Újonc fiú magasugrásban – sérülése ellenére is – nagyon
összeszedetten, igazolva tehetségét, diadalmaskodni tudott
Tari Zoltán János.
Teljes cikk a további
eredményekkel:

18

SPORT

csepeli hírmondó

Csepeliek sikere
a hajómodellek
világbajnokságán

Rekordszámú nevezés

Gulyás József, a Weiss Manfréd iskola szakmai igazgatóhelyettese, egyben
a világbajnokság nemzetközi versenybírája lapunknak elmondta: a csepeli
egyesület második alkalommal rendezte meg a világbajnokságot, amelyre rekordszámú nevezés érkezett: 17 ország

341 hajója versenyzett. A magyar válogatottat tizenöten képviselték, ebből heten a csepeli szakosztályból érkeztek. A
világbajnokság legfiatalabb versenyzője
– szintén a csepeli szakosztály tagja –,
a nyolc és fél éves Doman Gergő volt,
aki az ifjúsági kategóriában nyújtott jó
teljesítményt. A csepeli modellező szakosztály legeredményesebb versenyzője,
Gulyás József nyolcadik helyezést ért
el, Füzi Márton és Gulyás Péter a magyar csapat élmezőnyéhez tartoztak. Az
országok rangsorában Kína végzett az
élen, második Oroszország, harmadik
Németország. Őket követte más országokkal együtt Magyarország. „Akik ezt
a sportot űzik, több szakma mesterei is
egyben, és az ilyen fiatalok nevelésében
a BKSZC Weiss Manfréd középiskolája
élenjár” – tette hozzá Gulyás József.

Hetven év

A csepeliek szempontjából azért is emlékezetes a világbajnokság, mert a Weiss
Manfréd iskola idén ünnepli hetvenedik

Tengeri csaták a tavon

Az első élethű hajómodellek világbajnokságát 1979-ben rendezték, s azóta
egyre népszerűbb a verseny. Két fő kategóriában versengenek az indulók: az
egyikben a saját építésű élethű modelleket mutatják be, a másikban egy gyártó
cég termékéből összeállított hajómodellt
állítanak ki. A zsűri először azt vizsgálja, hogy az egykor létező hajók másolatai mennyire hitelesek. Szemrevételezik
a kivitelezés minőségét, a korhűséget,
festését, egyéb részleteit. Ezt követően
egy kijelölt pályán távirányítással kell
végigvezetni a hajót, miközben a versenybírák pontozzák a teljesítményt. A
versenyzők különféle jeleneteket eleveníthettek fel: például tengeri csatákat, a
normandiai partraszállást, elsüllyedt hajók mentését, egy tanker kikötését vontatóhajóval. A jelenetek bemutatására 15
perc állt rendelkezésre.
A világbajnokságot több kategóriában
rendezték meg aszerint is, hogy a hajók
milyen típusúak, illetve miféle meghajtással működnek. • Cs. A.

Megvannak
a felvételi
ponthatárok

déglátás szakához kellett megszerezni. A
harmadik ezen a listán az ELTE három
tanári képzése lett. Az idei felvételin a legnépszerűbb egyetem az ELTE volt 24 764 jelentkezővel, a karok közül pedig a Corvinus
Gazdálkodástudományi Karára jelentkeztek
a legtöbben, közel hétezren.

Nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási
felvételi ponthatárokat. A legnépszerűbbek idén a gazdálkodási és menedzsment szakok voltak, a legtöbben
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen kezdhetik majd
meg a tanulmányaikat.
Több mint 112 ezer felvételiző diák várta
izgatottan a ponthatárokat július 24én. A legmagasabb
ponthatárt, a Neumann János Egyetem szolnoki nemzetközi gazdálkodás
szakán hirdették, a levelező
képzésre jelentkezőknek 478
pontot kellett gyűjteniük a
maximálisan megszerezhető
500-ból, hogy bekerüljenek az
állami ösztöndíjas helyekre. A
második legtöbb pontot a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
történelem szakához és a Nyíregyházi Egyetem levelező, állami ösztöndíjas turizmus-ven-

A legnépszerűbb szak a gazdálkodási és
menedzsment szak volt, erre több mint
tízezren próbáltak bejutni, míg
kereskedelem és marketingre
7426-an,
mérnökinformatikusra pedig 6500-an.
A jogászképzéseknél
az előzetes ponthatárral megegyezően majdnem mindenhol 440 pont volt
a ponthatár. A Semmelweis Egyetem hat karára
összesen 2119 hallgatót
vettek fel, az Általános
Orvostudományi Karon
az államilag finanszírozott képzésben 442
pontra volt szükség a
bejutáshoz, ami egy
ponttal magasabb a tavalyinál.

fotó: pixabay
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Búcsúzunk
A család mély fájdalommal tudatja, hogy
dr. Küzdényi Viktória
életének 87. évében,
július 6-án elhunyt.
Gyermekorvosként
dolgozott 1975-től
a csepeli rendelőintézetben. Mindvégig hű
maradt a kerülethez,
ugyanis nyugdíjba
menetele után még
82 éves koráig
gyógyította a beteg
gyerekeket Csepelen.
Emlékét szeretettel
megőrizzük!

A www.felvi.hu oldalon az
eredményeket tovább lehet
böngészni.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

fotó: Gulyás József

Egy magyar aranyéremmel, két ezüstéremmel és a csepeliek helytállásával ért
véget az élethű, távirányítású hajómodellek világbajnoksága a Nógrád megyei
Bánkon, a község taván július 23-án. A
gőzgéppel hajtott modellezők kategóriájában a gyomaendrődi Kiss Gergő
világbajnok lett. Az eseményt a Weiss
Manfréd iskola modellező szakosztálya
szervezte, amely Magyarország legnagyobb és legeredményesebb hajómodellező egyesülete. A világbajnokság
fővédnöke Benkő Tibor honvédelmi
miniszter, védnöke Valló Péter, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
(BKSZC) kancellárja.

születésnapját, a modellező szakosztálya pedig szintén hetven esztendeje működik. Korábban repülőmodellezéssel
foglalkoztak, a hajózó tevékenység húsz
éve kezdődött.
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KIRÁLYERDEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu
Nyitvatartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

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

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.
A könyvtár 2019. augusztus 1-jétől
augusztus 30-áig ZÁRVA tart!
Nyitás: szeptember 2-án, hétfőn, 13
órakor.
Kellemes nyaralást mindenkinek!

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
Kedves olvasóink! A könyvtár augusztus
5-étől augusztus 20-áig ZÁRVA tart. Nyitás: augusztus 21-én, 13 órakor. Hosszabbítási kéréssel, kérjük, forduljon egy másik
tagkönyvtárunk kollégáihoz. E-mailen történő hosszabbítás kérhető még a fszek@
fszek.hu e-mail címen is. Megértésüket
előre is köszönjük, mindenkinek további
kellemes nyarat kívánunk.
Millió szeretetöltés: Englert Ágnes
gobelinkiállítása

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!
Ingyenes diafilmkölcsönzés. Több
mint 250 új mesefilm. Fedezzék fel újra
a diafilmek hangulatát! Aktuális ajánlatunk: Több száz útikönyv, útleírás. Gyerekeknek nem csak kötelező olvasmányok.

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 a következő Kerekítő
Mondókás Móka 0–3 éveseknek szeptember 6-án, 10 órától.

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

Nyári szünet miatt a következő EZ(O)KOS
klub előadás szeptember 18-án, 17 órától

Adatbázisok a könyvtárban:
http://www.fszek.hu/adatbazisok.

20 órás (4 délelőtt) számítógépes
tanfolyam idősebbek részére! A tanfolyam díja: 2400 Ft + könyvtári tagság
(2200 Ft), 70 év felett a tagság ingyenes,
csak a tanfolyami díjat kell fizetni. A jelentkezés folyamatos.

Óriási könyvvásár! Használt, de jó
állapotú könyvek: 100-200 forint/db

Pódium Színházbarátok Köre legközelebb szeptemberben!

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.
***
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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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!

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. jaugusztus 6.

GYEREKSAROK

1. Majdnem huszár!

1
2

2. A szabadságharc lengyel tábornoka
3. A ló nagyon gyors futása

3
4

4. Ütlegel
5. Alulmarad a küzdelemben

5
6

6. Esztendeje
7. Erdélyi német
Rejtvényünk megfejtését
a középső oszlopban olvashatod!

8. Bajt okoz

Előző rejtvényünk megfejtése: Nyár dereka

10. Költemény vége!

9. Keleti szláv nép és nyelv

7
8
9
10

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A július 24-ei skandináv rejtvény nyertese: Vasvári Bertalanné 1214 Budapest, Rakéta utca. A gyerekrejtvény nyertese: Németh Petra, 1213
Fürdő u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 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 augusztus 7-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

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

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!
06-30-5500904

FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával Budapesten és környékén, valamint Fejér megyében is ingyenes felméréssel. T.: 0670 2963231
________________________________________
FESTÉS-mázolás-tapétázás kisebb munkák, kőműves
javítások. Gipszkartonozás. Kovács Gergely T.: 0630
5686
255
________________________________________
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843,
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes! www.
szigetzarszerviz.hu

ÁLLÁS
________________________________________

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.

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

ADÁS-VÉTEL
________________________________________

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

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:
hétfő, kedd, szerda 8.30-15.30.
1215 Budapest.,Csete Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu
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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

csepeli hírmondó

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

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

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

Mongóliából 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

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

1214 Budapest, Vénusz u. 2. | Tel.: 278-2757 | Fax: 277-5232
E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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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!
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 Augusztus 15., csütörtök 9.30
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 06 30 313 3991
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 06 30 475 6498
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.
Színitanoda Szeretettel várunk minden érdeklődőt Színitanodánkba!
Felvétel és beiratkozás: szeptember 7.-én. 10h – 13h-ig. Kommunikációs készség, kreativitás, önálló gondolkodás, problémamegoldó készség, képesség fejlesztése, játékos formában. Színi, ének, mini rendezői
szak. Tel: 06 70 326 7917

Babamasszázs (1-10 hónapos korig)

PROGRAM
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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 Három Nemzet Táncestjén kívül
a táncosok fellépnek az alábbi programokon:

TISZTELT LÁTOGATÓINK!

MINDENKINEK KELLEMES
NYARAT KÍVÁNUNK!

AUGUSZTUSBAN A SZABÓ MAGDA
KÖZÖSSÉGI TÉR HÉTKÖZNAPOKON
8 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG LÁTOGATHATÓ,
KIVÉVE AUGUSZTUS 5. ÉS 10. KÖZÖTT,
AMIKOR A KÖZÖSSÉGI TÉR
ZÁRVA TART.

NYITÁS: SZEPTEMBER 2.

KELLEMES PIHENÉST
ÉS ÉLMÉNYEKKEL TELI NYARALÁST
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
SZERETETTEL VÁRJUK
AZ ÉRDEKLŐDŐKET SZEPTEMBERBEN
INDULÓ CSOPORTJAINKBAN!

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

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

MŰVELŐDÉSI HÁZUNK
ÉS A KÖNYVTÁR
AUGUSZTUSBAN ZÁRVA!

A GÖRÖG DAL
NAPJA

SZABADTÉRI MÚ´SOR ÉS TÁNCHÁZ

augusztus 19. 15 órától
Pesterzsébeten az Önkormányzat előtt
augusztus. 20. 10 órától
a Mesterségek Ünnepén

TANFOLYAMOK A NYÁRON
JÚNIUS 24. – AUGUSZTUS 26.

augusztus 20. délután
a Daru dombon

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

2019. AUGUSZTUS 31., 18-22 ÓRA
CSEPELI SZURKOLÓI ARÉNA
AUTENTIKUS GÖRÖG ZENE ÉS TÁNCOK,
JELLEGZETES GÖRÖG
ÉTEL- ÉS ITALKÍNÁLAT.

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!

