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A veszélyhelyzet megszűnését kö-
vető első testületi ülésen a képvi-
selők a kerületünket hátrányosan 
érintő fővárosi közgyűlési döntések-
kel kapcsolatban több határozatot 
fogadtak el. 

A testületi ülés napirendje előtt a jelen-
lévők egyperces néma felállással emlé-
keztek a közelmúltban elhunyt dr. Sik-
lósy Ferenc orvosra és Benedek Ferenc 
öttusa-mesteredzőre, Csepel díszpolgá-
raira, valamint Boldizsár Istvánra, a 
Csepeli Önkormányzat munkatársára. 
Ezt követően Borbély Lénárd polgár-
mester köszöntötte dr. Lippai Józsefet, 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház I. sz. 
belgyógyászati-kardiológiai osztályá-
nak osztályvezető főorvosát, a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálat kardio-
lógusát, aki munkája elismeréseként 
Semmelweis-díjat vehetett át dr. Kásler
Miklóstól, az emberi erőforrások mi-
niszterétől. (Lippai Józseffel készült in-
terjúnk a 6. oldalon olvasható.) 

A testületi ülés elején Borbély Lénárd 
köszönetet mondott a képviselőknek a 
járványhelyzet alatt tanúsított együtt-
működésért. 

Fővárosi elvonások
A képviselő-testület a csepeli kötődésű 
fővárosi közgyűlési döntésekkel kap-
csolatban Bercsik Károly, a Fidesz frak-
cióvezetőjének előterjesztésére több 
határozatot fogadott el. A képviselők 
arra kérik Karácsony Gergely főpol-
gármestert és a Fővárosi Közgyűlést, 
hogy vonják vissza a csepeli útfelújítás-
sal kapcsolatos korábbi döntést, amely 
szerint a következő négy évben egyet-
len kilométernyi utat sem újítanának fel 
kerületünkben. (Lásd keretes anyagun-
kat.) Az előterjesztés vitájában Dukán 
András Ferenc (Momentum) kétségbe 
vonta, hogy a fővárosi közgyűlés Cse-
pelt érintő elvonásokról döntött volna, 
Horváth Gyula (DK) pedig azzal ma-
gyarázta a fenti elvonásokat, hogy a 
Fidesz Budapesten elveszítette a főpol-
gármester-választást. Borbély Lénárd 
polgármester felhívta a képviselők fi-
gyelmét, hogy nem pártpolitikai kérdé-
sekről van szó, hanem minden csepelit 
hátrányosan érintő döntésekről, ezért 
szavazáskor a kerület érdekeit tartsák 
szem előtt. Az előterjesztést ellenzéki 
szavazatokkal, 11 igen és 7 tartózko-
dás mellett fogadták el. Az MSZP, a 
DK és a Momentum képviselői, vala-

mint egy független képviselő tartózko-
dott a szavazáson. 

Klímastratégia, támogatások
Az önkormányzat még 2016-ban nyert 
a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Program keretein belül tíz 
sportparkra és két futókör megépítésé-
re támogatást a központi költségvetés-
ből. A testület most a két futókörhöz 
szükséges ötvenszázalékos önerőről 
határozott, amely után a beruházások 
még az idén megvalósíthatóak lesznek. 
A képviselők egyhangúlag elfogadták 
Csepel klímastratégiáját, amelyet több 
ellenzéki képviselő is szakmailag el-
ismerésre méltónak nevezett. A képvi-
selők döntöttek támogatásokról is. A 
Csepeli Mosolygó Dalkör Egyesület-
nek 100 ezer forintot, míg a Kolonics 
György Alapítványnak és az Algernon 
Alapítványnak 200-200 ezer forintot 
szavaztak meg. 

A testület Csepel díszpolgárának vá-
lasztotta Tarlós Istvánt, Budapest ko-
rábbi főpolgármesterét, valamint Han-
tos Jenő nyugalmazott lelkipásztort, a 
Csepeli Lelkészi Kör megalapítóját.
• Lass Gábor

Ülésezett a képviselő-testület

Folytatódik  
a földes utak 
aszfaltozása
„Kérésem nyomán, Magyarország Kor-
mánya 735,5 millió Ft központi támoga-
tást ítélt meg kerületünknek a földes utak 
leaszfaltozására! Minderre azután került 
sor, hogy a kerület polgármestereként a 
csepeliek érdekében a Kormányhoz for-

dultam segítségért Karácsony Gergely 
egyoldalú és igazságtalan döntésével 
szemben. Azzal a döntéssel szemben, 
amely lenullázta volna az itt élők szá-
mára nagyon fontos és korábban, Tarlós 
István idején már elfogadott csepeli út-
felújítások tervét. 

A központi támogatás egy több száz mil-
lió forintos útépítési keret formájában 
megérkezett! Kollégáim már a részletes 
utcalista véglegesítésén dolgoznak, és 

amint lehetséges, a további lépésekről 
tájékoztatni fogjuk a csepelieket!” – osz-
totta meg a hírt Borbély Lénárd polgár-
mester a közösségi oldalán. 

Ezt kéri a kerület 
Karácsony Gergelytől
A csepeli önkormányzat képviselő-testülete azt kéri Ka-
rácsony Gergelytől, hogy „legyen valamennyi budapesti, 
így minden csepeli polgár főpolgármestere”. Kérik, hogy 
a főpolgármester ne vegye el a XXI. kerület joggal kért 
és betervezett fejlesztéseit csak azért, hogy más politikai 
vezetésű kerületeknek adja át azokat. A javaslatot ellenzé-
ki szavazatokkal fogadták el. Ellene senki nem szavazott, 
csak tartózkodás volt.

Csepel önkormányzata a következő négy évre betervezett 
fővárosi útfelújítások, konkrétan a Táncsics Mihály utca, 
a Szállítók útja, Védgát utca, Szent László utca felújítását 
kéri a főpolgármestertől. Ezeket a felújításokat a koronaví-
rus-járvány elleni intézkedésként csoportosította át más ke-
rületekbe Karácsony Gergely. Arra, hogy a négy évre szóló 
negatív diszkrimináció mitől koronavírus elleni védekezés, 
a főpolgármester nem adott magyarázatot.

Kerékpárút, P+R parkolók
A csepeli városatyák emellett arra kérik Karácsony Ger-
gely főpolgármestert, valamint a Fővárosi Közgyűlést, 
hogy támogassák a három dél-pesti kerületre vonatkozó 
kerékpárút-fejlesztési tervet. „A kerékpáros közlekedés fej-
lesztése környezetvédelmi szempontból is fontos cél, amellyel 
valamennyi csepeli párt egyetért” – fogalmaznak.

„A Kormány megkezdte a csepeli HÉV korszerűsítésének 
sokmilliárd forintos fejlesztéseit. Magyarország Kormánya 
tehát állja a szavát, a fejlesztésekkel pedig Budapest veze-
tése is egyetért. Ennek a HÉV-fejlesztésnek viszont fontos 
eleme a HÉV végállomása mellett, valamint a gyár területén, 
a Szent Imre tér mellett tervezett P+R parkoló megvalósítá-
sa. Ezért arra kérjük Karácsony Gergely főpolgármestert, 
valamint a Fővárosi Közgyűlést, hogy ne vonják vissza a 

Csepelre tervezett P+R parkolók építésének terveit” – kérik 
a csepeli képviselők a nyár elején megkezdett HÉV-felújí-
tásokkal kapcsolatban.

Úttakarítás, lomtalanítás
Ezenkívül azt kéri Csepel önkormányzatának testülete, 
hogy továbbra is valamennyi fővárosi utat tisztítsa a fővá-
ros, és ne tegyenek különbséget a kerületek között az úttisz-
títások, hóeltakarítások, valamint az úthibák javítása során, 
és tartsanak teljes értékű lomtalanítást 2020-ban. A fővá-
rosi utak takarításával kapcsolatban az FKF jelezte azt a 
szándékát, hogy a jövőben nem kívánják teljes értékűen el-
látni a feladataikat Csepelen. Ehhez képest a fővárosi cég-
vezetők 40 százalékos béremelésben részesültek – szintén 
a koronavírus elleni védekezés jegyében. A lomtalanítás 
elmaradása azért érthetetlen, mert az lett volna a logikus 
lépés, hogy a főváros a veszélyhelyzet elmúltával folytatja 
a lomtalanítást, nem pedig kihagy olyan kerületeket, me-
lyeknek nem balliberális a vezetése.

A javaslatot 11 igennel, ellenzéki szavazatokkal fogad-
ták el. Ellene senki nem szavazott, hét képviselő – az 
MSZP–DK–Momentum politikusai és egy független – 
tartózkodott.

Az idei lomtalanítást az MSZP, a DK 
és a Momentum politikusai nem támogatták
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A díjazottak bemutatása
Hantos Jenő
nyugalmazott lelkipásztor
Eredetileg franciatanárnak készült, de 
lelkészi pályára kapott életre szóló elhí-
vatást. A Kálvin téren volt segédlelkész 
hét évig, majd 1987-től kezdve negyed 
évszázadon keresztül Csepelen folytat-
ta lelkipásztori tevékenységét. Ide ér-
kezésekor a Budapest-Csepel-Központ 
Református Egyházközség gyülekezet 

többségét az idős nemzedék alkotta, de 
lelkipásztori szolgálatának köszönhe-
tően a tendencia megfordult, és egyre 
több házasságkötésnek és gyermekszü-
letésnek örülhetett a református közös-
ség. Elindultak a gyerekeknek szóló 
bibliaórák, a hitoktatás, a konfirmáció, 
s lassan egy egész nemzedék növeke-
dett lélekben. Lelkészi szolgálata ide-
jén került sor a templom és a gyüleke-
zeti ház fejlesztésére (ifjúsági terem a 

pincében), valamint orgonát építettek, 
és a nagyothallók számára készüléke-
ket szereltek fel a templomban. Hatá-
ron túli református gyülekezetekkel is 
baráti kapcsolatokat épített ki: Fülek, 
Eszeny és Vámosgálfalva református 
közösségeit támogatták. 

Elévülhetetlen érdemei közé tartozik 
a Csepeli Lelkészi Kör létrehozása, 
amelynek köszönhetően 1990-ben a ke-
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Csepel Napja, új díszpolgárok 
Nyolc éve minden július 18-án ünnepeljük Csepel Napját. 2012 óta ez a nyári nap igazi ünnep a csepelieknek: ekkor adják át 
a díszpolgári címeket, s százakat vonzó koncerteket rendeznek. A kerület vendége volt már a Bikini, Rúzsa Magdi, Charlie,  
a Zanzibár, az Edda, a Bon-Bon és tavaly az Omega. Idén a járványhelyzet miatt elmarad a hagyományos ünnepség, de 
a díszpolgári címek odaítéléséről szavazott a képviselő-testület július 9-én. Borbély Lénárd polgármester javaslatára 
az idei Csepel Díszpolgára kitüntetést Hantos Jenő nyugalmazott lelkipásztor, valamint Tarlós István, Budapest korábbi 
főpolgármestere kapja. Az ünnepélyes átadásra – a tervek szerint – az augusztus 20-ai kerületi ünnepségen kerül sor. 

rületben működő különböző felekeze-
tek az összetartozás és a közös szolgá-
lat útjára léptek. Az évenkénti, januári 
ökumenikus imahét találkozóiból hozta 
létre a kört, és vezette azt lelkésztársai 
elismerése, megbecsülése és szeretete 
mellett körültekintően és bölcsen húsz 
éven keresztül, nyugdíjazásáig. Lelki-
pásztorként nem csupán a gyülekezeté-
ért kívánt tevékenykedni, hanem a tá-
gabb közösségért, a csepeli lakosokért. 
Zászlóhordozója volt olyan szimbolikus 
jelentőségű ügynek, mint a Tanácsház 
utca átnevezése Károli Gáspár utcává, 
melyre 2011-ben került sor. 

Türelemmel, megértéssel, odaadással 
és önzetlenséggel vezette negyed évszá-
zadon keresztül a rá bízott közösséget, 
saját szavaival fogalmazva: „Így épült 
lelki-házunk „kis és nagy építőkövekből”, 
gyermekekből és felnőttekből…”

Tarlós István, 
Budapest korábbi főpolgármestere 
Tarlós István városvezetői megbízatá-
sának kezdete három évtizedre nyúlik 
vissza, amikor a rendszerváltás utá-
ni első önkormányzati választásokon 
Óbuda-Békásmegyer közügyeinek első 
számú alakítójává vált. Eredményes, 
lelkiismeretes, a lokális érdekeket 
mindenkor előtérbe helyező polgár-
mesteri munkásságának köszönhető-
en 1994-ben, 1998-ban és 2002-ben is 
nagy fölénnyel választották újra a ke-

rület lakosai. Az irányítása alatt 1990 
óta elvégzett munka teljes mértékben 
igazolást nyert, hiszen négy cikluson 
keresztül, 16 évig irányította a III. ke-
rületet. 2006 és 2010 között a Fővárosi 
Közgyűlés meghatározó tagjaként te-
vékenykedett. 

2010-ben elsöprő többséggel választot-
ták meg Budapest főpolgármesterévé. 
Két cikluson át tartó vezetése alatt Bu-
dapest nem csupán a budapestiek ottho-
na volt, hanem valóban a nemzet fővá-
rosává válhatott, és a város történetének 
egyik legsikeresebb korszakát élhette 
meg. A fővárosi érdekek mindenkori 
érvényesítése iránt elkötelezett város-
vezető a kormánnyal való erős szim-
biózissal élve, Budapest fejlesztésén és 
élhető nagyvárossá történő alakításán 
fáradozott. Vezetése alatt Budapest 
több elismerést is kapott, mint például 
a legélhetőbb kelet-európai város, vagy 
2019-ben Európa legjobb úti célja.

Tarlós István főpolgármesteri munkás-
sága során mindvégig szívén viselte Cse-
pel és a csepeliek ügyét: neki köszönhe-
tően a főváros költségvetésében mindig 
jutott hely a csepeli fejlesztéseknek és 
beruházásoknak. Csepel infrastruktúrá-
jának eddigi legnagyobb volumenű be-
ruházására a támogatásával kerülhetett 
sor: a Fővárosi Önkormányzat kiemelt 
projektjeként épülhetett meg a csepeli 
gerincút első szakasza. Továbbá olyan 
régóta várt nagyszabású csatornafejlesz-
tés valósult meg a kerületben Tarlós Ist-
ván hathatós közbenjárásával, melynek 
eredményeként Csepelen 54 kilométer 
szennyvízcsatorna-hálózat épült meg.

A közterületek komplex megújítására 
és közösségi célú városrehabilitációs 
programok megvalósítására Csepelnek 
megítélt támogatásból épülhetett meg 
a Szent Imre téri pavilonsor, újulhatott 
meg a polgármesteri hivatal homlokza-
ta, korszerűsíthettük a Sport-, Szaba-
didő- és Rendezvényközpont épületeit, 
fejleszthettük a Kolonics György sétány 
közvilágítását és a Daru-dombot, újí-
tottuk meg és hoztuk létre a Brenner Já-
nos teret. A Tér-Köz pályázaton elnyert 

pályázati összegből megkezdődhetett 
a napközis tábor régóta várt komplex 
megújítása is, és 2019-ben került sor a 
fővárosi támogatásból teljeskörűen fel-
újított Rákóczi Kert – Családok Parkja 
átadására is. Ez Csepel legkedveltebb 
szabadidős helyszíne, amire budapesti, 
sőt országos szintén lehetünk büszkék. 
Tarlós István főpolgármester támoga-
tásának köszönhetően Csepelen való-
sulhatott meg az országban is egyedül-
álló integrált tornapark és játszótér a 
Simon Bolivár sétányon.

Tarlós István nem csupán felismerte, 
hogy Csepel a főváros eddig alig felfe-
dezett aranytartaléka, hanem a kiváló 
adottságokkal rendelkező kerületet be-
kapcsolta Budapest vérkeringésébe, és 
nagymértékben hozzájárult a kerület 
arculatának megújításához. 

A köz szolgálatában polgármesterként 
eltöltött közel harminc éve alatt szám-
talan alkalommal bizonyította, hogy a 
saját közösségéért, legyen szó Óbudá-
ról vagy a nemzet fővárosáról, a szó 
eredeti és legnemesebb értelmében po-
litizál. Kiváló integráló személyiség, 
hiszen felismerte, hogy az önkormány-
zati ügyek döntő többsége nem pártpo-
litikai ügy. Hivatása során mindig a kö-
zösség számára legjobb megoldásokat 
keresi, legyen szó stabil, kiszámítható 
és fenntartható működésről, városfej-
lesztésről vagy közösségteremtésről.

Hantos Jenő

A díszpolgári címeket a korábbi 
években a koncertek előtt adták át

Tarlós István

fotó: Vermes Tibor

fotó: Tóth Beáta
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Az egészség megőrzése, a betegsé-
gek megelőzése és gyógyítása terén 
végzett kivételesen magas színvona-
lú, példaértékű munkája elismerése-
ként Semmelweis-díjat vehetett át dr. 
Lippai József belgyógyász, kardio-
lógus július 6-án a Pesti Vigadóban. 
A kitűntetés kapcsán a hivatásról, a 
családról beszélgettünk vele.

Igazi orvosdinasztiába született, csa-
ládjában valódi hagyományai vannak 
e hivatásnak. „Édesapám anatómus-
ként kezdte a pályáját, aztán belgyó-
gyászaton, végül laborban 
és vérellátóban dolgozott. Ő 
alapította az egyik első ön-
kéntes véradóállomást az or-
szágban. Édesanyám pedig 
gyermekgyógyász volt, tisz-
tifőorvosként ment nyugdíj-
ba. Kétségtelenül ők adták 
meg a kezdő lépéseket ebben 
a szakmában, az ő példájuk, 
életútjuk igazán meghatározó 
számomra” – meséli. Arról 
beszélgetve, hogy talált rá a 
szakterületére, Lippai doktor 
elmondta, mindig vonzotta 
a belgyógyászat, ezen belül 
is a szívbetegségek ragadták 
meg a figyelmét. „Szeretek 
analizálni, megtalálni a pa-
naszok mögött meghúzódó 
valódi okokat, így kerültem 
a kardiológiával szorosabb 
kapcsolatba, de a diabetoló-
gia is a szakterületem.”

Gyorsan, biztosan, 
jókedvűen
Hivatása örömeiről, a ne-
hézségekről és a Semmel-
weis-díjról is szót ejtve 
Lippai doktor elmondta, ha 
a gyógyítás során a jó pil-
lanatokból több van, mint a 
szomorúakból, akkor az már 

önmagában pozitív mérleg. „Az orvo-
sok a reménytelennek tűnő helyzetek-
ben sem tétlen nézők, külső szemlélők, 
hanem aktív résztvevők, akik próbálnak 
segíteni, enyhíteni a fájdalmakon, meg-
könnyíteni az utolsó perceket.  Ha vala-
kit méltósággal kísérhetünk el az utolsó 
pillanatig, az felemelő élmény lehet. A 
gyógyulásba vetett hit nagyon fontos, 
osztályvezetőként is ezt a szemléletet 
próbálom átadni a kollégáimnak. Van 
egy régi belgyógyászat könyvem, mely-
nek az elején ez a három latin szó áll: 
„cito, tuto és iucunde” gyorsan, bizto-

san, jókedvűen. Ennek szellemében gyó-
gyítok és látom el a feladataimat. 

A Semmelweis-díj meglepetésként ért, 
nem számítottam rá, meghatódtam ki-
csit. Talán ez az elismerés azt mutatja, 
hogy mások is észreveszik, értékelik a 
munkámat. Úgy gondolom ebben nél-
külözhetetlen szerepe van a feleségem-
nek, aki mindig igyekezett nyugodt 
családi hátteret biztosítani és a kollégá-
imnak is, akik remek hozzáállásukkal, 
együttműködésükkel segítették a közös 
munkánkat.”

Népszerűségének titkáról faggatva 
ugyanakkor Lippai doktor elárulta, 
Csepelen vannak olyan utcák, ahol 
minden házban vannak vagy voltak 
betegei. „A pácienseim továbbadják a 

nevemet, ajánlanak a család-
tagjaiknak, szomszédjuknak, is-
merőseiknek, mert tudják, hogy 
mindent megteszek értük.”

Többszörös nagypapa
Lippai doktor öt gyermeke kö-
zül kettő orvos lett, tovább vi-
szik a hagyományokat. Nagylá-
nya, Dóra gasztroenterológus, 
a Belgyógyászati Klinikán 
dolgozik, most éppen babázik, 
Rita lánya gyermekgyógyász 
rezidens. „Többszörös nagypa-
pa vagyok, négy unokám van. 
Nagyszerű élmény az unokák-
kal lenni, egészen más, mint 
amikor az ember a saját gyer-
mekeit nevelte, sokkal felszaba-
dultabban tudok örülni nekik, 
hisz a terheket a szülők viszik, 
a nagyszülőknek csak a kényez-
tetés a dolguk. Fontos a velük 
töltött idő, bár volt pár hónap 
szünet a járvány miatt, ez sok 
szempontból nehéz időszak volt 
mindannyiunknak. Az én osztá-
lyomat jelölték ki a koronaví-
rusgyanús, majd a pozitív ese-
tek fogadására. Kollégáimmal 
próbáltunk mindent megtenni, 
erőnkhöz mérten teljesíteni, úgy 
érzem, ez nagyrészt sikerült is.” 
• Potondi Eszter

Semmelweis-díjat kapott 
dr. Lippai József belgyógyász, kardiológus

Egy életút elismerése

Az illegális szemétlerakások elleni 
küzdelem keretében újabb öt vadkame-
rát helyeznek el Csepel különféle pont-
jain, ahová jellemző módon rendszere-
sen borítanak le szemetet, lomokat. Az 
önkormányzat korábban már átadott a 
csepeli rendőrség számára öt vadkame-
rát, hogy lefüleljék és eljárás alá vonják 
az illegális szemétlerakókat. Az újabb 
eszközöket Borbély Lénárd polgár-
mester adta át Szilágyi Sándor rendőr 

alezredesnek, csepeli rendőrkapitány-
nak a Weiss Manfréd úton, az egykori 
eperföld bejáratánál.   

Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, 
hogy a már kihelyezett kamerák sike-
resen elriasztják az esetleges szabály-
sértőket. A szemét, illetve a lom jelle-
gétől függően az illegális szemétlerakó 
szabálysértést vagy bűncselekményt 
követ el a cselekedetével. A rendőrség 

szerint minden illegális szemétlerakó 
komoly büntetésre számíthat. Az el-
múlt időszakban is voltak tettenérések 
a kamerák felvételeinek köszönhetően. 
A kamerák számának növelésével az a 
cél, hogy fenntartsák a kerület tisztasá-
gát, növeljék a lakók biztonságérzetét. 
Szintén átadták a vadkamerák üzemel-
tetéséhez szükséges memóriakártyákat 
és GSM SIM-kártyákat. Az eszközöket 
a csepeli rendőrkapitányság üzemelteti. 
Összértékük csaknem 750 ezer forint. 
• Csarnai Attila

Vadkamerák az illegális 
szemétlerakók ellen

Mélyszegénység?
Hell energiaitalt, Coca-Colát és más 
különböző üdítőket ittak, és étterem-
ből szállíttatták ki az ebédjüket azok, 
akik a Vasas utcánál tették ki utána a 
szemetüket – írta az esetről a Csepel.
info hírblog.

Az illegális szemétlerakás szempont-
jából a Vasas és Védgát utca által ha-
tárolt háromszög alakú telek az egyik 
legkritikusabb. A telek a fővárosé, 
ezért ők szállítják el rendszeresen az 
iderakott kommunális hulladékot. Az 
itt élőket – a tisztességes, nem szeme-

telő családokat is – ugyanakkor jog-
gal zavarja a bűz, ami rendszeresen 
elárasztja a környéket. A látványról 
nem is beszélve. Ábel Attila és Pá-
kozdi József alpolgármesterek tar-
tottak a helyszínen egy bejárást két 
nappal az után, hogy a főváros éppen 
elszállította a szeméthalmot. Akkor 
már új halom várta őket. Ebben talál-
ták a fentiekben leírt élelmiszereket 
és az éttermi kiszállítás maradékait. 
Azt mondják, hogy azok szemetel-
nek, akik „mészszegénységben” él-
nek. Kérdés azonban, hogy aki így él, 
miben olyan szegény. Talán nem is 
pénzben, inkább jó szándékban. 

Szilágyi Sándor csepeli rendőrkapitány 
és Borbély Lénárd polgármester az átadáson

Dr. Lippai József a Semmelweis-díjjal
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Június elején nyitották meg kapuikat 
a kerületi óvodák. A vészhelyzet bár 
megszűnt, továbbra is szigorú higi-
éniai szabályok mellett működnek 
az intézmények. Az újraindult óvo-
dai életről, az idén szeptembertől 
bővülő gyógypedagógiai szolgálta-
tásokról és a 2021-ben induló óvo-
dai-bölcsődei csoportokról  is kér-
deztük Hierholczné Faragó Tündét, 
a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 
(CSEO) intézményvezetőjét.

Fejlesztések, bővülő 
óvodai szolgáltatások
„Itt a kerületben is szükségessé, fon-
tossá vált a nem integrálható, gyógype-
dagógiai ellátásban részesülő gyerekek 
iskolai és óvodai oktatásának megszer-
vezése, ezzel együtt pedig az óvodai 
szolgáltatások bővítése, fejlesztése is. Az 
erre vonatkozó tervezetet a CSEO és a 
Dél-Pesti Tankerületi Központ dolgozta 
ki a csepeli intézmények és a szülők igé-
nyei alapján. Ennek megfelelően 2020. 
szeptember 1-jétől a nem integrálható 
gyermekek óvodai ellátását a Hétszínvi-
rág Tagóvodában biztosítják, az iskolás-

korú gyermekek csoportja pedig a Vé-
nusz Óvodában működik majd. Ezekben 
az intézményekben olyan gyógypedagó-
giai ellátásban részesülő gyerekekkel is 
foglalkoznak, akikkel eddig lehetőség 
hiányában szüleikkel maradtak otthon. 
A CSEO a képviselő-testület jóváhagyá-
sával csupán az ingatlanokat adta át 
használatba, az intézmények üzemelte-

tése, a szakmai háttér biztosítása a tan-
kerület feladata lesz” – hangsúlyozta 
Hierholczné Faragó Tünde. 

Emellett kiemelte: 2021 szeptemberé-
től három tagóvodában – az Erdősor 
utcai-ban, a Mesevárban és az Apraja-
falvában – bölcsőde-óvodai előkészítő 
csoportok is indulnak. Ez szakmailag 
azért indokolt, mert az óvodákban je-
lentős azoknak a kisgyerekeknek a szá-
ma, akik még nem töltötték be a harma-
dik életévüket.  A 2,5 éves korosztály 
még nem minden esetben érett az óvo-
dai életre. Az intézmények többségében 
viszont vegyes korú csoportok működ-
nek, így még inkább kirajzolódnak az 
életkori különbségek a foglalkozások-
nál, közös programoknál. Ezekben az 
új előkészítő csoportokban a gyerekek 
életkoruknak megfelelő nevelésben és 
gondozásban részesülnek majd. 

Vészhelyzet, online 
foglalkozások, újranyitás
A járványügyi vészhelyzetben a CSEO 
a kormány intézkedései, illetve a ke-
rület döntései alapján járt el. „Március 

13-ától ügyeleti rendszerben biztosítot-
tuk az ellátást, mely a Csodakút Óvodá-
ban valósult meg. Az akkori törvények-
nek megfelelően, ötfős csoportokban 
fogadtuk a gyerekeket. Majd ‒ 
ahogy a pandémiás helyzet lazult 
‒ bővítettük a befogadó intézmé-
nyek körét. Márciusban 56, ápri-
lisban 52, májusban 164, a teljes 
nyitás után pedig 1508 gyermek 
ellátását kérték” – mondta Hier-
holczné Faragó Tünde.

„A veszélyhelyzet idején folyama-
tos vezetői megbeszéléseket tartot-
tunk, utasítást adtunk ki a tagintézmé-
nyeknek arról, milyen higiéniás feltételek 
mellett tudják fogadni a gyerekeket. A 
fertőtlenítő nagytakarításokra minden-
hol sor került, a maszk használata köte-
lező volt, a szülők nem léphettek be az 
épületbe. Próbáltunk a legkörültekin-
tőbben eljárni, biztonságossá tenni az 
óvodai életet. Az önkormányzat, a HSZI 
és a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 
is folyamatosan biztosított számunk-
ra védőfelszereléseket, de óvónőink is 
varrtak maszkokat” – emelte ki az in-
tézményvezető. Ugyanakkor hozzátet-
te: a dolgozók koronavírustesztelése is 
megtörtént, 224 főből egyetlen munka-
társ szerológiai vizsgálata lett pozitív, 
ő már korábban átesett a betegségen. A 
csepeli óvodák jelenleg is folyamato-
san odafigyelnek a higiéniás szabályok 
betartására. Kézfertőtlenítőt, valamint 
fertőtlenítő lábtörlőt helyeztek ki az in-

tézmények bejáratánál, a plüssállatokat 
már március óta nélkülözniük kell a 
gyerekeknek, a játékok fertőtlenítésé-
re, a külső-belső takarításra pedig két-
szer annyi időt fordítanak a dolgozók. 
Az óvodák nagy többségébe továbbra 
sem engednek be szülőket, csupán az 
előtérbe léphetnek be. A ballagásokat 
az udvaron rendezték meg, az ünnep-
ségen gyermekenként két családtag ve-
hetett részt. Idén nem lesz nyári szünet, 
az óvodák folyamatosan nyitva tarta-
nak, várják a gyerekeket. 

Hierholczné Faragó Tünde ugyanak-
kor hangsúlyozta, a CSEO igazgató-
sága a járvány idején is folyamatosan 
dolgozott. „Attól függetlenül, hogy 
pandémiás időszak volt, az új gyerekek 

beiratkozását le kellett bonyolítani, a 
vezetői megbeszélések is rendszere-

sek voltak. A legtöbb intézményben 
online foglalkozásokat tartottak 
óvodapedagógusaink, próbálták 
a közösségi életet helyettesíte-
ni. Többek között logopédiai és 
gyógypedagógiai fejlesztésen ve-
hettek részt a gyerekek, a szülők 
online nyílt napon ismerkedhet-

tek meg a tagóvodákkal, de volt 
táncoktatás, ovis foci is. Próbál-

tunk átállni egy digitális világra, bár 
hirtelen kellett alkalmazkodnunk az új 

kihívásokhoz, de szerencsére sikeresen 
vettük az akadályt” – fűzte hozzá. • PE

ÓVODA ÓVODA

Beszélgetés Hierholczné Faragó Tündével, 
a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetőjével

Kerületi óvodák a karantén után

Bee-Boot verseny 
a Fenyves oviban
A Fenyves Tagóvoda tavaly szeptember 
óta foglalkozik kiemelten a gyerekek 
IKT-eszközhasználatával, azaz az ok-
tatásban eredményesen alkalmazható 
információs, kommunikációs techno-
lógiával. Több, olyan fejlesztő játékot 
is beszereztek, melyekkel a gyerekek 
jártasságot szerezhetnek a robotika, 
a digitalizáció világában. Így például 
Bee-Bootot, mely olyan programozható 
eszköz, amely kiválóan alkalmas a gye-
rekek komplex fejlesztésre, vagy Steam 

robotegeret, ami interaktív, játékos ta-
nulást valósít meg, bevezetve a gyere-
keket a programozás alapismereteibe. 
Mindezek mellett ugyanakkor a Scotti 
Go társasjáték, valamint a két tablet is 
a gyerekek kreatív fejlődését szolgálja.
A tagóvoda az országos versenyre négy 
gyermeket nevezett. Az ötödik forduló-
ra egy gyermek jutott tovább, aki egy-
ben meg is szerezte az országos 4. 
helyezést. A Fenyves Tagóvoda büszke 
Bencére, aki kitartásával 
sikeresen vette az akadá-
lyokat. Az eredmények itt 
megtekinthetők:

2021 szeptemberétől három tagóvodában – az Erdősor utcaiban, a Mesevárban  
és az Aprajafalvában – bölcsőde-óvodai előkészítő csoportok is indulnak

Hierholczné Faragó Tünde

Idén nem lesz nyári 
szünet az óvodákban

fotó: pixabay
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Nyolc évtized
Hálaadó istentisztelettel ünnepelték 
meg a Csepel-Királyerdői Reformá-
tus Egyházközség fennállásának 
80. évfordulóját június 28-án a Ki-
rályerdői Református Templomban. 
Az eseményen részt vett Borbély 
Lénárd polgármester, valamint 
Ábel Attila alpolgármestere is.

Az egyházközségben 2007 óta Te-
mesvári Imre lelkipásztor végzi a 
szolgálatot. A királyerdői egyház-

község 2009-ben kapta meg az ak-
kori önkormányzattól az 1930-as  
években épült Schmidt-villát a fel-
újítás és fenntartás fejében 99 évre. 
A villa eredetileg panziónak ké-
szült, 1940-ben a lazaristák misz-
sziósháza lett. A rendet a világhá-
ború után távozásra kényszerítették, 
imaházuk művelődési házként, 
majd idősotthonként működött. 
Az épületet id. Szakál Ferenc, ifj. 
Szakál Ferenc és Csorba Réka ter-
vei alapján átalakították, a mostani 
templomot 2011-ben szentelték fel.

Emlékezés 
a holokauszt 
áldozataira
A Budapesti Zsidó Hitközség 
Dél-pesti Körzete az 1944-ben 
Soroksárról, Pesterzsébetről, Cse-
pelről elhurcoltak emlékére közös 
megemlékezést tartott a Nefelejcs 
utcai izraelita temetőben. A szer-
tartást Totha Péter Joel főrabbi 
vezette.

Beszédében Kerényiné Rippner 
Zsuzsa, a dél-pesti körzet elnö-
ke elmondta: Pesterzsébetről több 
mint 4500 embert, Csepelről 960 
zsidó lakost, Soroksárról pedig 
180 családot, mintegy 300 sze-
mélyt hurcoltak el. „Az erzsébetiek 
a monori gyűjtőbe, a csepeliek és 
a soroksáriak a budafoki gyűjtőtá-
borba kerültek, innen deportálták 
őket. A csepeliek közül mindössze 

hatvanan térhettek haza. Hatszáz-
ezer mártírja van a magyarországi 
zsidóságnak, a magyar történelem-
nek” ‒ emlékezett.  

A csepeli önkormányzat képvisele-
tében Borbély Lénárd polgármes-
ter és Ábel Attila alpolgármester 
rótták le kegyeletüket, a hozzátar-
tozók és megemlékezők köveket, 
mécseseket helyeztek el az áldoza-
tok emlékfalánál. • A.Zs. 

CIVIL ÉLET AKTUÁLIS

EGYHÁZI ÉLET

Bosszúvágy
A világban mindig jelen volt, de most mint-
ha kezdene teljesen eluralkodni az embere-
ken a bosszúvágy. A büntetőfékezéstől a 
szoborrongálásig széles a skála. Ameriká-
ban színes bőrű emberek arra kényszerí-
tenek fehéreket, hogy letérdeljenek előttük 
vagy a bakancsukat csókolgassák. Sokan 
úgy vélik, hogy annak, aki egykor sérel-
met okozott másoknak, még az emlékét is 
el kell törölni. Sok éve élt emberek szobra-
it rombolnák porig azoknak utódai, akiket 
egykor megaláztak. Az ükunokákon akar-
nak bosszút állni az ükunokák. Ne szépít-
sük a dolgot! Nincs itt szó igazságról, csak 
féktelen haragról, amelyet valakik szíta-
nak, mint a tüzet. Ördögi dolog ez. Az ősi 
Egyiptomban volt szokás, hogy lekaparták 
azokat a hieroglifákat, amelyek utóbb meg-
bélyegzett uralkodók nevét tartalmazták. 

A múltat végképp eltörölni nem lehet. Hi-
ába énekelték ezt lelkesen egy időben. 
A múlt kísér és kísért. A távoli és az alig 
múlt egyaránt. A megesett sérelem bosszú-
ért kiált, mint az első bűntény alkalmával 
Ábel vére, akit Káin a mezőn agyonütött. 
Bosszúvágyból születtek a forradalmak és 
a háborúk. A revans erőltetése milliók éle-
tébe került. Isten felelősségre vonta, de nem 
ölte meg Káint. Sőt! Jelet tett rá, hogy senki 
meg ne ölje. Nyilván azért, mert meg akar-
ta szakítani a gyűlölet láncolatát. Érdekes, 
hogy a történelemben – amikor némelyek 
igazságot akartak tenni – még nagyobb go-
noszságot műveltek, mint az ellenük vétők. 

Isten igazságos, de irgalmas is. Jézus egyet-
len parancsa a szeretet. Bosszú helyett meg-
bocsátásra ösztönöz. Miatyánk: Bocsásd 
meg a bűneinket, miképpen mi is megbo-
csátunk az ellenünk vétkezőknek! Pál írja 
a Római levélben: „Magatokért bosszút ne 
álljatok, hanem adjatok helyet ama harag-
nak; mert meg van írva: Enyém a bosszú-
állás, én megfizetek, ezt mondja az Úr.” Ha 
pedig az ember a saját kezébe veszi Isten 
dolgát, akkor végtelen háború köszönt ránk.
Zólyomi Mátyás evangélikus lelkész

 
Az elmúlt évek nagy érdeklődésére való tekintettel 

Csepel önkormányzata idén is megrendezi 
a Csepel Művek egykori munkatársainak találkozóját.

 

Várjuk azok jelentkezését, akik – 1985-tel bezárólag – 
hosszabb ideig a gyárban dolgoztak, és szívesen részt 
vennének egy összejövetelen, hogy újra találkozzanak 

egymással, a régi kollégákkal. Célunk, hogy 
összehozzuk a csepelieket egy kis nosztalgiára, 

kötetlen beszélgetésre.
 

A találkozó szeptember 19-én, szombaton, 10 és 16 óra 
között lesz a Királyerdei Művelődési Házban. 

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. 
 

Regisztrálni augusztus 10. és szeptember 10. között 
lehet telefonon – hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között –

a 278-2747-es számon, illetve e-mailen: 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

 

A jelentkezéskor kérjük, adják meg – nevük, 
telefonszámuk mellett –, hogy a gyáron belül melyik 

üzemben, melyik időszakban és milyen munkakörben 
dolgoztak. Örömmel vesszük, ha a rendezvényre 

valamilyen emléket – fotót, használati vagy 
emléktárgyat – magukkal hoznak, melyek még inkább 

segítik a régi idők felelevenítését.

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

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

Fontos! Az aktuális járványhelyzet miatt a tervezett 
program elmaradhat, hiszen az idősek védelmét 

fokozottan szem előtt tartja a kerület vezetése. Ebben 
az esetben a jelentkezőket  értesíteni fogják a szervezők. 

A járvány 
nem ért véget!
A csepeli önkormányzat fo-
kozottan figyel a kerületben 
élő idősekre, ezért fontosnak 
tartja a járványhelyzettel 
kapcsolatos tájékoztatásu-
kat is. A magyarországi jár-
ványügyi adatok továbbra is 
kedvezőek. A sikeres véde-
kezésnek köszönhetően ed-
dig elkerülhetőek voltak a tö-

meges fertőzések. A járvány 
azonban nem ért véget, a kör-
nyező országokban a megbe-
tegedések számának növe-
kedése tapasztalható, ezért 
fennáll a behurcolás veszé-
lye. Így továbbra is érdemes 
betartani a fertőzés elkerü-
lésére vonatkozó óvintézke-
déseket. Zárt térben visel-
jünk maszkot, ügyeljünk 
a gyakori kézmosásra és a 
távolságtartásra, lehetőleg 
ne utazzunk külföldre! 

VÁR RÁD a csepeli 
angol-magyar OVI-BÖLCSI!

 
A csepeli Montessori Mária Óvoda és Bölcsőde 

sok szeretettel várja jelentkezéseteket 
a 2020/21-es nevelési évre.

Amit nyújtunk:
 • gyermekközpontúság
 • Montessori-pedagógia

 • kétnyelvűség (magyar-angol)
 • kiemelt tehetséggondozás 

Jelentkezni lehet: 
06-20/352-0575

montessoriiroda@gmail.com

Várunk mindenkit szeretettel!

A fertőzés 
szempontjából 
veszélyeztetett 65 
év feletti korosztály 
és a krónikus 
betegek fokozottan 
vigyázzanak 
egészségükre!

fotó: GM
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környezetvédelmi feladványok formájában az angol nyelvi 
kompetenciáikat alkalmazva és együttműködve csapattársa-
ikkal. Kicsik és nagyok együttműködésére sok-sok lehetősé-
get teremtettek a programok. Az idei táborban – egész héten 
át – közös produkciókra is készültek a gyerekek hét témában. 
A kész produkciók bemutatására az utolsó estén került sor. 
Volt zsonglőrbemutató, 3D-s fotó-összeállítás, mozgókép-
rejtvények, bűvészműsor, csengettyűbemutató és lakodal-
mas játék is. A jutalom sem maradhatott el. A tábori napok 
alatt teljesített feladatokért összegyűjtött „kütyübankókat” 
árverésen válthatták be a gyerekek értékes ajándékokra.

ISKOLA ISKOLA

Szép volt, fiúk!
„A leghatékonyabb tehetségazonosítás a tehetségek fejlesztése.” 
(Gyarmathy Éva) 

Ennek a gondolatnak a szellemében igyekszünk lehetőséget 
biztosítani a gyerekeknek arra, hogy mihamarabb megtalál-
ják azt a területet, amelyre szívesen áldozzák idejüket, illet-
ve a tevékenységet, amelyben örömüket lelik. A tehetségek 
korai felismerése, és a rendszeres, egyéni tehetséggondozás 
meghozza gyümölcsét. Erre kiváló példa a most elköszönő 
öt tanítványunk, akik számos tantárgyi versenyen kiemelke-
dő eredményekkel öregbítették iskolánk hírnevét. Ők a kö-
vetkezők: Darabos Dénes, Darabos Gergő, Kindla János, 
Kissebesi Máté és Nagy Levente.

Érdeklődésük a természettudományok iránt már korán, 3. 
osztályos korukban megmutatkozott. Logikus gondolkodá-
suk, kíváncsiságuk, kreativitásuk, problémamegoldó képes-
ségük és szorgalmuk jó alapot biztosított a közös munká-
hoz. Részesei voltak a „Kis kutatók nagy kalandja” NTP -s 
pályázat programsorozatának is. Mindig nagyon lelkesen 
dolgoztak, várták az új kihívásokat, a versenyek kezdetektől 
rendkívüli módon motiválták őket. A legjobbak 
akartak lenni, és ezért mindent meg is tettek. 
Nagyon szép eredményeket értek el, melyeket itt 
olvashatnak:  

Sikeres felvételi után, mindannyian neves gimnáziumok 
természettudományi tagozatain folytatják tanulmányaikat. 
Reméljük, hogy tanítványaink elköteleződése a tudományok 
iránt eredményes középiskolai éveket, később pedig komoly 
szakmai sikereket hoz.

Útravalóul szolgáljon számukra az alábbi gondolat: „A tanul-
mányi követelmények csak egy bizonyos pontig bizonyulnak 
elegendőnek. Az elhivatottságod, a lelkesedésed és mindenek-
felett a személyiséged és a jellemed fog majd hozzásegíteni 
ahhoz, hogy sikerrel járj.” (Tim Peake)
• György Veronika fizika-kémia szakos tanár 
Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Rejtélyek, feladványok 
a Balaton mellett
A digitális munkarendben otthon töltött három hónap után 
izgatottan várták a vermeses diákok és pedagógusok, hogy 
újra együtt táborozhassanak a hagyományos matematika 
szaktáborunkban. Közel nyolcvan, a matematika iránt ér-
deklődő tanuló és nyolc pedagógus töltött el felejthetetlen öt 
napot a Balaton közelében. 

Az első nap a rejtélyekről szólt. A gyerekek megismerked-
hettek a titkosírás ősi módjaival, kincset kereshettek alkal-
mazva a térképolvasás ismereteit, esti meseként pedig az 
enigma működéséről, történetéről hallhattak érdekességeket 
egyik mentor diákunk előadásában. A második napon le- 
hetőség nyílt új logikai társasjátékok tanulására, logikai fel-
adványok megoldására. Holló-Szabó Ferenc, az ELTE ma-
tematikaprofesszorának előadása színesítette és a Bermuda- 

háromszögről szóló esti mese zárta a napot. Természetesen a 
strandolás, a kirándulás sem maradt el. Jelképes haltelepítés-
ben is részt vettek a táborlakók, persze a halakat nem kapták 
ingyen. Megdolgoztak értük; játékos logikai, természet- és 

Kitűnőre érettségizett 
a mongol diáklány
Enkh Amgalan Kherlen négy évvel ezelőtt a mongóliai Ulán-
bátorból érkezett Magyarországra azzal a céllal, hogy hegedű-
tudását továbbfejlessze. Idén kitűnő eredménnyel érettségizett 
az Egressy Béni Református Művészeti Középiskolában. 

„Tizennégy évesen kerültem Csepelre, jól érzem itt magam, ba-
rátságosak az emberek, az osztálytársaim is befogadtak. Persze 
azonnal meg kellett tanulnom magyarul, a gyámom segített a 
legtöbbet, ma már folyékonyan beszélem a nyelvet. Közel tíz 
évig Mongóliában tanultam hegedülni, úgy gondoltam, hogy 
Európában magasabb színvonalon játszhatok majd a hangsze-
ren. Ökrös Attila pedagógus maximálisan támogatott ebben, 
sokat köszönhetek szakmai tudásának.” A most tizennyolc 
éves diáklány dr. Balogh Gábor igazgató közbenjárásával 
érkezett többedmagával Magyarországra, hogy művészeti ta-
nulmányokat folytasson a csepeli zenei középiskolában. Az 
intézményben tanulnak – többek között – szlovákiai, ukrajnai, 
kárpátaljai, erdélyi, kínai, amerikai, argentínai diákok is. A 
mongol tanulók közül Kherlen végzett elsőként kitűnő ered-
ménnyel, június 11-én vehette először kézbe bizonyítványát. 

„A hegedű mellett máso-
dik szakként a jazzéneket 
is felvettem, már két éve 
tanulom. Zeneszerző vagy 
karmester szeretnék lenni, 
itt maradok egy évig OKJ-s 
képzésen és a felvételire 
készülök. Az igazgató úr 
és felesége Ildikó néni so-
kat segítenek, egyedül nem 
lettem volna képes idáig el-
jutni. Eleinte nehéz volt be-
illeszkednem, megszoknom 
mindent. Az ételek különö-
sen furcsák itt nekem, mi-
vel otthon szinte csak húst 
eszünk. Persze a két ország 

kultúrája között is hatalmas különbség van. A magyar ételek 
megismerését, s az itteni szokásokat Ildikó nénitől tanultam 
meg. Ő inspirált engem, anyagilag, erkölcsileg, emberileg mind 
a mai napig támogat. Többet beszélek vele, mint odahaza a csa-
ládommal, bár ez érthető, hiszen itt élek, ahol számomra óriási 
a szabadság. Mindent megteszek azért, hogy a pályafutásom a 
legjobb irányban haladjon tovább.” • A.Zs. 

Hírek a csepeli
iskolákból 

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

Kissebesi Máté, Darabos Gergő, Kindla 
János, Nagy Levente, Darabos Dénes

Cserkésztábor
VEKOP-pályázat segítségével 
három nyáron át rendezhetnek 
ingyenes napközis tábort a csepe-
li cserkészek. Az elsőre már ta-
valy nyáron sor került, s olyan jól 
sikerül, hogy idén ismét várták a 
kalandvágyó gyerekeket. Ahogy 
Kispál György atya elmondta, a 
hitoktatók segítségével sikerült 
a területileg illetékes iskolákat 
értesíteni, plakátokat kihelyez-

ni. „Bár a járvány miatt nem sok 
gyerekre számítottunk, de június 
15-én reggel 33 gyermek jelent 
meg. Két nap alatt elfogyott az 
egész hétre szánt müzli, meg a 
sportszelet, alig győztük pótolni. 
A három hónap karantén után 
micsoda élmény volt kiszabadul-
ni! Tüzet rakni, íjászkodni, fára 
mászni, pudingot főzni és persze 
mosogatni is. A gyerekek ‒ a szü-
lők szerint is ‒ nagyon jól érezték 
magukat.” • Kispál György plébános
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A Csepeli Kajak-Kenu Egyesület idén is 
szervez nyári tábort a sportág iránt ér-
deklődőknek Napközis táboruk közvet-
lenül a tanév vége után vette kezdetét, 
lapunk megjelenésekor már a negyedik 
hete tart. A gyerekekkel hétfőtől pén-
tekig tartó heti turnusokban foglalkoz-
nak, amelynek során el lehet sajátítani a 
kajakozás alapjait: a hajó vitelét, a biz-
tonságos vízen maradást, a vízfogást és 
az evezés technikáját. 

A gyerekek naponta kétszer eveznek, 
délelőtt teszik meg a hosszabb távot, 
ami 8-10 kilométer is lehet. Fontos, 
hogy csak mentőmellényben evezhet-
nek, amit természetesen az egyesület 
biztosít mindenkinek. A még bizton-
ságosabb evezés érdekében az edzők 
csónakmotorral kísérik a kajakozókat. 
Lengyel Viktor, az egyesület utánpót-
lás-edzője elmondta, hétfőn délelőtt, 

az első vízreszállás során még so-
kan vízbe borulnak. „Az első borulás 
után könnyen megtanulják a megfele-
lő testtartást, a lapátfogást, és fél óra 
gyakorlás után már elindulunk, akár 

ezer métert is evezünk.” Kérdésünkre, 
miszerint feltétel-e az úszni tudás, az 
edző hangsúlyozta: szükséges a szü-
lő nyilatkozata arról, hogy a gyermek 
tud úszni. Lehetőség van kipróbálni a 
kenuzást is, illetve az evezések közötti 
szünetekben közös focizás, pingpon-
gozás a fő program. 

A tábor július végéig tart, de ha igény 
van rá, augusztusban is indítanak tur-
nusokat. A táborba általában olyanok 
jelentkeznek, akik még soha nem ültek 
kajakban, de nagyon szeretnék kipró-
bálni az evezést, így senkit ne riasszon 
vissza, ha teljesen kezdő kajakosnak 
számít. A lassú folyású folyószakasz 
ideális kezdők számára és biztonságos 
tanulópályát kínál. 

A tábor egyhetes díja: 22 ezer forint/fő. 
Jelentkezés: 06-30/946-2440;  
06-30/997-0579

A Csepeli Öttusa és Vízi-Sport Egyesü-
let egész nyáron napközis élménytábort 
szervez a Csepeli Strandfürdő területén. 
A résztvevők a megújult strandfürdő 
területén és izgalmas sportprogramok-
ban, játékos sportvetélkedőkön vehet-
nek részt. Szegi Csaba, a Csepeli Öttusa 
és Vízi-Sport Egyesület technikai igaz-
gatója kérdésünkre elmondta, hétfőtől 
péntekig napi három – délelőtt kettő, 
délután egy – edzést tartanak a gye-
rekeknek. „Az élménytáborban főleg 
a kiegészítő sportágakra fókuszálunk, 
mint a laser-run, a futás, a lövészet, 
az akadályfutás, a vívás és az atlétika. 

Természetesen kihasznál-
juk, hogy a strandfürdő 
területén vagyunk, így 
mindennap úszunk is.” 

A szervezők egyik 
célja, hogy a gye-
rekek tartalmasan, 
mozgással töltsék el a 
nyári szünidőt, továbbá 
szeretnék az egyesületi 
sportágak iránt minél több 
gyermek érdeklődését felkel-
teni. Az élménytábor résztvevői 
figyelemmel kísérhetik az egyesü-

leti sportolók edzéseit, ezáltal betekin-
tést nyerhetnek az egyesületi sportélet-
be. A tábor augusztus 31-éig várja azon 
6 és 14 év közöttiek jelentkezését, akik 
szeretnek futni és kedvelik az ügyessé-
gi, gyorsasági feladatokat. 

A tábor díja egy hétre 18 ezer forint/fő. 
Jelentkezni Belák János vezetőedzőnél 
lehet: 06-70/883-5020. • Lass Gábor

Nyári táborok a kerületben: 
sport, varázslat, játék, jó hangulat
Sorozatunkban a kerületi nyári táborokat keressük fel. Megnézzük, mivel tölthetik szünidejüket a gyerekek. Elme-
gyünk – többek között – a napközis táborba, a Rákóczi Kertbe, ellátogatunk a kajak-kenusokhoz, a strandra, ahol 
élménytábort tartanak, s a Királyerdei Művelődési Ház foglalkozásaira is.

Kajak-kenu tábor kezdőknek

Élménytábor a megújult strandon

Különleges  
csepeli 
galambfajta
A nyári helytörténeti tábor egyik iz-
galmas eseménye a B21 Csepeli Ga-
lambász Egyesület madárbemutatója 
volt. A program során több érdekes 
galambfajtával ismerkedtek meg a 
gyerekek: volt magyar óriás begyes és 
hátrabukfencező galamb is. 

A keringő galambfajták, mint nevük 
is mutatja, feleresztés után bizonyos 

röpmagasságba érkezve nagy, zárt 
köröket írnak le a levegőben, sokszor 
órákon át. A budapesti bibic kerin-
gő, az alföldi-kőrösi keringő mellett 
a helyi szempontból különlegesnek 
számító csepeli magasröptű hófehér 
keringőről is számos érdekességet 
hallottunk. A fajtát Korényi István 
tenyésztette ki Csepelen, ő volt a ma-
dár tulajdonságainak meghatározója. 
A mintaleírás a Magyar Galambte-
nyésztők Országos Egyesületének 
1941-es tagértesítőjében szerepelt 
először. Ettől kezdve számítják hi-
vatalosan bejegyzett fajtának ezt a 
közepes termetű, hófehér testű, nagy 

magasságban és gyorsan szálló ga-
lambot. A csepeli tenyésztésű mada-
rat 2004-ben a Magyar Országgyűlés 
felvette a nemzeti kinccsé nyilvání-
tott állatfajták közé.

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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Molnár Ferenc családja régi csepeli 
szerszámkészítő kovács dinasztiát al-
kot. Nagyapja, apja, nagybátyjai vala-
mennyien mestervizsgával rendelkező 
szerszámkészítő kovácsok voltak. Mol-
nár József, a nagyapa 1892-ben szüle-
tett Dévaványán, később Csepelre köl-
tözött, és az Árpád utcában alakította 
ki a műhelyét. Nyolc gyereke született, 
ebből három fiú, akik mind kovácsok 
lettek: Molnár József, Molnár István 
és idősebb Molnár Ferenc. Ők már a 
Mária királyné utcában laktak és dol-
goztak együtt a közös műhelyükben. 
Idősebb Molnár Ferenc egyetlen fia, 
ifjabb Molnár Ferenc 1957-ben szüle-
tett, és folytatta apja mesterségét. Mű-
helye Királyerdőben, a Vörösbegy utca 
5. szám alatt található. A Molnár csa-
lád országosan ismert lett a szerszám-
készítő kovácsok és az áruikra igényt 
tartók körében.  

A jókora családi ház pincéjében találha-
tó a több helyiségből álló műhely. Tele 
különféle nagyteljesítményű géppel, 
amelyek a szerszámkészítéshez szüksé-
gesek. A műhelyt még Molnár Ferenc 
apja hozta létre, a fia pedig megörökölte 
és korszerűsítette. Még a ház mögötti 
műhelyben is régi gépek sorakoznak. 
Díszes oklevelek bizonyítják, hogy a 
Molnár család férfi tagjai kovácsmes-
terek voltak. A család történetét és a 
kovácsmesterség szépségét Molnár Fe-
renc idézte fel. 

Eszközök cipőkészítéshez
„Nagyapám gyalog jött Dévaványáról 
Csepelre. Előbb a gyárban dolgozott 
inasként, aztán saját műhelyt hozott lét-
re az Árpád utcában. Lópatkoló kovács-
ként kezdte, utána a honvédségnek ké-
szített szerszámokat. 1942-ben a Mária 
királyné utcában lett műhelye, 1957-ben 

halt meg. Nyolc gyereke közül a három 
fia folytatta a mesterségét. A lányok 
feladata volt a vályogvetés, így építet-
ték, később bővítették a házat. Apám 
1970-ben szerezte meg a mestervizsgát 
bőr- és cipőipari szerszámkészítő ko-
vácsként. Két bátyjával együtt dolgozott. 
Nagyvállalatok, téeszek, szövetkezetek 
megrendelésére készítettek a cipőgyár-
táshoz szükséges eszközöket. Nem volt 
olyan település Magyarországon, ahol 
a cipészek ne ismerték volna. Jó minő-
ségű speciális szerszámokat gyártottak, 
például cipőkalapácsot, szeghúzót, snitt-
vasat, különféle fogókat, szegelőárt, lyu-
kasztót, varróárat, vócvágót, árhegyet, 
késeket. Rengetegféle apró cipészszer-
szám létezik. Járták az országot, vitték 
az árut, megéltek a munkájukból. Apám 
már idős volt, de nem akart elszakadni a 
műhelytől, egyre csak űzni akarta a mes-
terségét. Egészen 2016-ig dolgozott, és 
2018-ban halt meg.”

Tartós és hibátlan
„Apám egyedüli gyerekeként nem volt 
kérdés, hogy én is kovács leszek. Már 
gyerekként folyton a műhelyben sürög-
tem-forogtam. Elvégeztem az ipari szak-
munkásképző intézetet, az utolsó évben 
a Varrógépgyárban voltam gyakorlaton. 
Dolgoztam a Csepel Autógyárban, majd 
a Pestvidéki Gépgyárban, ahonnan 
1982-ben léptem ki. A tapasztalatszerzés 
hasznomra vált, mert megtanultam min-
den gépen dolgozni. Vállalkozó iparos 
1992-ben lettem. A profilom ugyanaz, 
mint apámé. Manapság kevés a cipész, 
de a lószerszámosok, bőrdíszművesek 
igényt tartanak speciális eszközökre. 
Hozzám árut még nem hoztak vissza, 
mert amit legyártok, az tartósan jó ma-
rad. Nemrég Gyuláról kerestek meg, 
hogy rendeljenek tőlem terméket. Mond-
ták és mutatták, hogy huszonöt évvel 

ezelőtt még apám készített egy szerszá-
mot, amelyben hiba nem volt, úgyhogy 
hozzám fordultak. Masszív, minőségi 
gépeken dolgozom, a Csepel Művekben 
készültek. Közben új kihívások jönnek, 
én meg alkalmazkodom.”

Különleges vidék
„Királyerdei vagyok, itt nőttem fel, a 
rólunk elnevezett Molnár-dombon szán-
kóztam együtt az utcabeli barátokkal, 
amikor még egy nagy földhalom volt a 
házunknál, jártuk a határt, apám mű-
helyében nyolcan-tízen is összegyűltünk 
esténként beszélgetni. Régen minden-
kit ismertünk a környéken, de mára ez 
megváltozott. Zárkózottak az emberek, 
sokan alig köszönnek. A fiatalabbak nem 
értik, amikor azt mondom: megyek Cse-
pelre vagy a faluba. Királyerdő különle-
ges vidék, Csepel a belvárost jelentette. 
A járvány eléggé elbánt velünk, mert 
a kereskedők bezártak, ezért nekem is 
le kellett állnom három hónapra. Most 
kezdünk lassan fellélegezni. Szeretem a 
munkám, a műhelyemben érzem jól ma-
gam. Amíg bírom erővel, csinálom to-
vább, ahogy apám is tette. Két lányom 
van, ők bőrdíszművesek lettek. El kell fo-
gadnom, hogy ők már nem viszik tovább 
a családom hagyományát.” • Cs. A. 

Országos hírű 
kovácsdinasztia 
a Vörösbegy utcában

„Csepel és a Csepel-sziget 
valamiért sosem volt olyan 
népszerű a fővárosiak köré-
ben, mint a Margit-sziget, a 
Városliget, a Normafa és kör-
nyéke, a Római-part, és újab-
ban a Népsziget, vagy mint 
kimenni Szentendrére. Pedig 
egy olyan öt kilométernyi,  
hosszan elnyúló partszakasz 
várja a természet szerelmeseit 
és a sétálni vágyókat, ami Bu-

dapesten máshol egyszerűen 
nem található, csak itt. Vad-
regényes természet, csend, 
buja növényzet, madarak és 
a víz közelsége garantálja és 
támogatja a feltöltődést, meg 
azt is, hogy a felesleges gőzt 
kieresszük. Minden egyes 
méterét imádtuk a Kolonics 
György parti sétánynak” – 
írja cikkében a welovebu-
dapest.hu újságírója, aki jó 

szívvel ajánlja a csepeli Kis-
Duna-partot mindenkinek.   

Egy másik internetes oldal, 
a Femina.hu is Csepelről 
írt nem régiben. „A sokszínű 

kerület természeti látnivalók-
ban is bővelkedik, elég csak 
a Duna-dűlőre vagy a Tama-
riska-dombra gondolni.” A 
cikk a Csepeli Büszkeség-
pontot is említi. 

Vadregényes természet, sokszínű kerület

Jelenleg nyári szünetet tar-
tanak a Budapest Csepel 
kosárlabda szakosztály csa-
patai, és a járványhelyzet-
től függően várhatóan au-
gusztusban kezdik újra az 
edzéseket – közölte érdek-
lődésünkre Szabó Róbert 
szakosztályvezető. Tavasz-
szal a koronavírus-járvány 
miatt kellett félbeszakítani a 
bajnokságban való szereplést 
és a tréningeket. A felnőtt 
férfi- és női csapat egyaránt 
jól szerepelt a bajnokságban.
  
A férficsapat az NB II kö-
zépső csoportjában a tizedik 
helyen állt, a női együttes 
pedig a Budapest-bajnok-
ság nyolcadik helyét fog-

lalta el, amikor márciusban 
felfüggesztették a mérkő-
zéssorozatot. A kosárlab-
da szakosztály elsősorban 
utánpótláskorú sportolókkal 
foglalkozik kilenc-tíz éves 
gyerekektől tizennyolc éves 
fiatalokig. A fiatal csepeli 
kosárlabdázók között szá-
mos ígéretes tehetség talál-
ható, akiket más csapatok 
is szívesen látnának a so-
raikban. Közéjük tartozik 
Bányai Bence, Bartha Kop-
pány, Jánosi Roland, Sza-
bó Anna, Ujhelyi Balázs és 
Vörös Alex. Edzéseik és ha-
zai mérkőzéseik helyszíne a 
Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola tornaterme. A szak-
osztály azzal számol, hogy 

az első versenyeket szep-
temberben rendezhetik meg, 
a bajnokság pedig október 
elején indulhat újra. 

A Budapest Csepel kosár-
labda szakosztálya a nagy 

múltú Csepel SC kosárlab-
dacsapat jogutódja. A Csepel 
SC férficsapata tavaly ünne-
pelte a harmincadik évfordu-
lóját annak, hogy – utoljára 
– megnyerte az 1988-89-es 
országos bajnokságot. • cs. a.  

Szünetet tartanak a csepeli kosárlabdázók 

A cikk itt olvasható:

Teljes cikk:

Molnár Ferenc

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta

fotó: GM
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A 22 éves egyetemista nyolc hóna-
pot töltött az Egyesült Államokban 
és Mexikóban. Eredetileg egy évre 
tervezte világjáró útját, azonban a 
koronavírus közbeszólt, így március-
ban izgalmas kalandokkal tért haza 
Királyerdőbe, ahol családjával él. 

Az útjáról így mesél: „Tavaly július 20-
án csoporttársaimmal elindultam a 24. 
cserkész-világtalálkozóra az Egyesült 
Államokba. Az ottani cserkészszövetség 
központi nemzeti táborában voltunk el-
szállásolva Nyugat-Virginia hegyei kö-
zött. Ilyenkor találkozunk a világ minden 
tájáról érkező cserkésztársainkkal, meg-
ismerjük egymás kultúráját, történelmét. 
Első külföldi cserkészélményem Csehor-
szágban ért 2012-ben, ezután kapcsolód-
tam be a nemzetközi cserkészéletbe, és 
ennek köszönhetően jutottam el az első 
világtalálkozómra Japánba, négy évvel 
ezelőtt. Az is nagyszerű élmény volt.”

Amerikai kalandok
Márton 2010 óta tagja a 813. számú Pro-
hászka Ottokár cserkészcsapatnak, ahol 

most őrsvezető, különböző programokat 
és táborokat szervez. Jelenleg a Corvi-
nus Egyetemen nemzetközi gazdálko-
dást tanul, beszél angolul, spanyolul és 
lettül. „Két hónapot töltöttem cserkész-
táborban, csodálatos embereket ismer-
tem meg, új barátokra találtam. Megjár-
tam Washingtont, New Yorkot, kétszer is 
eljutottam a Grand Canyonhoz. Aludtam 
sivatagokban, parkolókban, repülőtere-
ken, luxuslakásokban. A cserkészprog-
ramok Los Angelesben értek véget, pár 
barátommal viszont úgy döntöttünk, 
hogy még maradunk: autót béreltünk és 
végigjártuk a nyugati partot. Megnéz-
tük a Mojave-sivatagot, megcsodáltuk a  
Joshua Tree nemzeti parkot, a Death  
Valley nemzeti parkot, jártunk Las 
Vegasban is. Soha nem gondoltam vol-
na, hogy olyan csodálatos élményekben 
lesz részem, mint amilyeneket megta-
pasztaltam. Nagyon sokat köszönhetek 
ezért a lehetőségért támogatóimnak, ro-
konaimnak és természetesen szüleimnek, 
akik mindig bíztak s bíznak bennem, és 
el mertek engedni egy ekkora útra. Indu-
lás előtt kaptam útikönyvet a barátoktól, 

szerencsepénzt a kilencvenéves szomszéd 
Pista bácsitól, és persze mindenki ellátott 
egy-egy jó szóval, hasznos tanáccsal. 
Rendkívül jól esett a törődés, a biztatás.” 

Önzetlen segítség
Az ifjú cserkész már érettségi után vi-
lágot szeretett volna látni, ezért is dön-
tött úgy tavaly szeptemberben, hogy 
nem jön haza barátaival, hanem egyedül 
folytatja tovább útját: Mexikó felé vet-
te az irányt. „Teljes külföldi utam alatt 
soha nem fizettem szállásért, Mexikóban 
például megdolgoztam érte. Az órabérek 
elég alacsonyak, így sokszor szállásért 
vagy élelemért vállaltam munkát. Hat hó-
napnyi ottlétem során megtanultam spa-
nyolul, megismertem a kultúrát. Fél év 
után azért hiányoztak a barátaim, a csa-
ládom, a magyar ételek, de a kint szerzett 
élettapasztalatok felbecsülhetetlenek. A 
cserkészek között az egész világon ösz-
szetartás van, mindenütt önzetlenül se-
gítenek, ugyanazon értékek szerint élnek 
és munkálkodnak. A hazajövetelemet is 
az egyik cserkésztársam szervezte, akkor 
már folyamatosan törölték a járatokat a 
vírus miatt. Kalandosan négy napon ke-
resztül hol repülővel, hol autóval, hol vo-
nattal utazva jöttem haza. Nagy hatással 
voltak rám a külföldi tapasztalatok, min-
denkinek jó szívvel ajánlom a világjárást, 
a kalandokat. Bízom benne, nekem is lesz 
még részem hasonló élményekben, és én 
is viszonozhatom azt a sok jót, amit má-
soktól kaptam.” • Antal Zsuzsa

Bár egyelőre bizonytalan, mikor ren-
dezik meg a hagyományos kerületi 
sakkbajnokságot a Csepeli Nyugdíjas 
Közösségi Házban, Fodré Sándor-
nak már jelezték a nagykanizsai 
szervezők, hogy egy alkalmas 
időpontban idén is megtartják 
az országos bajnokságot – közöl-
te érdeklődésünkre az érintett. 
Fodré Sándor az utóbbi években 
mindig megnyerte a hatvan éven 
felüliek számára kiírt Országos 
Szenior Sakkverseny csepeli elő-
döntőjét, majd a nagykanizsai 
döntőben is jól szerepelt. Három 
éve második, utána harmadik, 
legutóbb pedig tizenötödik lett az 
idén 67 éves FIDE-sakkmesteri 
címmel rendelkező férfi.  

Tavaly ötödik alkalommal ren-
dezték meg a sakkbajnokságot 
a Csepeli Nyugdíjas Közössé-
gi Házban, amelyen tizenkilenc 
versenyző ült a sakktáblákhoz. 
Az első három helyezett részt 
vehetett a Magyarországi Ön-

kormányzatok Országos Tanácsa által 
szervezett VI. Országos Szenior Rapid 
Sakkbajnokságon, amelyet Nagykani-
zsán rendeztek. A csepeli versenyzők 

szállását, útiköltségét és nevezési díját 
a csepeli önkormányzat fizette.

Fodré Sándor ifjúsági bajnok volt Bu-
dapesten 1970-ben. Elmondta, hogy 
jelenleg az NB II-ben szereplő Duna-
haraszti MTK csapatában játszik, de a 
járvány miatt felfüggesztették a bajnok-
ságot. „Két meccsünk maradt el, ezeket 

augusztus 30-án és szeptember 
13-án pótoljuk. Határozottan jól 
ment a játék, a csapatban idén én 
voltam a legjobb pontszerző. A 
járvány ideje alatt betartottam a 
szabályokat, közben folyamatosan 
foglalkoztam a sakkal. Házi elem-
zéseken tanulmányoztam az élvo-
nalbeli sakkozók partijait. Ked-
venc játékosaim közé tartozik az 
amerikai Bobby Fischer, az orosz 
Mihail Tal, akiről a már elhunyt 
csepeli sakkmester, Hajtun József 
írt tanulmányt. Szeretem végigját-
szani Portisch Lajos nagymester 
meccseit is. Róla szintén Hajtun 
József írt életrajzi könyvet. A 
nagykanizsai versenyen szívesen 
részt veszek. Eddig sikerült az él-
mezőnyben végeznem, de az ellen-
felek egyre erősebbek. Nálam fia-
talabb és képzett sakkozók lépnek 
színre.” Cs. A.

Turú Márton, a világot 
járt csepeli cserkész

Fodré Sándor sakkmester 
készen áll a versenyre

Könyvtári tudnivalók

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sétá-
ló utcai könyvtára július 1-je óta ismét 
várja olvasóit. Ideiglenes (nyári) nyit-
vatartási idő: hétfőn, szerdán és csü-
törtökön 12 és 18, kedden és pénteken 
10 és 16 óra között.

Július 16-a után már a következő szol-
gáltatások is elérhetők: dokumentumok 
kölcsönzése a polcokról történő közvet-
len válogatással; helyben használat, kije-
lölt katalógusgépek és a szabad internet-
használatot biztosító munkaállomások 
használata; wifihasználat, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás azokban a tag-
könyvtárakban, ahol ez a szolgáltatás 

szokásosan elérhető. A könyvtár a jár-
ványhelyzet alakulása és a tapasztalatok 
alapján dönt arról, hogy mikor és milyen 
mértékben tudja majd tovább bővíteni az 
elérhető szolgáltatások körét.

A könyvtár tájékoztatja olvasót, hogy 
automatikusan és ingyen hosszabbí-
tották meg a fizetős könyvtári tagságok 
lejáratát mindenkinek annyi nappal, 
amennyi a zárvatartás miatt kiesett.

2020. szeptember 6-áig – átmenetileg 
– ingyenes lehetőséget biztosítanak az 
előjegyzésre. Egyszerre maximum 8 
példány kérhető. Igényét leggyorsabban 
a katalógusban megtalált címeknél lát-
ható „Előjegyzés” ikonra kattintva tudja 

jelezni. Az előjegyzést elküldheti a mun-
katársaknak e-mailben is a fszek2101@
fszek.hu e-mail címen, vagy leadhatja 
személyesen. Minden esetben visszajel-
zést küldenek a beérkezett kérések tel-
jesíthetőségével kapcsolatban.

Július 22-én nyit a Királyerdei Könyv-
tár, (Szent István út 230.) és a Csillag-
telepi Könyvtár (Vénusz u. 2). Új ideig-
lenes nyitvatartási idő: hétfőn, szerdán 
és csütörtökön 14 és 18, kedden és 
pénteken 10 és 14 óra között.

Az újranyitás további részleteiről itt  
tájékozódhat: www.fszek.hu. 
Kérdéseivel forduljon bizalommal  
a könyvtár munkatársaihoz!

Fodré Sándor a tavalyi kerületi versenyen

fotó: G
M



20 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 21REJTVÉNY HIRDETÉS

Megjelent Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzatának támogatásával, 
a Csepeli Városkép Kft. kiadásában.
 

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.
 

A könyv megrendelhető önköltségi áron, 
1990 forintért

CSEPELI TELEPHELYÜNKRE 

PAPÍRHULLADÉK-VÁLOGATÓT 
EGYMŰSZAKOS MUNKARENDBEN, 

AZONNALI KEZDÉSSEL FELVESZÜNK.
 

BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT. 

TELEFON: 06/20 252 6911

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2020. július 24.
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1. Kétéltűek

2. Él, mint … a vízben.

3. Vízi járművek

4. Majdnem part!

5. Víz közelében élő, nem mérges kígyó

6. R betű morze jele

7. Elmozdulás ellen rögzít

8. Folyadékot szed ki

9. Legnagyobb folyónkon

10. Hullám fele!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Élménytábor

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 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 és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

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

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk július 29-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A július 1-ei skandináv rejtvény nyertese: Papp András 1211 Bp., Kossuth L. utca.  A gyerekrejtvény nyertese: Makó Csanád 1215 Bp., Károli 
Gáspár utca. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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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
Nyári nyitvatartás: hétfő, 12-18; csütörtök, 8-14 óra
A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető a helytörténeti gyűjtemény 
nyitvatartási idejében.

TANFOLYAMOK

Dinamikus gerinctréning: hétfő, 19-20 óra.  
Vezeti: Kalmárné Zsuzsi gyógymasszőr (06-30/547-8399)

Alakformáló egészségmegőrző konditorna: csütörtök: 18.30-19.30.
Vezeti: Tompa Csilla (06-20/916-0607)

Latin Cardio: július 9-től; csütörtök, 18.30-19.30. 
Vezeti: SzabóCsilla (06-30/999-0702)

Milieu Dance (jazz balett): hétfő, csütörtök, 17.00-18.30 
(06-70/419-8009)

TÁBOROK

Jobbteke-tábor: Fessünk magunknak pólót!
Időpont: augusztus 10-14., 8-16 óra
Vezeti: Nógrádi Györgyi (06-30/9443-460)

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

A RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ISMÉT VÁRJA LÁTOGATÓIT!

A FSZEK CSILLAGTELEPI KÖNYVTÁR 
JÚLIUS 22-TŐL LÁTOGATHATÓ.

TANFOLYAMOK JÚLIUSBAN

Ringató: csütörtök, 10.00-10.30

Haladó hastánc: szerda, 19.00-20.00

Lady dance haladó: csütörtök, 19.00-20.00

Zumba: csütörtök, 19.00-20.00

Varróiskola: hétfő vagy péntek, 17.00-20.00

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

KEDVES LÁTOGATÓINK!
JÚNIUS 22-TŐL ÚJRA NYITVA TARTUNK.
HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG 9 ÉS 19 ÓRA KÖZÖTT 
SZERETETTEL VÁRJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET. 
NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ PROGRAMJAINK, 
TANFOLYAMAINK ELŐRE LÁTHATÓLAG 
SZEPTEMBERBEN INDULNAK

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK 

Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni. 

Hastánc: hétfő, 17.30-19.30
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz
Információ és elérhetőség: alicebellydance@yahoo.com
facebook: Alice Belly Dance

Zumba: hétfő-szerda, 18.00-19.00
A Zumba Fitness olyan mozgásforma, amely a gyors és lassú ritmusok, 
illetve a táncos és a koreográfiákba rejtett aerobic mozdulatok kombiná-
ciójának köszönhetően erősíti és formálja a testet.
Vezeti: Zeitler-Pinelli Andrea sportoktató, hivatalos zumba-instruktor
andreaz.zumba.com
https://www.facebook.com/zpandizumba/

KLUBOK

AA Klub: szerda, 18.00-19.00

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

JOBBTEKE TÁBOR 
Fessünk magunknak pólót! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Királyerdei Művelődési Ház 

Augusztus 10 – 14 

8h - 16h 

 

0630/9443 460  

 

www.facebook.com/jobbtekemuveszpalantacsoport 

 

AZ ÖLTÖZŐK 
IGÉNYBEVÉTELÉNEK 

CSÖKKENTÉSE 
ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK, 

AKI TEHETI, ÉRKEZZEN 
SPORTRUHÁZATBAN!

AZ ELŐTÉRBEN 
KIHELYEZETT 

KÉZFERTŐTLENÍTŐ 
HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!

CSEPELI MOZGÁSSÉRÜLTEK 
ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE

A SZERVEZET CÉLJA: 
A kerületünkben élő 

mozgásfogyatékos emberek 
érdekképviselete, társadalmi 

esélyegyenlőségük elősegítése.

ELÉRHETŐSÉG:
Telefon: 06-20-210-0301; 

E-mail: csmoe@freemail.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS: 
hétfő: 14-17 óra között; 

csütörtök: 9-12 óra között

+36 70 883 5020|elmenytabor.csepel@gmail.com www.csepel.se
Belák János vezető edző, szakosztály igazgató

Kalandok egész nyáron! 

Ellátás: napi 2 étkezés 

A tábor díja 1 hétre: 18.000Ft/fő 
Testvér kedvezménnyel: 

16.000Ft/fő
Nem egész hetes turnus 

estében: 4.000Ft/nap

Ajánlott korosztály 
6-14 év

A MEGÚJULÓ CSEPELI STRANDON
ÉLMÉNYTÁBOR

JELENTKEZZ MÉG MA! 

KAJAK-KENU 
NYÁRI TÁBOR
2020. JÚNIUS 15-TŐL 

FOLYAMATOSAN, 
SZABADTÉREN

Hetes turnusokban, hétfőtől péntekig, 
8–tól kb 16:30-ig

Ebéd, uzsonna, napi kétszeri evezés,
sárkányhajózás, labdajátékok, uszoda. 

Ár: 22.000 Ft/fő/hét

CSEPELI KAJAK-KENU EGYESÜLET I 1213 Bp. Hollandi út 16.
Jelentkezni lehet: elviktor72@gmail.com I +36 30 946 2440

gdany79@gmail.com I +36 30 997 0579

INGATLAN________________________________________ 
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________________________________________ 
BUDAPESTI lakásra cserélném  ráfizetéssel Dánszentmik-
lósi lakóházam+vendéglátó egységemet (bérlő bérli) 
IÁ: 17 millió  T.:0670 597 67 72

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejté-
sét vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06 30 481 0590________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje ol-
csón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, 
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS. Kőműves javítások, kar-
tonozás, kisebb munkák. Kovács Gergely 06 30 5686 255________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620 264 7752

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk 
lakatost, hegesztőt, hagyományos fémesztergást (lehet 
nyugdíjas is), műszaki előkészítőt (árkalkulátori, műszaki 
vezetői feladatokkal). Tel: 0630 981 1401, 0630 349 1614.________________________________________ 
SZOBAFESTŐT, kőművest, hidegburkolót, gipszkartonost, 
segédmunkást, villanyszerelőt, parkettást, ács szakmun-
kást felveszünk. T.: 06 20 998 2369.

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégisé-
get, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. 
VI., Andrássy út 16. Tel: 266 4154, H-Cs: 10-17________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322

FIGYELEM rossz akumlátort vas fém hulladékot vásáro-
lok kiszállás díjtalan 06 30 461 77 59________________________________________ 
FELMENT az arany ára! Magas áron vásárolok ara-
nyat-ezüstöt, herendi porcelánt, kar-, zsebórát, hagyaté-
kot.  Bp. 11. kerület, Fehérvári úti vásárcsarnok, virágsor, 
PORCELÁN-EZÜST ÜZLET. 06 1 209 4245.________________________________________ 
SZOBAI szekrénysor, 1 db egyszemélyes heverő, 5 l fonott 
demizsonok, csillárok. T.: 06 30 593 7343________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, réz-bronz tárgyakat, kitüntetéseket, pén-
zérméket, órákat, ezüstneműt, bizsukat, hangszereket, 
teljes hagyatékot. T.: 06 30 943 5583________________________________________ 
STABIL gumi horgászcsónak 50 cm3 – es motorral olcsón 
eladó egy évesen. Tárolással Kis Dunán T.: 0630 295 87 54 
vagy 061 249 49 36  

EGÉSZSÉG________________________________________ 

GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt, egyéni foglalkozásokban, a Vitart Stúdió szak-
mai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és 
manuálterápia, speciális gerinctréningek, orvosi gyógy-
masszázs, pszichológiai tanácsadás.
Bejelentkezés, információ H. - P.  8.00 - 20.00 óráig: 06/70-
318-3077. A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Face-
book 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  laskaitrenin-
gek.hu; linda@laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk!

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:
hétfő, kedd, szerda 8.30-15.30.

1215 Budapest., Csete Balázs u. 15.,
info@csepelihirmondo.hu
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A PROGRAMOT AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT 
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

A tárlatok díjmentesen megtekinthetôek
augusztus 1-én szombaton 10-16 óráig.

Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.
 

Bôvebb felvilágosítás:
Királyerdei Mûvelôdési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230., Tel.: 278-2747

e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPEL
1944

1956-OS CSEPELI
BÜSZKESÉGPONT

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

Táborunkban sok izgalom vár. Lesz sárkányhajózás, 
népi kézműves-foglalkozások, jurtaállítás, állatsimogató, 

helytörténeti és tájházi programok, lekvárfőzés, kirándulás 
kerületünk történetének kiemelt pontjaira Fakarusz autóbusszal.  

Jelentkezni  a Királyerdei Művelődési Ház 
elérhetőségein lehet.

HELYTÖRTÉNETI
NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Hagyományőrzés, szórakozás, minőségi időtöltés

egy helyen a 8-12 éves korosztálynak

Augusztus 3-7., 7 és 17 óra között

A jelentkezés regisztrációhoz kötött, mivel korlátozott 
férőhely áll rendelkezésre! Térítési díj: 23 900 Ft.

A tábor ideje alatt 
a Köszönjük Magyarország! 

program keretében 
megvalósuló bábelőadás:

Gyurka citerája
a Majorka Színház előadásában

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

CSEPEL 
ÉS A GYÁR

TÖRTÉNETE
Állandó kiállítás

 
Júliusban és augusztusban megtekinthető: 
hétfőn 12-18 óráig, csütörtökön 8-14 óráig

Előzetes bejelentkezés szükséges! A belépés díjtalan!


