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A csepeli önkormányzat folytatja ki-
emelt beruházási projektjét, az út-, 
járda- és csapadékcsatorna-építést a 
kerületben, amely újabb szakaszához 
érkezett: augusztus utolsó napjától 
használhatják az autósok a mintegy 670 
méteren megújult Popieluszko utcát. 
Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
a beruházás az iskolai szünet első nap-
ján, június 15-én indult, s iskolakez-
désre befejeződött. Az utca teljesen új 
útburkolatot kapott, kapubeállókat, va-
lamint másfél méter szélességű járdát 
is építettek. Mindkét oldali szegélyt le-
cserélték, korszerűsítették a vízelveze-
tést és rendezték a zöldfelületet. Az út-

felújítást tavalyra tervezte a kerület, ám 
az M0-s akkori fejlesztési munkái, és a 
kialakult hatalmas dugó miatt el kellett 
halasztani, s bár idén sem sokat javult a 

helyzet, az út felújítását már nem lehe-
tette tovább halasztani. A beruházás 50 
milliós állami támogatásból és közel 
300 milliós önkormányzati forrásból 
újult meg. 

Horváth Gyula, a Demokratikus Ko-
alíció elnöke ezt a felújítást sem tá-
mogatta, mert szerinte a Popieluszko 
utca „gyér forgalmú, és a kerület át-
menő közlekedését egyáltalán nem be-
folyásolja.” 

A Királyerdő úton is folynak az épít-
kezések a Hollandi úttól a Szentmik-
lósi út felé haladva.

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Lezárult 
a 3. Csepeli Konzultáció
Sokan töltötték ki a konzultációs íve-
ket, a kérdések megválaszolására 
augusztus 31-éig volt lehetőség: most 
a vélemények összesítése történik. A 
konzultáció eredményéről lapunkban 
is beszámolunk. 

Elkészült 
a Popieluszko 
utca felújítása

Költözik a kormányablak
A Csepel Plazában található kormányablak költözés miatt szeptember  
11-étől nem fogad ügyfeleket. Szeptember 20-ától új helyszínen, a 
Szent Imre tér 11. szám alatt érhető majd el. 

A költözés ideje alatt az elkészült okmányokat a XXI. kerületi hivatalban 
(Szent Imre tér 3.) lehet átvenni a következő időpontokban: hétfőn 7 és 
17 óra, keddtől csütörtökig 8 és 16.30, pénteken 8 és 13 óra között. 

További információ: www.kormanyablak.hu

Átadták a kívül-belül megújult Tán-
csics Mihály utcai háziorvosi ren-
delőt. Az önkormányzat több mint 
156 millió forinttal járult hozzá a 180 
millió forintos beruházáshoz. 

Borbély Lénárd polgármester beszé-
dét azzal kezdte, hogy az önkormány-

zat 2010 után együttműködve a magyar 
kormánnyal és a fővárosi önkormány-
zattal számos fejlesztést valósított meg, 
amelynek köszönhetően Csepelt már 
nem az utolsó kerületek között tartják 
számon. Példának hozta fel a Rákóczi 
Kertet, amely más kerületekből is vonz-
za a látogatókat. Hamarosan kezdetét 
veszi a IV. Városrehabilitációs Prog-
ram, amely már a harmadik panel-reha-
bilitáció lesz, amelyet ez a városvezetés 
hajt végre. Majd ismertette az Egész-
séges Budapest Program főbb elemeit, 
amely szerinte Csepel életében az eddi-
gi legnagyobb egészségügyi beruházás. 

Milyen fejlesztések várhatók?
A két milliárd forint értékű program-
nak köszönhetően – amelyhez az ön-
kormányzat 191 millió forinttal járul 
hozzá – a Vermes Miklós utcai telep-
hely földszintjén egy gyermekpul-
monológiai rendelőt alakítanak ki és 
elindul a felnőtt tüdőgyógyászati szak-
rendelés, valamint megújul a belgyó-
gyászati szakrendelés és a sürgősségi 

ambulancia is. Bevezetik a kúraszerű 
ellátást, és mentálhigiénés központot 
alakítanak ki. A Görgey Artúr téri 
telephelyen pedig egynapos sebésze-
tet hoznak létre és digitalizálják a ra-
diológiát. Továbbá az önkormányzat 
mintegy fél milliárd forint értékben új 
orvosi eszközöket is vásárol. 

Támogatás és önerő
A Táncsics Mihály utcai rendelő és 
gyógyszertár külső felújítása 51,5 mil-
lió forintba került, amelyhez az ön-
kormányzat több mint 24 millió forint 
támogatást nyert el. A belső felújítást 
az önkormányzat saját erőből finan-
szírozta, amely 128 millió forintba 
került. Mindkét épületet új, energeti-
kai követelményeknek megfelelő nyí-
lászárókkal szerelték fel. Megtörtént a 
burkolatok, a vizesblokkok, a gépészeti 
berendezések cseréje, öltözőt és fekte-
tőt alakítottak ki. Megújultak az elekt-
romos vezetékek és a légkondicionáló 
is, továbbá új informatikai- és betegirá-
nyító rendszert is telepítettek. • Lass

Megújult a Táncsics Mihály 
utcai háziorvosi rendelő

Az utca teljesen új 
útburkolatot kapott, 
kapubeállókat, 
valamint másfél méter 
szélességű járdát is 
építettek

fotó: G
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ség légoltalmi felkészültségével és a 
szőnyegbombázások következménye-
ivel. A tárlaton képet kaphatnak az 
ország német, majd szovjet megszál-
lásáról is. 

A polgármester biztatta a csepelieket, 
hogy minél többen tekintsék meg a ki-
állítást. A korábbi, az 1956-os emlék-
kiállítást több mint ötezren keresték 
fel az eltelt három esztendőben. „Bár 
nyomasztó a téma, az idősebbeknek az 
életük nehéz napjai juthatnak eszük-
be, a fiatalabbaknak pedig jó alkalom 
arra, hogy benyomást szerezzenek a 
háború borzalmairól.”

A polgármester ezt követően köszön-
tött három idős csepelit, akik 1944-
ben átélték a bombázásokat. Dr. Fehér 
Elekné a Weiss Manfréd úton lakott 
a szüleivel és testvérével. Édesapja, 
dr. Bárdos Elemér Csepel egyik kör-
zeti orvosa volt. Horváth Lajosné a 
Csőgyár utcában lakott a családjá-
val. Édesapja a Weiss Manfréd Gyár 
szakembereként dolgozott. Szűcs An-
tal a Királyerdőben élt a családjával. 
Műszaki pályáját Csepelen, a Weiss 
Manfréd Repülőgép- és Motorgyárban 
kezdte a háború idején. 

A tárlat létrejöttének főtámogatói: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzata és a HungaroControl 
Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 
A kiállítás létrehozásáért köszönet 
illeti a Csepeli Városkép Kft. és a 
Csepeli Városgazda Zrt. munkatár-
sait. • CSA

A második világháború csepeli áldo-
zataira emlékeztek szeptember 2-án 
a kerületben: először a Szent Imre 
téri második világháborús emlékmű-
nél, majd a Tamariska-dombon talál-
ható Büszkeségpontnál. Itt a háború 
befejezésének évfordulóján kiállítás 
nyílt Csepel 1944 címmel, mely a 75 
évvel ezelőtt történt bombázásokat 
és azok következményeit mutatja be. 

Bunker a domb alatt
A Tamariska-domb sokat szépült az 
elmúlt években; országos védettséget 
kaptak a helyi természeti értékek. A 
területet bekerítették, díszkapuval lát-
ták el, a dombtetőn Kálváriát állítottak 
fel. A domb alatti óvóhelyen három 
évvel ezelőtt nyílt meg az 1956-os for-
radalom és szabadságharc csepeli ese-

ményeit és hőseinek emlékét bemutató 
tárlat. A muzeális hely most a Csepel 
1944 című kiállítással bővül, amely 
azoknak állít emléket, akik 75 évvel 
ezelőtt áldozatul estek a községet ért 
légitámadásoknak. Az angol és ame-
rikai légierő gépei több ízben támad-
ták Csepelt. A szőnyegbombázások 
főleg a Weiss Manfréd Gyárat érték, 
de használhatatlanná tették a posztó-
gyárat és a papírgyárat is. Rengeteg 
család otthona is elpusztult – idézte fel 
az eseményeket Borbély Lénárd pol-
gármester köszöntőjében.  

Emlékek a múltból
A gyárak környékén lakók az üzemek 
bunkereibe menekültek a légiriadók 
elrendelése után, mások a község nyil-
vános óvóhelyein vagy pincékben, 
lefedett vermekben találtak menedé-
ket. A Tamariska-domb alatt kisebb 
bunker már a háború alatt létezett. A 
látogatók a domb alatt ismerkedhet-
nek meg mostantól a csepeli hadiipari 
termelés főbb gyártmányaival, a köz-

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Csepel 1944 – kiállítás  
a községet ért bombázásokról

Nyitott napok 
tárlatvezetéssel
A Csepel 1944 című tárlatot 
szeptember 7-én, 14-én és ok-
tóber 5-én – szombati napokon 
– 10 és 16 óra között látogathat-
ják az érdeklődők bejelentkezés 
nélkül. Ezeken a napokon 11, 13 
és 15 órakor tárlatvezetés is 
várja az érdeklődőket.

fotó: GM
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Az elmúlt öt évben szinte teljesen 
megszűnt a munkanélküliség, jelen-
tősen csökkent a földutak száma, 
szépültek a közterületek. Megújultak 
az óvodák, folyamatosak a városre-
habilitációs és panelprogramok, fel-
újítják az orvosi rendelőket. Minden 
korosztály problémájára érzékenyek, 
de az idősek és a gyerekek kiemelt 
figyelmet kapnak. Csepelt egyre in-
kább a legélhetőbb kerületek között 
emlegetik – mondta el a Borbély 
Lénárd polgármester, aki ezt a munkát 
szeretné folytatni. Kiemelte: a sike-

res folytatáshoz csapat kell, többség 
a fővárosban és a képviselő-tes-
tületben. Ezért kéri Tarlós István
és az egyéni képviselőjelöltjeik tá-
mogatását. Második interjúnkban 
a biztonságunkról, pihenésről és 
kikapcsolódásról, a piacról, égető 
problémákról beszéltünk.

Az elmúlt években messze átlag fe-
letti volt Csepel felértékelődése. Egy 
kisebb csepeli lakás négy-hat millió 
forinttal ér többet, mint öt éve. Ezt 
alátámasztja, hogy szemmel látható 

a fejlődés. Amikor azzal támadnak, 
hogy túl látványosak a fejlesztések, 
azt mondom, hogy erre nálunk is 
szükség van. Talán nem fontos a külső 
akkor is, amikor társat választunk? A 
külcsínre továbbra is törekedni fogunk 
– emelte ki Csepel polgármestere. 

A közbiztonság növelése kiemelt cél. 
A rendszámfigyelő kamerákkal csök-
kent a vagyon elleni bűncselekmények 
száma. A térfigyelő kamerák megelő-
zésre jók: az a legjobb, ha egy bűncse-
lekmény meg sem történik. Autókat, 
bicikliket, robogókat adunk az utcákon 
szolgáló rendőröknek. Járőrszolgálato-
kat fizetünk a problémás helyeken. A 
központban például az alkoholfogyasz-
tás okoz gondot, főként éjszaka. A rend-
szerváltás óta mi voltunk az elsők, akik 
ez ellen felléptünk. Hamarosan, egy új 

törvénnyel korlátozni tudjuk 
az alkoholárusítás idejét. 2010 
után ugyanitt megszüntettük 
a „kőfalnál” a bolhapiacot, és 
folyamatos a járőrözés a Sétá-
ló utcánál. 

A piacot 2002-ben újították 
fel. Sajnos a beépített anya-
gok rossz minőségűek. Túl 
sok a farost lemez, főként a 
tetőben, ami szétázott. Télen 
túl hideg, nyáron túl meleg, 
gépészet nincs hozzá, 2002-
ben kihagyták. Elkezdtük a 
piac fejlesztését, amit foly-
tatni fogunk, mert szeretnénk 
kényelmesebbé tenni az áru-
soknak, vásárlóknak egya-
ránt. A parkolási lehetősége-
ket is bővítjük. 

Szomorú, hogy dühöt váltott ki az el-
lenzékből a csillagtelepi szabadidőpark 
építése. Pedig teljes egészében fővárosi 
pénzből készül. Ez a kötözködés szo-
morított el a legjobban az elmúlt évek-
ben. A kalózhajós játszótér bővítését 
a Párbeszéd képviselője javasolta. A 
buszvárók építését az LMP képviselő-

je. A problémás nyárfák kivágása és 
nemes fákra cserélése a Jobbik kérése 
volt. Mi nem azt néztük, hogy ki mit 
javasol, hanem hogy mi a javaslat. Eh-
hez képest azzal is támadtak, hogy nem 
figyelünk az ellenzékre. Ez így méltat-
lan. Húsz évig hallgattuk azt is, hogy 
milyen fontos az egészséghez a sport, a 

pihenés. Most meg azt hallgatjuk, hogy 
szégyelljük magunkat, mert a csepeli-
ek normális körülmények között fociz-
hatnak, kézilabdázhatnak, úszhatnak, 
kenuzhatnak, és igen, birkózhatnak 
is. Szerintem a sport, az aktív pihenés 
pártfüggetlen és jó dolog – emelte ki 
Borbély Lénárd. • TK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Szemmel látható  
marad a változás

A következő hetekben igyekszünk nyomon követni az önkormányzati választással kapcsolatos kampányt. 
Azt kérjük a választásokon induló pártoktól, hogy rendezvényeikről küldjenek tájékoztatást lapunk számára,  

hogy azokról hírt adhassunk.

Önkormányzati 
választás 2019

Borbély Lénárd és csapata  
a piacnál várták a támogatóikat

Thürmer Gyula vagyok, a 
Munkáspárt elnöke és fő-
polgármester-jelöltje. Cse-
pelen jól ismernek, hiszen 
ahogyan az elmúlt években 
olyan sokszor, úgy most is 
gyakran találkozhatnak ve-
lem a piacnál, a rendelőnél 
vagy éppen a sétálóutcán. 
Az elmúlt harminc év ne-
hézségei ellenére Csepelben 
van méltóság, Csepel meg-
érdemli, hogy megfelelően 
érvényesíthesse az érdekeit.

Tisztaságot mindenütt! – így 
szól a programom első pont-
ja. Ahogy egész Budapest-
nek, úgy Csepelnek is jár, 
hogy lakói tiszta, rendes kör-
nyezetben élhessenek. Szük-
ség van ügyeletes, nyilvános 
illemhelyekre városszerte, 
ez az alapvető probléma jól 
ismert a kerületben is, még-
is kevés szót ejtenek róla a 
döntéshozók. 

Rendet a városban! Csepelen 
sokszor hallottam, hogy késő 
esténként élhetetlenné válik 
például a sétálóutca, kosz, 
zaj keseríti meg a lakók éle-
tét, akik saját és tulajdonuk 
biztonságát is veszélyben ér-
zik, nem ok nélkül.

Megfizethető bérlakásokat! 
Rendes utakat! A csepeliek-
nek is járnak a kulturált, el-
érhető lakhatási lehetőségek, 
nem beszélve a hatékony 
közlekedésről a kerület és 
a város többi része között. 

Csepel versenyképessége, 
lakóinak életminősége szem-
pontjából is kulcsfontosságú 
ez az ügy. A probléma fon-
tos része az utak minősé-
ge, a még mindig meglévő 
földutak, valamint a tömeg-
közlekedés gondjai is. Ha 
már életminőségről ejtünk 
szót: örülünk, ha Csepel új 
sportlétesítményekkel gaz-
dagodik, de nem lényegtelen, 
hogy mindehhez hozzáférje-
nek maguk a csepeliek is.

Harmóniát a közéletben, 
párbeszédet az itt élőkkel! 

Ha bent leszünk az önkor-
mányzatokban, erőt és tá-
mogatást kapnak azok, akik 
ma az önkormányzaton és 
a parlamenten kívül próbál-
nak változtatni az életükön.

Akik biztonságra, jobb fize-
tésre, tisztességes nyugdíjra, 
rendes életre vágynak. Ma 
Magyarországon a dolgozóé 
csupán az, amiért meghar-
col. Gondolják csak végig, 
hogy mit ígértek Önöknek 
a pártok és a valóságban 
mit kaptak tőlük! Miért re-
mélhetnénk, hogy majd a 

gazdagok, a milliárdosok 
pártjai nekünk akarnak jobb 
életet teremteni? Miért és 
meddig várunk még ajándé-
kot másoktól ahelyett, hogy 
sorsunkat saját kezünkbe 
vennénk?

Ellenőrzést a közkiadások 
felett! A budapestieknek, a 
csepelieknek joguk van tud-
ni, hogyan és mire költik az 
önkormányzatok a pénzt. 
Elegünk van a mutyikból, 
a korrupt politikusokból! A 
korrupció elleni harc azon-
ban nem merülhet ki abban, 
hogy az éppen hatalmon le-
vők elődeik körmére néznek 
– az embereknek kell ellen-
őrizniük a kiadásokat. Hi-
szen miért arra szavazzunk, 
hogy kinek jusson a nagyobb 
falat? A változás az lenne, ha 
az ország kenyerét mi osz-
tanánk el, vagy legalábbis 
beleszólhatnánk abba, hogy 
kinek mennyi jusson.

Támogassák a Munkáspár-
tot! Azért indulok a főpol-
gármesteri székért, mert úgy 
látom, hogy többet tudnék 
az emberekért tenni, mint az 
eddig ismert jelöltek. Kel-
lenek az új épületek, kell 
Budapestnek a múzeumi ne-
gyed, sőt parkok, fák és vi-
rágok is kellenek. De mindez 
nem elég! Az embereknek 
érezniük kell, hogy ez értük 
van. Jogot és lehetőséget kell 
kapniuk a város jövőjének 
eldöntésében.

Thürmer Gyula: 
párbeszéd kell 
az emberekkel

fotó: M
unkáspárt
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Szenteczky János és Bangóné Borbély 
Ildikó polgármesterjelöltje, Erdősi Éva. 
Az eddig megismerhető információk 
szerint Pécsről költözött Csepelre 2002-
ben. Honlapja szerint a bajba jutott de-
vizahiteleseknek ígér szakmai segítsé-
get. A hozzá fordulóktól az első órára 
25 ezer forintos, a továbbiakban pedig 
félóránként tízezer forintos szakértői 
díjat kér a tanácsadásért cserébe. 2019. 
június 25-én a csepeli MSZP leváltotta 
Takács Mónika polgármesterjelöltet, 
aki szembe került Szenteczky Jánossal 
és Bangóné Borbély Ildikóval. Ekkor 
lett Erdősi Éva az MSZP új jelöltje. 

Keveset beszél a terveiről. Ígéreteinek 
többsége nem a csepeli önkormányzat 
hatáskörébe esik. Ennek az lehet az 
oka, hogy az ellenzék az elmúlt másfél 
évben az elérhető pozíciókért harcolt 
egymással. Közös program kidolgo-
zására érthető módon így nem jutott 
idő. A politikusnő ráadásul Szentecz-
ky kezébe adná a gazdasági 
döntéseket és erőforrásokat, 
amitől a többiek egyelőre ide-
genkednek. 

Az ellenzék a győzelmük ese-
tére a csepeli uszoda bezárá-
sát és a strand fenntartásának 
megszüntetését ígéri. Ezzel 
megszűnne a csepeli nyugdí-
jasok ingyenes belépője is. A 
strandfejlesztések és a fürdő 
fenntartásának leállításával 
az jobb esetben csak nyáron 
lenne nyitva, rosszabb eset-
ben megszűnne. Egy alka-
lommal már volt privatizáció 
a strand földterületéből, tehát 
a felparcellázás és kiárusítás 
sem zárható ki. Erdősi Éva a 
strandfenntartás összegét egy 
CT-berendezés vásárlására 
és fenntartására költené. Ez 
költségek tekintetében olyan 

nagyságrendi különbség, mintha vala-
ki azért nem engedné a gyerekét tábor-
ba vagy nyaralni, hogy abból a pénzből 
új autót vegyen. Nem csoda, hogy az 
ígéret részletezése elmaradt. 

A csepeli HÉV fejlesztési ígérete vi-
szont Erdősi Évának kevés: tovább is 
építené azt, egészen az M0-sig. Ezt a 
sokmilliárdos fejlesztést viszont úgy 
követelné a HÉV-et fenntartó államtól, 
hogy egyébként minden csepeli állami 
beruházást, fejlesztést megakadályoz-
na az észak-csepeli új hídtól kezdve a 
Kis-Duna-partra tervezett új evezős-
pályáig. Az észak-csepeli fejlesztések 
megakadályozása megegyezik Kará-
csony Gergely kormányellenes prog-
ramjával. 

A harmadik eddig megismert terv az, 
hogy az önkormányzati lakások meg-
vásárlását megtiltanák, a lapostetős, 
négyemeletes házakra pedig új szinte-

ket húznának fel. Az elképzelés szerint 
a vállalkozók önkormányzati enge-
déllyel, piaci alapú lakásokért cserébe 
szociális lakásokat építenének. Ezt a 
tervet az nehezíti, hogy Csepelen ilyen 
önkormányzati ház nincs. Vagyis el-
méletben sem lehetséges a kivitelezés. 

A szövetségesek ígéreteiben a csepeli 
DK jár élen. Horváth Gyula pártel-
nök nemcsak a strand fenntartását, de 
a Rákóczi Kert, a kalózhajós játszótér 
és a KRESZ-park fenntartását is so-
kallja, azokat is megszüntetné. A Rá-
kóczi Kertet talán még bérbe lehetne 
adni vállalkozóknak, így fizetős lehet-
ne az eddig ingyenes belépés. A többi 
játszótér viszont pár év alatt olyan le-
pusztult romhalmazzá válna, amilyen a 
KRESZ-park volt a felújítása előtt. • TK

Nyakunkon az október 13-ai önkor-
mányzati választás, ahol Csepel sorsá-
ról döntenek a választópolgárok újabb 
öt évre. A jelenlegi városvezetés bár 
számos fejlesztést, beruházást végre-
hajtott, de többsége silány minőségben, 
többszörösen túlárazva került kivitele-
zésre és átvételre. A lakosok igényeivel 
sokszor szembe menve, a prioritásokat 
figyelmen kívül hagyva szórta-szórja a 
pénzt látványberuházásokra, miközben 
értékes ingatlanokat játszik át magán- 
vagy alapítványi kézbe. Számtalanszor 
olvashattuk itt is, ahogy ekézték a ko-
rábbi városvezetést az önkormányzati 
vagyon elkótyavetyélése miatt. Most 
viszont ugyanezt csinálják: például a 
birkózócsarnok Németh Szilárd ma-
gánalapítványának tulajdonába kerü-
lése egy értékes ingatlanon, amelynek 
beépítését pontosan ők ellenezték még 
ellenzékben.

A másik oldalon kialakult egy összefo-
gás, ami lehetett volna jó is, a csepeli 
lakosok érdekeit szolgáló szövetség. 
Azonban minden erre irányuló törek-
vést lesöpörtek a pártvezetők. Egy min-
den ellenzéki párt által támogatott és 
bejelentett polgármesterjelöltet lecse-
réltek egy kétes hátterű, a lakosok által 
egyáltalán nem ismert jelöltre. Ez elin-
dított egy lavinát az ellenzéki oldalon.

Sokan támadják Pákozdi József pol-
gármesterjelöltet amiatt, hogy nem az 
ellenzéki összefogásba állt be, hanem 
civilként kíván indulni. Szeretnénk ezt 
a kérdést itt is megválaszolni, ezért az 

ő közleményét idéznénk: „Az összefo-
gás tárgyalásain mindaddig részt vet-
tem, amíg esélyt láttam arra, hogy egy 
olyan szövetséget kössenek a különböző 
pártok képviselői, ami a kerület érdeké-
ben köttetik és nem a bukott politikusok 
visszahívására, magas pozíciókba eme-
lésére irányul. Azután léptem ki a Job-
bikból, hogy Takács Mónikát egyéni 
érdekek miatt eltávolíttatta Szenteczky 
János, majd egy olyan jelöltet akartak 
lenyomni a torkunkon, aki számunkra 

elfogadhatatlan. Az egyik utolsó tár-
gyaláson, amin még részt vettem, je-
leztük, hogy amennyiben Erdősi Éva 
marad a jelölt, sem én, sem Klocsko 
Katalin és a csepeli Jobbik-alapszer-
vezet nagy része nem fogja támogatni 
az összefogást. Takács Mónika volt a 
garancia arra, hogy a 2010 előtt, a ke-

rületnek komoly ká-
rokat okozó vezetők 
nem kerülnek vissza 
zsíros pozíciókba. 
Amiért osztotta ezen 
nézetünket, eltávolí-
tották őt.”

Összefoglalva: nem 
állunk semelyik párt 
mellett sem! Tag-
jaink kétharmada 
korábban nem poli-
tizáló lokálpatrióta. 
Civil kontrollt aka-
runk a testületben, 
amellyel elérhetjük, 
hogy a jövőbeli be-
ruházások ne le-
gyenek haszontala-
nok, túlárazottak, 
a lakosság érdekeit 
figyelmen kívül 
hagyók. 2014-ben 
36 ezer ember nem 
ment szavazni. Vél-
hetően nem látott 
arra érdemes alter-
natívát. Mi ezen em-
bereket szeretnénk 

megszólítani. Tehát visszautasítjuk azt 
a vádat, hogy a kormánypártiakat erő-
sítjük, az ellenzéki összefogást gyen-
gítjük! A mi célunk egyedül a csepeli 
lakosok képviselete, akaratuk érvénye-
sítése. Amennyiben valódi változást és 
fejlődést szeretnének, szavazzanak je-
löltjeinkre októberben 13-án!

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019 ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Október 13-án szavazzon a Csepeliek a Csepeliekért, 
A Buckai Szövetség Egyesület civilszervezet csepeli jelöltjeire!                                                                                                                  

Máthé 
László 11.vk.

Szécsényi 
János 2.vk.

Vincze 
Imre1.vk.

Dr. Tenk 
András 5.vk.

Árva 
Raimund 3.vk.

Pákozdi József
POLGÁRMESTER JELÖLT

10.vk.

Szűcs 
Sándor 6.vk.

Balog 
Ida 7.vk.

Klocsko 
Katalin 9.vk.

Nemes 
FERENCNÉ 8.vk.

Somogyvári 
Andrea 4.vk.

Dr. Bükkösi 
Ferencné12.vk.

Még mindig nincs átfogó programja  
az ellenzéki összefogásnak

Erdősi Éva polgármesterjelölt 
közösségi oldala:

Azt kérjük a választásokon induló pártoktól, hogy rendezvényeikről küldjenek tájékoztatást 
lapunk számára, hogy azokról hírt adhassunk.

fotó: facebook

Miért alakult meg 
egy tízéves egyesület  
csepeli szervezete 
hirtelen?

Pákozdi József és civil 
jelöltjeinek közösségi oldala:

Erdősi Éva és segítői a Szabadság téren várták augusztus 31-én szimpatizánsaikat
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Weiss Manfréd gyártelepén 
1896-ban alakult meg tíz em-
berrel a Lőszergyári Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület, mely 
a gyár tűzvédelmét volt hiva-
tott ellátni. Az idők folyamán 
rohamosan gyarapodó gyár 
megkövetelte az állandóan 
tűzőrségben levő személyzet 
növelését, így 1904-től már 
több mint száz ember tarto-
zott az egyesülethez, mely 
a háborúra való felkészülés 
idején 360-ra emelkedett. 

1916-ban beszerezték az első 
benzinmotoros fecskendőt, 
melynek használatához szer-
tárakat és földalatti beton 
víztartályokat létesítettek, 
valamint bővítették a telep 
vízvezeték-hálózatát. A le-
génység hat kerületre osztva, 
24 órás szolgálatban látta el 
a gyár tűzőrségét, két kerék-
páros járőr segítségével. A 
kerékpáros vonulóállomány 
bevezetését segítette, hogy a 
telepen jól járható szilárd bur-

kolatú utak voltak. A járőrök 
feladatai közé tartozott a tűz-
csapok és a földfelszín alatti 
víztartályok vizsgálata, va-
lamint jó megközelíthetősé-
gük ellenőrzése. 

Az őrszemek – az egyéni 
felszerelésen túl – egy-egy 
Totál és Minimax típusú, 
háton hordozható tűzoltóké-
szüléket, valamint kerékpárt 
kaptak, amelyeknek a cso-
magtartóján egy húsz méter 
hosszú nyomótömlőt helyez-
tek el. Ezekkel a járőrök – a 
napi ellenőrzésen túl – gyors 
beavatkozásra voltak képesek 
és szinte minden fajta (zsira-
dék, kátrány, olaj által oko-
zott) kisebb tüzet el tudtak 
oltani. A gyár adta lehetősé-
geket maximálisan kihasz-
nálva – az országban elsőként 
– helyben készült kerékpáro-
kat, nem sokkal később pedig 
motorokat kaptak a tűzoltók 
a leghatékonyabb munkavég-
zés érdekében. • MK

AKTUÁLIS TÖRTÉNELEM/PROGRAM

Legalább nyolcszorosan büntetett előé-
letű férfi jelent meg a csepeli DK-Mo-
mentum-MSZP-Jobbik-LMP kampány-
csapatában, és lophatta meg egy másik 
ellenzéki szervezet vezetőjét. Hazafi 
Attila 2013 februárjában négy év bör-
tönt kapott befolyással való üzérkedés 
miatt. Lehetséges, hogy csepeli vállal-
kozókat is megkeresett, és pénzért cse-
rében megbízásokat ígért nekik a győ-
zelmük esetére. Amennyiben valakit 
megkárosított a képeken látható férfi, 
kérjük, jelentkezzen a rendőrségen!

Július 28-án telefonon hívták Csizek 
Csabát, az ellenzéki Buckai Szövetség 
Egyesület vezetőjét. A hölgy az MSZP 
központjából kereste. Azt kérte, hogy 
találkozzon Hazafi Attilával, a párt ta-
nácsadójával. Hazafi hamarosan jelent-
kezett, ám elutasította, hogy nyílt helyen 
találkozzanak. Tárgyalás közben – állí-
tása szerint – telefonon beszélt Komjáthi 
Imre MSZP-alelnökkel és más politiku-
sokkal is. Mindeközben pedig – mint 
kiderült – ellopta vendéglátója bakkár-
tya-adatait, amivel többször is fizetett a 
Tinderen (társkereső oldal) – mondta el 
Csizek Csaba a Csepel.hu-nak.

Amikor kiderült, hogy elfogyott a pénz 
a kártyájáról, a Csizek úr a bankba si-
etett. Ott megmutatták neki a tudtán 
kívüli átutalásokat. Azt is, hogyan so-
rakoznak a bank rendszerén az újabb 
tételek. „Felhívtam az MSZP-s tanács-
adót, aki nem tagadta, hogy ő használta 
a bankkártya-adataimat. Ám azt állítot-
ta, hogy csak kisebb összeget költött a 
bankszámlámról, és azt is vissza akarta 
adni. Napokig hitegetett, de aztán nem 
fizetett vissza semmit” – mondta el Csi-
zek Csaba a Csepel.hu-nak.

Az egyesület vezetője a szocialistákat 
is megkereste. Ők azt mondták, hogy 

ha a Hazafi meglopta, akkor az magá-
nügy. Végül a bank fizette vissza a 63 
ezer forintos kárát, ő pedig rendőrségi 
feljelentést tett. Kérdésre válaszolva 
Hazafi Attila azt sem tagadta, hogy 
őt marasztalta el 2013-ban a Szegedi 
Ítélőtábla folytatólagosan elkövetett be-
folyással való üzérkedés bűntettében.

Az ellenzék tagad
Miután a sajtóban megjelent, hogy a 
kampánycsapatban felbukkant Hazafi 
Attila sokszorosan elítélt bűnöző, a cse-
peli MSZP többpárti közleményt adott 

ki. Állításuk szerint sem ők, sem a töb-
bi párt nem áll formális kapcsolatban 
vele. „Felszólítjuk a Fideszt, hogy fejez-
ze be a csepeli demokratikus ellenzék 
lejáratását célzó hazug mocskolódást!” 
– írták. Csakhogy a fényképeknek 
nincs pártállásuk. Azokon pedig látha-
tó, hogy hol a fővárosi kampánycsapat 
pólójában, hol MSZP-s pólóban, min-
dig a kampánycsapat tagjaként, rend-
szeresen MSZP-s, DK-s, momentumos, 
LMP-s politikusokkal mutatkozik az 
ismét bűncselekménnyel vádolt férfi.

A csepeli ellenzék ráadásul elfogadta a 
rovott múltú politikusokat. A szocialis-
tákról mindenki tudta, hogy a csepeli 
kettős gyilkosság belső leszámolás volt. 
Ismert, hogy az MSZP egyik csepeli 
politikusa pedofil bűncselekményeket 
követett el. A listás jelöltek között van 
Szenteczky János, akit aljas indokból, 
nagy nyilvánosság előtt, felbujtóként 
elkövetett rágalmazás bűncselekmé-
nye miatt ítéltek el jogerősen. Ő hűtlen 
kezelés vádjával áll még büntetőeljá-
rás alatt. Takács Krisztiánt korrupciós 
bűncselekmény, becsületsértés vala-
mint magánokirat-hamisítás miatt is 
elítélték. Horváth Gyulát, az ellenzéki 
pártok DK-s listavezetőjét – igaz őt első 
fokon – szintén elítélték rágalmazás mi-
att. Az ellenzékből csak a Momentum 
idegenkedett az erkölcsileg felvállal-
hatatlan jelöltek miatt, de csak addig, 
amíg kaptak egy jobb listahelyet.  • TK

Többszörösen elítélt 
férfi az ellenzéki 
kampánycsapatban

Tűzőrség a Weiss 
Manfréd Művekben

tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

A VIRTUÓZOK CSEPELEN
HANGVERSENYRE

 
 

Időpont:
2019. szeptember 14. (szombat) 19 óra

 
Helyszín:

Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
sportcsarnoka

(Csepel, Simon Bolivár sétány 4-8.)
 

Közreműködik:
a Csepeli Szimfonikus Zenekar

Szólisták: 
Lugosi Dániel Ali,

a Virtuózok 2014 abszolút győztese
Balázs-Piri Soma, 

a Virtuózok 2018 korcsoportgyőztese
Vezényel: Medveczky Ádám

Kossuth- és Liszt díjas karmester, érdemes művész

Műsoron:
Mozart: Figaro házassága – Nyitány

Mozart: A-dúr klarinétverseny
Mozart: D-moll zongoraverseny

Haydn: Üstdob szimfónia

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Kerékpáros járőrök szolgálatban
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A Karácsony Sándor Általános Iskolá-
ban tartották szeptember elsején a köz-
ponti tanévnyitó ünnepséget, amelyen 
köszöntötték az elsősöket, Borbély
Lénárd polgármestert, Morovik Attila 
alpolgármestert, Tóth János tankerü-
leti igazgatót, a kerületi oktatási in-
tézmények vezetőit, valamint a meg-
jelenteket. 

A polgármester köszöntő szavai után 
Zádorvölgyiné Szabó Ildikó intéz-
ményvezető Móricz Zsigmond szava-
ival nyitotta meg az új tanévet: „Én 
azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, 
mint valakit megtanítani valamire, amit 
nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”

Ahogy már hagyomány, a tanévnyitó 
végén elültették az elsősök fáját. • A.Zs.

ISKOLA ISKOLA

A Jedlik Ányos Gimnázi-
um – átalakításának kétéves 
időszakára – az egykori Fo-
dor József iskola Tejút utcai 
épületbe költözött, amit tel-
jesen felújítottak, moderni-
záltak.  A magyar kormány 
nettó 770 millió forintot 
szánt a teljesen lerobbant ok-
tatási intézmény felújítására, 
azért, hogy a Jedlikesek a 
legjobb körülmények között 
élhessék diákéletüket, a ne-

velőtestület pedig optimális 
környezetben oktathasson. 

Nemrég ülésezett a Jedlik 
Ányos Gimnázium társa-
dalmi egyeztető fóruma, 
amelynek keretében bejár-
ták az ideiglenes Tejút utcai 
intézményt és környékét: 
egyirányúsított utca, új par-
kolóhelyek, biciklitároló, 
megerősített, kamerás riasz-
tórendszer, teljesen felújított 

tantermek, folyosók, kor-
szerű világítás, új bútorok, 
német technológián alapuló, 
légkondicionált konténer-
termek várják a diákokat 
és tanárokat. Az építtetők 
folyamatosan egyeztettek 
az iskolavezetéssel, a tan-
testülettel és a diákönkor-
mányzattal. A társadalmi 
egyeztető fórum arra kéri 
az önkormányzatot, a tan-
testületet, a diákokat és a 

szülőket, hogy a szorgalmi 
időszakban is működjenek 
együtt, vigyázzanak az is-
kolai környezetre, segítse-
nek az esetlegesen felmerülő 
nehézségek leküzdésében. 
A Jedlik Ányos Gimnázium 
teljes modernizálása a cse-
peliek, sőt az egész magyar 
köznevelés közös ügye, a 
sikeres megvalósítás közös 
felelősségünk – hívták fel rá 
a figyelmet.

Szép eredményeket értek el a magyar 
versenyzők az oroszországi Kazany-
ban megrendezett szakmák világbaj-
nokságán, amely augusztus 27-én ért 
véget. A magyarok még sohasem sze-
repeltek ilyen jól, mint most. Az orszá-
gok közötti versenyben Magyarország 
az első harmadban végzett, huszadik 
lett. Krehely István, a Weiss Manfréd 
iskola villanyszerelője szakmájában 
a negyven versenyző közül a tizen-
ötödik helyet szerezte meg, egyben 
kiválósági érmet kapott. Krehely Ist-
ván a Budapesti Komplex Szakképzé-

si Centrum (BKSZC) Weiss Manfréd 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 
és Kollégiuma végzős tanulója. Tavaly 
megnyerte a hazai Szakma Sztár ver-
senyét. Tanára Takács János, de a fel-
készítésében részt vett Tamás Róbert, 
a Legrand cég villanyszerelő szakértő-
je és Asztalos Jenő, a Weiss Manfréd 
iskola oktatója, aki a PLC programo-
zást tanítja. Krehely István helyezése 
kiválónak mondható, hiszen szorosan 
alakult a verseny. Kiválósági érmet 
csak azok kaptak, akik a legmagasabb 
pontszámot érték el. • Cs. A.

Felújított iskolába költözött át a Jedlik

Tanszercsomag 
rászorulóknak 
Huszonnégy szociálisan rászoruló csa-
lád iskolakezdését támogatta az önkor-
mányzat. Az intézmény az alsó, illet-
ve felső tagozatos gyermekek számára 
külön tanszercsomagot állított össze, 
ezzel is segítve a szeptemberi tanév-
kezdést, mely a legtöbb család számára 
komoly anyagi megterhelést jelent. A 

csomagokat a Humán Szolgáltatások 
Igazgatóságán vehették át az érintettek 
augusztus 30-án. 

A kerület 2017 óta 15 ezer forintos is-
kolakezdési támogatást nyújt azoknak 
a csepeli kisdiákok szüleinek, akik 
megkezdik az általános iskolát. Az is-
kolakezdési támogatást azok vehetik 
igénybe, akik csepeli lakcímkártyával 
rendelkeznek, és idén szeptemberben 
kezdik meg az általános iskolát.  

Elkezdődött az új tanév

Nagyszerű szereplés 
a világbajnokságon

Krehely István

Idén is elültették 
az elsősök fáját 

fotó: GM

fotó: G
M
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Isten műve 
a természetben
Ma még szünet van, de mire az írás 
megjelenik, már mindenki iskolá-
ban. Ma még szünet van, kerékpáro-
saink most indultak az izgalmas rác-
kevei túrára. Ma még szünet van, és 
a Duna-part erdei, a csöndes mezők, 
a ráckevei panoráma mind azt sugall-
ja, mint a zselici és a balatoni biciklis 
táborok: „Az egész természet a Szere-
tet alkotása. Csak legyen szemünk hoz-
zá!” Ezt élték át a cserkészek, izzadtan 
és fáradtan, amikor estefelé fölkere-
keztek a zselici csillagdához, amikor 
fölmentek a hegyek fölé magasodó új 
kilátóra. Ezt élték át a lelkes csilla-
gászok távcsövein keresztül – „csak 
legyen szemünk hozzá…” És ezt élték 
át reggel és este a tábor melletti tó tük-

rében fürdő napkorong látványában – 
„csak legyen szemünk hozzá…” 
Ezt élték át, amikor háromnapos por-
tyájukon egy gyönyörű tó partján az 
éjszakai eget csodálták. Alvás he-
lyett a már ismerős csillagokat, csil-
lagképeket kutatták. És ezt élték át, 
amikor kétszer is megkerülték a Ka-
posvár melletti gyönyörű és izgalmas 
Deseda tavat. Ha az ember is besegít 

Istennek, a tőle kapott természetnek – 
a csoda és a szépség kettőződik! „Csak 
legyen szemünk hozzá!” És mire taní-
tanak a csillagok, az Isten alkotta rend 
csodálata, tisztelete? Amire József 
Attila szavaival az iskola: „Dolgozni 
csak pontosan, szépen, ahogy a csillag 
megy az égen – úgy érdemes.” 
Jó iskolakezdést!
Kispál György plébános

A kép 1937-ben készült, s az egyko-
ri Kossuth Lajos utcai óvoda ballagó 
csoportja látható rajta. A régi fotón egy 
kedves olvasónk, a most kilencvenéves 
Stiffel Dániel is látható, aki elhozta a 
fényképet szerkesztőségünkbe, s egy 
találkozót szeretne szervezni régi  óvo-
dástársaival. Ha valaki felismeri magát, 
rokonát a képen, kérjük, hívja a 278-
0711-es telefonszámot.

Egykori 
óvodástársak 
kerestetnek!

Búcsúzunk
Előző számunkban megemlékeztünk a nyolcvanegy 
éves korában elhunyt Fáklya Béla egykori kiváló cse-
peli öttusázóról, aki a nagy csepeli öttusa-generáció 

tagja volt. Társaival – Balczó András, Németh Ferenc, 
Földi László – világraszóló eredményeket ért el. 

Fáklya Béla búcsúztatója szeptember 18-án, 11.15 
órakor lesz a Csepeli temetőben. 

Egy martinász, akinek 
az Acélmű volt az otthona

Amint belépünk a Csepel Művek fő-
kapuján, Posta György egyből balra 
vezet, ahol egykor a Csepeli Acélmű 
és Vasöntöde martinüzemének raktára 
állt: ez volt az a szabad terület, ahol 
a csőönteteket és a kokillákat tárolták, 
mára azonban jobbára csak a daruk 
maradtak meg a magasban. A tároló-
helyiségek nagy részét elbontották, a 
vasállványokat eszi a rozsda. Eltűntek 
a martinkemencék és a nagykalapács, 
amely hajdan úgy dübörgött, hogy a 
föld beleremegett. Kialakítottak egy 
benzinkutat, odébb fémlemezekből 
húztak fel új csarnokokat. A vasúti 
síneket, amelyeken az áru-
kat szállították, régóta nem 
használják. 

Minden szeglet ismerős
A 72 esztendős Posta György 
1967-től 1991-ig dolgozott a 
Csepeli Acélmű és Vasön-
töde martinüzemének öntő-
során „gödrösként”, ami azt 
jelentette, hogy a kokillákat 
készítette elő csapolásra. Úgy 
tekint a környezetre, mint az 
otthonára, ahová szívesen járt 
dolgozni, s amelynek minden 

szegletét ismeri, mint a tenyerét. Mu-
tatja sorban, mit bontottak le és milyen 
üzemek működtek errefelé. Annak ide-
jén tervek voltak, hogy a csepeli Acél-
művet bővítik és korszerűsítik. 

Posta György nem volt párttag, mert 
nem akarta, hogy a magánéletébe is be-
leszóljanak, megelégedett azzal, hogy 
becsülték a munkáját. Csupa ismerős 
utcában járunk: Öntő, Homok, Nagy-
kalapács, Martinász. Ez utóbbiban ta-
lálható az Acélmű korábbi kétemeletes 
igazgatósági épülete. Rá sem lehet is-
merni. A bejárati ajtó zárva, az ablak-

üvegek betörve, a téglafalakat belepte 
a fekete kosz, a pincébe vezető nyílást 
eltorlaszolták. „A második emeleten 
öltözők voltak, az alagsori részen meg 
női zuhanyzók. Emlékszem, gyakran 
megfordultunk erre, mert itt voltak a 
vezetők irodái. Hihetetlen, hogy ennyi-
re lepusztult az épület… De eltűntek a 
vágányok is. Egész üzemrészeket lebon-
tottak vagy átalakítottak. Korábban öt 
elektrokemence működött az Acélmű-
ben. A raktárcsarnokok még úgy-ahogy 
megmaradtak, mert szükség van rájuk. 
A martinkemence ellátásához kellettek, 
mert ott tárolták a meszet, dolomitot, 
magnezitet, vasércet, bauxitot. Amott az 
épület, innen pár méterre, az anyagke-
zelő üzemvezetőségé volt. Most munkás-
szálló. Ott dolgozott a feleségem 1968-
tól 1988-ig” – meséli.  

Veszélyes üzem
Az üzemcsarnokban, ahol most is öntik 
a vasat és az acélt, por lengi be a leve-
gőt és lepi be a mázsás vasakat, gépe-
ket. A forró üstöket éppen hűtik, odébb 
a kokillákat rendezik. Az öntvényeket 
homokfúvóval tisztítják meg a rárakó-
dott feleslegtől. Veszélyes üzem, belép-
ni tilos, egyáltalán ki az, aki kíváncsi a 
kohászok munkájára? Posta Györgyöt 
kollégaként fogadják; beszélgetésük 
minden mondata arról árulkodik, hogy 
jól megértik egymást. Szakmai fogá-
sokról, új eljárásokról ejtenek szót, meg 
arról, hogyan volt mindez régen. „Ne-
künk évente kétszer szilikózisvizsgálatra 
kellett járnunk, hogy a por miatt nem 
esett-e bajunk. A kettes kapunál műkö-

dött az orvosi rendelő, oda 
hoztak egy mozgólabort. Fo-
gászati szűrésre kétévente kel-
lett jelentkeznünk. Az üzemben 
naponta kaptunk védőitalt és 
gyümölcsöt. Most másképpen 
mennek a dolgok… Szükség 
volna öntőkre, martinászokra, 
de nincs rá ember. Pedig meny-
nyire szerettem kohász lenni! 
Az Acélmű volt az 
otthonom, ez volt 
az életem!” • Cs. A. 

A teljes cikk:  

Posta György a Csepel Művekben

fotó:  pixabay
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Idén a csepeli Szarka Gergely nyer-
te az országúti kerékpárosok orszá-
gos bajnokságát. Győzelme azért 
figyelemre méltó, mert neves hazai 
és külföldi kerékpárosokat utasított 
maga mögé. Szarka Gergellyel, az 
Epronex-Bss Oil Team csapatának 
kerékpárosával beszélgettünk. 

A csepeli születésű és jelenleg is Cse-
pelen élő Szarka Gergely 2010-ben, 
11 évesen kezdett versenyszerűen ke-
rékpározni egy csepeli kerékpáros 
szakosztálynál. Már előtte is sportolt, 
a Mátyás Király 
Általános Iskola 
diákjaként ke-
rületi atlétikai 
versenyeken vett 
részt, de kézilab-
dázott is. „Egyik 
nyáron kapcsol-
gattam a tévét, és 
megakadt a tekin-
tetem a Tour de 
France közvetíté-
sén. Mondtam a 
szüleimnek, hogy 
szívesen kipróbál-
nám ezt a sportot, 
ezért felkerestük a 
Csepeli Kerékpár- 
és Szabadidős 

Egyesületet, ahol egészen 2014-ig spor-
toltam” – elevenítette fel a kezdeteket. 
Miután az egyesület megszűnt, a KSI-
be, majd 2017-ben a DKSI-be ment. 
„Ez egy debreceni egyesület, amelynek 
budapesti szakosztálya felnőtt csapatot 
indított a fővárosban. Nagy ambíciók-
kal vágtam neki az évnek, mert a fel-
nőttek között elég komoly nemzetközi 
versenyeken indulhattam.” Az országos 
bajnokságon U23-kategóriában ötödik 
helyen végzett, az igazi áttörést pedig 
a Tour de Hongrie jelentette. Az ötna-
pos magyar országúti körversenyben 

négy napig benne 
volt az első tízben, 
és viselhette a leg-
jobb magyarnak 
járó megkülönböz-
tető trikót. 

2018-ban leérett-
ségizett, de nem 
jelentkezett fel-
sőoktatási intéz-
ménybe. Mivel a 
tanulás miatt nem 
tudott teljes erő-
vel a versenyzésre 
összpontosítani, 
úgy döntött, egy 
évet kihagy, és 
csak a kerékpá-

rozásra koncentrál, hogy kiderüljön, 
van-e jövője ebben a sportágban. A vá-
laszra nem kellett sokáig várnia. Az or-
szágúti kerékpárosok országos bajnok-
ságának ibrányi versenyén 177,6 km-t 
kell letekerni, amely 12 kört jelent a 
versenypályán. „Az utolsó körben he-
ten elszakadtunk a mezőnytől. 500 mé-
terrel a cél előtt – amikor körülbelül a 
negyedik-ötödik helyen lehettem – si-
került az élre törnöm és elsőként célba 
érnem, 4 óra 4 perces idővel.” Gergely 
egy éven át minden versenyen hord-
hatja a magyar bajnoki trikót, amely 
nagy presztízst és médiafigyelmet je-
lent. Mivel az országos versenyen több 
nemzetközi szintű kerékpárost utasított 
maga mögé, azonnal elkezdtek iránta 
érdeklődni a külföldi csapatok. Jövőre 
valószínűleg az egyikhez el is szerző-
dik, hogy komolyabb nemzetközi ver-
senyeken is elindulhasson. 

Gergely most egy belvárosi kávézóban 
barista. Részmunkaidőben dolgozik, 
hogy minél többet tudjon edzeni. Heti 
20-25 órát kerékpározik, és még kon-
diterembe is jár, erősítő gyakorlatokat 
végezni. Azt mondja, ha továbbtanul, 
mindenképpen a biológiát és a sportot 
szeretné ötvözni, például gyógytornász 
vagy dietetikus szakon. De most leg-
inkább az országúti világbajnokságra 
koncentrál, amely Yorkshire-ben lesz. 
Ott is szeretne kiemelkedő eredményt 
elérni. • Lass Gábor

Az Audi Aréna Győr adott ott-
hont az idei utánpótlás kick-box 
Európa-bajnokságnak augusz-
tus utolsó napjaiban. A sport-
ág eddigi legnagyobb létszámú 
korosztályos kontinensviadala 
38 ország 1574 sportolójának 
1991 nevezésével zajlott. Soha 
nem vett még részt ennyi spor-
toló utánpótlás kick-box-Eb-n és 
első alkalommal adta a magyar 
csapat a legtöbb indulót, 179 
főt. Minden idők legnagyobb 
és legerősebb utánpótlás Euró-
pa-bajnoksága egyben minden 
idők legsikeresebb magyar sze-
replését is hozta, az összesített 
éremtáblán a második helyen 
végzett a csapat, 28 arany, 23 
ezüst és 63 bronzéremmel.

A KirályTeam Kick-box Aka-
démia versenyzői csapata volt 
a legnagyobb létszámú klub 
a magyar válogatottban és az 
eredmények tekintetében is a 
legtöbb éremmel járult hozzá a 
sikerekhez. Király István mes-
teredző tanítványai nyerték a 
magyar csapat érmeinek közel 
felét: 13 Európa-bajnoki címet, 
11 ezüstérmet és 25 bronzérmet.

Az edzői csapat – Jároszkievicz 
Krisztián vezetésével – bebizo-
nyította, hogy képes továbbra is 
minden más ország előtt járni és 
fenntartani a dominanciát. Ki-
emelkedő teljesítményt nyújtott 
Bárdos Inez, aki két arany- és 
egy bronzérmet nyert, míg a fi-
úknál Hammer Máté két Euró-
pa-bajnoki címet szerzett, ezzel 
ők lettek egyéniben a legered-
ményesebb magyar és Király-
Team-es versenyzők. 

A szervezésben és lebonyolí-
tásban is oroszlánrésze volt a 
KirályTeam csapatának.

SPORT SPORT

Magyar bajnok Csepelről KirályTeam: ismét a csúcson

Négy évtizedes 
sportrendezvény
Negyvenedik alkalommal rendezik 
meg a kerületben az évről évre több 
résztvevőt vonzó Fut a Csepel elneve-
zésű programot, amit idén – a kerek év-
forduló miatt – Csepel önkormányzata 
kiemelten is támogat. Újdonság, hogy 
bővül és izgalmasabbá válik a sportág-
választó köre: így például nem csupán 
az evezőspadon lehet majd kipróbálni 
a vízen siklás technikáját, hanem a 

Dunán is. A gyerekek – természetesen 
megfelelő biztosítással (mentőmellény, 
kísérő motorcsónak, profi evezősök – 
evezhetnek majd a vízen. Az egész 
napos családi rendezvényt sárkányha-
jó-fesztivál is színesíti. 

A daru-dombi eseményt a Csepel 
Öttusa és Vízi Sport Egyesület szer-
vezi, de kiemelt segítséget kapnak a 
kerület testnevelési munkaközössé-
gének tagjaitól is. A szeptember 14-ei 
programról részletes tájékoztatót a 21. 
oldalon találnak.

Szarka Gergely
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A Csepeli Szurkolói Aréná-
ban tartották az első Cse-
peli Bringás Napot, amelyet 
a szervezők ezentúl évente 
szeretnének megrendezni. 
A nyár utolsó vasárnapján 
egy programokban gazdag 
kerékpáros-rendezvénynek 
adott otthont a Csepeli Szur-
kolói Aréna, ahol nemcsak 

megnézhettünk, hanem ki is 
próbálhattunk egyedi készí-
tésű, trükkös kerékpárokat. 
Volt például rodeós bringa 
is, amely a kerekek liftezése 
miatt olyan élményt nyújtott, 
mintha egy bikán ülnénk, de 
nagy népszerűségnek örven- 
dett a gigabike is, amely egy  
kétszemélyes, óriáskerekek- 

kel ellátott kerékpár. A bát-
rabbak kipróbálhatták a lég- 
kerékpárt is, amely egy 
elektromos meghajtású át-
forduló hinta. A trialosok 
látványos, világszínvonalú 
bemutatóját két alkalommal 
is végignézhette a közönség. 
A színpadon két, kivetítőkkel 
és érzékelőkkel ellátott okos-
kerékpárt állítottak fel, ame-
lyek segítségével egy vir-
tuális kerékpárosversenyen 
vehettünk részt. A rendőrség 
standjánál KRESZ-tesztet 
tölthettek ki a gyerekek, a 

legjobb eredményt elérők 
között szintén ajándékokat 
sorsoltak ki. A rendezvényt 
a Csepeli Városkép Kft. szer-
vezte. Molnár Szabina, a ren-
dezvény programszervezője 
elmondta: „Csepelen nagy 
múltja van a kerékpározás-
nak, a kerékpárgyártásnak, 
ezt kívánjunk népszerűsíteni, 
valamint elősegíteni, hogy ke-
rékpáros-közösségek jöjjenek 
létre Csepelen. Fontos, hogy 
a gyerekek fejlesszék a kerék-
pározás közbeni biztonságér-
zetüket.” • LG

A Sportolj és segíts! elnevezésű jóté-
konysági sportprogram második ál-
lomását a Rákóczi Kertben rendezték 
meg augusztus 29-én. A sportnapon 
a Finnországból származó gymstick 
edzésformával ismerkedhettek meg 
az érdeklődők. A következő program-
ra a Szurkolói Arénában  kerül sor szep-
tember 5-én, ahol zumba-, gymstick- és 
poundedzéseket is tartanak majd.

SPORT PROGRAM

Első Csepeli 
Bringás Nap 
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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

Bővebb tájékoztatás a könyvtár hon-
lapján: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon a 277-5278-as számon 
nyitvatartási időben.

* * *

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

A könyvtár már a szokott időben várja 
olvasóit! 

Új kiállítás szeptember 9-étől: „Csak a 
természet” – Csordás Gábor fotóművész 
kiállítása látható a könyvtár nyitvatartási 
idejében  

Szeptember 6-a, 10 óra: Kerekítő Mon-
dókás Móka 0–3 éveseknek – játékos 
foglalkozás 

Programok felnőtteknek: 
Szeptember 18-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub 
– Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 
a régi és új érdeklődőket. A beszélgetések 
témája a boldogság. 
Szeptember 25-e, 17 óra: Helytörténeti 
esték – előadássorozat. Településünk fej-
lődése a községtől a városi rangig. Előadó: 
Bárány Tibor (Csepeli Helytörténeti és Vá-
rosszépítő Egyesület)

Az országos könyvtári napok programja 
szeptember 30-a és október 6-a között:

Szeptember 30-a: Vendégünk a Batyu 
Színház. Október 1-je, 17 óra: Madeira 
és a csodálatos Azori-szigetek – Boa Pé-
ter világutazó előadása. Október 2-a, 17 
óra: Parapszichológia, a rejtélyek világa. 
Paulinyi Tamás pszi-kutató, író előadása. 
Október 4-e, 10 óra: Kerekítő mondó-
kás móka játékos foglalkozás 

Szeptember 28-a, 10-től 12 óráig Agy-
torna: Rejtvénykedvelők klubja (9-től 99 
éves korig). Szeretettel várunk minden 
játékos kedvű rejtvényfejtőt. Klubvezető: 
Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

Aktuális ajánlatunk: Több száz úti-
könyv, útleírás. Gyerekeknek nem csak 
kötelező olvasmányok.

Szolgáltatások: DVD, hangoskönyv, 
nyelvi oktatócsomagok, internet (15 
gép), wifi, nyomtatás, fénymásolás, 

szkennelés, Kéthetente új könyvek, 60-
féle folyóirat! Internethasználat: re-
gisztrált olvasójeggyel: 120 Ft/30 perc. 
Kölcsönzésre is jogosító olvasójeggyel:  
120 Ft/1 óra

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub

Személyes színházjegyvásárlás a könyvtár-
ban szeptember 16-ától. Novák Zoltánné  
Rózsa elérhetősége: novak.rozsa@gmail.com 
tel.: 06-30/4141684

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

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

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjak-
ról érdeklődjön honlapunkon (www.fszek.

hu) vagy személyesen, illetve a 2763-512-
es telefonszámon. 

* * *

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

Gábor Éva Mária szobrászművész 
kiállítása

* * *

ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely, Csepel, Kondor utca 29., 
tel.: 234-2947; 06-70/209-9617 
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com

Szeptember 15-e, 17 óra: Az Ars Sacra 
Fesztivál keretében B. TÓTH KLÁRA és csa-
ládja Lélekszárnyak alatt című kiállítása 
nyílik.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Nagy sikerű koncertet adott a 
nyár utolsó vasárnapján a Szent 
Imre téren a Hooligans. Az együt-
tes fellépését egy kedves gesztus 
előzte meg: a tagok – Borbély 
Lénárd polgármesterrel együtt 
– felköszöntötték Kerekes Dori-
nát 18. születésnapja alkalmából. 
Dorina hároméves kora óta nagy 
rajongója a zenekarnak, így való-
színűleg ezért is emlékezetes ma-
rad majd ez a születésnap. 

Gymstick 
a Rákóczi 
Kertben

Hooligans-koncert a főtéren

fo
tó

: G
M

fotó: Verm
es T

ibor
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CSEPELI CSALÁDI 
SZOMBAT
Színes programok, 
nagyszerű élmények
az egész családnak!

Szeptember 7.,
9.OO-15.OO
Puli sétány

Szeptember 14.,
9.OO-15.OO
Daru-domb

FUT A CSEPEL 4O.
Sport- és egészségnap, 

sárkányhajó fesztivál.

Szeptember 28.,
1O.OO-19.3O
Daru-domb

HUNGARIKUM
FESZTIVÁL

A változtatás jogát fenntartjuk.

SZÜRETI 
MULATSÁG

Szeptember 21.,
1O.OO-18.OO
Királyerdei

Művelődési Ház

40.

Programok:
Sportágválasztó: új és hagyományos, egyéni és csapat 
sportágak, Laser Run, Vívás, Birkózás, Labdarúgás,
Kézilabda, stb.
Sárkányhajó fesztivál
Gyermekprogramok: légvárak, ügyességi játékok,
labirintus
Szabadidősportok, kézműves foglalkozások
A bemelegítést, Katus Attila személyi edző,
világ- és Európa-bajnok sportoló tartja.

Futóverseny számok:
1800 méter kizárólag alsó tagozatosoknak/  Rajt: 10:00 órakor/
4000 méter kritériumok nélküli részvétellel/  Rajt: 10:40 órakor/
300 méter ovis futam (ovisoknak és a náluk is fiatalabbaknak,
kísérőkkel)/             Rajt: 11:30 órakor/
A VERSENYEN VALÓ INDULÁS DÍJMENTES!
Versenyben az előregisztrált, előnevezett indulók- versenyszá-
monként, korosztályonként és nemenként kerülnek díjazásra. 
Fenti kritériumok alapján az I- III. helyezetteket díjazzuk.

Fontos!
Az időmérés chipes technológiával történik, de a chip 
használata NEM KÖTELEZŐ! Aki nem visel chipet annak 
időeredménye nem lesz regisztrálható.

  
Nevezés:
Előzetesen a csepeli iskolák testnevelőinél
(szeptember 10-ig) vagy a
https://www.csepel.se/hirek/esemeny/futacsepel/
internetes oldalon lehet szeptember 12 -ig!

A rajtszámok átvétele a helyszínen és előzetesen a 
Csepel Plázában (Öttusa iroda):
2019. szeptember 11. 15.00-18.00
2019. szeptember 13. 15.00-20.00

A rajtszámok átvehetőek a verseny napján legké-
sőbb 30 perccel a futamot megelőzően.

Időpont: 
2019. szeptember 14. (szombat)
9.00 - 14.00 óráig DARU - DOMB

40. CSALÁDI SPORT -
ÉS EGÉSZSÉGNAP,

SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL

C
se

pe
li 

Öttu
sa és Vizes-sport Egyesület

C
SEPELI ÖTTUSA 

VSE

Támogatók:

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 

munkatársak jelentkezését várja az alábbi munkakörök 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

ENERGETIKAI ADATRÖGZÍTŐ 
ÉS KÖNYVELÉSI ASSZISZTENS

Megbízás időtartama: határozatlan   
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás

Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint; próbaidő lejárta után cafeteria
Jelentkezési feltételek: Érettségi, Szakképesítés (Energetikusi, Számviteli), Büntetlen 

előélet, Microsoft Office (Word, Excel...) programok felhasználói szintű ismerete
Elvárások: Önálló munkavégzés, Megbízhatóság, Igényesség, Precizitás, 

Kiváló problémamegoldó képesség
Az állás betöltéséhez előnyt jelent: Könyvelésben szerzett tapasztalat (egyszeres 

könyvelés), Költség SQL program ismerete, ECDL vizsga
Feladatok: Társasházak energiafelhasználásának (víz - áram - szemét - gáz) 
nyilvántartása, Lakások víz-csatorna számlázásának nyilvántartása, különös 
tekintettel az időszaki státuszváltozásokra (mért / méretlen), Excel-kezelés, 
középszintű ismerete, a Visual Basic programozású makrók (parancssorok) 

értelmezése 
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

INGATLAN________________________________________ 
KIADÓ csepeli egy szoba összkomfort kocsi beállóval nem 
dohányzó párnak. T.: 06 1 420 31 53 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 18 mFt. T.: 06 70 375 91 73. 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
T.: 06 1 402 4330, 06 20 491 5089 ________________________________________ 
KÖSZÖRŰS a csepeli piacon, a lottózó mellett. Mindent 
élez. Kés, olló, Fűnyíró, hajnyíró, körfűrész, láncfűrész, 
húsdaráló, stb. Nyitva: hétfő kivételével, minden nap 
08.00-14.00-ig. T.: 0620 387 70 59 keret________________________________________ 
Költöztetés – lomtalanítás. Hívjon bizalommal! 
T.: 0620 468 08 89

BARÁTKOZÁS a számítógéppel.  Érdeklődőknek, időseb-
beknek, civileknek, álláskeresőknek vagy hobbynak. Alap-
ismeretek, levelezések, internet, Skype. 
Dán Zsuzsa: 0630 592 77 40________________________________________ 
GÉPÉSZMÉRNÖK klímatelepítést, karbantartást, javí-
tást vállal. kesztyusklima@post.com; 06 30 919 46 67

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________________________________________ 
MUNKATÁRSAKAT (tesztelő, csomagoló, sofőr, raktáros) 
keresünk Csepelre 1 műszakban (H-P, 7:30-16:00). Jelent-
kezés a job@bypassnet.hu e-mail címen fényképes önélet-
rajz küldésével.________________________________________ 
NYUGDÍJAS munkalehetőség! Könnyű csomagolói felada-
tokkal, rész és teljes munkaidőben a Soroksári úton a 9. kerü-
letben. Jelentkezni lehet: 06 70 440 35 94-es telefonszámon.________________________________________ 
IPARI kereskedelmi cég angolul kommunikáló kereskedel-
mi ügyintézőt keres. Feladatok: vevői és beszállítói kapcso-
lattartás; rendelések, szállítások, számlák; raktár kezelése. 
sales.hardtest@hardtest.hu

APRÓHIRDETÉSEK   
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Tanévnyitó
Istentiszteleti Ünnep
Időpont: szeptember 8-án, 10.00 órától

Helyszín: Csepeli Szurkolói Aréna
(Szent Imre tér – HÉV megálló mellett)

Elérhetőségeink:
Sinkovicz Sándor: 06 20 886 1997 / sisondor@gmail.com 

Paróczi Zsolt: 06 20 411 1096 / paroczi@t-online.hu

Szeretettel hívunk erre az alkalomra a csepeli
és a szigetszentmiklósi gyülekezetek nevében!

2019. szeptember 5. (csütörtök)
CSEPELI FITNESZ NIGHT
Szurkolói Aréna 18:30 - 21.30

2019. szeptember 12. (csütörtök)
PATTANJ CSEPEL! 

Szurkolói Aréna 18:30 - 21.30

2019. október 19. (szombat)
IV. CSEPELI FITNESZ NAP
ÁMK Sportcsarnok 13:00 - 18:00

Részletek és jelentkezés: info@fittjovoalapitvany.hu 
www.facebook.com/fittjovoalapitvany

SPORTOLJ és SEGÍTS!
Jótékonysági

PROGRAM-SOROZAT

2019. SZEPTEMBER 21., 
SZOMBAT 10-18 ÓRÁIG

CSEPELI SZURETI
MULATSAG

..

'
EGÉSZ NAPOS CSALÁDI
RENDEZVÉNY
A KIRÁLYERDEI
MŰVELŐDÉSI
HÁZNÁL!

Királyerdei 
Művelődési Ház

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

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

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Szeptember 2-től: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 
9.00-13.00. A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ –  NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, 
szombat 9.00-13.00, vagy csoportok számára, egyéb előre egyeztetett 
időpontban.

NYUGDÍJAS KLUB
IDŐPONT: SZEPTEMBER 14., 15.00-18.00

HANGFÜRDŐ
Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
IDŐPONT: SZEPTEMBER 7., SZOMBAT 10:00

TANFOLYAMOK:

Aviva torna 
Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik 
a hormonális egyensúlyt. Időpont: szeptember 14. szombat 9-13 óráig
Vezeti: Végh Beáta 06 30 475 6498

Kerekítő 
A foglalkozások átkerülnek hétfőről keddre! Első foglalkozás 
szeptember 10-e kedd. Mondókás móka: keddenként 10.00-10.30.
Bábos torna: keddenként 10.45-11.30. Vezeti: Papp Judit 06204866443

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

Szenior örömtánc (szeptember 4-től) 
Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges). Időpont: szerda 
11 óra (90 perces foglalkozások). Vezeti: Almási Judit 06 30 729 2152

ÁLLANDÓ TANFOLYAMAINK SZEPTEMBERTŐL FOLYTATÓDNAK. 

Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon, 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

SZEPTEMBER ELSŐ HETÉBEN INDULÓ TANFOLYAMAINK 
GYMSTICK
hétfő, csütörtök: 20.00-21.00
KYOKUSHIN KARATE
kedd, csütörtök: 16.30-18.00
CAPOEIRA ABOLICAO
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
ZUMBA
kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00
GERINCTRÉNING
szerda: 18.00-19.00
HALADÓ HASTÁNC
szerda: 19.30-20.30
ÖNZETLEN MASSZÁZS
Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, érkezési sorrendben
Kedd: 16.00-20.00
ALAKFORMÁLÓ TORNA
hétfő: 18.30-19.30
ALAKFORMÁLÓ TORNA - A SZEPTEMBER 9-I ÓRA-INGYENESEN 
KIPRÓBÁLHATÓ!
hétfő: 18:30-19:30
SZEPTEMBER 9. 10:00
ZUMBA GOLD-INGYENES ÓRA
Mozogni vágyó idősek, fogyni vágyók, várandós anyukák részére,
az első alkalom regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni lehet a művelődési házban a 278-2757-es telefonszámon, 
vagy radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu e-mail címen.

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

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

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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc-kezdés szeptember 10., kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga –kezdés szeptember 3., kedd: 10.00-11.00
Íjászat: Szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött. 
Kézimunka foglalkozás - kezdés szeptember 6. kéthetente péntek 14.30-tól 
Örökifjak Táncklubja - szeptember 5. Sem előzetes tánctudásra, sem 
partnerre nincs szükség! Csütörtök 10.00-11.30
Senior Társastánc - kezdés szeptember 5. Csütörtök: 9.00-10.00
Tartásjavító gerinctorna - szeptember 2. Nyak, váll, hát, derék fájdalom 
megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30, péntek 15.00-16.00

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Hastánc (kezdő) - kezdés szeptember 20. 
Péntek: 17.30-18.30. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Akrobatikus rock and roll - kezdés szeptember 3-tól. 
Kedd: 16.00-17.30, csütörtök: 16.00-17.00
BLACK TOP hip-hop tánciskola, szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes 
Kezdés, beiratkozás szeptember 9-én. Hétfő: 17.00-19.00
Hatha jóga - szeptember 3. Kedd: 18.00-19.30
Fashion dance (gyerek) - kezdés szeptember 17.. 
Kedd, csütörtök: 17.00-18.00 és 18.00-19-00,
Kis-Csepel Néptáncegyüttes. Kedd: 17.30-20.30
Ritmikus gimnasztika - kezdés szeptember 2-án
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok és  haladó ovi)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Tehetséggondozó ovis csoport népijáték-néptánc, hétfő: 17-17.45
Wing-Tsun Kung-fu - kezdés szeptember 2-án
hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Zumba- kezdés szeptember 3.
hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30
Íjászat-kezdés szeptember 14-én Szombatonként  9.30-12.30 között

KLUBOK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.
AA Klub: szerda, 18.00-19.00

Az ARS SACRA FESZTIVÁL Keretében
A Szabó Magda Közösségi Tér 
Tisztelettel meghívja Önt

2019. szeptember 13-án, pénteken 18 órára 

Szabó Magda arcai
című kiállítás megnyitójára.

A kiállítás megtekinthető 2019. október 21-ig
hétköznapokon 9.00-19.00 óráig.

Szeretettel várjuk iskolai csoportok jelentkezését 
a kiállítás megtekintésére.

csepelivaroskep.hu/szabomagda/
szmagda.iroda@gmail.com
+36 1 / 355-4032

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

Környezetünk csodái

„A pillanat hangulata”
Bencs Zsuzsanna

festőművész kiállítása

2019. szeptember 6 - október 15.
 A kiállítás megtekinthető a művelődési ház nyitvatartási idejében

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

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

09.20: A női önbizalom titkos tükre
10.18: Hogyan bánjunk a férfiakkal?

11.15: Hogyan állj talpra szakítás után?

Mindhárom pénteken 18 órától

Előadó:

Marozsák Szabolcs,
Női Önbizalom Edző

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu



24 csepeli hírmondó

CSEPELI CSALÁDI SZOMBAT
Színes programok, nagyszerű
élmények az egész családnak!

Szeptember 7.
9.OO-15.OO
Puli sétány

Programok: körhinta, kisvasút, állatsimogató, szabadulósátor, focisuli, arcfestés,
pedálos és lábbal hajtható kisautók, ugrálóvár, autó- és motorkiállítás stb.

Színpadi programok:   9.3O Oroszlánkirály – mese musical 
1O.4O Island Rock bemutatója   11.OO Oriflame színpadi bemutató
13.3O Varga Feri & Balássy Betty gyerekkoncertje


