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Rákóczi Kert:
Minden csepeli
véleményét várják már elkészültek
az új parkolók
A parkolási gondok enyhítésére, rendezésére a csepeli
önkormányzat május végén
új parkolók építéséről döntött – a környék lakosságát
bevonva – a Rákóczi Kert
mellett. A Széchenyi István
és a József Attila út közötti
szakaszon ötvennyolc, halszálkásan kialakított autóbeálló készült el. A munkálatok során ügyeltek arra,
hogy a fákat megóvják, az
alapzatot térkő burkolattal

Borbély Lénárd polgármester közösségi oldalán arra
kéri a kilátogató autósokat,
hogy a parkolót használják,
ne a házak előtti úttestet.
„Valamint kérem, arra is figyeljenek, hogy a halszálkás
parkolásnál ne hajtsanak rá a
járdára, mert akadályozhatják vele a gyalogosokat és a
babakocsival közlekedőket.”

Továbbra is a csepeliek
véleményét kérik közös
ügyeinkben. A piacon, interneten, vagy a kiküldött
levelek kitöltésével és vis�szaküldésével ön is elmondhatja véleményét.

A konzultáció az interneten is kitölthető!

FELHÍVÁS

Tisztelt Csepeli Választópolgárok!
Áder János köztársasági elnök 2019. október 13. napjára tűzte
ki a 2019. évi általános önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
A Budapest XXI. Kerületi Helyi Választási Iroda a 2019. év őszén
esedékes választások lefolytatásához (a helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztása) szavazatszámláló bizottsági póttagok jelentkezését várja.
A bizottsági tagok feladata különösen, hogy ellenőrizzék a szavazóhelyiséget, levezessék a szavazást, gondoskodjanak annak
törvényes lebonyolításáról. Emellett döntenek a szavazás közben felmerült vitás kérdésekben, megszámlálják a szavazatokat, megállapítják a szavazókörben a szavazás végeredményét,
amiről jegyzőkönyvet készítenek.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak
a településen (Budapest XXI. kerületében) lakcímmel rendelkező,
a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.
A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem
lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló
személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottságnak választott tagja, aki valamely párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben
induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel
vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel
rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével,
továbbá állami vezető sem.

fotó: GM

A kerület önkormányzata –
a korábbi hagyományokat
követve – a 3. Csepeli Konzultációval ismét a kerület
lakosaihoz fordult. „Mindenki véleménye nagyon
fontos, hiszen csak a kerület
lakóival összefogva tudunk
tovább fejlődni. A csepeliekért dolgozom, véleményük
meghatározó: döntéseinket
válaszaikra alapozva kívánjuk meghozni. Csepel hos�szú távú fejlődése az itt élők
megkérdezése nélkül nem
valósulhat meg. Személyesen
is úgy tapasztalom, jó szívvel
töltik ki a konzultációs kérdőívet” – mondta Borbély
Lénárd polgármester, akivel a piac előtti standon az
elmúlt hetekben is többször
találkozhattak.

látták el, valamint új járdát
is építettek.

csepeli hírmondó

Ötvennyolc kocsibeálló készült

Kováts Dániel önkormányzati képviselő:
„Nagy öröm számomra, hogy ilyen gyorsan
elkészültek az új parkolók. Két hónappal ezelőtt lakossági fórumon
hallgattuk meg a környékbeli
lakókat, az ő kérésük alapján
kezdtük meg a parkolók kialakítását. Reméljük, ezzel végre
megoldódnak a Rákóczi Kert
körüli parkolási gondok.”

A Ve. 18. § (4) bekezdése alapján a választási bizottság választott tagjának, póttagjának javasolt választópolgár a megválasztása előtt, a megbízott tag a megbízásakor írásban nyilatkozik
arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló
üléséig tart.
A Ve. 35. § (1) bekezdése alapján a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontja
szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására
irányuló indítványban a soron következő – a szavazatszámláló
bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által kijelölt – póttag lép.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
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Kérem, hogy aki úgy érzi, hogy munkájával szívesen segítené
a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását,
és személyével szemben kizáró ok nem áll fenn, Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatalban működő
Helyi Választási Irodánál legkésőbb 2019. augusztus 31. napjáig szíveskedjék személyesen jelentkezni. A jelentkezéseket
2019. augusztus 12. napjától kezdődően az alábbi időpontokban
tudjuk fogadni a Polgármesteri Hivatal I. emelet 17. számú irodájában (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.): Hétfő: 13.00–18.00,
szerda: 8.00–16.00, péntek: 8.00-12.00
A szavazatszámláló bizottsági póttagok jelentkezését a Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai, Győrffy Gabriella és
Fülöpné Kálmán Viola várja, akiket a fentiektől eltérő időpontokban, hivatali munkaidőben telefonon is kereshetnek a jelentkezéssel kapcsolatos ügyekben. Kollégáink a 06-1/427-6100-as
telefonszám 273-as vagy 205-ös mellékén kérdéseikre készséggel válaszolnak. Amennyiben a személyes megjelenésüket
a fenti időpontok egyikében sem tudják megoldani, úgy kérjük,
hogy kollégánkkal telefonon egyeztessenek külön időpontot a
jelentkezési lap benyújtására.
Kérem, hogy jelentkezésük során vegyék figyelembe, hogy a
választások napján a Szavazatszámláló Bizottság munkájában
történő közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, a választás napján, valamint a döntések meghozatalakor
nagyfokú odafigyelést igényel!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság
póttagjait Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testülete választja meg, akik a megválasztásukat
követően esküt /fogadalmat tesznek. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni.
Felhívom figyelmüket, hogy a szavazás napján bizottsági tagként csak akkor tudnak eljárni, ha személyazonosságukat érvényes okmányokkal igazolják.
Tájékoztatom Önöket, hogy a szavazatszámláló bizottság választásban ténylegesen közreműködő, választott tagjai munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást követő napon a napi munkavégzés alól mentesülnek a Ve. 15. § (1) és 19.
§ (2) bekezdésében foglaltak alapján.
A jelentkezés a helyszínen biztosított, illetve a www.csepel.hu
oldalon az Önkormányzat/Választások/Helyi valamint Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek választása 2019 menüpontból letölthető jelentkezési adatlap kitöltésével és aláírásával történik. Kérjük, hogy személyazonosítására
alkalmas okmányát és lakcímkártyáját, taj-, valamint adókártyáját a személyes megjelenéskor – adategyeztetés céljából –
hozza magával!
Dr. Szeles Gábor jegyző, HVI-vezető
A jelentkezési lapot, és az adatkezelési
tájékoztatót itt találják:
https://csepel.hu/onkormanyzat/valasztasok
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Weiss Manfréd emlékezete 1. rész

Gyár a szigeten

TÖRTÉNELEM
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A csepeli báró jellemét hűen tükrözi
az Egyenlőség című hetilap emlékező újságcikkéből a részlet, mely nem
sokkal Weiss Manfréd halála után,
1922. december 30-án jelent meg.

valamint tábori sütőkemencék, mozgókonyhák gyártását. Egyre több országba exportálták a Csepelen készült
lőszereket, hadfelszerelési termékeket. Az Acélmű megépítésével vasön-

Csepel neve összefonódott a Weiss Manfrédgyárral, kerületünket a
mai napig a legtöbben
úgy ismerik, mint a hely,
ahol egykor az ország
egyik legnagyobb ipari
központja működött.

Csepeli báró

A történet még a XIX.
század végén kezdődött:
Weiss Manfréd és fivére,
Berthold 1892 decemberében kérvényezték,
hogy Csepelen fegyvertöltényhüvely-szétszerelő üzemet létesíthessenek. Weiss Manfréd
már 1896-ban (ebben az
évben Berthold politikai
pályafutása miatt kilépett a vállalkozásból) magyar nemességet kapott –
„csepeli” előnévvel – Ferenc Józseftől, később felsőházi tag lett, majd
1918-ban bárói rangra emelték. Már a
millennium évében felépítették a Fémművet, így az alapanyagokat, a lőszergyártáshoz szükséges rézötvözeteket
is elő tudták állítani. A fejlődés fo-
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A Weiss Daisy által alapított csecsemőotthon

„Életmódja, lakása, öltözködése polgárian puritán volt, noha főrend és
báró volt. Reggeltől késő estig dolgozott, mintha a saját gyárának a
legbuzgóbb tisztviselője lett volna.
(…) Nem sütkérezett a népszerűség
napjában, évtizedekig még méltóságos úr sem volt, kerülte a kitüntetéseket, és amikor a királyi elismerés bárói rangra emelte, ugyanaz a Weiss
Manfréd maradt, az alkotó, dolgozó,
jótékony, családjának és művészi
szenvedélyeinek élő polgár.” • MK

Harangok a haza védelmében
lyamatos volt: a századfordulón több
ezer lóerős teljesítménnyel működött
a kombinát erőműtelepe. Megkezdődött a kereskedelmi cikkek készítése
(mezőgazdasági eszközök, edények,
zárak, csavarok, vaskályhák stb.),
üzembe helyezték a cső-, rúd-, huzalés szalaggyártáshoz szükséges gépeket. Elkezdték a tüzérségi lövedékek,

Japán delegáció katonai főzőkocsit tekint meg működés közben,
a csepeli gyárban. Jobb oldalon, cilinderben Weiss Manfréd

töde és a kovácsolóüzem létesült. Ezek
mellett tervezőirodát és anyagvizsgáló
laboratóriumot is kialakítottak a szakembereknek.

Jó fizetés, jó körülmények

A munkások élete akkoriban nehéz
volt, ugyanakkor országos viszonylatban jónak számítottak a gyárban a fizetések. Cserébe persze megkövetelték
a pontosságot, a gyorsaságot, szigorúan
bántak mindenkivel. Weiss Manfréd
vezetési stratégiájában rendkívül fontos
szerepet kapott az emberek munka- és
életkörülményeinek javítása. Dolgozói
számára barakkokat, tisztviselőtelepet
építtetett, segélyezte az özvegyeket, a
rokkant munkásokat, népkonyhákat tartott fenn. Középvezetői számára nyugdíjalapot hozott létre, fürdőt és kaszinót
létesített. Gondoskodott egy tanműhely
felállításáról, orvosi rendelőt nyitott,
majd 1916-ban létrehozta a WM gyári
kórházat, ahol csecsemőotthon is működött. A községben középületek, utak
építését támogatta. Számos jótékonysági egyletet finanszírozott rendszeresen.

A Szent Imre
téri templom
harangjának
a levétele

A római katolikus egyház története
Csepelen a XIII. századig nyúlik vis�sza. A feljegyzések szerint a hódoltság
alatt Ófaluban már létezett egy szentély.
Az első kőből készült templom 1740 körül készült, melynek ajtaja a Nagy-Dunára nézett.
Az 1838-as árvíz után először csak
a megrongálódott tornyot, később az
egész épületet lebontották. 1857 és
1862 között új, a romantika stílusában tervezett szentegyházat húztak
fel a Szent Imre téren, melybe a régi
építmény harangjait helyezték el. Az
első világháború alatt súlyos nyersanyaghiánnyal küzdött az ország, így
a harangokat leszerelték és azokat hadifémként a Weiss Manfréd telepére

szállították beolvasztásra. A Csepeli
Őrszem híradása szerint (a belvárosiakat követve), a helyi harangok is
„bevonultak” a haza védelmére. A leleményes gyári dolgozók elrejtették a
nagyobb harangot, így az megmenekült. Kis idő elteltével Weiss Manfréd
adományozott egy kisebb harangot a
megsemmisített helyére. Később sem
történt másképp: 1944-ben mindkét
harang anyagát a hadiiparban hasznosították. Az épület 1948-ban új nagy
harangot kapott, ezt megrepedése miatt 1979-ben újraöntöttek.
Érdekesség: a csepeli piac mellett levő
evangélikus templom WM jelzéssel ellátott harangját napjainkban is használják, de feladata ma már békés.

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.
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Helytörténeti
tábor Csepelen
fotó: GM

Molnár Krisztián a helytörténeti kiállításon a gyerekekkel
Csepel történetével, legérdekesebb helyszíneivel, természeti és kulturális értékeivel ismerkedtek meg kerületi gyerekek a Csepeli Helytörténeti Táborban.
A Királyerdei Művelődési Ház munkatársainak szervezésében első alkalommal rendezett táborban Horváthné
Csikós Ilona és Samai Katalin táborvezetők kalauzolták a húszfőnyi csapatot.
Az első héten kerestük fel őket.
Az ingyenes, kétszer egyhetes nyári
napközis tábor sokszínű programokat,
kalandokat ígért. Volt itt jurtaépítés, lekvárfőzés, birkanyírás, fakaruszos utazás, íjászkodás, rongybabakészítés, kovácsolás és még sárkányhajózás is. „A
programszervezésnél fő koncepciónk az
volt, hogy a résztvevők könnyed, szórakoztató formában kapjanak átfogó képet
Csepel történetéről a magyar történelembe ágyazva. Éppen ezért már az első
napon a honfoglaló magyarok életével ismerkedtek a gyerekek, jurtát állítottak fel,
íjászkodtak, karikás ostort használtak.
Régi álmunk vált valóra a helytörténeti

tábor elindításával, amely „A köznevelés eredményességért Csepelen” elnevezésű, az önkormányzat által megnyert
VEKOP pályázattal valósulhatott meg.
A pályázathoz csatlakozó iskolákból és
óvodákból érkeztek hozzánk a gyerekek –
mondta lapunknak Molnár Krisztián intézményvezető. Mi történt öt nap alatt?

Hétfő

A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény
felfedezése után különleges élményt
nyújtott a táborozóknak a művelődési
ház udvarán felépített jurta és berendezése. Az interaktív bemutató során
megtudhatták a gyerekek, milyen volt
a honfoglaló magyarok fegyverzete, ruházata, harcmodora. Beszélgettek a régi
magyarok szokás- és hiedelemvilágáról,
a gyakorlatban kipróbálták az íj használatát. A jelképes vadászaton a harcos
amazonok ejtették a legtöbb szarvast.

Kedd

A Szent Imre téri séta alkalmával a
gyerekek megnézték a római katolikus

Táborozók mondták
Kozma Gergő
„Nagyon
tetszett a
jurtaépítés,
megtudtuk,
hogyan életek
éltek régen a
magyarok. Jó
volt állatokat simogatni, tetszett a birkanyírás és a
sárkányhajózás is.
Nagy Levente
„Legjobban
a kovácsolás tetszett,
patkót és
puskagolyót
csináltam.
A jurta közös felállítása különleges volt, először láttam
ilyet. Még az is jó volt, hogy szabadidőben lehet társasjátékozni,
kártyázni. Örülök, hogy eljöttem.”
Szabó Márton
„Nagyon jó,
hogy foglalkoztunk a
régi hagyományokkal, és
sokat megtudtunk Csepel történetéről. Kedvelem a történelmet, a tanárom invitált a táborba. Tetszett
a kosárfonás, a pénztárca-készítés.
Senki nem unatkozott.”
Kovács Vanessza
„Változatosak
és érdekesek a voltak
programok,
kedvesek a
foglalkoztatók.
Érdemes volt
eljönnöm, nem láttam
még jurtaépítést. Az állatsimogató, a kovácsolás, lekvárfőzés
nagyon tetszett. És a sárkányhajózás is különleges volt.”
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templomot, a rendőrséget, a
nagypostán csepeli képeslapot adtak fel a szüleiknek,
sőt az önkormányzat nagytanácstermét is felkeresték. A
fakaruszos városnézés során
jártak a Kvassay-zsilipnél, a
csepeli gyár területén pedig
egy fémipari üzemben.

Szerda

Ezen a napon a népi hagyományok és kultúra került a
középpontba. A gyerekek
megtapasztalhatták, hogyan
főzték nagyanyáink üstben
baracklekvárt, milyen belülről a Királyerdei Tájház,
hogyan dolgozik a kovácsmester, s hogy néz ki egy
birkanyírás. A kovács segítségével patkót, szívet és
puskagolyókat készítettek,
míg a kézműves-foglalkozáson rongybabakészítéssel,
kosárfonással és bőrpénztárcák varrásával telt az idő.

Csütörtök

Kirándulásra indultak a gyerekek Csepelen és Soroksáron. Kerületünk természeti
értékei közül felfedezték a
Tamariska-domb növény- és
állatvilágát, majd bunkerlátogatás következett. Ezután

Az első hét táborozói a Szent Imre téren
a Daru-domb felé vették az
irányt, ahol repülőmodellröptetésen vettek részt. Ebéd
után komppal utaztak a KisDunán Soroksárra, ahol a
Molnár-sziget volt az úti cél.

bemutatón a szervezők a hét
eseményeiről vetítettek képeket a színházteremben,
ahol a fellépő gyerekek játékos előadáson „meséltek”
tábori élményeikről.

Az élményekben dús hét
végeztével a táborozók emléklappal, az Egy szelet Csepel című könyvvel, s a táborban készült baracklekvárral
tértek haza. • Antal Zsuzsa

Péntek

A kis csapat sárkányhajóval vízre szállt, jó néhányan először éltek át ilyen
izgalmas kalandot. A művelődési házba visszatérve
galambröptetéssel,
zenés
tornával és játékos vetélkedővel folytatódott a nap. Ezt
követően a szülőknek tartott

Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

2019. | július | 10.
BUDAPEST XXI. KERÜLET
CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KÖZNEVELÉS EREDMÉNYESSÉGÉÉRT CSEPELEN
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata sikeres
pályázatot nyújtott be Magyarország Kormányához a
Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című, VEKOP-7.3.4-17 kódszámú felhívására. Az
elnyert, vissza nem térítendő európai uniós támogatás
összege 24,98 millió forint.
A projekt lebonyolítója – a Csepeli Városkép Kft. Királyerdei
Művelődési Ház telephelye – a támogatási összegből a kerület
óvodásai és iskolásai számára rendez majd különböző programokat két éven keresztül. A pályázatban meghatározott tevékenységek elsősorban a hon- és népismeret, valamint a csepeli
helytörténet köré épülnek; a játszva tanulás és az élménypedagógia módszereit hangsúlyosan alkalmazzák.
A megvalósuló eseményekről folyamatosan frissülő információk
a Királyerdei Művelődési Ház honlapján lesznek elérhetőek.

8

AKTUÁLIS

csepeli hírmondó

Tárgyalnak a tárgyalásról: sok helyen
idő előtt szétesik az „összefogás”
Tavaly tavasszal, az országgyűlési választásokat követő
napon dördült el a startpisztoly az ellenzéki pártoknál
annak eldöntésére, hogy kiválasszák az összefogás helyi
polgármester- és képviselőjelöltjeit. Ha valaki azt hiszi,
hogy erre elég volt több mint
egy év, nagyot téved. Csepelen
is édeskevésnek bizonyult, és
még az is megtörténhet, hogy
csak az őszi választások napján lesznek kölcsönös vis�szalépések. Kérdés, hogyan
tudna egy olyan koalíció kormányozni, amely egy év alatt
sem tud döntéseket hozni?
Csepelen még le is váltották
Takács Mónikát, az addig biztosnak hitt MSZP-s polgármesterjelöltet. Azóta annyit lehet
tudni, hogy már nem biztos
semmi. A Momentum és a Jobbik elvileg kiegyezne Erdősi
Évával, az MSZP új, és gyakorlatilag
teljesen ismeretlen csepeli jelöltjével.
Ám minden másban vita van. A Momentumnak például nem tetszik, hogy
az MSZP és a DK a 2010 előtt besározódott vezetőket kívánja ősszel indítani.
„Az MSZP-vel és a megállapodásban
részt vevő többi párttal való együttműködés célja nem a 2010 előtti viszonyok
restaurálása” – fogalmazott erről Dukán András Ferenc, a Momentum csepeli vezetője. Ehhez képest az MSZP
ragaszkodik hozzá, hogy a fővárosi
megállapodás alapján ők diktálják Csepelen a feltételeket. Ennél többet nem
tudni: nem dörgölik a választók orrára,
hogy mi történik a kulisszák mögött, a
pozícióosztogatás során.

Ellenzéki tárgyalások

Van, ahol többet látni a vitákból. Szolnokon például azon vitatkoztak össze

AKTUÁLIS
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városban jelenleg két összefogás van,
két jelölttel. Ferencvárosban hasonló a
helyzet. A szomszédban annyiban sikerült megállapodni, hogy előválasztás lesz. Ám a mikéntje még kérdéses.
Szerencsére pozícióosztás már van.
Jancsó Andrea, akit a Momentum, az
MSZP és a Jobbik támogat, egy ma
még nem létező, antikorrupciós alpolgármesteri titulust ajánlott fel riválisának, Baranyi Krisztinának. Amit
a politikus visszautasított. Az LMP
jelöltje válaszul azt írta: ha én nyerem az előválasztást, Ferencvárosban
nem lesz korrupció. Jancsó Andrea
a Híradónak azt mondta, a pozíciók
előre leosztását azért tartja fontosnak,

hogy hosszú távon is honorálva legyen
mindkettejük munkája.
Erzsébetvárosban a Jobbik és a DK közötti vita miatt szakadt két részre az ellenzék. Niedermüller Péter, a baloldal
VII. kerületi polgármesterjelöltje a párt
és politikusainak szélsőséges megnyilvánulásai miatt hagyta ki a Jobbikot az
összefogásból, ahogy az ózdi jobbikos
jelölt mögül állt ki szintén a DK, hasonló okokból.

Konfliktusok országszerte

Az ország és a főváros számos pontján
maradtak még hasonló konfliktusok a
több mint egy éve zajló koalíciós tár-

Függetlenként indul
a Jobbik csepeli
képviselője
Ilyen papírokkal feszülnek egymásnak az ellenzékiek: csak a pozíciók
fontosak, programra nem jut idő (fotó: Baranyi Krisztina Facebook-oldala)
az ellenzéki pártok, hogy mikor tárgyaljanak egymással. A tárgyalás tárgyalásáról szóló vita akkor csúcsosodott, amikor az egyik delegáció vonata
egy baleset miatt késett. A Szolnoki
Többség (a helyi MSZP, DK, LMP és
Jobbik) által támogatott Radócz András
és a Szolnoki Többség Egyesület, vagyis a helyi Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom és az országos
Jobbik által támogatott Lukácsi Katalin közötti szóváltást végül kölcsönösen kitették az internetre.
„Ma 9 órára vártuk volna az előválasztás részleteiről tárgyalni a másik felet.
Bíztunk benne, hogy ha a tegnap este 7
óra már túl késő volt nekik, akkor a reggel 9 talán nem lesz túl korán, hiszen a
tárgyalódelegációjuk zömében munkanélküliekből és nyugdíjasokból áll. Sajnos ezek szerint sem Budapestről, sem

Salgótarjánból, sem Jászjákóhalmáról
nem lehet Szolnokra érni ilyen korai
időpontra. Holnap 10 órára ismét várjuk őket, hátha most a Szolnokot vezetni
szándékozók számára megoldható lesz
eljutni a városba. Ideje lenne abbahagyni
a bohóckodást, mert Szolnok érdeke mindennél fontosabb. Mi, szolnokiak tudjuk
ezt, de úgy látszik, másoknak még tanulni
kell” – engedett bepillantást az ellenzéki tárgyalásokról szóló tárgyalásokba az
egyik Szolnoki Többség Facebook-oldala. Úgy tűnik, nem csak Csepelen okoz
problémát, hogy más településekről
akarnak vezetőket importálni.
Vácon a Demokratikus Koalíció budapesti pártközpontja saját jelöltjét
kényszerítette a helyi alapszervezetre.
Erre a DK-ból kilépő politikusok az
MSZP-vel szövetkeznek, és az LMP-t,
valamint a Momentumot támadják. A

A Buckai Szövetség csepeli szervezetének keretében,
pártoktól független jelöltként indul az önkormányzati választáson Pákozdi
József. A politikus a Jobbik csepeli önkormányzati
képviselőjeként vett részt
az ellenzék csepeli összefogásáról egyeztető tárgyalásokon. Amikor jelezte,
hogy az MSZP és a DK a
múltjuk miatt elfogadhatatlan jelölteket próbál a
többiekre erőltetni, a megalázkodó fővárosi Jobbik
leváltotta.
A politikus a történtek
után egy civil szervezethez
csatlakozott, és felhívást
tett közzé a legnagyobb
közösségi oldalon. „Sokunknak elegünk van abból,
hogy a közéletet szinte csak
a pártok uralják. Pedig mi,
helyi polgárok is szeretnénk

beleszólni a közbeszédbe,
méghozzá
önszerveződő
módon. Ne mindig csak készen kapjuk a jövendő politikai döntéshozóinkat, hanem közülünk is kerüljenek
ki olyan emberek, akik nem
pártkatonaként
hajtanak
végre felsőbb utasításokat,
hanem a helyi közösség igényeit figyelembe véve lesznek csepeli közszereplők.
Legyen végre valós civil
belefolyás lakóhelyünk életébe!” – fogalmazott.
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gyalások után. A kérdés innentől az,
hogyan tudnának azok együtt kormányozni, akik ennyi idő alatt nem képesek a legalapvetőbb kérdésekben
sem dűlőre jutni. A válasz egyszerű:
sehogy. Ahol korábban nyertek hasonló választási koalíciók, ott a hatalomra
jutott ellenzék tagjai egymással marakodnak. A legjobb példa erre éppen
Zugló. Karácsony Gergely, a Fidesz
elleni kampány élharcosa és csúcsjelöltje a helyi MSZP-vel viaskodik, miközben fideszes alpolgármestere van.
Karácsony Gergely ugyanis a saját kerüle-tében sem tudna kormányozni a
Fidesz nélkül, olyan súlyos a belharc és
az ellenzéki marakodás. • TK

Pákozdi József szerint elsődleges céljuk az, hogy
megtörjék a közel 30 éve
tartó párturalmat Csepelen, és valóban olyan képviselőket juttassanak be
az önkormányzatba,
akik pártérdekektől
függetlenül, hitelesen képviselik a
polgárokat. „Közvetítsük a csepeli
lakosság igényeit
a mindenkori politikai erőknek, és
emlékeztessük őket,
hogy ők vannak a közösségért és nem a közösség értük!” – emelte ki.
Egyelőre nem árult el többet a civil szervezet csepeli
csoportjáról és jelöltjeikről. Így azt sem lehet még
tudni, hogy polgármester-jelöltként vagy egyéni önkormányzati körzet
jelöltjeként fog indulni az
őszi választáson.
Az MSZP szerint a tőlük
független jelöltek kizárólag a Fideszt segítik. Így
nem kellett sokat várni az
első támadásra. Az ötvenes

éveket idéző, súlyos vádakat egy, a jelenlegi csepeli
szocialista pártvezetéshez
közel álló, korábbi indexes újságíró, Bogád Zoltán
közölte Pákozdi Józseffel.
Bogád azt is elárulta, hogy
szerinte nem csak a pártfüggetlen jelöltek segítik a
Fideszt, hanem Tóth Mihály korábbi szocialista
polgármester is fideszes
áruló lett. „Azt hallottam,
hogy a bukástól félő fideszes vezetés Tóth Mihályék
segítségével próbált ellenzéki szereplőket zsarolni”
– fogalmazott egy hozzászólásában.
Tóth Mihály korábbi szocialista polgármester akkor
került szembe a Szenteczky
János és Bangóné Borbély
Ildikó által fémjelzett jelenlegi csepeli MSZP-s vezetéssel, amikor június 25-én
leváltották Takács Mónikát
a párt polgármester-jelöltségéről. Tóth Mihály Takács Mónikát támogatta, és
azt mondta, hogy a leváltásával a csepeli MSZP a saját halálos ítéletét írta alá.
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Hírek a csepeli
iskolákból

„Mi olykor menedékként működünk”

„Élményekkel, játékkal fejlődünk”
– projektmunkák a Vermesben
Játék, közös programok – csak angolul

A matematikából, angolból tehetséges diákok ebben a projektben nem versenyfeladatokkal, inkább logikai játékokkal találkozhattak. Mivel az angolórákon nagyon kevés idő
és lehetőség van a beszéd gyakorlására, ebben a projektben
erre is törekedtünk, játékos tartalommal. A pályázati programsorozat legemlékezetesebb elemei: a kerületi tehetségdél-

Tábor a Balatonnál

után angol nyelven, a teadélutánok, ahol csak angolul beszéltünk. A részt vevő gyerekeknek nagy élmény volt a magyar
fejlesztésű játékok után való kutatómunka, s ezek prezentálása
angolul egy közel százfős közönség előtt. A bemutatóhoz kapcsolódóan családi/baráti játékkészítő pályázatot hirdettünk,
melyre 42 zseniális alkotás érkezett. • Blazicsek Anikó tanár

Minden, ami gömbölyű

A Vermes Miklós Általános Iskolában hagyománnyá vált
projektmunka idén a komplexitásban „kerekedett” ki. Egy
geometriai forma, a gömb kapcsolta össze a matematikát,
biológiát, csillagászatot, művészeteket és lazító tevékenységeket olyan programok sorával, mint
egysejtű parányok
vizsgálata, holdfogyatkozás megtekintése, szemés tojásboncolás,
vagy fagyigombócok és karácsonyfadíszek készíté-

Különleges tábor valósult meg a pályázat segítségével Balatonbogláron. A Vermes iskola tanulói sok érdekes kulturális információkat tudhattak meg az Egyesült Királyság országairól.
Természetesen a pancsolást sem nélkülözték a gyerekek, de
egy-egy foglalkozás erejéig elmerülhettek az angol, ír, skót és
walesi kultúra megismerésé-ben.
Kipróbáltuk a póznadobást, a
dárdahajítást, a kalapácsvetést
és a birkózást is! A skót napon
nem maradhatott el a viccmesélés sem, az ír napon pluszpontot
kaphatott az a csapat, amelynek
a tagjai zöld színt viseltek magukon. A madzagos, szabadulós
topológiai rejtvények, a labirintusok mellett a résztvevők rengeteg
új játékkal ismerkedhettek meg.
• Makara Rita tanár
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se. A „gömbölyű” tábor programja koronázta meg az egész
éves projektet. Sok egyéb mellett golyóval játszható logikai
játék-csatákat vívtak a gyerekek az éjszakába nyúló játékmaratonon. • Paragi Ferencné tanár
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Mozgalmas tanév áll a Mészáros iskola mögött. Az intézmény idén ünnepelte hatvanéves jubileumát, június
közepén pedig kiemelkedő szakmai
tevékenysége elismeréseként miniszteri oklevelet vehetett át. Az iskola
évtizedek óta elkötelezett a gyerekek
elfogadó, szeretetteljes, egyedi nevelése mellett. Az intézmény vezetője,
Gajdócsi Nóra lelkes elhivatottsággal
fogja össze az iskola munkáját. Pályájáról, az intézmény előtt álló feladatokról is beszélgettünk vele.
A Mészáros Iskola tagadhatatlanul
meghatározó pont az életében, végigkísérte a gyerekkorát. „Nagymamám
ebben az intézményben volt gyógypedagógus, nyugdíjas évei alatt is tanított. A szünidőben sokszor jöttem vele,
kellemes emlékek fűznek ehhez az iskolához. Akkoriban azzal riogatták a
gyerekeket, ha nem tanulnak, mehetnek
az Ív utcába. Soha nem értettem, miért
mondják ezt. Úgy éreztem ez az iskola
ugyanolyan, mint a többi, és a diákokat
is olyannak láttam, mint az osztálytársaimat” – meséli Gajdócsi Nóra, akinek
bár az iskolához kapcsolódó élményei
meghatározóak voltak, mégis kisebb
vargabetűkkel talált rá a gyógypedagógiai pályára. „Édesanyám vonalát

követve közgazdasági szakközépiskolát
végeztem, külkereskedelmi ügyintéző
lettem, de hamar rájöttem, hogy ez nem
az én világom, csak ezután jelentkeztem
a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára. A gyakorlataim során mindig
Csepelre keveredtem, de érdekes módon
sohasem ebbe az iskolába. Amikor átvettem a diplomámat, mégis kézenfekvőnek és természetesnek tűnt, hogy itt
szeretnék dolgozni.” Kezdetben munkaközösség-vezető, intézményvezetőhelyettes, majd Tóth Zoltán nyugdíjba
vonulásával, 2016-tól az iskola vezetője
lett. Ahogy fogalmaz, voltak fenntartásai a vezetői pozícióval kapcsolatban,
de szerencsére a tanítás is megmaradt,
heti hat órában történelmet és matematikát oktat. Ám sokáig a gyakorlatvezetői feladatokat is ellátta. „Izgalmas
felkészíteni a leendő gyógypedagógusokat, továbbadni a gyakorlati tudást,
tapasztalatot. Sok hallgató jön hozzánk,
vonzza a fiatalokat az iskola szellemisége, légköre, hangulata” – tette hozzá
Gajdócsi Nóra.

Azt nézzük, mi a legjobb
a gyerekeknek

A diákokról, a hivatástudatról és a
szakmát szegélyező apró sikerélményekről beszélgetve elmondta, a mai
iskolarendszerben vannak gyerekek,
akik nehezen találják meg a helyüket.
A Mészáros iskolában az értelmileg
és a tanulásban akadályozott gyerekek mellett autisztikus tüneteket mutató diákok is tanulnak, de olyanok is,
akiket a szakértői bizottság nem tud
kategorizálni. Ők általában egy 25 fős
osztályban elvesznek, a régi kis létszámú osztályokat pedig megszüntették.
„Mi olykor menedékként működünk.
Mindig azt nézzük, hogy mi a legjobb
a gyerekeknek. A törvényi előírásokat,

megkötéseket figyelembe véve próbálunk más iskolákkal, kerületekkel, szakértői bizottságokkal olyan megoldást
találni, ami a gyerekeknek a legmegfelelőbb. Sokszor kerülnek hozzánk olyan
diákok, akiket máshol leírnak, azt mondják, hogy nem lehet velük mit kezdeni,
de a következetes munkának, a türelemnek, a figyelemnek megvan az eredménye. Például egy elzárkózó, alig beszélő
gyerek szép lassan megnyílik, odajön, köszön, átölel, részt vesz a csoportmunkában. Ezek a gesztusok ugyan másoknak
apróságnak tűnhetnek, de nekünk óriási
siker” – tette hozzá Gajdócsi Nóra.
A megújulásról, a feltöltődésről kérdezve egyúttal kiemelte, akik ebben a
szakmában dolgoznak rengeteget adnak, anélkül, hogy ezt észrevennék.
„Az egész személyiségünket belevis�szük a hivatásunkba, így meg kell találni
azokat a pontokat, ahol feltöltődhetünk.
Próbálom az otthonlét és a munka között, kikapcsolódásként a mozgást közbeiktatni. Sokat dolgozom, örömmel jövök be az iskolába, úgy gondolom, ha
nem szeretném, amit csinálok, akkor az
életem harmadát elpazarolnám.”

Jövőbeli feladatok

Az új kihívásokról szót ejtve Gajdócsi
Nóra hangsúlyozta, az iskola átalakulási fázisban van, minden évben újabb
feladatok várnak az intézményre. „Tavaly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé váltunk, erre azért
volt szükség, mert mi látjuk el a kerületben lévő összes iskolában az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű
gyerekeket. A most következő tanévben
átvesszük a soroksári iskolákban tanulók ellátását is, és folyamatosan készítjük elő a 2020 szeptemberére tervezett
óvodaindulást.” • PE
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Nyári táborok, balatoni élmények
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Diákok közösségi szolgálatban

dásokat. Júniusban tizenhárom ballagótól vettek búcsút, közülük sokan
több mint négy éve tanodások.
Meghatározó élménye volt a nyárnak,
hogy június végén Balatonvilágosra
utazhattak a gyerekek, öt napot töltöttek itt fantasztikus hangulatban.
A 24 utazó közül sokan most voltak
először a Balatonnál. Mentorok és
önkéntesek segítették a mindennapi
programokat. A táborozók elhajóztak Tihanyba, ott a levendulaházban
szappangolyót készítettek. „Szerencsések vagyunk, hogy elvihettük őket
nyaralni, csodálatos élménnyel gazdagodtak” – mondta Nóra.

Felkészítés pótvizsgára
A Dominó Tanodában nyáron sem áll
meg az élet: hiphop, főzőklub, zsonglőrködés, kirándulások, mozi, társasjáték, angoltábor, kézművesprogramok
várják az érdeklődőket egészen au-

gusztus végéig. A csepeli gyerekekkel
mentorok és önkéntesek foglalkoznak
hétköznapokon 10 és 16 óra között, de
bárki csatlakozhat a délutáni programokhoz, amelyek nyitottak és ingyenesek. Jelenleg erre tizenöten tartanak
igényt. Ahogy ők mondják, jobb a
tanodában lenni, mintha otthon unatkoznának – tudtuk meg Nagy Nóra
mentortól.
Már hagyomány, hogy minden évben
a ballagások idején köszöntik a tano-

Július 8-ától augusztus végéig tart a
korrepetálás a tíz pótvizsgásnak. Heti
két-három alkalommal egy tanulóval
egy pedagógus foglalkozik. Általában
matematikából, fizikából, biológiából,
kémiából és földrajzból zajlik a felkészítés. „Mi maximálisan támogatjuk
őket, segítünk a tanulásban, de ez az
ő munkájukon, befektetett energiájukon múlik. Eddigi tapasztalataink azt
mutatják, hogy egy-két kivétellel szépen teljesítettek a pótvizsgákon, most is
esélyes, hogy átmegy mindenki” – tette
hozzá a mentor. • AZS

A mi tanodánk
Korrepetálás, készségfejlesztés, nyelvtanulás játékos formában. Ez szerepel
a Kompánia Alapítvány által működtetett Dominó Tanoda programjai között, amely 2013. augusztus 1-jén nyitotta meg kapuit Csepel szívében, a
Csepel Kapuja – szociális célú városrehabilitációs program keretén belül. Az
országszerte működő tanodák elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű
gyerekek javítsanak tanulmányi eredményeiken és jobban teljesítsenek az
iskolában. Célközönsége a 10–16 éves korosztály. Csepelen a jelenlegi taglétszám 35-40 fő között mozog. A nyári szünet után ősztől újból folytatódnak a már ismert közösségi programok. Minden foglalkozás térítésmentes.
Bővebb információ: 06-1/299-0471, 1211 Kossuth Lajos u. 22.
Internetes elérhetőségek: domino@kompania.hu,
http://dominotanoda.blog.hu, ww.facebook.com/dominotanoda
fotó: Dominó Tanoda

dődik, ahol a tanárok együttműködésre, empátiára, problémamegoldásra és
a társadalmi felelősségvállalásra hívják fel a figyelmet.

fotó: pixabay

Balaton: van, aki először látta
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Önkéntesek Csepelen

Gyermekfelügyelet, kutyasétáltatás,
könyvrendezés vagy a gyógyszerek
kiváltása. Bárhol hasznos lehet a
diák a közösségi munkában. Meghatározó élményt jelent számukra egy
helyi közösségért, környezetért végzett munka, a lényeg, hogy felmérjék,
miben segíthetnek másoknak. Ez a
program, a szolgálat célja.

Fontos tudnivalók

2016. január elsejétől kötelező érettségi
előfeltétel az ötvenórás közösségi szolgálat. A vonatkozó jogszabály előírja,
hogy a lakhelytől számított harminc
kilométeren belül végezhetnek „munkát” a fiatalok különféle fogadó intézményekben. A diákok maguk választhatják ki iskolájuk lehetőségei közül,
hogy milyen tevékenységet akarnak

végezni. Az iskolán kívül célszerű az
interneten is bővebben tájékozódni –
például a Közösségi Szolgálat Portálon (www.kozossegi.ofi.hu) –, ahol sok
fontos tudnivaló mellett részletes lista található a fogadó intézményekről.
E helyeken (például iskolák, óvodák,
önkormányzati és egészségügyi intézmények, művelődési házak, idősotthonok, nyugdíjasházak, civil és nonprofit
szervezetek) a diákok az egészségügyi,
szociális és jótékonysági, oktatási,
kulturális és közösségi, környezet- és
természetvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi, valamint közös sport- és
szabadidős tevékenységekben próbálhatják ki helytállásukat.
A közösségi szolgálatra való felkészítés először a tanintézményekben kez-

Csepelen számos hely megszépült már
az önkéntes munkások keze nyomán.
Az elmúlt években a Csepeli Városgazda munkatársainak útmutatásával
megtisztították a Tamariska-tanösvényt. Szemetet szedtek, gyomláltak,
gallyaztak, mintegy 30-40 zsák zöldhulladékot gyűjtöttek össze. Szintén
kerületi középiskolások tették rendbe
Csepel játszótereit, valamint a „Nagy
Zöldítési Akció” program jegyében
Varga Norman segédlete mellett három hársfát és számos árvácskát ültettek el a Radnóti Miklós Művelődési
Ház előtti parkban.

Ételosztás, korrepetálás

Csepelen az egyik legnagyobb „foglalkoztató” a Humán Szolgáltatások Igazgatósága. „Folyamatos az érdeklődés
év közben és szünetekben is. Az önzetlen segítség mindig elkél. Az érdeklődők
többnyire a fiatalokkal való foglalatosságot keresik, de besegítenek korrepetálásokba, szabadidős programokba,
ételosztásba is. Mindenképp hasznukra válik a közösségben végzett munka,
és munkatársainknak is jól jön egy kis
segítségnyújtás” – tette hozzá Nagyné
Kovács Tímea intézményvezető. • AZS

Újabb szolgáltatások az online ügyintézésben
2019. július 18-a óta online ügyintézésre van lehetőség, ha a magánszemély adószámot igényel vagy
az adószámmal végzett tevékenységével kapcsolatban új adatot vagy
adatainak változását szeretné bejelenteni. Az egyéni vállalkozók is
online formában jelenthetik be adataikat vagy azok változását. Minderre a Nemzeti Adó- és Vámhiva-

tal (NAV) saját fejlesztésű Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA) van lehetőség.
A két új szolgáltatással az ONYA
már összesen négy ügycsoportban
biztosítja az online megoldást, ami
azt jelenti, hogy egyes bejelentéseket,
bevallásokat akár otthonról, kényelmesen, webes felületen lehet kitölte-

ni, illetve beküldeni. Sőt az alkalmazás mobiltelefonról is elérhető.
Az online intézhető ügyek köre folyamatosan bővül. Az ONYA portál
elérhető a NAV internetes oldalán
az „Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás” menüpontból, valamint
a www.onya.nav.gov.hu linken keresztül.
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Tórai heti szakasz

Magyarázat Totha Péter Joel főrabbitól.
Ma egy rövid, de remélem, tartalmas tanítást oszthatok meg veletek. Ez pedig nem
szól másról, mint az igazságról.
Meglepő, hogy mennyi mindenről szól egyegy hétnek a tórai szakasza, amelyből aztán
kiragadjuk a legismertebb részeket és arról
beszélünk hétről hétre, miközben elbújva
gyöngyszemet találunk, amelynek mondanivalója semmivel sem kevesebb, mint a többié.
El tudjátok képzelni azt, hogy mi történne,
ha ma megjelenne a világ nagy vezetői előtt
néhány fiatal, és tényszerűen bizonyítanák
be, hogy tévednek? El tudnátok képzelni,
hogy ezt ők hogy fogadnák, mint a nemzet
és törvényhozás vezetői?
Nos, akkor képzeljétek el, hogy megjelent
öt fiatal lány és megállt Mózes előtt azzal,
hogy téved, és nem csak mondták, hanem
tényszerűen bizonyították is állításuk igazságát.
És tudjátok, mi történt? Mózest jobban érdekelte az igazság, mint a jog.
Mert ha valaki jobban érti, érzékeli és tudja
az igazságot, mint Ő, akkor nem esik nehezére azt elismerni, és nem a saját hitelességével kezd el foglalkozni, hogy azt hogyan
tudná megmenteni.

Sokszor azt hisszük, hogy elveszítjük mások tiszteletét, ha elismerjük, hogy tévedtünk. De ezt csak a saját egónk sulykolja
belénk. Ugyanis a tévedéseink elfogadása
nem csökkenti, hanem növeli a felénk áradó bizalmat. Ha elfogadod, hogy tévedsz, az
emberek sokkal jobban bíznak benned, mint
amikor ragaszkodsz ahhoz, hogy igazad van.
A Tóra szerint ez a vezetéshez szükséges
alapvető minőség. Ezért is volt Mózes a történelem legnagyobb vezetője.
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A legkedveltebb ifjúsági regények:
kötelezők és sikerkönyvek

Mit olvassunk
a nyáron?
„Gyerek- és ifjúsági könyveink közül a kölcsönzési számok tükrében
még mindig a kötelező olvasmányok
a legnépszerűbbek. Szerencsére a
gyerekekhez is eljut a híre egy-egy
jó kötetnek, mert sokan cím alapján
keresik a sikerkönyveket” – mondja Holczman Györgyné, a Sétáló
utcai könyvtár vezetője. „A top
ötben megtalálható Gimesi Dóra:
A körző titka, mely az Időfutár sorozat nyitó kötete. Cameron W.
Bruce: Egy kutya négy élete, valamint Berg Judit Rumini-sorozata
és a kisebbeknek íródott és nagyon
szerethető Lengemesék is. Már a
13. kötetnél jár Jeff Kinney: Egy
Ropi naplója című sorozat, melyben Greg rövid, vicces történeteivel
azonosulhatnak a gyerekek” – tette
hozzá Holczman Györgyné.

Pozitív hatások

S hogy miért jó, ha olvas a gyerek? Egyrészt fejleszti a képzelő-

erőt és az empátiát, s jó hatással
van a tanulási képességekre is.
Azt pszichológiai kutatások is
alátámasztják, hogy a történetek
olvasása, az, hogy a gyerekek más
helyzetébe képzelhetik magukat,
fejleszti azt a képességüket, hogy
könnyebben elfogadjanak más
véleményeket, élethelyzeteket.
Egy korábbi felmérés alapján
pedig azt a következtetést is levonták, hogy azok a gyerekek,
akik szívesen és sokat olvasnak,
jobban teljesítenek matematikából. Ennek az oka, hogy az olvasás segít nekik jobban megérteni
az elméleteket és feldolgozni az
információkat. Mindez természetesen fordítva is igaz: a kevés
szókinccsel rendelkező gyerekek
gyakran találkoznak ismeretlen
kifejezésekkel és fogalmakkal,
amelyek hátráltatják őket a szöveges feladatok és a szabályok
megértésében.

fotó: pixabay

Úgy gondolom, hogy ez az élet minden területére vonatkozik.

csepeli hírmondó

Vízicserkészek Csepelen
Csepelen a 96. Sólyom cserkészcsapatban 1929-ben indult el a vízicserkész élet. Akkor a Kis-Duna partján
épített csónakházban, maguk építette
hajókon járták a cserkészek a Dunát,
a Tiszát. A jelenleg is aktívan működő csapat 2012-ben alakult újjá, az első
cserkészek még csak most lépnek abba
a korba, hogy komolyabb vízicserkésztevékenységet folytassanak. Utánajártunk, mi történt azóta, s azt is megtudtuk, ki lehet tagja a csapatnak.

Közösségi élet

Ahogy régen, úgy ma is a jellemnevelés a legfőbb célja a cserkészkedésnek.
Inkább az együttlét, a közösségi ös�szetartozás a fontos, találkozókat rendszeresen szerveznek. Legutóbb Sarudon, Makón és Esztergomban jártak a
fiatalok, egy hónap múlva pedig Balatonalmádiba készülnek. Vízitúrákat is
folyamatosan szerveznek határainkon
innen és túl. Jellemzően ilyenkor kísérő
járművet nem vesznek igénybe, az egyhetes túrák teljes felszerelését a hajókon
szállítják, és a vízparton, nomád körülmények között, sátorban szállnak meg.
Rövidebb, egynapos túrákat minden év
januárjában tartanak a Hévíz-patakon,
hétvégi, vízicserkész-majálisokat pedig a Bodrogon Sárospataktól Tokajig,
vagy Baja mellett, a Gemenci erdő árterén. A bátrabbak egyhetes vitorlástúrák
részesei voltak a Balatonon – mondta el
lapunkat Szöllősy Vágó János csapat-

parancsnok, aki 2013-ban szerezte meg
a vízicserkész képesítést. „2014-ben sikerült négy négyszemélyes túrakenut beszereznünk, amelyeket azóta a Hollandi
úti Sport-, Szabadidő- és Rendvezvényközpont csónakházában tartunk. Főleg
innen indulunk evezéseinkre, és itt tartottuk 2014 őszén az első országos vízicserkész napot. A nemrég indult cserkészvitorlázásba is bekapcsolódtunk:
jártunk már többször a Balatonon, a Velencei tavon és a Tisza tavon is” – tette
hozzá a vezető.

Ki lehet vízicserkész?

A rendezvényeken részt vehet minden
cserkész, aki szereti a vizet és tud úszni.
A szervezethez az a cserkész csatlakozhat, aki teljesíti valamelyik vízicserkész-különpróbát, elsajátítja az
ehhez szükséges készségeket. Ezek
mellett díjazzák a vízitúrákon megtett
folyamkilométereket, a vitorlázással
megtett távokat, és fejlődési lehetőséget
nyújtanak például a hajóépítés, a vízből
mentés, búvárkodás területein is.
fotó: 96. Sólyom cserkészcsapat

Várják a jelentkezőket
A Sólyom cserkészcsapat tagjainak száma jelenleg harminc fő, évente egy
új őrssel bővül. Szeptemberben ismét várják az általános iskola 5. évfolyamába induló érdeklődőket!
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Újra világhírű lenne a csepeli öttusa
végeredményben pedig az
összetett eredmény számít” –
magyarázza Pataki Zoltán.

fotó: Csepeli Öttusa

Amikor tavaly decemberben átadták az öttusázók
felújított tornatermét a csepeli strand területén, Balczó
András nosztalgiával idézte
fel a hatvanas éveket: itt, a
Kis-Duna partján rótta a
futóköröket, máskor végiglovagolt a Királyerdő útig
és vissza. Itt alapozta meg
azt, hogy később többszörös
olimpiai és világbajnok legyen. Ez a tornacsarnok és
környezete most a Csepeli
Öttusa és Vízisport Egyesület bázisa, ahol a fiatal csepeli öttusázók vívhatnak,
lőhetnek, úszhatnak és futhatnak. Csak a lovas edzésekre kell Pestre utazniuk, a
Nemzeti Lovardába. „A fiatal sportolók célja pedig az,
hogy újra világhírűvé tegyék
a csepeli öttusát”– mondja
Pataki Zoltán, a Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület
elnöke.

Nagy elődök

Nem kis célt tűztek ki, hiszen az elődök között csupa
olimpiai és világbajnok neve
szerepel. A teljesség igénye
nélkül néhány név: Balczó
András, Villányi Zsigmond,

Németh Ferenc, Maracskó Tibor, Martinek János,
Hanzély Ákos, Sárfalvi Béla
és fia, Sárfalvi Péter, Benedek Ferenc edző, valamint
az első női öttusabajnok,
Emhő Réka. Az új tornatermet is az egyik nagy példaképről, a kitűnő edzőről,
Sárfalvi Béláról nevezték el.
Az egyesület 2003-ban
alakult meg újra. Jelenleg
mintegy hetven diák és junior korú fiatal sportol itt.
A 22 éves Simon Sarolta az
egyedüli felnőtt, aki a junior Pataki Balázzsal együtt
a magyar válogatott kerettagja. Mindennap van edzés,
de korosztályonként változó
mértékben. A legfiatalabbak
még csak két tusában tréningeznek: úsznak és futnak. A
cél esetükben eleve az, hogy
minél többen tanuljanak meg
úszni. Tizenöt éves kortól
bővül a választék: már lőhetnek, később vívhatnak is.
A juniorok lovagolhatnak is.
„Azért szeretik a gyerekek az
öttusát, mert több sportágban kipróbálhatják magukat.
Ha egyikben nem olyan jók,
másban sikeresek lehetnek,

Reggel hattól kezdődik az
úszás a Csepeli strand úszómedencéjében, délután pedig
jöhet a futás és a lövészet. A
Kis-Duna partján futnak fel
a Daru-dombig vagy lefelé
a komp irányába. A csarnokban tizenkét lőállás van,
és lézerfegyverekkel lőnek.
Vívótréningeket hetente kétszer-háromszor rendeznek
a tornaterem nyolc pástján.
Lovas edzéseket hetente kétszer tartanak a felnőtteknek,
egyszer a kisebbeknek.

Ketten
a legjobbak közül

Pataki Balázs, aki az egyesületi elnök legidősebb fia,
az egyik legeredményesebb
versenyző. Idén a junior országos bajnokságon ötödik,
az Európa-bajnokságon pedig a vegyes váltóban hatodik lett. Az újdonságnak
számító vegyes váltót egy
férfi és egy nő részvételével
rendezik, akik párban, felváltva teljesítik a feladatokat.
Tervezik, hogy a számot felvegyék az olimpia sportágai
közé. Simon Sarolta nyolc
éve sportol Csepelen. Az elmúlt években négyszer nyer-

te el az év csepeli öttusázója
címet, 2017-ben Kolonics
György Sportérdeméremmel
tüntették ki. Idén negyedik
lett a felnőttek országos bajnokságán, két éve juniorként
ezüstérmes volt az utánpótlás
Európa-bajnokságon egyéniben, csapatban és vegyes
váltóban pedig aranyérmet
szerzett. Korábban Európa-bajnok volt női váltóban.
Nagy feladat előtt áll most,
mert augusztusban rendezik
meg a felnőtt Európa-bajnokságot Angliában, ahol
a vegyes váltóban dobogós
helyet remélnek tőle. Szeptemberben pedig Budapesten
szurkolhatunk neki az öttusa-világbajnokságon. • Cs. A.
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Siker a kenusok maratoni
Európa-bajnokságán

Dóczé Ádám (balról az első) a felnőttek páros
versenyében a második helyet szerezte meg
Az országok versenyében
az éremtáblázat élén végzett
a magyar kajak-kenu válogatott a július végi maratoni Európa-bajnokságon a
franciaországi Decize-ben:
kilenc arany-, hat ezüst- és
nyolc bronzérmet szereztek.
Két csepeli versenyző is a
legjobbak között szerepelt: a
junioroknál Békesi Boldizsár
a páros kenu maratonon első
lett, míg Dóczé Ádám a felnőttek páros versenyében a
második helyen fejezte be a
versenyt – tájékoztatta lapunkat Ludasi Róbert, a Csepeli
Kajak-Kenu Egyesület elnöke és edzője.
A fiatal Békesi Boldizsár
előtt még nagy jövő áll,
Dóczé Ádám korábban már
négyszer lett világbajnok a
maratoni kenuzásban. Jövőre már hazai pályán bizonyíthatják, hogy képesek
újabb sikerek elérésére. A
következő maratoni Európabajnokságot 2020-ban egy
vadonatúj pályán, a soroksári-ráckevei Duna-ágban, kö-

zel a Gubacsi-hídhoz, a csepeli oldalon rendezik meg.
A terveket a csepeli önkormányzat is támogatja.
Schmidt Gábor, a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség elnöke a közösségi oldalukon
tudatta: „A maratoni szakágunk hosszú évek óta sikeres,
elsősorban a válogatott kimagasló eredményeinek köszönhető, hogy Budapestre tudtuk
hozni ezt az eseményt. Örülök
annak, hogy a kormány támogatásával tervezés alatt áll a
soroksári-ráckevei Duna-ágban egy evezős és gyorsasági
kajak-kenu pálya és zajlik az
előkészülete egy szlalompálya
megvalósításának is Csepel
északi részén. Mielőtt ezek
a létesítmények elkészülnek,
szeretnénk bevezetésként egy
sikeres maratoni versenyt
rendezni 2020-ban a budapesti szurkolóknak.” Az
MKKSZ elképzelését már a
pályázat benyújtásakor támogatta a csepeli önkormányzat
és a kerület polgármestere,
Borbély Lénárd is, aki akkor

így nyilatkozott: „Csepelen
óriási hagyományai vannak
a kajak-kenunak, az itt lakók
évtizedek óta ismerik és követik a sportágat. A kerület színeiben lett kétszeres olimpiai

bajnok Kolonics György is,
ezért úgy gondolom, nem lehetne jobb helyszínt találni az
Európa-bajnokságnak, mint
a kenuslegendáról elnevezett,
felújított sétány.” • Cs. A.

A junioroknál Békesi Boldizsár
a páros kenu maratonon első lett

INTERJÚ
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Igény a díszes kézírásra:
a kalligráfia a titka

fotó: GM

zeumokban, interneten
olvastam korabeli kódexeket, okleveleket,
amelyeket különlegesen szép, díszes betűkkel formáztak meg.
Közben
rátaláltam
olyan különféle hegyű
tollszemekre,
amelyekkel le lehet írni a
latin betűket középkori írással, korhűen.
Otthon gyakoroltam
az írást, közben tanulmányoztam az európai
és a magyar írástörténetet. Foglalkoztam
különféle korok betűtípusaival. Legalább
tíz-tizenkét év telt el,
mire jó szakmai színvonalon elsajátítottam
a mesterséget. Napjainkban reneszánszát éli
a kalligráfia: sokan érdeklődnek iránta, egy
közösségi internetes oldalon például mintegy
ezerhatszázan gyakorolják hobbi szinten. Tollszárral, különféle színű tintával rajzolják meg a betűket. Száz tanulóból azonban legfeljebb
ketten válnak a kalligráfia mestereivé.
Legalább egy-két év kell, hogy valaki
elérje azt a szakmai színvonalat, hogy
egy jó betűtípust, stílust megtanuljon.
Intézményesen egyetemeken, főiskolákon oktatják melléktantárgyként tipográfusoknak, tervezőgrafikusoknak.

Eredetileg a kereskedelemben dolgozott, az utóbbi években azonban már
csak a kalligráfia mesterségének él a
csepeli Buzogány Dezső. A kalligráfia
két görög szóból ered: a „szépségből”
és az „írásból”, amely a díszes, szép
írást, annak művészi fokú gyakorlását
jelenti. A meghatározás szerint a rendezett, szabályos, kézzel papírra vetett
írást nevezik kalligrafikus írásnak. A
nyugati, latin betűs kalligráfiát az ókori rómaiak gyakorolták először, Magyarországon manapság körülbelül egy
tucatnyian űzik mesteri szinten.
Hogyan lett a kalligráfia szakértője?
Tizenöt éve foglalkozom vele. Eleinte
hobbiból, szerelemből csodálkoztam rá
a régi írásképek szépségére, amikor mú-

Hol van rá gyakorlati igény?
Eleinte barátok kértek meg, hogy
díszes kézírással tüntessem fel a neveket születésnapi üdvözlőkártyákon, esküvői meghívókon, okleveleken. Most
szabadúszóként abból élek, hogy hivatalos megrendeléseknek teszek eleget.
A diplomáciai meghívóleveleken pél-

dául csak kézzel szabad leírni a meghívott nevét. Máskor cégek borítékjain
vagy éttermek menütábláin várják el a
kalligrafikus szépírást. Megesett, hogy
egy könyvtár kérésére egy minikódexet másoltam le. A digitalizáció korában igény támadt a díszes kézírásra.
Hogyan fejlődött a kalligráfia a
történelem során?
A nyugati latin betűs kalligráfia
2500 éves. Törvényeket, parancsokat,
szónoklatokat, irodalmi műveket jegyeztek le papirusztekercsre, de kőbe
vésett sírfeliratok is az utókorra maradtak. Az írásképet a funkcionalitás és a
precizitás jellemezte. Magyarországon a
X. században kezdtek el írni latin betűkkel leveleket, okleveleket, törvényeket,
majd kódexeket. A gyakorlott szerzetesek feladata volt az írás, ők másolták
a Biblia egyes részleteit is. Egy oldal
megírása akár egy órát is igénybe vett.
Lúdtollat, nádtollat használtak koromtintába, később gubacstintába mártva.
Részben esztétikai kérdés volt, részben
a fontos momentumokat illusztrálták díszesen megformált betűkkel. Az iniciálé
egy írás vagy fejezet első, különlegesen
megrajzolt betűje, amely jellemzően nagyobb a szöveg többi karakterénél. Egy
iniciáléba nemritkán belefestettek egy
bibliai vagy csatajelenetet. Ami számunkra most cifra betűnek tetszik, az ő
korukban ez volt a norma. A későbbi
századokban egyszerűsítették a betűk
leírását. Magyarországon a XIX-XX.
században a hivatalos iratokban alkalmazták a kézi szépírást: olvashatóan,
tisztán írták a váltókat, banki papírokat,
diplomákat, okleveleket. Különféle betűformákat és betűméreteket használtak. Manapság a kézzel írás visszaszorult, de van rá igény.
A hivatásán túl mikor szokott kézzel
írni és milyen az írása?
Mint bárki más, nagyon ritkán írok
kézzel, de például leveleket szoktam
így elküldeni. Ha magamnak vetek
valamit papírra, elég csúnyán írok, de
számomra olvasható. De ez egészen
más, mint amikor a kalligráfia mesterségét gyakorlom. • Cs. A.

AKTUÁLIS/PROGRAM
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Biztonságos autó,
biztonságos
megérkezés
A nyári hőség, a torlódásokban való
araszolás nemcsak az emberi szervezetet viseli meg, hanem próbára
teszi gépjárművünket is. Ilyenkor
megnőhet egy esetleges műszaki
hiba, vagy az autót érintő tűzeset kialakulásának veszélye. Az esetleges
balesetek megelőzése érdekében a
Budapesti Rendőr-főkapitányság
– többek között – a következőket
ajánlja a járművezetők figyelmébe:
••Ellenőriztesse rendszeresen, de
legalább évente egy alkalommal
szakemberrel az autó műszaki
állapotát.
••Az időszakos szerviz ne csak a
kötelezően elvégzendő olajcserét jelentse, hanem járjon együtt
a gépjármű teljes körű műszaki
átvizsgálásával, és a hibás alkatrészek cseréjével.
••Legyünk figyelemmel a gépjármű által a műszereken jelzett
hibaüzenetekre, különös tekintettel az olajnyomásra.
••Gyanakodjunk fékhibára, ha a
műszerfalon lévő fékellenőrző

lámpa kigyullad, rendellenes
zajokat hallunk a kerekek felől,
a fékek kisebb erőkifejtés esetén
is melegszenek, vagy fékezéskor
a pedál besüllyed.
••Az elektromos tüzek elkerülése
érdekében csak a Magyarországon, illetve az EU-ban jóváhagyott és a hazai jogszabályok
által is megengedett alkatrészeket szereljünk vagy szereltessünk autónkba. A túlméretezett
fogyasztók (például izzók), és
biztosítékok fokozott kockázatot
jelentenek.
Ha menet közben műszaki hibát tapasztalunk, kapcsoljuk be az autó
vészvillogóját, majd az első biztonságos és szabályos helyen álljunk
félre, és szükség esetén kérjünk segítséget. Saját és a közlekedésben
részt vevő többi személy biztonsága érdekében ne feledkezzünk meg
láthatóságunkról (például láthatósági mellény, elakadást jelző háromszög, szükség esetén a jármű
kivilágítása stb.) sem, mely akár
életet is menthet.
A teljes cikket elolvashatja a
Csepeli Hírmondó Facebookoldalán.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
KIRÁLYERDEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu
Nyitvatartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig
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 augusztus 30-áig ZÁRVA
tart!
Nyitás: szeptember 2-án, hétfőn, 13
órakor.
Kellemes nyaralást mindenkinek!
További hírek, információk:
Honlap: www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar

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 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.
Nyári szünet miatt a következő Kerekítő
Mondókás Móka 0–3 éveseknek szeptember 6-án, 10 órától.
Nyári szünet miatt a következő EZ(O)KOS
klub előadás szeptember 18-án, 17 órától
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.

Pódium Színházbarátok Köre legközelebb szeptemberben!
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
***
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 11-én, 16 órakor Szkakandi
Mudi Márta kollázskiállítása nyílik

19

fotó: pixabay

18

Ételekkel az
egészségért
Ami a belsőnkben történik, meglátszik a külsőnkön is. Az egészséges étkezés – ami természetesen egész évben fontos és ajánlott –,
sokat javíthat a megjelenésünkön is. Janovitsné Szabó Gabriella dietetikus a belülről jövő
szépséghez a következőket tanácsolja.
••Fogyasszunk naponta több alkalommal friss
gyümölcsöt.
••Együnk napi fél csésze müzlit.
••Lehetőleg naponta fogyasszunk zöld és sárga
zöldségféléket, amelyek biztosítják a szervezet ellátását A-vitaminnal és magnéziummal.
••Minden fehérjében gazdag étkezést egészítsünk ki savas gyümölccsel (például narancs,
citrom, kivi, alma).
••A körmök és csontok számára szükséges kalcium a sajtban és a tejben van.
••Fontos vitaminok vannak a májban, a halételben, a szárnyasokban és a sovány húsban. Inkább sajtot együnk, mint kolbászt.
••A pajzsmirigy normális működése szabályozza a testsúlyt, és jódot igényel. Használjunk
jóddal dúsított sót.
••A tojássárgája a sejtek számára elengedhetetlen ként tartalmazza, elég belőle háromnaponként egy.
••Ha napközben megéhezünk, fogyasszunk Evitaminban gazdag diót, mogyorót, más olajos
magvakat.
••Testünknek, bőrünknek, csontjainknak mozgásra van szüksége, legjobb, ha ezt a szabadban, tiszta levegőn tesszük.
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársak
jelentkezését várja az alábbi munkakör betöltésére:

TAKARÍTÓ / TAKARÍTÓNŐ
Megbízás időtartama: határozatlan
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás,
munkaidőkeretben történő alkalmazással
Illetmény, juttatások: bérezés: megegyezés szerint;
próbaidő lejárta után cafeteria
Jelentkezési feltételek: büntetlen előélet
Elvárások: önálló munkavégzés; megbízhatóság; igényesség;
precizitás; általános iskolai végzettség; heti 40 óra
Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz;
iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
felvételi eljárás után, azonnal
Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe
Jelentkezés módja:
írásban, gadacsi.annamaria@varosgazda.eu e-mail címen
A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. augusztus 13.

GYEREKSAROK

1. Kerüli az ellenségeskedést

2

2. … remény, szeretet
3. Nem az egyik

3
4

4. Ebből fejlődik az új növény
5. Kézi arató eszköz

5
6

6. Égi áldás
7. Nagy méretű széna- vagy szalmarakás
Rejtvényünk megfejtését
a középső oszlopban olvashatod!

8. …szó: a panasz, a fájdalom kifejezése

Előző rejtvényünk megfejtése: Segesváron

10. Végtelen nyár!

9. Az év tizenketted része

APRÓHIRDETÉSEK

1

7
8
9
10

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A július 31-ei skandináv rejtvény nyertese: Lenner Ferenc, 1213 Budapest, Daru utca. A gyerekrejtvény nyertese: Schwarczenberger Lilike,
1212 Budapest, Sáfár Péter 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 14-én, szerdán jelenik meg.

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.
________________________________________
ELADÓ Csepelen a Nyírfa utcában egy 64 nm-es panellakás 29 millió Ft-ért, szigetelt házban. T.: 06 20 433 34 25

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

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

ÁLLÁS
________________________________________

CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk Műszaki előkészítőt (árkalkulátort), lakatost, hegesztőt, B kat.
sofőrt (Munka hiányában lakatos mellett kell segíteni).
T.:
06 30 981 14 01; 06 30 932 62 72
________________________________________
A CSEPEL Kerékpárgyártó es Forgalmazó Zrt. felvételt
hirdet raktárosi munkakörökbe. 8 órás egyműszakos
munkavégzés. Jelentkezését 2019.08.23-ig önéletrajz
megküldésével a tiszane@csepelbike.com e-mail címre
várjuk, valamint leadhatja személyesen a munkaügyön
(1211 Budapest, Duna lejáró 7.szám alatt. H-P 7:00-1400
óra között)

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: 06/70-318-3077
A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook oldalon
található. Vitart Stúdió: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3.,
3-as csengő. Nyitvatartási idő: H. - P. 8.00 - 20.00 óráig
bejelentkezés, és órarend szerint. laskaitreningek.hu;
linda@laskaitreningek.hu; Facebook: Vitart Stúdió

Használt autó szalon
Csepelen
• Használt autó értékesítés és felvásárlás
• Peugeot és Citroën márkaszerviz
• Alkatrész értékesítési központ
Nyitvatartás:
H-P: 8:00-18:00
Sz: Zárva
V: Zárva

Értékesítés:
Tel.: 06 1 278 5880
06 30 822 1997
06 30 285 4140
06 30 265 0480

NYARALÁS
________________________________________

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

ADÁS-VÉTEL
________________________________________

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

RÉGISÉG
________________________________________

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

facebook.com/autofortbudapest
autofort.hu

Válasszon közel
200 db-os készletünkbôl!
1215 Budapest, Védgát u. 14. (a Gubacsi hídnál)
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HÁROM NEMZET TÁNCESTJE
A SZURKOLÓI ARÉNÁBAN
2019. augusztus 18-án 18 órakor
három nemzet fiatal táncosai lépnek fel

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ

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

Budapest XXI. Kerület
Csepel Önkormányzatának
támogatásával,
a Csepeli Városkép Kft.
kiadásában megjelent
az Egy szelet Csepel
című könyv!

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.

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!

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

Tanévnyitó
Istentiszteleti Ünnep
Időpont: szeptember 8-án, 10.00 órától
Helyszín: Csepeli Szurkolói Aréna
(Szent Imre tér – HÉV megálló mellett)

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!
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

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!

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

TANFOLYAMOK A NYÁRON
JÚNIUS 24. – AUGUSZTUS 26.
IDŐSEK TORNÁJA HÉTFŐ 8.00–9.00
ALAKFORMÁLÓ TORNA HÉTFŐ 18.30–19.30

Szeretettel hívunk erre az alkalomra a csepeli
és a szigetszentmiklósi gyülekezetek nevében!
Elérhetőségeink:
Sinkovicz Sándor: 06 20 886 1997 / sisondor@gmail.com
Paróczi Zsolt: 06 20 411 1096 / paroczi@t-online.hu

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
11:00
11:30
12:00
13:00
13:30
14:30
16:30

A csodaszarvas meséje – a Holdfű Színház gyermekműsora
A Vértes Egyesület Szent István-kori lovas, páncélos bemutatója
Testvérvárosi üzenetek érkeznek ejtőernyősök közreműködésével
Ünnepi kenyérszentelés
A Salamon Történelmi Club haditornája
Szép magyar dallamok Geier Ildikó és zenésztársai előadásában
Zenél a Retróleum Zenekar
Az ulánbátori Mongoljingoo és a lengyelországi ZPiT Rochy táncegyüttesek
vendégszereplése
17:30 Solymászbemutató

Szabadságkoncert: Edda Művek

19:30
21:15 Tűzijáték

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

Borbély Lénárd

Csepel polgármestere

