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Átadták a kerület
új kézilabdacsarnokát
A Simon Bolivar sétányon található
kézilabdacsarnok 300 fős lelátója egy
emberként állt fel, amikor a bemutatás
során hosszas vastapssal köszöntötték
a csarnok névadóját, Laurencz Lászlót.
A 85 éves, Csepelen élő mesteredző, a
magyar női kézilabda-válogatott egykori kapitánya a megalakulása óta,
2010-től a Csepeli Diáksport Egyesület
kézilabdázóinak szakmai igazgatója,
2012 óta kerületünk díszpolgára.

Önrész és támogatás

„Július 18-án, Csepel napján az önkormányzat nagyszabású rendezvénnyel és

díszpolgári címek átadásával szokott
ünnepelni, amelyet a járványhelyzet
miatt idén később tartunk meg. A kézilabdacsarnok átadása azonban mégis
ünnepélyessé tette ezt a napot” – mondta beszédében Borbély Lénárd polgármester. Hozzátette: az új létesítménnyel
gazdagodott Csepel sportélete. A kivitelezés teljes költsége 870 millió forint
volt, amelyet az önkormányzati önrész
mellett a tao-rendszer és az Alpiq Kft.
támogatásai biztosítottak.
Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke
Laurencz Lászlót a magyar kézilabda legnagyobb legendájának
nevezte. „Nem sok
olyan magyar kézilabdás született,
aki rászolgált arra,

hogy kézilabdacsarnok viselje a nevét”
– fogalmazott. Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár szerint a sport a magyaroknak mindig példát adott kitartásban és a siker iránti elkötelezettségben,
amely átsegített a legnehezebb időszakokon is.

„Köszönöm”

„Mondanivalómat egy szóra építettem
fel: köszönöm” – kezdte beszédét Laurencz László, aki háláját fejezte ki, hogy
ő lehetett a csarnok névadója. Felidézte
a két évvel ezelőtti születésnapját, amikor Borbély
Lénárd ezzel a hírrel
köszöntötte fel otthonában. Hozzátette: hetven éve
él a magyar kézilabdasportban,
számos elisme-

szolgálja az az önkormányzati ígéret,
hogy az itt élők is használhatják szabadidős és sportolási célokra az ÁMK
tornacsarnokát. • Lass Gábor

Facsemeték
a csarnoknál

fotó: Tóth Beáta

Ünnepélyesen átadták a Nagy Imre
Általános Művelődési Központ mellett
felépült Laurencz László Sportcsarnokot, amely elsősorban a Csepeli
Diáksport Egyesület kézilabdázóinak
biztosít sportolási lehetőséget.

A létesítmény első kézilabdameccsét
a Csepeli DSE kézilabdásai játszották
rést kapott, de az összes közül számára
ez a legértékesebb. „Nyolc éve kezdtünk
álmodozni a csarnokról, és szerencsére ez az időszak nem álmodozással telt,
nagyon sokan dolgoztak azon, hogy ez
a csarnok megépülhessen” – idézte fel
a mesteredző, aki reményét fejezte ki,
hogy a csarnok által minél több fiatal
megszereti a kézilabdát.

Teljes
cikk:

Az eseményen
készült képeket itt tekinthetik meg:
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Polinszky
Tibor
fotói:

Kovács Dávid Attila, a választókörzet
független önkormányzati képviselője
kérdésünkre elmondta, a létesítmény
a Csepeli DSE és a csepeli kézilabda-sport javát fogja szolgálni, ugyanakkor meg kell találni az arany középutat, hogy mindenki – a sportolók és a
környéken lakók is – a magáénak érezhesse ezt a csarnokot. Szerinte ezt a célt

Az új Laurencz László Sportcsarnok közvetlen közelében több
mint harminc facsemetét ültetett
el az önkormányzat. A „Fákat ültetünk a csepeli gyerekeknek” felirattal ellátott facsemeték a születésnek, a növekedésnek, és az élet
kiteljesedésének a szimbólumai.
Az ötlet néhány évvel korábban,
egy országos mozgalomból született, és a Gemenc Zrt. indította el
„Minden születendő gyermeknek
ültessük fát” mottóval. A kezdeményezéshez az elmúlt időszakban számos önkormányzat csatlakozott. A csepeli önkormányzat
Tóth Sándor önkormányzati képviselő javaslata nyomán döntött
úgy, hogy a kerület magáévá teszi
a mozgalom gondolatiságát, és
ezen a módon is felhívja a figyelmet a kedvezőtlen klímaváltozás
hatásának mérséklésére.
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Borbély Lénárd: a csepeli gerincút
építése nem lehet pártpolitikai ügy

Megszűnnének
a forgalmi dugók

fotó: Tóth Beáta

A csepeli gerincút a kerület legfontosabb infrastrukturális beruházása,
nem lehet belőle pártpolitikai ügyet
csinálni – mondta Borbély Lénárd
polgármester abban a videóban, amit
közösségi oldalán osztott meg.
Borbély Lénárd a csepeli gerincút már
elkészült szakaszánál nyilatkozott –
ami 2012-re Tarlós István korábbi főpolgármester idején készült el. 2014-től
Tarlós Istvánnal közösen megkezdték
a következő szakaszok tervezését is.
Erre 400 millió forintot különítettek
el a Fővárosi Önkormányzat költségvetésében. Azonban ez az összeg nem
volt elég az építkezéshez. Így megszületett a döntés, miszerint egy több mint
900 millió forintos európai uniós projektre pályáznak. A pályázatról idén
februárban a Fővárosi Közgyűlés döntött, amelyet a kormány is támogatott.
Borbély Lénárd elmondta: az elmúlt
hetekben értesültek arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat, pontosabban
annak cége hibásan adta be a pályázatot, ezért azt visszadobták. Mivel emiatt Csepel elesett ettől a támogatástól,
azt kérik Karácsony Gergely főpolgármestertől és a Fővárosi Önkormányzattól, az így kiesett pénzt pótolja a
főváros, hogy folytatódhasson a ter-

vezés és megépülhessen a gerincút. A
polgármester végül kiemelte: a csepeli
gerincút a kerület legfontosabb infrastrukturális beruházása, nem lehet belőle pártpolitikai ügyet csinálni.
Klinghammer István, a Közösen Csepelért Lokálpatrióta Egyesület elnöke lehangolónak nevezte a történetet.
„Vagy dilettantizmus van mögötte, vagy
pedig ártó szándék” – mondta. Csepelnek és annak az öt településnek, amelyek a gerincúton jutnak be a városba,
mintegy 150 ezer lakosa van. A Csepeli
Szabadkikötő teljes teherforgalma, kamionforgalma is ezen az úton bonyolódik, hogy elérjék az M0-st – tette hozzá
Klinghammer István.
A videó itt megnézhető:

Pályázat nemzetiségi
önkormányzatoknak
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata – elismerve a csepeli nemzetiségi önkormányzatok működésének
fontosságát és jelentőségét, valamint

Schanda Tamás, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, valamint Németh
Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára,
országgyűlési képviselő csepeli
sajtótájékoztatójukon arról beszéltek, veszélybe került a Tarlós
István főpolgármestersége alatt sikeresen megkezdett és a kormány
által is támogatott csepeli gerincút
befejezése. Hangsúlyozták: a gerincúttal megszűnnének a környék
forgalmi dugói, továbbá jelentősen
csökkenne a zaj- és légszennyezettség. Beszédük végén arra szólították fel a főpolgármestert, hogy
tartsa be a csepelieknek tett választási ígéretét, és a gerincútra a
főváros saját forrásból biztosítson
egymilliárd forintot.
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Ismét Közösen Csepelért
A Közösen Csepelért Lokálpatrióta
Egyesület vendége volt a napokban
Borbély Lénárd polgármester. A beszélgetés során szó volt – többek között – a koronavírus-járványról, az elmaradt és folytatódó beruházásokról.
A találkozó elején az egyesület elnöke, Klinghammer István akadémikus
professzor egy rövid beszédben emlékezett meg a nemrég elhunyt dr. Siklósy Ferencről, Csepel díszpolgáráról,
aki 1974 és 2011 között háziorvosként
szolgálta a csepelieket, és tevékeny tagja volt az egyesületnek.

Karantén idején

A koronavírus-járvány szinte mindent
felülírt Csepelen, vette át a szót a polgármester. Márciusban átszervezték a
cégeket, csökkentett üzemmódban dolgoztak az önkormányzat munkatársai.
A nyugdíjasok ellátása, a közétkeztetés
és a bölcsődei, óvodai ügyelet megszervezése nem volt egyszerű feladat, de
megoldották. A járványüggyel kapcsolatban rendszeres volt a tájékoztatás, a
polgármester a képviselő-testület tagjaival kéthetente tartott megbeszélést az
aktuális helyzetről.
Borbély Lénárd az elvont gépjárműadó kapcsán elmondta, a járvány elleni országos védekezés költségéhez
Csepel – ha úgy tetszik ‒ 220 millió
forinttal járult hozzá. „Ezt a pénzt, a
köz pénzét, a csepeliek biztonságára
fordította a kormány” – tette hozzá
Borbély Lénárd.

Folytatódó és elmaradó
fejlesztések
megvalósítandó törekvéseit – a veszélyhelyzet fennállása miatt elmaradt programok helyett négy csepeli nemzetiségi
önkormányzat részére új
pályázati felhívást ír ki.
A pályázati felhívás és
adatlap itt található:
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A beruházások kapcsán kiemelte: néhány fejlesztést befagyasztottak, a csepeli iskolákat viszont fel fogják újítani.
Hamarosan indul a kertészeti, belsőépítészeti munka a Hermann iskolánál.
A volt Görgey iskola helyén lévő terület parkosítása szintén elkezdődött, és
kaptak a kormánytól 735 millió forintot

útfelújításra. Önkormányzati forrásból zajlanak az
útépítések, továbbra is
tervben az új csepeli
Duna-híd, hamarosan elindulnak
a kerületet érintő
atlétikai beruházások, egészségügyi fejlesztések
nélkül sem marad a
kerület, és a Gubacsi
híd vasúti részét is újjáépítik.

kapcsolatban felvetette: a
csepeli ellenzék mondja el a véleményét a
témában. „A helyi
ellenzék leginkább
tartózkodik ezekben az ügyekben.
Most arra kérjük
őket,
tiszteljék
meg annyival a
lakosságot, hogy
magyarázatot adKlinghammer
nak az önkormányIstván
zat hivatalos felületén,
miért utasították el és miért
A Csepeltől Karácsony Gergelyék által
nem szavazták meg a Csepel fejlődémegvont és baloldali kerületeknek jut- sét garantáló határozatokat” – mondta
tatott fejlesztési pénzek kapcsán a pol- Klinghammer István.
gármester szerint politikai bosszúról
van szó, amit jól bizonyítanak a fővá- Sok egyéb mellett felvetődött még a
rosi illetőségű beruházások, így az út- Csepel SC telephelyének ügye. A páfejlesztések, a tervezett P+R parkoló, a lyát és a hozzá kapcsolódó létesítméCsepelt érintő bicikliút-hálózat kiépíté- nyeket az önkormányzat átvenné, visének elmaradása, valamint a gerincút szont továbbra sem adják el. A mostani
folytatásának csúszása is.
tulajdonos lakóparkot építene a helyére,
az önkormányzat viszont ezt nem enEz utóbbi egyébként egy állítólagos gedi, kizárólag rekreációs és sportcélra
szakmai „hiba” miatt következett be. lehet azt fejleszteni. „Örülnék, ha siKarácsonyék „rossz rubrikát” kitöltve, kerülne feloldani ezt a patthelyzetet, és
kikötőépítéshez kapcsolódó útfejlesz- ismét köztulajdonba kerülne a terület.
tés helyett egyszerű útépítésre adták be Mi nem adjuk fel” – zárta gondolatait a
a pályázatot, amit így formai okokra polgármester.
hivatkozva az Európai Bizottság vis�szadobott. Az egyesület a Csepelt ne- Az egyesület szeptemberben ül össze
gatívan érintő fővárosi intézkedésekkel ismét. • TK
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Nem támogatja a dél-pesti
kerékpárutat a Momentum
Karácsony Gergely főpolgármester
megfúrta a Csepelt érintő kerékpárút-hálózat uniós támogatásból történő fejlesztését. Borbély Lénárd
polgármester ezek után a kormány
segítségével pótolná a kiesett forrást, amit a csepeli ellenzék is támogatott. Kivéve a Momentumot.
Karácsony Gergely főpolgármester
a koronavírus-járványra hivatkozva
milliárdos fejlesztési forrásokat vont el
Csepeltől, és tette át azokat más kerületekbe. A döntés miatt nem épül a főváros kezelésében lévő utakból egyet-

len méter sem Csepelen, nem lesz P+R
parkoló, valamint az a kerékpárút-hálózat sem készül el, amely három kerületet érintett volna.
A beruházás óriási lehetőség lenne a
bringásoknak, mivel az közvetlenül
kapcsolódna az Eurovelo kerékpároshálózatba. A dél-budapesti kerékpárúttal három kerületben kétszázezer ember, és az azt potenciálisan használó
további több százezer budapesti közös
érdeke a fejlesztés. Innen nézve különösen érthetetlen volt a főpolgármester
döntése.

Bangóné és Szenteczky
lemondását követelik
Dobák István, a csepeli MSZP 2019-ig
önkormányzati képviselőként dolgozó
politikusa július 21-én élesen bírálta
a csepeli MSZP diktatórikus módszereit. Ezért Bangóné Borbély Ildikó, valamint Szenteczky János lemondását
követeli. Tóth Mihály, aki 16 évig volt
Csepel polgármestere és a csepeli
MSZP vezetője, csatlakozott a követeléshez. Az érintettek hallgatnak.
Dobák István és Tóth Mihály korábbi
csepeli polgármester szerint a 2019-es
csepeli önkormányzati választás a korrupciós ügyekben korábban besározódott balliberális elit újraválasztásáról
szólt. Szerintük Bangóné és Szenteczky a saját pozícióik megtartása érdekében botrányos körülmények között
váltották le a nyerésre esélyes Takács
Mónikát, majd lényegében hagyták
nyerni a Fideszt. Véleményük szerint
annak érdekében, hogy Szenteczky
és Bangóné akarata érvényesüljön,
„előre megfontolt szándékkal átverték
az MSZP tagságát, semmibe vették az
MSZP Alapszabályát, SZMSZ-t írott és

az íratlan emberi, erkölcsi szabályait.
Nem tartottak elnökségi ülést, taggyűlést a taggyűlés döntési jogát átvették.”
A bejegyzés alapján antidemokratikus
és törvénytelen volt az ellenzéki ös�szefogás képviselőjelöltjeinek kiválasztása és indítása, valamint a kompenzációs lista összeállítása is. A DK
és a Momentum csepeli szervezetei
ráadásul asszisztáltak a korrupciós
ügyekben érintett korábbi balliberális
elit hatalmi törekvéseihez. Horváth
Gyula DK-elnök az osztozkodás során
cserébe az első listahelyet, míg Dukán András, a Momentum helyi vezetője pedig a szintén befutó második
listahelyet kapta.
„Szétverték az alapszervezetet, alig vagyunk néhányan, csak néhányak futballbarátsága él, de az MSZP csepeli alapszervezete haldoklik, tönkretették. Ha
Dobák István és Erdősi Éva
írásai itt olvashatók:

A csepeli önkormányzat továbbra is a
fejlesztés mellett áll. Ennek érdekében
a legutóbbi testületi ülésen az önkormányzat Borbély Lénárd polgármestert nagy többséggel felhatalmazta,
hogy tárgyalásokat folytasson a kormánnyal a beruházás megvalósításáért.
Az ezzel kapcsolatos előterjesztést kizárólag Dukán András Ferenc, a Momentum politikusa nem támogatta.
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INGYENES CSERJEÜLTETÉSI AKCIÓ
KEDVES CSEPELIEK!

2020
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Idén is folytatjuk népszerű díszcserje akciónkat! Ezzel az ingyenes lehetőséggel
segíteni szeretnénk a csepeli családi házakban és társasházakban élőknek, hogy
lakókörnyezetüket szebbé, zöldebbé tudják tenni.
A Csepeli Zöld Sziget Programot az elmúlt években azért hoztuk létre, hogy a kerületben élők egyre több zöldfelülettel gazdagodjanak, és mindannyian természetközelibb,
otthonosabb környezetben élhessünk.
Csepel az otthonunk,
tegyük zöldebbé közösen!

fotó: pixabay
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alapvető változásra, szociáldemokrata
értékek képviseletére egyáltalán szüksége van a demokrata Csepelnek, akkor
esetleg nekünk maradni: nekik menniük,
nekünk lépnünk kell” – állítja Dobák
István, melyre Tóth Mihály ennyit reagált: „Egyetértek.”

Erdősi: aki vitatkozik,
a Fidesznek segít

Dobák István és Tóth Mihály felszólítására Bangóné Borbély Ildikó és
Szenteczky János eddig nem válaszolt. Erdősi Éva, az összefogás őszi
polgármesterjelöltje azonban felszólalt
a védelmükben. Szerinte hiba vitatni
Bangóné és Szenteczky párton és ös�szefogáson belüli pozícióit.
Erdősi a polgármester-jelöltségért cserébe az MSZP-től fővárosi bizottsági
pozíciót kapott, és láthatóan továbbra
is magát tartja a csepeli ellenzék közös
polgármesterjelöltjének. Azt üzente:
aki vitatni meri az ellenzéki összefogás leosztott lapjait, a Fideszt segíti
vele. Dobák István és Tóth Mihály így
– szerinte ‒ „egy célt biztosan elért, a
Fidesz ezerrel szajkózza az ellenzék inkompetenciáját, és abban is biztos vagyok, hogy ezt az írást még sokszor fel
fogják használni.” • TK

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
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CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK ŐSZI CSERJEÜLTETÉSI AKCIÓJÁBAN LAKCÍMENKÉNT (TÁRSASHÁZAKNÁL LÉPCSŐHÁZANKÉNT) ÁTLAG 10 DB KONTÉNERES DÍSZCSERJÉT AJÁNL FEL CSERJEFOLTOK, SÖVÉNYEK KIALAKÍTÁSÁRA.
HOVA ÜLTETHETŐK A NÖVÉNYEK?
A növények elültetésénél kérjük, törekedjenek rá, hogy
a növények a közterület szépítését szolgálják, jól látható
helyre kerüljenek. Társasházak esetén az ültetésre a be
nem kerített előkert, a bejáratok melletti terület vagy
a járda melletti zöldsáv használható; kertes házak esetén
az ingatlan előtti járda és az úttest közötti zöldsáv.
MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje:
2020. szeptember 8., kedd. Amennyiben szeretne részt
venni programunkon, kérjük töltse ki a Jelentkezési lapot,
amely beszerezhető a Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablakánál, vagy
letölthető a www.csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu
weboldalakról. A kitöltött jelentkezési lap benyújtható
a) postán a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
(1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) címére feladva,
vagy b) személyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy
c) a cserje@varosgazda.eu e-mail címen.
KI VEHETI ÁT A NÖVÉNYEKET?
Kertes házak esetében az adott címre érvényes lakcím
kártyával rendelkező lakó jelentkezését várjuk. Társasházak
esetében a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő,

illetve közös képviselet (cégszerű aláírással) társasházanként vagy külön-külön lépcsőházanként kiállított
Jelentkezési lappal tud pályázni, az átvevő nevének
megjelölésével. A növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki.
MIKOR ÉS HOL VEHETŐK ÁT A NÖVÉNYEK?
A növények átvételének időpontja és helyszíne:
2020. szeptember 18., 7–18 óra között, a Csepeli
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest,
Katona József utca 62-64. szám alatti székhelyén, a Kassai
utca felőli dolgozói parkolóban. Kérjük, hogy a növények
átvételekor a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat,
szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!
KI TUD SEGÍTENI A NÖVÉNYEK ELÜLTETÉSÉBEN ÉS
ÁPOLÁSÁBAN?
A növények elültetéséről és későbbi ápolásáról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk! A szakszerű ültetésről és
ápolásról a növények átadásakor tájékoztatjuk a jelentkezőket. A program lebonyolítását a Csepeli Városgazda
Közhasznú Nonprofit Zrt. Zöldterület-fenntartási
osztályának munkatársai végzik. Kertész szakembereik
szívesen adnak tanácsokat a telepítést megelőzően és
a gondozási időszakban is.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asszisztens 1/277-7856, 30/698-5921 erdeine.beata@varosgazda.eu
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Fáklyás evezésen
emlékeztek
Kolonics Györgyre
A Kolonics György Alapítvány a hagyományoknak megfelelően idén is
megrendezte a fáklyás emlékevezést a
csepeli kajak-kenu telepen. A kétszeres
olimpiai és tizenötszörös világbajnok
csepeli kenus 2008. július 15-én hunyt
el. Az eseményen megjelent Borbély
Lénárd polgármester, Ábel Attila alpolgármester, valamint Schmidt Gábor,
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és
Csabai Edvin, a Kolonics György Ala-

Az idei kitüntetettek
Két kiváló csepeli sportolónak adták
át a Kolonics György Sport Érdemérmet. Egyikük a 17 éves Maricza
Zsuzsanna utánpótláskorú csepeli
kajakozó, aki a hazai és a nemzetközi versenyeken is kimagasló eredményeket ért el, a válogatott tagja.
Ugyanezt a kitüntetést érdemelte ki a
szintén utánpótláskorú, 15 éves Hammer Máté, a Halker-Király Kick-box
Akadémia tagja, sokszoros világkupagyőztes. A magyar bajnoki címet
tizenhatszor nyerte meg korosztályában.
Maricza Zsuzsanna: „Meglepődtem, ugyanakkor hatalmas
megtiszteltetésnek érzem, hogy
ezzel a díjjal kitüntettek. Felemelő érzés, hogy ugyanazon a
pályán, vagyis a Kis-Dunán, a
csepeli vízitelepen végzem az
edzéseimet, mint annak idején Kolonics György. Hat éve
Csepelen ismerkedtem meg a
sportággal. Elsősorban a rövidebb távokon szeretek kajakozni. A közeli jövőt illetően
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tervezem, hogy sikeresen kvalifikálok
a 2021-ben megrendezendő ifjúsági
Európa-bajnokságra. Egyesben 200
és 500 méteren, párosban Dráviczki
Dórával ugyanezen a távokon szeretnék sikeres lenni. Hétköznap két,
szombaton egy edzésünk van. A Vörösmarty Mihály Gimnázium egyéni
tanulója vagyok. Kedvenc tantárgyaim
a biológia és a kémia, de a többiben is
megtalálom az örömömet. Két év múlva az orvostudományi egyetemre akarok felvételizni.”

Maricza Zsuzsanna, Hammer Máté
és Borbély Lénárd polgármester

pítvány elnöke. Az egykori élsportolók
közül ott volt Hüttner Csaba négyszeres világbajnok, a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya, Kozmann
György többszörös világbajnok kenus.
A megemlékezésen részt vett Kolonics
György édesanyja, Erzsébet asszony.
Archív tévéfelvételeken elevenítették
fel Kolonics György legemlékezetesebb versenyeit, majd a meghívott
Hammer Máté: „Nagy megtiszteltetésnek tartom a Kolonics-díjat, úgy
érzem, ezzel az eddigi munkámat és
eredményeimet ismerték el. Kiskoromban eleinte fociztam, de a bátyámmal
új sportágat kerestünk. Így kerültünk
Csepelre, és már az első edzésen beleszerettem a kick-boxba. A járvány
miatt most elmaradnak a nagy nemzetközi versenyek, s talán az idei világbajnokság is. Edzésekre ugyanakkor mindennap járunk. Július végétől
három hétre edzőtáborba megyünk
Csongrádra. A távoli nagy
célom az lenne, hogy részt
vehessek a 2028-as olimpián,
sőt szeretnék nyerni ott. Ehhez azonban az is szükséges,
hogy a kick-box addigra olimpiai versenyszám legyen. Szabadidőm jó részét is az edzések teszik ki. Közepes tanuló
vagyok, kedvenc tantárgyam
a történelem. Most végeztem
el az általános iskolát, szeptembertől a Than Károly
Szakközépiskola rendészeti
szakán folytatom a tanulmányaimat.”

egykori élsportolók szóltak röviden a
kenuslegendáról. Schmidt Gábor úgy
említette meg a csepeli kajak-kenu telepet, hogy ez a kenuzás szentélye.
Hihetetlenül sok tehetséges versenyző
nőtt itt fel, és remélhetőleg a jövőben is
folytatódik ez a hagyomány.

nyerte a világversenyeket. Már nem emlékszem pontosan, milyen taktikát taná-
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csoltam nekik az első világbajnokságon,
de a táv végén óriási hajrával győztek.
Jó volt a technika és a taktika, az elvégzett hatalmas munka pedig meghozta az
eredményét. Évek óta készültünk, hogy
ezzel a párossal világbajnokok lehetünk.
A győzelmet pedig nem kell magyarázni.
Koló rendkívül ambiciózus volt, minden
tevékenységét alárendelte a sportolásnak. Minden részletre odafigyelt, akár
az étkezésnél, akár a szabadidő eltöltésénél. Ő bajnok akart lenni. Csepelen
számtalan remek versenyző akadt, ilyenkor pedig jó nosztalgiázni azon, hogy
ennyi kiemelkedő sportolónkra lehetünk
büszkék.” • Csarnai Attila

fotó: GM

„Minden részletre figyelt”

Ludasi Róbert volt az, aki edzőként
felfedezte az ifjú Kolonics Györgyben a
jövő nagy tehetségét. „Különleges technikája volt, amely a sportág iránti nagy
odaadással párosult. Sokkal gyorsabban megerősödött, mint kortársai. Először Horváth Csabával lett világbajnok
kenu kettesben 1993-ban, utána sorra

„Kolonics
György miatt
igazoltunk
Csepelre”
Hüttner Csaba négyszeres világbajnok, Európa-bajnok kenus a Csepeli
Kajak-kenu Egyesületben vált igazán világszínvonalú versenyzővé.
Csapatember volt, mert nem kenu
egyesben, hanem kettesben és négyesben érte el kimagasló sikereit.
Legnagyobb példaképének a csepeli
Kolonics Györgyöt tartja, akivel már
ifiként együtt kenuztak, és szoros barátság szövődött közöttük. Hüttner
Csaba 2016 óta a felnőtt kajak-kenu
válogatott szövetségi kapitánya.

Csepelre történő igazolásáról és Kolonics Györgyhöz fűződő emlékeiről
ezt mondta: „Kolonics Györgyöt még
utánpótláskorú versenyzőként ismertem meg, együtt versenyeztünk, barátság alakult ki köztünk. Ő volt az, aki
miatt 1991 végén a Csepelhez igazoltam, mert őt akartam követni, és Csepel csapatát a legerősebb együttessé
tenni. Mások is így voltak ezzel, mert
tisztelték Kolót, akitől sokat lehetett
tanulni. Fantasztikus versenyző és
ember volt. Soha nem tudott pihenni,
képes volt vasárnap is edzeni, mert ez
volt az élete. Minden idejét a csepeli
vízitelepen töltötte. Példakép volt, akit
utánozni akartunk. Hozzá képest váltunk kenussá. A csapatban ő volt a főnök, ahogy ezt egyértelműen, de kedvesen megjegyezte, mert tudta, hogy

ő a legjobb közöttünk. Mindenkihez
volt bátorító, kedves szava, egy igazi családot alkottunk a vízitelepen. A
kenusportból most hiányzik egy olyan
kimagasló személyiség, mint Kolonics
György volt, aki inspirált bennünket”
– meséli.
Hüttner Csaba jelenleg a kajak-kenu válogatott szövetségi kapitánya.
„Kenuban jelenleg nem állunk túl jól,
hiányoznak a korábbi nagy egyéniségek. De vannak feltörekvő, tehetséges
fiatalok, akik négy-öt év múlva már
komoly eredményeket érthetnek el.
Minden klubbal folyamatosan tartom
a kapcsolatot, de ide, Csepelre mindig úgy jövök, hogy világsztárokkal
edzhettem, ez volt a második otthonom” – teszi hozzá.
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Kedvező
a járványhelyzet
Csepelen

Csepel önkormányzata várja azok
jelentkezését, akik 2020-ban
ünneplik házasságkötésük 50.,
illetve 60. évfordulóját, s szeretnék
azt – a polgári házasságkötés
szertartása szerint – Borbély
Lénárddal, Csepel polgármesterével
megerősíttetni.
Jelentkezni az alábbi adatok
megküldésével lehet:
• Férj neve, feleség neve (leánykori név)
• Lakcím • Telefonszám
Kérjük, hogy a jelentkezés mellé csatolják
a házassági anyakönyvi kivonat
másolatát, az együtt töltött évtizedek
rövid, egyoldalas történetét, és egykori
esküvői fotójukat, melyet vissza fognak
kapni a jelentkezők.
Cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 10.,
Anyakönyvi Iroda
Jelentkezési határidő:
2020. augusztus 19.
A program tervezett időpontja:
2020. novemberében
Kérjük, a borítékra írják rá:
„Aranylakodalom Csepelen”

ő esetükben a teszt is pozitív
lett, ezek a betegek igazoltan
koronavírustól betegedtek
meg. A tesztelések a páciensek körében tovább folytatódnak, bizonyos esetekben,
például műtétek előtt kérhetik a teszt elvégzését. „A
mintavétel a fül-orr-gégészeti
osztályon történik, a vizsgálat ebben az esetben a vírus
kimutatására irányul, tehát
arra, hogy az érintett éppen
fertőző állapotban van-e” –
tette hozzá a főigazgató.

„Iránytűm a lelkiismeret,
sarkcsillagom: az Isten.”
Lord Baden-Powell,
a cserkészet alapítója

Gyereknap Kompolton
csepeli közreműködéssel

A védőoltás a megoldás

„A környező országokhoz
képest a járványügyi adatok továbbra is jól alakulnak itthon. Bár még Magyarországon sem ért véget
a koronavírus-járvány első
hulláma, mindennap érkeznek hírek újabb megbetegedésekről, nem zárható ki
újabb gócok kialakulása az
országban” – nyilatkozta dr.
Szlávik János, a Dél-pesti
Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa a
közmédiában. Hangsúlyozta: a gócok megjelenése sem
feltétlenül a második hullám
kezdetét jelenti, hiszen ezek
még jól kezelhetők. A feltételezés az, hogy a koronavírus nem fog eltűnni, terjedése nem függ a hőmérsékleti
viszonyoktól, így a védőoltás kifejlesztése lehet a megnyugtató megoldás. • PE

Gyermeknapot rendeztek a Heves megyei Kompolton csepeli önkéntesek és
egy Felvidéken élő magyar asszony közreműködésével július 19-én. A Csepelen
élő Papp László és Kiss László, valamint a Vágfarkasdon lakó Anett Bordovácsová Karvaiova egy teherautónyi
adománnyal érkeztek a faluba. Főleg különféle játékokat, kifestőket, iskolaszereket, lufikat, bútorokat, háztartási eszközöket szállítottak. Kompolton nyolcadik
alkalommal rendezték meg a gyermeknapot a csepeliek részvételével.
Kompolt lakóinak száma mintegy kétezer, csaknem a fele cigány nemzetisé-

gű. Papp László és társai év közben is
ellátogatnak a faluba, és szükség szerint viszik az adományokat. „Annak
idején véletlenül ismertem meg a falu
lakóit, és nagyon megszerettem őket.
Minden alkalommal örömmel fogadnak,
és jó látni, mennyire boldogok a gyerekek a sok ajándéktól. Az adományok
nagy részét felvidéki magyaroktól kapjuk” – mondja Papp László. „Segítjük a
határon túli magyarokat” – teszi hozzá
Anett Bordovácsová Karvaiova, hiszen
Felvidékről nézve az anyaország a határon túl van. „Mi is összefogunk, és megtesszük az anyaországban élőknek, amit
tudunk.” • CSA

Szájmaszkok idősotthonoknak

FONTOS! Az aktuális járványhelyzet miatt a tervezett

Tízezer szájmaszkot juttatott három csepeli idősek otthonába Németh
Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára. A Béke téri
Szent József Idősotthon mellett a további két kedvezményezett az Olajág
és a Tapló utcai idősek otthona.

program elmaradhat, hiszen az idősek védelmét fokozottan
szem előtt tartja Csepel önkormányzata. Ebben az esetben
a jelentkezőket értesíteni fogják a szervezők.
fotó: pixabay
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fotó: GM

Aranylakodalom
Csepelen

„Eddig kedvezően alakult a
járványügyi helyzet Csepelen.
A kerületben működő idősotthonban nem volt fertőzés, de
a szakrendelő dolgozói közül
sem betegedett meg senki koronavírustól” – tájékoztatta
lapunkat dr. Dobák András, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat főigazgatója. A szűrések június elején
lezárultak, több mint 600
egészségügyi, óvodai és szociális dolgozónál végezték
el a vizsgálatot a csepeli önkormányzat finanszírozásával. „A szűrés arra irányult,
átesett-e valaki a fertőzésen,
kimutatható-e ellenanyag. A
vizsgálatból kiderült, kevesebb mint egyszázalékos volt
a fertőzöttség, az érintettek
gyakorlatilag tünetmentesen
vagy enyhe tünetekkel vészelték át a fertőzést, nem fordultak orvoshoz” – mutatott
rá Dobák András. Egyúttal
hangsúlyozta: a járvány kezdete óta a szakrendelőben
két olyan betegük volt, akik
kétoldali tüdőgyulladással,
koronavírus-fertőzés gyanújával kerültek kórházba, az

CIVIL ÉLET
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„Az Úr napját szenteld meg!” –
tanítja a legemberibb parancsolat.
A hetedik nap legyen Istené meg
a családé. Így vagyunk a nyárral
is. A nyár „hetedik napja” az üdülés, cserkészeknek a tábor, a legek
tábora. Igaz, a vírus miatt itthon,
a Tamariska-domb oldalában. De
biciklivel és lóháton.
Kezdjük a legjobb biciklissel, a
legjobb madarásszal, a legjobb
rendőrökkel, a legjobb csillagásszal. Folytatjuk a legjobb tűzoltóknál, a legjobb extrém pályán,
a legjobb kézművessel. Megismerjük Csepel legjobb fiatal
szobrászát, a legjobb játszótereket, és a főváros legszebb Duna-partját.
Hogy ne tévesszük az irányt, lesz
az íjászverseny, melynek jutalma
egy-egy iránytű. Hogy ne téves�szük el a célt, lessük minden éjjel távcsövekkel a Sarkcsillagot,
összetett kezekkel – az Istent.
Kispál György plébános
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Nyári táborok a kerületben:
sport, varázslat, játék, jó hangulat
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Sorozatunkban a kerületi nyári táborokat keressük fel. Megnézzük, mivel tölthetik szünidejüket a gyerekek. Elmegyünk – többek között – a napközis táborba, a Rákóczi Kertbe, ellátogatunk a kajak-kenusokhoz, a strandra, ahol
élménytábort tartanak, s a Királyerdei Művelődési Ház foglalkozásaira is.

Kedvenc szereplők
fotó: Tóth Beáta

Varázslók és boszorkányok
Igazi varázsvilágba repítette a gyerekeket a Rákóczi Kert jó hangulatú Harry Potter tábora. A programok rengeteg
izgalmas élményt, mágikus kalandot
tartogattak az ifjú varázslótanoncok

számára. A táborban megelevenedett a
Roxfort különleges világa, gyógynövény- és bájitaltan, varázsigék tették
izgalmassá és felejthetetlenné az ott
töltött időt.

Lajtos Janka:
„Nagyon tetszik a tábor,
még sosem
voltam
hasonlóban.
Nagyon szeretem a Harry
Potter-történetet, az összes könyvet
olvastam, a filmeket is láttam. A kötetek közül a Félvér herceg tetszett
a legjobban. Hermione Granger a
kedvenc szereplőm, közel áll hozzám a személyisége, én is szeretek
olvasni, tanulni. A legjobb program
a füvészkerti séta volt, ahol kövirózsát ültettünk, de a Piton professzorral végzett kísérleteket is nagyon
élveztem.”
Szőke Napsugár: „Jól érzem magam
a táborban, nagyon jók a programok.
Az állatbemutató nagyon érdekes
volt, a baglyok és a kígyó nagyon
tetszettek, de a varázspálcakészítés is érdekes volt. A Teszlek süveg a Mardekárba osztott be az első
nap, nem véletlenül, hisz Bellatrix
Lestrange az egyik kedvenc karakterem a regényből. A Harry Potterkönyvek és -filmek mellett oktatóvideókkal, játékokkal
próbálom folyamatosan
fejleszteni,
bővíteni a
történethez
kapcsolódó
tudásomat.”

Bűbáj, átváltozástan

„A tábor első napján a leendő diákok a film zenéjére a 9 és ¾ vágányon
keresztül érkeztek meg a varázslóiskolába. A gyerekek elsőként láthatatlan írást és taszító bűbájt tanulhattak Piton professzornál, valamint
lávalámpát és szivárvány készítettek.
Bimba professzor füvészkerti gyógynövénytan óráján mágikus növényeket

fedeztek fel és különleges hangeffekt
kíséretében mandragórát is ültettek.
A táborozás során a „varázslatos”
lények jellegzetes tulajdonságaival is
megismerkedhettek a gyerekek, Minerva McGalagony professzornál pedig az átváltozástannal és a regénnyel
kapcsolatos kvíz kérdésekre válaszolhattak” – mondta Zubor Mónika, a
tábor szervezője.

A zárónapon ellátogattak a Repülő Seprű Élmény és Varázs Kávézóba, ahol
újabb emlékezetes kalandok várták a
résztvevőket. A táborozás végén a gyerekek „vizsgát” tettek a tanultakból,
megszerezték a Rendes Bűbájos Fokozatot, melyet diploma igazolt. A Harry
Potter tábor a nagy érdeklődésre tekintettel augusztus 10-től újabb 39 varázslótanoncot vár a Rákóczi Kertben. • PE

Kölyökfitnesztábor: sport, élmények
Az aktív kikapcsolódásra, mozgásra
vágyó gyerekeknek idén is színes sportprogramokat kínál a Kölyökftinesztábor, mely ezen a nyáron hét alkalommal
várja a gyerekeket a Rákóczi Kertben. A
tábor célja az aktív szabadidő eltöltése,
az egészséges életmód népszerűsítése, a
gyerekek szellemi és fizikai teljesítőképességének fejlesztése, növelése.

„A hosszú karantén időszaka után a
gyerekek már nagyon vágynak a mozgásra, a közösségi együttlétre, a szülők
pedig örülnek annak, hogy gyermekeiket biztonságos, védett környezetben
tudhatják, kiváló szakemberek foglalkoznak velük a vakáció alatt” – mondta
Mag Barbara, a Fitt Jövő Alapítvány
elnöke. A programok igen változato-

sak: sorversenyek, ügyességi játékok,
tengó, kosárlabda, pingpong, terep-segway, gymstick- és pound-edzéseken
vehetnek részt a gyerekek. Emellett a
buborékfoci, a lézerharc, a célba lövés
és a trükkös szemüveg akadálypálya
is remek élmény a gyerekek számára.
Nagy kedvenc a hatalmas Lánchíd-ugrálóvár, mely tavaly a Budapest Euró-
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A buborékfoci nagy
kedvenc

A tábor a csepeli önkormányzattal
létrejött stratégiai megállapodás jegyében, a Fitt Jövő Alapítvány szervezésében valósul meg, uniós pályázati támogatással.
fotó: Tóth Beáta
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Bali Botond
Zoltán:
„Nagyon
jól érzem
magam a
táborban,
jó a társaság, vannak itt
barátaim is. Pár éve
kajakozom a Csepeli Kajak-Kenu
Egyesületnél, szeretem
a sportprogramokat a táborban.
A buborékfoci tetszik a legjobban, de a Gellért-hegyi csúszda-parkba is szívesen megyek.
A nyáron még egy ottalvós tábort
is bevállalok, és a szüleimmel is
megyek nyaralni.”
Gombos
Gergő Olivér:
„Nagyon
jók a tábori
programok,
a buborékfoci az
egyik kedvencem, de a kenuzást is várom már. Szeretem a
vizet, apukámmal sok időt töltünk
a Dunán, mégis a jégkorong az
én sportom, az ESMTK-ban játszom. Kilenc hónapos koromban
léptem először jégre a nagypapámmal.”

KÜZDŐSPORT NAPKÖZIS TÁBOR
A KIRÁLYTEAM KICK-BOX AKADÉMIÁN
A BAJNOKOK BAJNOKÁVAL,

DR. BUSA GABRIELLÁVAL
IDŐPONT: 2020. AUGUSZTUS 24-28.

HELYSZÍN: RÉGI RÁKÓCZI ISKOLA TORNATERME
CSEPEL, RÁKÓCZI FERENC ÚT 88-90. (SZENT IMRE TÉR)
A TÁBOR KÖLTSÉGE: 22.500 FT/HÉT
JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFO: HAMMER MÓNIKA +36 20 249 5536
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Lelkes nyugdíjasok:
most távoktatásban
tanulják az angolt
A Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház népszerű angoltanára
Várkonyi Ágnes. Eredetileg a
Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar–orosz
szakán végzett, majd a rendszerváltáskor angol szakon is
nyelvtanári diplomát szerzett.
A Katona József Általános
Iskolában 1976-tól 1995-ig,
majd a mai nevén Weiss Manfréd Szakközépiskolában tanított magyart és angol nyelvet
2016-ig, nyugdíjba vonulásáig.
A nyugdíjas közösségi házban
két és fél éve oktat angolt. A
koronavírus-járvány kezdete óta távoktatás formájában,
egy közösségi oldalon folytatja a tanítást önszorgalomból, a
nyugdíjas tanulók örömére.
A Csepeli Nyugdíjas Közösségi
Házban több éve folyik sikeres
angolnyelv-oktatás. Jelenleg
négy csoportban, egyenként tizenkét-tizenöt ember vesz részt
az oktatásban. „A legtöbben
kezdők, de akadnak kicsit erősebbek is”‒ mondja Várkonyi
Ágnes. „Néhányan elérik az
alapfokú nyelvvizsga szintjét.
Túlnyomó többségük hatalmas
lelkesedéssel készül és jár az
órákra. Legfőbb motivációjuk,
hogy külföldön élnek rokonaik,
gyerekeik, unokáik, akiket meglátogatnak vagy távolból beszélgetnek egymással. Másrészt
fontosnak tartják, hogy megőrizzék szellemi aktivitásukat, s
erre a tanulás nagyon jó. Az is
lényeges szempont, hogy társaságban lehetnek, ahol jól érzik
magukat. Örülnek egymásnak,
amikor keddenként találkozunk.
Ez a nap igazi feltöltődés mind-

fotó: Tóth Beáta

pa Sportfőváros program része volt,
és idén is fontos eleme a tábornak.
Ugyanakkor nagyon népszerű a
számháború és a tábortánc is,
melyet záró programként adnak elő a lelkes táborozók
a szülőknek. „A Rákóczi
Kertben zajló programok
mellett minden hétre szervezünk kirándulásokat a Gellért-hegyi csúszdaparkba, de
ellátogatunk a Csepeli Kajak-Kenu Egyesülethez is, ahol
sárkányhajózást, valamint a kajakozást is kipróbálhatják a legelszántabbak. A táborozás díjmentes,
a pénteki táborzárók alkalmával azonban adományokat gyűjtünk. Aki teheti,
hozzájárulhat a mozgássérült sportolók
támogatásához, melyet az utolsó turnus
zárása után juttatunk el az érintettekhez” – tette hozzá Tarnay Zsuzsanna,
a tábor egyik szervezője. • PE
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Az elmúlt évek nagy érdeklődésére való tekintettel
Csepel önkormányzata idén is megrendezi
a Csepel Művek egykori munkatársainak találkozóját.

annyiunk számára. Várják az
újabb alkalmakat, folyton kérdezik, mikor lesz angol. Szeretnek angolul beszélgetni, és az
sem baj, ha hibásan teszik ezt.
Én biztatom őket, hogy bátran
szólaljanak meg. Kedvelik a
játékos órákat, amikor például
szavakat raknak össze, vagy ki
kell találniuk egy szót, amelyet
elmutogatnak. A házi feladatokat is lelkesen elkészítik. Otthon
is tanulnak: angolul olvasnak,
tévét néznek, dalokat hallgatnak. Nem győzöm őket dicsérni!
A járvány kezdetekor fel kellett
függeszteni a személyes oktatást. Akkor éreztem igazán,
mennyire hiányzik a társaságuk
és a visszajelzésük. Létrehoztam
egy Facebook-csoportot, hogy
közösen folytassuk a tanulást.
Most online formában folyik
a tanítás, amelyen ötvenhatan
vesznek részt. Vannak házi feladatok, nyelvtani feladványok,
szövegek értelmezése, minden,
ami a nyelvtanuláshoz kell. Kivétel nélkül szorgalmasak, élvezik a tanulást.” • Cs. A.

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.

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.

Királyerdei Művelődési Ház

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

Napközis
Erzsébet-tábor
Csepelen
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Kitűnő tanulók köszöntése
Július 1-jei számunkban olvashatták azoknak a fiataloknak
a névsorát, akik 8, illetve 12 éven át kitűnő tanulók voltak.
A járványhelyzet miatt a személyes köszöntésre csak most
kerülhetett sor. A polgármesteri hivatalban Borbély Lénárd
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adta át a jutalmakat, okleveleket Csepel és Soroksár csupa
ötöst szerző diákjainak.
Az ünnepségen Morovik Attila csepeli és Sinkovics Krisztián Ádám soroksári alpolgármesterek, valamint Tóth János,
a Dél-pesti Tankerület igazgatója is részt vett.

turnusra lehetet jelentkezni a csepeli általános iskolásoknak. A kötelező
programokon kívül (környezetvédelemi kvíz, szelektív hulladékgyűjtés,
újrahasznosítás, kirándulás a Margitszigetre, közösségépítés, kompetenciafejlesztés, pólókészítés stb.), változatos sportprogramokat is kínáltak a
jelentkezőknek: volt íjászat, ügyességi
akadálypálya, villámtájékozódási feladat, lézerlövészet, labirintusos tájékozódási feladat. A gyerekek 8 és 17 óra
között voltak a táborban.

Ingyenes tankönyvellátást biztosít 2020 szeptemberétől valamennyi tanulónak a nemzeti köznevelési törvény módosítása – ezt
szavazta meg július 3-án a parlament. Az ingyenes tankönyvellátásra több mint 12 milliárd forintot fordítottak évente, ez a forrás
tovább bővül majd. Az intézkedés már 1,2 millió diákot érint.
A döntés a kormány szerint egyegy tanuló esetében 20-25 ezer
forintos támogatást jelent, ami

valóban nagy terhet vesz lesz le
a szeptemberben amúgy is költséges iskolakezdést intéző szülők
válláról. Sok helyen azonban korábban gondot okozott, hogy az
ingyenes tankönyveket a diákok
csak kölcsönbe kapták az iskolától, így nem írhattak a munkafüzetekbe, tankönyvekbe.
Az intézkedés érinti az alsó, felső
tagozatos általános iskolások és a
középiskolások mellett a 13–16.
szakképzési évfolyamokra járó
tanulókat is. A tájékoztatás szerint a gyártás a szokott menetrend
szerint zajlik, és biztosítható lesz,
hogy augusztus végére minden iskolába megérkezzenek a teljesen
ingyenes tankönyvek.

Pályáztak,
nyertek
A Vermes Miklós Általános
Iskola a Nemzeti Tehetség
Program eszközpályázatán
1 300 000 forintot nyert különleges fejlesztőeszközökre. Összesen 172 eszközzel

gazdagodott az iskola: a Lumix DMC-GX80 Panasonic
fényképezőgéptől kezdve a
zsonglőrlabdáig nagyon széles a választék.
A Cameo vágógéppel a gyerekek különleges tárgyakat
alkotnak, sokan tanfolyamot
végeztek a gép használatá-

ról. 3D-s nyomtatójukhoz a
pályázat segítségével most
szkennert is vásárolhattak.
Az együttműködés fejlesztésére alkalmas eszközöket is
beszereztek.

Nagyon izgalmasak a kódfejtős, „nyomozós” társasjátékok is, melyek a logika
fejlesztése mellett a közösségfejlesztésre is kiválóan
alkalmasak.

VÁR RÁD a csepeli
angol-mag yar OVI-BÖLCSI!
A csepeli Montessori Mária Óvoda és Bölcsőde
sok szeretettel várja jelentkezéseteket
a 2020/21-es nevelési évre.

fotó: pixabay

Minden diák
ingyen kapja
a tankönyveket

fotó: GM

A Dél-pesti Tankerületi Központ és a
Vermes Miklós Általános Iskola pályázott Erzsébet-táborra, hogy ezzel is
megkönnyítse azoknak a szülőknek a
helyzetét, akik nem tudják megoldani
gyermekeik nyári elhelyezését. Négy

Amit nyújtunk:
•• gyermekközpontúság
•• Montessori-pedagógia
•• kétnyelvűség (magyar-angol)
•• kiemelt tehetséggondozás
Jelentkezni lehet:
06-20/352-0575
montessoriiroda@gmail.com
Várunk mindenkit szeretettel!

18

INTERJÚ

csepeli hírmondó

A nyolcvanesztendős Nánássy Lajos
egész életét Csepelen élte, sportolt,
később híres nótaénekes lett, jó barátságban volt Puskás Ferenc labdarúgóval és Papp László ökölvívóval,
négy gyereke született, a legkisebb
most hatéves. Kalandos életéről mesélt lapunknak.
„Nagyon szegények voltak a szüleim.
Apám légós volt a gyárban, ma úgy
mondanánk, hogy katasztrófavédelemmel foglalkozott. Anyám diétás szakácsnőként dolgozott a Weiss Manfréd
Gyárban. Csillagtelepen laktak albérletben, majd a Királyerdőben építettek egy
vályogházat a negyvenes években. Az
apám lakatosinasnak adott be a gyárba,
három év múlva szereztem meg a szakmunkás-bizonyítványt. Közben műszakirajzoló-vizsgát is tettem, mert szépen
rajzoltam. A motorkerékpárgyárban helyezkedtem el.”

Atlétika, súlyemelés

„Csenevész gyerek voltam, biztattak,
hogy menjek sportolni. Szerettem az
atlétikát, gyorsan futottam, de végül a
súlyemelés mellett kötöttem ki. Ez már
az ötvenes évek végén történt. A csepeli
edzőteremben ismertem meg Buronyi
László nehézsúlyú birkózót és súlyemelőt, aki mindkét sportágban magyar
bajnok volt. Az 1948-as és az 1952-es
olimpián is részt vett, 1982-ben halt
meg. Olyan erős embert életemben én
még nem láttam! Ha megszorította valakinek a kezét, félő volt, hogy összeroppantja. Fél kézzel felemelt, én voltam

a kedvence. Edzettem, megerősödtem.
Ifiként tartalék válogatottságig vittem,
a felnőtt bajnokságban harmadik helyezést értem el. Az ízületeim azonban
nem bírták a terhelést, ezért felhagytam
a sportolással.”

fotó: Tóth Beáta

Nánássy Lajos, aki Puskásnak is énekelt

Jókedvű társaság

„Énekelni mindig szerettem, anyám szép
hangját örököltem. Az ötvenes években
tiltották a magyar nótákat, de a hatvanas években már énekelhettem iskolákban, brigádrendezvényeken. Elvégeztem
egy hároméves iskolát, ahol az éneklést
tanították, majd az Országos Szórakoztató Központban fejlesztettem tovább
a tudásomat. Magyarországon ez volt
az első intézmény, ahol professzionális
szinten képezték a könnyűzenei énekeseket és zenészeket. 1975-ben tettem le
a vizsgámat. Az országban nincs olyan
hely, ahol ne léptem volna fel. Énekeltem színházakban, művelődési házakban, hajókon, televíziós műsorokban,
és mindenütt nagy sikert arattam. Ha
kétezer nótát nem ismerek, egyet sem. A
nyolcvanas években gyakran szórakoztattam a közönséget a töki csárdában;
Tök község Zsámbék mellett található.
Odajárt mulatni Puskás Ferenc is, aki
akkor tért haza Magyarországra. Vele
volt Papp László és Kárpáti György
vízilabdázó. Mind jó barátságban voltak, és imádtak engem meg a magyar
nótákat is. Jókedvű társaságot alkottak:
ha vigadni akartak, előre szóltak, hogy
menjek a töki csárdába és énekeljek
a kedvükre. Csepelen is minden helyen
felléptem. A hatéves Ádám fiam tisztára

Nyitvatartás, kölcsönzés
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Sétáló utcai Könyvtára
július 1-jétől ismét várja olvasóit. Ideiglenes (nyári) nyitvatartási idő: hétfőn, szerdán és csütörtökön 12 és 18, kedden
és pénteken 10 és 16 óra között. 2020. szeptember 6-áig ingyenes lehetőséget biztosítanak az előjegyzésre. Egyszerre
maximum 8 példány kérhető.

rám ütött: már táncol, énekel az óvodában, bizony mondom, sokra viszi még.”

Rokonság a határon túl

„Június 4-én ott voltam a Béke téren
a trianoni megemlékezésen, és nagyon
meghatódtam. Bevallom, könny szökött
a szemembe. Az én őseim a magyar történelem minden nagy eseményén jelen
voltak. Nánássyak harcoltak a Rákóczi-szabadságharcban, az 1848–49-es
forradalomban és az első világháború
különféle frontjain. Fáj nekem Trianon,
mert rokonságom nagy része most a határokon túl él. Annak idején számtalan
alkalommal disszidálhattam volna, de
nem tettem, mert mindig hazahúzott a
szívem.” • Cs. A.

Július 22-étől a Királyerdei Könyvtár, (Szent István út 230.) és
a Csillagtelepi Könyvtár (Vénusz u. 2.) is várja az olvasni vágyó
látogatókat.
Új, ideiglenes nyitvatartási idő: hétfőn, szerdán és csütörtökön 14 és 18, kedden és pénteken 10 és 14 óra között.
Az újranyitás további részleteiről itt tájékozódhat: fszek.hu
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Népszerű olvasmányok
Szabadság, strand, vízpart, vagy
csak otthoni pihenés: egy izgalmas
könyv bármilyen helyzetben jó kikapcsolódás. Vajon az olvasók milyen
jellegű olvasnivalót keresnek leginkább? Mi a legtöbbet keresett, előjegyzett kötet a Sétáló utcai könyvtárban? Holczman Krisztina, a könyvtár
vezetője gyűjtötte össze, melyek a
legnépszerűbb olvasmányok.
Az elmúlt egy évben közel 1800 könyv
érkezett a könyvtárba, melyből sok nagyon népszerű lett olvasóink körében.
Legkeresettebbek most is a krimik voltak: például Lee Child, Jeffrey Archer
történetei, de Frei Tamás Bábel című
legújabb könyvét is sokan várták. Nagy
olvasótábora van a könnyed, romantikus regényeknek is. Fábián Janka
történelmi családregényei is népes olvasótáborral rendelkeznek. Népszerűek Margaret Atwood, Péterfy-Novák
Éva könyvei, és Orvos-Tóth Noémi
Örökölt sors című kötetét is folyamatos érdeklődés kíséri megjelenése óta.
Ezenkívül Grecsó Krisztián Verája for-

Felsőoktatás:
egyetemi rangsor, pótfelvételi
A jelentkezők háromnegyedét felvették valamilyen képzésre – derült
ki a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után.
A felvett elsőéves hallgatók számát
nézve az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) az első, amelyet a
Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem követ. Jelentősen előre
lépve a Budapesti Gazdasági Egyetem
idén a negyedik a rangsorban.
Az előző évhez képest tízezerrel kevesebb, mintegy 23 ezer a csalódott diák,

gott leginkább, de Závada Pál Hajó a
ködben című, helytörténetileg is fontos
könyvére is sokan kértek előjegyzést.
Gyermek- és ifjúsági könyveink közül a kölcsönzési számok tükrében
még mindig a kötelező olvasmányok
a legnépszerűbbek. A kicsiknek szóló
mesék közül Dániel András Kufli-so-
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rozata, Vadadi Adrienn családi meséi,
Bartos Erika Brúnó Budapesten tematikus részei igazán szerethetők. A nagyobbaknak szólók közül pedig Berg
Judit Rumini-történetei kedveltek
megjelenésük óta. A 14. kötetnél járó
Jeff Kinney Egy Ropi naplója című
sorozata: a rövid, vicces történetekkel
könnyen azonosulnak a tíz év körüli
gyerekek. A tizenéveseket új tinikönyvekkel várjuk, érdemes felkeresni a
könyvtárunkat!

fotó: pixabay

a 91 460 jelentkezőből 68 112en felvételt nyertek valamely
általuk megjelölt képzésre.
Közülük több mint 55 ezren
államilag finanszírozott formában tanulhatnak. Az Oktatási Hivatal legkésőbb
augusztus 5-éig megküldi a besorolási döntést a
felvi.hu oldalra. Ezután
a felsőoktatási intézmények is megküldik
a felvételi döntésüket,
és tájékoztatják a beiratkozással, évkezdéssel összefüggő teendőkről
a leendő elsőéveseket.
Pótfelvételi idén is lesz, akit
nem vettek fel, vagy nem
adott be jelentkezést az általános eljárásban, még adhat be ké-

fotó: pixabay

relmet. Azonban idén – az elmúlt
évektől eltérően – állami ösztöndíjas formában több képzési területre is lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban. Ezek
között említette az agrár,
a gazdaságtudományi,
az informatikai, a
műszaki és orvosi
és egészségtudományi szakokat,
a pedagógusképzést,
a
társadalomtudományokat,
valamint a magyar intézmények határon túli
képzéseit. Jelezte: a
pótfelvételi is elektronikusan folyik majd, az általános eljáráshoz hasonlóan.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2020. augusztus 6.

GYEREKSAROK

1. „Nem látja a … az erdőt”

3
4
5
6

6. Kincs nagyobbik fele!
Rejtvényünk megfejtését
a középső oszlopban olvashatod!
Előző rejtvényünk megfejtése: kajak-kenu

7. Hosszú, éles mezőgazdasági eszköz

7
8

8. Zöld Kör Egyesület rövidítve
9. Majdnem gyalog!

9

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A július 15-ei skandináv rejtvény nyertese: Orosz Istvánné (megfejtése e-mailen érkezett). A gyerekrejtvény nyertese: Fejes András 1214
Bp., Erdősor utca. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

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.

APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN
________________________________________

2

4. Árvalány… (növény)
5. Nem egyenes bot jelzője
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2. Hím kecske
3. Szahara talaja
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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 augusztus 12-én, szerdán jelenik meg.

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 Dánszentmiklósi lakóházam+vendéglátó egységemet (bérlő bérli)
IÁ: 17 millió T.:0670 597 67 72

SZOLGÁLTATÁS
________________________________________

EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejtését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő:
06 30 481 0590
________________________________________
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843,
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes!
www.szigetzarszerviz.hu
________________________________________
FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS. Kőműves javítások, kartonozás, 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 szakmunkást felveszünk. T.: 06 20 998 2369.

ADÁS-VÉTEL
________________________________________

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

KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket,
dísztárgyakat, réz-bronz tárgyakat, kitüntetéseket, pénzérméket, 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 szakmai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és
manuálterápia, speciális gerinctréningek, orvosi gyógymasszázs, pszichológiai tanácsadás.
Bejelentkezés, információ H. - P. 8.00 - 20.00 óráig: 06/70318-3077. A Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook oldalon található. Vitart Stúdió: 1214 Bp., Merkúr u.
10., fszt. 3., 3-as csengő. Nyitvatartási idő: H. - P. 8.00 20.00 óráig bejelentkezés, és órarend szerint laskaitreningek.hu; linda@laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió

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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ÉLMÉNYTÁBOR
A MEGÚJULÓ
CSEPELI STRANDON
Hollandi út 14, 1213

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Nyári nyitvatartás: hétfő, 12-18; csütörtök, 8-14 óra
A belépés díjtalan!

MŰVELŐDÉSI HÁZUNK AUGUSZTUS
HÓNAPBAN HÉTKÖZNAPOKON 8-16 ÓRA
KÖZÖTT VÁRJA A LÁTOGATÓKAT.

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

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

Military Pentathlon
SPORT NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR

A Csepel Öttusa a kor szellemének és igényeinek megfelelőenhatározott nevelési és képzési céllal- szeretné a gyerekek számára
vonzóvá és elérhetővé tenni ezeket a honvédelemhez is köthető
sportágakat.

K iket vá run k?
8 - 14 éves fiúk és lányok jelentkezését.

H e lysz ín :

Ajánlott
korosztály: 6-14 év
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„Teljesítményfokozás általi személyiségfejlesztés”

A Csepeli Öttusa HS szakosztály szervezésében
Csepel szigeten

Egész
nyáron!

PROGRAM

csepeli hírmondó

A felújított csepeli strand területén az új Csepeli Négytusa
Sportkomplexum a szabadtéren levő military akadálypálya
és a lézer lövészeti sátor

Te r vezet t h et i p ro g ra mo k :
Medence:
- Úszásoktatás, akadályúszás, vízi életmentés, strandolás
Laser-run /fedett lőtér/:
- Lézeres sportlövészet versenyfegyverekkel
- lövészeti alapok elsajátítása
- Puskás lézeres sportlövészet biatlon lézerfegyverrel
- Balesetvédelmi oktatás és újjáélesztési gyakorlatok

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető a helytörténeti gyűjtemény
nyitvatartási idejében.
KIÁLLÍTÁS
JÚLIUS 31- SZEPTEMBER 1-IG
MAJLÁTH GYÖRGYNÉ MANDALÁI ÉS MANDALÁKAT IDÉZŐ KÉPEI
A kiállítás megtekinthető a művelődési ház aulájában,
nyitvatartási időben

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

TANFOLYAMAINK SZEPTEMBERTŐL
FOLYTATÓDNAK.
MINDENKINEK KELLEMES NYARAT
KÍVÁNUNK!

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

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

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)

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 kombinációjának köszönhetően erősíti és formálja a testet.
Vezeti: Zeitler-Pinelli Andrea sportoktató, hivatalos zumba-instruktor
andreaz.zumba.com
https://www.facebook.com/zpandizumba/

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

KLUBOK

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

AA Klub: szerda, 18.00-19.00

Military Pentathlon szabadtéri pálya:

A tábor díja 1 hétre:
18.000Ft/fő
Testvér kedvezménnyel:
16.000Ft/fő
Nem egész hetes turnus
estében: 4.000Ft/nap
Ellátás: napi 2 étkezés

JELENTKEZZ MÉG MA!
Belák János

vezető edző, szakosztály igazgató
+36 70 883 5020

- Akadályfutás ügyességi akadályokkal
- Célzott kislabda dobás dobókeretre
- Chipes tájfutás a strand parkjában
Egyéb programok:
- Sportági bemutatók, pl. huszárvágás
- Kirándulás a közelben lévő Tamariska dombnál, bunkertúra
és számháború!

A részvételhez kötelező az orvosi igazolás!

fotó: pixabay

Fessünk magunknak pólót!

A SZERVEZET CÉLJA:
A kerületünkben élő mozgásfogyatékos
emberek érdekképviselete, társadalmi
esélyegyenlőségük elősegítése.

- Egy hétre egy gyerek 18.000Ft /fő/hét
- testvérpároknak kedvezmény 16.000Ft / fő / hét
Ellátás: napi 2 étkezés

J e le n t kez n i leh et :
hétköznap 8.00-18.00 óra között
Belák János Szakosztályvezető: +36703806306
Vadász Norbert Úszásoktó: +36308399920
www.csepel.se

KLUBDÉLUTÁN: 2020. augusztus
14-én, pénteken 15 órától 18 óráig.

Királyerdei Művelődési Ház

ELÉRHETŐSÉG:
Telefon: 06-20-210-0301;
E-mail: csmoe@freemail.hu

Augusztus 10 – 14
8h - 16h

0630/9443 460

Várunk sportszerető közösségünkbe!

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

CSEPELI MOZGÁSSÉRÜLTEK
ÖNÁLLÓ EGYESÜLETE

JOBBTEKE TÁBOR

A n a p köz is s p o r t t á b o r t e r vezet t h eti á ra :

elmenytabor.csepel@gmail.com

www.csepel.se

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

www.facebook.com/jobbtekemuveszpalantacsoport

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

ÜGYFÉLFOGADÁS:
hétfő: 14-17 óra között;
csütörtök: 9-12 óra között
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CSEPEL 1956-OS CSEPELI
1944 BÜSZKESÉGPONT
ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

HELYTÖRTÉNETI

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
Hagyományőrzés, szórakozás, minőségi időtöltés
egy helyen a 8-12 éves korosztálynak

Augusztus 3-7., 7 és 17 óra között

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
A PROGRAMOT AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.

A tábor ideje alatt
a Köszönjük Magyarország!
program keretében
megvalósuló bábelőadás:
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!

Gyurka citerája

a Majorka Színház előadásában

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

Királyerdei Művelődési Ház

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

