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Piros szíveket ábrázoló rajzokkal és 
köztéri koncerttel lepték meg a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálat dolgo-
zóit kerületi általános iskolások, a Fa-
sang iskola rézfúvós kamaraegyüttese, 

valamint a Csepel Hangja kórus. A 
Nagy Imre Általános Iskola tanulói és 
a művészeti iskolások több száz, szíves 
rajzot adtak át dr. Dobák András fő-
igazgatónak, kifejezve hálájukat és kö-

szönetüket az egészségügy frontvona-
lában dolgozók áldozatos munkájáért. 

A Csepeli Fasang Árpád Alapfokú 
Művészeti Iskola Szín-Pad-Kép Tag-
intézménye áprilisban a Dél-pesti 
Tankerületi Központ támogatásával 
rajzos akciót hirdetett Szív küldi... 
címmel. „A felhívásban arra kértük 
az általános és művészeti iskolásokat, 
hogy köszönetképpen készítsenek szí-
vet ábrázoló rajzokat az egészségügyi 
dolgozóknak Csepelen és Soroksá-
ron. Nagy örömünkre telephelyeinkről, 
a többi iskolából és óvodából összesen 
750 rajz érkezett a felhívásunkra” – tá-
jékoztatta oldalunkat Körömi Gábor 
tagintézmény-vezető. 

A beérkezett rajzokat a csepeli Tóth 
Ilona szakrendelőhöz és a soroksári Dr. 
Nádor Ödön Egészségügyi Intézethez 
juttatják el a szervezők. Mindkét át-
adáshoz a Központi Műhely készített 
egy-egy nagy, szíves installációt. • AZS

Napról napra javulnak a járványügyi 
adatok, a pandémia harmadik hulláma 
leszállóágban van. A beoltottak szá-
ma meghaladta az ötmilliót, így újabb 
lazításokat vezetett be a kormány. 
Mindeközben a kerületben is folyik az 
oltási program, már több mint 25 ezer 
vakcinát adtak be.

„A páciensek elsősorban második körös 
oltásokra érkeznek, de a szakrendelő a 
múlt héten 1700 adag Moderna vakcinát 
is kapott, melyre online lehetett időpontot 
foglalni, május 27-28-ára. A kínai Sinop-
harm oltásra pedig továbbra is időpont 
nélkül lehet jönni” – hangsúlyozta dr. 
Dobák András, a Tóth Ilona Egészség-
ügyi Szolgálat főigazgatója. Kiemelte: 
sajnos egyre kevesebben jelentkeznek 
oltásra, bár a védettségi igazolvány mo-
tiváló tényező, hisz a dokumentum most 
elengedhetetlen az utazásokhoz is.

Magyar és angol nyelvű 
oltási igazolás
Számos ország eltörölte a külföldi tu-
risták számára a karanténkötelezettsé-

get és a tesztelést, amennyiben igazolni 
tudják, hogy megkapták a koronavírus 
elleni védőoltást. Változó, hogy melyik 
ország hány nappal az első vagy a má-
sodik oltás felvétele után teszi lehetővé 
a korlátozásmentes beutazást, de az ol-
tás napját és a vakcina típusát igazolnia 
kell a beutazónak. Az angol nyelvű for-
manyomtatvány a legtöbb oltóközpont-
ban elérhető, az nnk.gov.hu oldalról le 
is tölthető.

A kétnyelvű igazolást bármely enge-
déllyel rendelkező egészségügyi szol-
gáltató kiállíthatja. Ez tartalmazza a 
személyes adatok mellett a vakcina tí-
pusát, sorszámát, és a két oltás dátumát 
is. „A kétnyelvű oltási igazolás a Tóth 
Ilona szakrendelőben és a háziorvostól 
is kérhető, a kormányablakban is kiál-
lítják, bár ott fizetni kell érte. Az angol 
vagy német nyelvű igazolás letölthető az 
interneten. Könnyebb az ügyintézés, ha 

a páciens az eredeti igazolás alapján ki-
tölti a dokumentumot, és úgy hozza be 
a rendelőbe. Így gyorsabban ki tudjuk 
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adni, csak össze kell hasonlítanunk az 
eredeti oltási igazolással, aláírjuk és 
lebélyegezzük.  Az ügyintézés ingyenes, 
de sok pluszmunkával jár” ‒ tette hozzá 
a főigazgató.

Elegendő egy oltás?
Egyre többen vannak, akik már meg-
kapták a koronavírus elleni védőoltás 
első adagját, de a másodikat valamilyen 
oknál fogva nem szeretnék felvenni. 
Sokan úgy gondolják, hogy egy vak-
cina is elegendő védelmet nyújt a fer-
tőzés ellen, ugyanakkor a védettségi 
igazolványhoz is hozzájutnak. Ennek 
kapcsán Dobák András kiemelte, itt a 
kerületben a páciensek döntő többsé-
ge visszamegy a második oltásra, nem 
nagyon tapasztalnak ilyen jelenséget. 
A páciensek általában indokolt eset-
ben maradnak távol, például betegség 
esetén, de ilyenkor később kapják meg 
a második oltást. „Aki nem veszi fel a 
második oltást, rosszul járhat, hisz a vé-

dettség kialakulásához szükség van az 
emlékeztető oltásra is. Természetesen, 
már az első oltás után is kialakul némi 
védettség, de ez korántsem teljes, a meg-
felelő védettséghez mindkét oltásra szük-
ség van. Külföldön sok helyen kérik a 
két oltást, de van olyan ország, ahol a 
második oltás után két héttel lehet csak 
beutazni. Aki nem veszi fel mindkét ol-
tást, kockázatnak teszi ki magát” ‒ fűzte 
hozzá a főigazgató.

Hipertóniaambulancia
Dr. Dobák András a rendelések kapcsán 
kiemelte, akkreditált hipertónia-ambu-
lancia működik a TIESZ-ben. „Fővárosi 
viszonylatban is ritka, hogy ilyen jellegű 
ellátás a szakrendelőkben is elérhető le-
gyen. A magas vérnyomás egy alattomos 
betegség, fontos, hogy időben felismerjük 
és kezeljük. Az oltások kapcsán is látjuk, 
hogy sokan magas vérnyomással érkez-
nek, a páciensek jó része pedig nem is tud 
a betegségéről. Az ambulancián nem egy 

mérés alapján állapítjuk meg a betegség 
tényét, vannak hordozható készülékeink, 
melyek a nap folyamán a legkülönbözőbb 
időszakokban mérik a beteg vérnyomá-
sát. Az adatokat kiértékeljük, ugyanak-
kor laborvizsgálatokra és kardiológiai 
konzultációra is lehetőség van. Ha szük-
séges, gyógyszeres terápiát javasolunk, 
és otthon vezetni kell a vérnyomásérté-
keket. Úgy gondolom, hogy az ambulan-
cia jól működik, alapos és megnyugtató 
kivizsgálást nyújt” – tette hozzá. 

Továbbra is folyamatosan lehet regiszt-
rálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.
gov.hu honlapon, az érvényes regiszt-
rációval rendelkezők pedig interneten 
is foglalhatnak időpontot az oltásra 
a www.eeszt.gov.hu honlapon. A vé-
dőoltást igazoló alkalmazás ingyenesen 
letölthető. Az online időpontfoglalóban 
a Sinopharm mellett – a készlet erejéig 
– Pfizer-, Szputnyik- és AstraZeneca-ol-
tások foglalhatók. • Potondi Eszter

Lecsengőben 
a harmadik hullám

Köszönet az egészségügyi dolgozóknak

Csepelen már több mint 
25 ezer vakcinát adtak be, 

az oltások folytatódnak

Innen letölthető 
a kétnyelvű igazolás:

Könnyítések 
ötmillió beoltott után
A beoltottak száma átlépte az öt-
milliót, ezért május 23-ától a vé-
delmi intézkedések lépcsőzetes 
feloldásáról döntött a kormány. 
Ennek értelmében:
● a kijárási tilalom megszűnt;
● az üzletek, vendéglátóhelyek 
járványhelyzetre tekintettel el-
rendelt kötelező zárási időpontja 
megszűnt;
● eltörölték a kötelező közterületi 
maszkviselést;
● szabad a sport a közterületeken, 
legyen szó akár egyéni, akár pe-
dig csapatsportról;
● magán- és családi rendezvény 
legfeljebb 50 fő részvételével  
korlátozás nélkül tartható, lako-
dalom pedig legfeljebb 200 fő 
részvételével korlátozás nélkül 
tartható;
● szállodában vagy étteremben 
tartott magán- és családi rendez-
vény esetén a szálloda, vendéglá-
tóhely üzemeltetője köteles gon-
doskodni a magánrendezvényen 
részt vevők elkülönítéséről;
● egyéb zárt téri rendezvény csak 
védettségi igazolvánnyal rendel-
kezőknek tartható;
● egyéb szabadtéri rendezvény 
legfeljebb 500 fő részvételével 
korlátozás nélkül tartható (gyűlés 
is), 500 fő felett azonban csak ko-
ronavírus ellen védett személyek 
vehetnek részt a szabadtéri ren-
dezvényen;
● zenés-táncos rendezvény csak 
védettségi igazolvánnyal látogat-
ható;
● a 16–18 éves korosztály koro-
navírus ellen védett személy fel-
ügyelete nélkül járhat például ét-
terembe, moziba, ha rendelkezik 
védettségi igazolvánnyal.

Dr. Dobák András főigazgató 
vette át a rajzokat

fotó: Tóth B
eáta

fotó: pixabay
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Borbély Lénárd polgármester május 
19-ei Facebook-bejegyzésében arról 
számol be, hogy bejárást tartottak a 
Posztógyár utcai tanuszodában. „An-
nak ellenére, hogy az elmúlt években 
sokat költöttünk a karbantartására 
és a fenntartására, az uszoda döb-
benetesen rossz állapotban van. A 
teljes tartószerkezet elrohadt. Sta-
tikai vélemény szerint pedig nem-
csak baleset-, de életveszélyes is. 
Ezért az épület további biztonságos 
működését nem lehetséges a továb-
biakban garantálni, a csepeli gyer-
mekek biztonságát pedig semmiképpen 
sem kockáztatjuk – írta. – A tanuszoda 
kapcsán érdemes tudni, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában csupán a felépít-
mény áll, magát a területet évtizedek óta 
béreljük. Ezt már én is így örököltem 
meg. A felújítás több tíz vagy száz millió 
forintba is kerülhetne, ennek ellenére a 
helyszín miatt a hosszú távú fennmara-
dása nem biztosított. Mivel a gyerme-
keink biztonságát semmi sem kockáz-
tathatja, ezért úgy döntöttünk, hogy a 
Posztógyár utcai tanuszodát bezárjuk.” 

Leromlott műszaki állapot
A tanuszodával kapcsolatban megkér-
deztük Trefán Lászlót, a Csepeli Város-
gazda Zrt. vezérigazgatóját, aki lapunk-
nak elmondta, hogy az 1974-ben átadott 
tanuszodában, annak leromlott műszaki 
állapota miatt statikai vizsgálatot végez-

tetett a Csepeli Városgazda. Ennek során 
megállapították, hogy a medence acél 
tartószerkezetének teherbírásán a korró-

zió olyan jelentős károkat okozott, hogy 
azt javítani nem lehet, csak cserélni. A 
csere a szerkezetek jellege és az azokat 

befogadó rendkívül szűk szerelőjárat 
méretei miatt fizikailag lehetetlen, 
ezért mind az acélszerkezet, mind 
a rátámaszkodó vasbetonlemezt 
el kell bontani. Szükségessé vált, 
hogy a medence vizét minél 
előbb leürítsék. Csak így lehetsé-
ges megelőzni, hogy a medence-
fal esetleg beszakadjon. A felso-

rolt súlyos műszaki hibák miatt az 
uszodatér ma már életveszélyes ál-

lapotban van, ezért az önkormányzat 
az uszoda bezárására kényszerült.

Keresik a megoldást
„Az önkormányzat a Dél-Pesti Tan-
kerületi Központtal együtt keresi a 
megoldást arra, hogy óvodások és is-
kolások úszásoktatása szeptembertől 
folytatódhasson. Jelenleg a környező 
kerületek, települések uszodáinak sza-
bad kapacitásait térképezzük fel. Mi-
vel az úszásoktatás a tanterv része, 
mindenféleképp kell találnunk megol-
dást. Az önkormányzat által támoga-
tott úszásoktatás, mely azokon az év-
folyamokon zajlik, ahol a tantervben 
nem szerepel úszásoktatás, egy másik 
kérdés. Ebben az esetben is keressük 
a lehetőségeket” – mondta el lapunk-
nak Tóth Endre Dél-Pesti Tankerületi 
Központ igazgatóhelyettese. • CSA 

Továbbra sem épülhet meg a csepe-
li gerincút folytatása, mert a főváros 
harmadjára is elbukta az erre irányu-
ló európai uniós pályázatot – mondta 
május 28-ai csepeli sajtótájékozta-
tóján Németh Szilárd fideszes or-
szággyűlési képviselő, honvédel-
mi minisztériumi államtitkár.

A gerincút első szakasza, a Teller 
Ede út 2011-ben készült el, meghosz-
szabbítása az M0-s autóútig jelentősen 
javítaná a városrész közlekedését, meg-
szűnnének az agglomeráció és a teher-
forgalom miatt a kerületben jelenleg 
tapasztalható forgalmi dugók – emelte 
ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a be-
ruházás elmaradása miatt „várat ma-
gára a gerincút melletti zöldterület köz-
parkká alakítása is, amely mára teljesen 

elgazosodott, így park helyett marad a 
méhlegelő.” Hozzátette, ugyanez a sem-
mittevés tapasztalható a főváros által 
fenntartott csepeli utakon is. 

Schanda Tamás, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium parla-
menti államtitkára azt hangsúlyoz-
ta, hogy hiába támogat a kormány 

budapesti fejlesztéseket, ha a főváro-
si vezetés nem tud ezen a téren ered-
ményt felmutatni. Schanda Tamás a 
fővárosi vezetés uniós pályázati telje-
sítményét katasztrofálisnak értékelte, 
pedig, jegyezte meg, a főváros saját 
brüsszeli képviseletet tart fenn, ame-
lyet egy volt baloldali EP-képviselő 
vezet. • Lass Gábor
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Végleg bezár a tanuszoda Továbbra is várni 
kell a gerincút 
meghosszabbítására

Az önkormányzat tulajdonában csupán az 
építmény áll, magát a területet évtizedek óta bérlik

A zöldterület közparkká 
alakítása is késik

A szokásos tavaszi, nyár eleji virágültetés folyamatosan 
zajlik a kerület több pontján. A Városgazda munkatársai 
nemrégiben a Béke teret szépítették 

Több olvasónk is érdeklődött a Csepeli Strand 
nyitása miatt. Jelenlegi információink szerint 
a fürdő legkésőbb június második hétvégéjétől 
várja a látogatókat. 

A jegyárak változatlanok maradnak, a nyugdí-
jasok továbbra is igénybe vehetik az ingyenes 
kedvezményes napokat. A csepeli lakosoknak 
a kedvezmény megmarad, ugyanígy a Nagy-
családosok Országos Egyesülete részére is. 

A nyitvatartás az előző évekhez képest nem 
változik. Hétfőtől péntekig 6 és 20 óra, míg 
szombaton és vasárnap 8 és 20 óra között 
várják a vendégeket. A belépéskor kérni 
fogják a védettségi igazolványt.

Hamarosan 
nyit a strand

Virágültetés a kerületben

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: Tóth Beáta
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Hamarosan itt a nyári szünet, az ön-
feledt szórakozás, kikapcsolódás és 
persze a táborozások ideje. Június 
19-e és augusztus 27-e között össze-
sen 81 alkalommal lesz táborozási 
lehetősége a csepeli gyerekeknek. 
Ezek közül jó néhány a csepeli önkor-
mányzat jóvoltából ingyenes lesz a 
résztvevőknek: erre pályázati pénz-
ből van lehetőség. 

A Csepeli Városkép Kft. idén hétféle 
ingyenes napközis tábort szervez, me-
lyekre főként a 6–12 éves korosztályt 
várják.  A programok elsősorban a sport 
és a tehetséggondozás köré épülnek, jó 
részük az elmúlt években már bevált, 
sikeres tematikát követ, de van néhány 
újdonság is a palettán. A programokról 
a művelődési házak vezetőivel, illetve a 
szervezőkkel beszélgettünk.

Rákóczi Kert – Családok Parkja
● Kölyök Fitnesz Tábor
A Rákóczi Kert, a kerület egyik legnép-
szerűbb parkja idén is többféle tábornak 
ad otthont. A Kölyök Fitnesz Tábor hét 
turnusban várja a vakációzókat. Vál-
tozatos sportprogramok garantálják az 
aktív kikapcsolódást. „Nagyrészt a ta-
valyihoz hasonló programokkal, például 
sorversenyekkel, ügyességi és labdajá-
tékokkal, gymstick- és poundedzések-
kel, vizes játékokkal, kézműveskedéssel, 
társasjátékokkal készülünk” – mondta 

el lapunknak Mag Barbara, a Fitt Jövő 
Alapítvány elnöke. Kiemelte, ezek a 
programok igen népszerűek a gyerekek 
körében, de próbálnak újdonságokat is 
becsempészni, idén is lesznek megle-
petések. Ilyen lesz például az exatlon- 
verseny, minden héten izgalmas pálya-
kombinációkkal várják a gyerekeket. 
„Minden hétre szervezünk kiránduláso-
kat külső helyszínekre, idén is ellátoga-
tunk a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület-
hez is, ahol sárkányhajózást, valamint 
a kajakozást is kipróbálhatják a részt-
vevők” – mondta Tarnay Zsuzsanna, 
a tábor szervezője. „Minden turnusban 
pedagógusok és szakedzők foglalkoznak 
a gyerekekkel, de önkéntesek jelentke-
zését is szívesen fogadjuk. A kötelező 
közösségi szolgálatot is igazoljuk a tá-
borozás lebonyolításában segédkező di-
ákoknak”‒ tette hozzá.

● ● ●

● Nyárzáró Élménytábor
A Rákóczi Kert másik szünidei prog-
ramjára, a Nyárzáró Élménytáborra 
augusztus utolsó hetében kerül sor. „A 
tábor célja, hogy hasznos időtöltést biz-
tosítsunk a gyerekeknek a vakáció utolsó 
időszakára. Ez egy kreatív, iskolára han-
goló program, ahol gyerekek fantáziája, 
alkotókedve a változatos foglalkozásokon 
keresztül bontakozhat ki. Készítünk töb-
bek között tolltartót pet-palackból, csillá-
mos ceruzát, krétatáblát, egyedi füzetet 

és mappát, de hátizsákot is festünk” – 
mondta Zubor Mónika, a Rákóczi Kert 
intézményvezetője. Egyúttal hozzátette, 
külső helyszíneken is próbálnak élmé-
nyeket nyújtani a gyerekeknek. „Ellá-
togatunk a Csepeli Öttusa és Vízi Sport, 
valamint a Kajak-Kenu Egyesülethez is, 
ahol egy egész napot töltünk el. A tábor 
zárónapján pedig az épületben alszunk, 
és izgalmas bátorságpróbán vehetnek 
részt a gyerekek.”

● ● ●

Királyerdei Művelődési Ház
● Barangolás a múltban
A kerület történetével, természeti és 
kulturális értékeivel ismerkedhetnek 
meg a gyerekek a Királyerdei Művelő-
dési Ház helytörténeti táborban július 
elején. Az ötnapos tábor rengeteg izgal-
mas élményt tartogat a gyerekek szá-
mára. Kipróbálhatják, milyen íjászkod-
ni, fakaruszon utazni, baracklekvárt 
főzni, megismerkedhetnek a kovács-
mesterséggel, a birkanyírás fortélyai-
val, de rengeteg kézműves-foglalkozás 
is várja őket. „Törekszünk arra, hogy a 
gyerekek minőségi időt töltsenek a tá-
borban” – mondta Horváthné Csikós 
Ilona, a Királyerdei Művelődési Ház 
intézményvezetője. A művelődési ház 
másik népszerű programja, a hercegnő- 
és lovagképző napközis tábor elsősor-
ban az 5–8 éves korosztálynak szól. A 
sokszínű foglalkozások minden eleme 
a lovagkort idézi; várépítés, középkori 
lakoma, tánc, kard- és ékszerkészítés 
–  ezt mind kipróbálhatják a gyerekek. 
Mindkét táborból egy-egy turnus indul, 
melyekre 20-25 fő jelentkezését várják 
– hangsúlyozta az intézményvezető.

Néhány szülőt is megkérdeztünk, mi-
lyen benyomásaik, tapasztalataik vol-
tak a tavalyi táborokról.

Hajdú Ildikó: „A kisfiam, Patrik tavaly 
a hercegnő- és lovagképző táborban vett 
részt. Nagyon jól érezte magát. Renge-
teg izgalmas program várta a gyereke-

TÁBOR TÁBOR

Nyári táborok a kerületben

ket, például érdekes jelmezekbe öltöz-
hettek, Patrik a várépítést is nagyon 
élvezte. Rengeteg kézművesprogramot 
is szerveztek, ami lekötötte a gyerekek 
figyelmét. Patrik idén is nagyon várja 
a táborozásokat, ha lesz lehetőségünk, 
szívesen részt vennénk ismét hasonló 
programon.”

Galambosné Groszvald Éva: „Mindkét 
lányom részt vett tavaly a helytörténeti 
táborban. Nagyon tetszett a gyerekek-
nek, az egyik legjobb tábor volt egész 
nyáron. Nagyon mozgalmas programo-
kat szerveztek, sok helyre látogattak el a 
kerületben. A gyerekek minden nap ren-
geteg élménnyel tértek haza, sokat me-
séltek a táborról. A kisebbik lányomnak 
nagy öröm és büszkeség volt, hogy a hét 
eseményeivel, a tábori programokkal 
kapcsolatos kvízt ő nyerte. Jutalomként 
pedig az Egy Szelet Csepel című könyvet 
kapta ajándékba. Ha idén is lenne lehe-
tőség, szívesen mennének.”

● ● ●

Radnóti Miklós Művelődési Ház  
● Csillag tábor Csillagtepen
Idén először szervez nyári tábort a Rad-
nóti Miklós Művelődési Ház iskolásko-
rú gyerekeknek a vakáció idején. Az 
ingyenes Csillag táborban 7–11 éves 
gyerekek vehetnek részt, 8 és 16 óra 
között napi háromszori étkezést kap-
nak. Az ötnapos hétre a művelődési 
ház dolgozói változatos programokkal 
készülnek. Lesz lovaglás, vadaspark-
látogatás, élményfestés, modellezés, 

kutyás bemutató, kézműves-foglalko-
zás, valamint sok-sok közös játék. 

Az első turnus az iskola befejezése után 
két héttel, június 28-án indul, míg a 
második turnus július 12-én kezdődik. 
Mindkét hét bőven tartogat meglepeté-
seket, új élményeket a kikapcsolódni, 
pihenni vágyóknak. 

● ● ●

Szabó Magda Közösségi Tér
● Játék és hagyomány
Új élményekkel színesíthetik nyári 
vakációjukat azok a gyerekek, akik a 
Szabó Magda Közösségi Tér Játék és 
hagyomány elnevezésű ingyenes tábo-
rába látogatnak el. Július 19-étől alsó 
tagozatosok birtokolhatják a közösségi 
teret öt napon keresztül. A napközis 
jellegű táborban háromszori étkezés 
biztosított. 

A munkatársak élménydús programok-
kal készülnek. Egyetlen gyerek sem 
unatkozhat, hiszen lesz fazekasfoglako-
zás, különböző mozgásos programok, 
tájházlátogatás, játék a Kis-Duna-par-
ton, sportversenyek, árnyjáték-előadás, 
Emese Park-látogatás. 

● ● ●

Vizes kalandok 
A Csepeli Kajak-Kenu Egyesület júni-
us 21-étől nyolc héten át nyolc turnus-
ban fogadja a 9–14 éves korú, úszni 
tudó gyerekeket nyári sporttáborába 
– közölte Kiss Tamás, az egyesület el-
nöke. A részvétel ingyenes. Egy-egy 
turnus egy hétig tart reggel nyolctól 
délután fél ötig, egy turnusban húszan 
lehetnek. A résztvevők naponta négy-
szer kapnak enni. A jelentkezőket vál-
tozatos programokkal várják. A vízzel 
való ismerkedés része a kajakozás és 
kenuzás, valamint a sárkányhajózás: az 
utóbbinál akár húszan is beülhetnek a 
hajóba, és egy alkalommal megkerü-
lik a Molnár-szigetet. A szárazföldön 
is mozgalmas események színesítik a 
napot. Lehet például focizni, tollaslab-
dázni, pingpongozni, társasjátékozni. 
Egy nap túrát tesznek a kalózhajós ját-
szótérre, egy másikon pedig a strandra 
látogatnak, ha az időjárás kedvező. 

A táboroztatás egyik célja, hogy a 
résztvevők élményekkel gazdagodja-
nak és megszeressék a kajak-kenu spor-
tot. Jelentkezni az egyesület honlapján, 
a csepelkajakkenu.hu oldalon lehet.  

fo
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fotó: Tóth Beáta
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Gyermeknap alkalmából csepeli kis- 
iskolások tettek látogatást a polgár-
mesteri hivatal épületében. 

Az önkormányzat idén megtartotta a 
koronavírus-járvány miatt tavaly elma-
radt gyermeknapi városháza-látogatást, 
amelyen minden csepeli iskolából két-
két diák, összesen 26 tanuló vett részt. 
A diákokat Borbély Lénárd polgármes-
ter fogadta a nagytanácsteremben, ahol 
egy rögtönzött testületi ülésen minden-
ki kipróbálhatta, hogyan kell szót kérni 
és hogyan működik a szavazógép. A 
gyerekek a képviselői székekben ülve 
‒ a kezdeti megilletődöttség után ‒ bát-
ran magukhoz ragadták a szót, és fő-
leg járvánnyal kapcsolatos kérdéseket 
tettek fel a polgármesternek. Borbély 
Lénárd elmagyarázta a gyerekeknek, 
milyen egy önkormányzati választás, 
mivel foglalkozik az önkormányzat, és 
hogyan születik egy testületi döntés. Az 

ülés végén a gyerekek 13 igen és 4 tar-
tózkodás mellett megszavazták, hogy 
ne maradjon el az idei nyári szünet. Ezt 
követően a polgármester körbevezette 
az ifjú vendégeket az első emeleten, 
ahol benézhettek többek között az al-
polgármesteri és a jegyzői irodába, és 
érdeklődve hallgatták, mi a feladatuk a 
hivatalban dolgozó köztisztviselőknek. 

A látogatás a szűkebb körű megbeszé-
lések helyszínéül szolgáló polgármes-
teri tárgyalószobában, majd a polgár-
mester dolgozószobájában folytatódott, 
ahol egy különleges meglepetés várta a 
gyerekeket: beülhettek a polgármeste-
ri székbe, és mindenkiről egy polgár-
mesterrel közös Polaroid-kép készült. 
A látogatás végén az önkormányzat a 
kistanácsteremben szendvicsekkel és 
aprósüteménnyel kedveskedett a gye-
rekeknek, akik egy névre szóló em-
léklapot is hazavihettek. • LG

Nem csak a fociról szól 
A Csepel Utánpótlás Sportegyesület jú-
nius 21-én indítja a nyári sporttáborát, 
amelyet három héten át, három turnus-
ban tartanak az egyesület Hollandi úti 
sporttelepén. A napközis tábor nem-
csak a labdarúgásról szól, hanem olyan 
egyéb, változatos programokkal is vár-
ják a gyerekeket, mint buborékfoci, lé-
zerlövészetes futás, blazepod-edzés és 
buszos kirándulás. A szervezők napi 
háromszori étkezést biztosítanak a 
résztvevőknek, a tábor térítésmentes. 
Bár a heti 35 főben maximált létszám 
betelt, még elfogadnak jelentkezéseket. 
Jelentkezni Kalmár Adrián szakosz-
tályvezetőnél lehet: 06-20/599-4367. 

● ● ●
     
Úszótábor, élménytábor 
A Csepel Öttusa és Vízi Sport Egyesület 
augusztus elején indít ingyenes úszó- és 
élménytábort 6–14 éves korú gyerekek-
nek heti turnusokban a Csepeli Strand-
fürdő területén – tájékoztatott Belák 
János vezetőedző. A turnus hétfőtől pén-
tekig, reggel fél 8-tól délután 4 óráig tart. 
Minden nap két étkezést biztosítanak. A 
résztvevőkkel szakképzett edzők, peda-
gógusok foglalkoznak. Az élménytábor 
programjai között szerepel úszás, vívás, 
lövészet, lézer-run, akadályfutás, szám-
háború, rajzverseny, reakcióidő-mérés, 
kidobós játék, ki mit tud, kvízverseny, 

kézműves-foglalkozás, pingpong, cso-
csó, filmvetítés, strandolás. Az úszótá-
bor annyiban különbözik az élménytá-
bortól, hogy ott minden nap úsznak a 
gyerekek. További információ: Vadász 
Norbert úszásoktató, 06-30/839-920, 
csepeluszas@gmail.com. Belák János 
vezetőedző, 06-70/883-5020, elmenyta-
bor.csepel@gmail.com.

● ● ●

Sport és életvezetés
Király István, a  Halker-KirályTeam 
Kick-Box Akadémia vezetője elmondta, 
hogy hozzájuk kétféle ingyenes táborra 
lehet jelentkezni. „A nyári szünet kezde-
tétől egészen augusztus végéig várjuk a 
gyerekeket. Mindkét tábor napközis jel-

legű, 9 és 16 óra között tartanak a foglal-
kozások. Életviteli tanoda táborunkban 
a hatékony életvezetés, a szervezett élet-
mód kialakítása lesz a fő téma: mindezt 
a sporton és különféle előadásokon ke-
resztül mutatjuk be. A régi Rákóczi épü-
letében lesznek a foglalkozások. Agresz-
sziókezelő táborunkban – többek között 
– azzal foglalkozunk majd, hogyan lehet  
levezetni a feszültségeinket a sporttal, 
hogyan hat a teljesítményünk az életben 
elfoglalt helyünkre. Természetesen itt is 
sok mozgás, sport várja a gyerekeket” 
– tudtuk meg Király Istvántól.  Bővebb 
információ és jelentkezés: Hammer 
Mónika, 06-20/249-5536.

● ● ●

Július elején nyit a Napközis Tábor
A nagy nyári napközis táborok a hama-
rosan elkészülő új Napközis Táborban 
(Hollandi út 18.) és Sport-, Szabadidő- 
és Rendezvényközpontban (Hollandi 
út 8.) kerülnek megrendezésre. Az ösz-
szesen hétturnusosra tervezett foglal-
kozásokat a jelentkezők függvényében 
tartják meg július 5-e és augusztus 19-e 
között. • Antal–Csarnai–Potondi

TÁBOR GYEREKNAP

Gyerekek a városházán 

Legyen-e 
nyári szünet?
Kaltenecker Zita: „Nekem az 
tetszett a legjobban, amikor 

megszavaztuk, 
hogy idén is 

legyen nyá-
ri szünet. 
Örülök, 
hogy nem 
marad el.” 

Reiner Bence: „Izgatottan vár-
tam ezt a napot, 
minden prog-
ram nagyon 
tetszett, 
különösen 
a nagy-
tanács-
teremben 
lévő testületi 
ülés.” 

Peinli Gergő: „Kicsit izgultam, 
mert soha nem jártam még az 
önkormányzat épületében. Nekem 
összességében minden tetszett, 
de legemlékezetesebb az marad, 

amikor a láto-
gatás végén 

megven-
dégeltek 
minket, és 
beszélget-
hettünk  

a polgár-
mesterrel.” 

Hegedűs Bence: „Nekem is 
az tetszett a legjobban, amikor 
szavazhattunk a 
nyári szünet-
ről. Bár én 
tartózkod-
tam a sza-
vazáson, 
de örültem 
a végered-
ménynek.”

A táborok a helyek függvényében fogadják a jelentkezéseket. Kérjük, az adott tábor 
helyszínén személyesen vagy telefonon érdeklődjenek az aktuális lehetőségekről.

Valamennyi nyári táborról  
a csepel.hu oldalon találnak 

további információt:

fotó: Tóth Beáta

fotó: Hajdú Ágnes
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Tavaly a járványhelyzet miatt elma-
radtak a ballagások, a legtöbb isko-
lában online búcsúztatták el a diá-
kokat. Idén azonban a május 18-án 
aláírt kormányrendelet szerint meg-
tarthatók a ballagási rendezvények 
bizonyos feltételekkel. Hogyan kö-
szönnek el a végzősöktől?

A részletes kérdésekben az intézmény-
vezetők szabad kezet kaptak. A balla-
góknak és az ünnepségen fellépő sze-
mélyeknek nem kell maszkot viselniük, 
a meghívott vendégeknek viszont kö-
telező. Lényeges szabály, hogy az ün-
nepségen a tanuló által meghívott sze-
mélyek életkortól, illetve koronavírus 
elleni védettségtől függetlenül részt ve-
hetnek, azzal a feltétellel, hogy a neve-
lési, oktatási intézmény zárt részeiben 
nem tartózkodhatnak. A rendelet azt is 
tartalmazza, hogy „a ballagási rendez-
vény helyszínére történő belépés rend-
jét, a nevelési, oktatási intézmény zárt 
részein történő áthaladás rendjét, vala-
mint az egy ballagó által meghívható, 
a nevelési, oktatási intézmény területén 
lévő szabad téren zajló eseményeire be-

léptethető meghívottak számát a neve-
lési, oktatási intézet vezetője állapítja 
meg”. Ennek apropóján megkérdeztük 
két csepeli általános iskola intézmény-
vezetőjét: hogyan tervezik a ballagást?  

Kevesebb lesz a vendég
A Mátyás Király Általános Iskola két 
osztályából összesen 44-en ballagnak. 
Június 15-én, reggel kilenc órakor kez-
dődik a nyolcadikosok búcsúztatása. 
„A rendelethez igazodunk, zárt részek-
ben nem tartózkodhatnak vendégek. Az 
ünnepség az iskola udvarán, a sátortető 
védelmében lesz megtartva. Úgy hatá-
roztunk, hogy tanulónként két meghívott 
vendég jöhet. Ők az udvaron tartózkod-
hatnak, ahol a székeket másfél méteres 
távolságban rakjuk le. Az 5. és 6. osz-
tályosok nem jönnek le az ünnepélyre, 
mert nagy lenne a tumultus, csak a bal-
lagtatók és a búcsúztató pedagógusok 
lesznek itt jelen. A nyolcadikosok végig-
ballagnak az épületben, a tantermekben 
az osztályok ott lesznek. A nyolcadiko-
sok búcsúzó műsorral, a hetedikesek 
pedig búcsúztató műsorral készülnek. 
Utána történik a szokásos év végi díjak, 

jutalomkönyvek átadása. Úgy gondo-
lom, maga a ballagás nem igényel több 
felkészültséget, mert a Covid ideje alatt 
hozzászoktunk a korlátozásokhoz, a vé-
delmi intézkedésekhez. Reméljük, jövőre 
már másként lesz” – mondta el lapunk-
nak Juhász Katalin intézményvezető. 

A királymajori Széchenyi István Ál-
talános és Két Tannyelvű Iskolában 
június 11-én három osztály tanulója, 
összesen 61 gyermek ballag. „Tavaly 
a videós ballagás nem volt az igazi. 
Örülünk, hogy idén már díszíthetjük 
az iskolát, viszont a tantermekbe külön 
nem mennek be a ballagók. Énekelve 
végigvonulnak az iskolán, a nagyob-
bak fognak sorfalat állni. Azt tervezzük, 
hogy a mellettünk lévő szép parkon át 
az épületünk előtt átjönnek az ünnep-
ség helyszínére. A szülők a hátsó kapun 
jöhetnek be az udvarra. A járványügyi 
helyzetnek megfelelően gyerekenként 
négy vendég vehet részt a ballagá-
son. Levélben küldjük ki az értesítőket. 
Drukkolunk, hogy szép ünnepélyünk le-
gyen, ne essen az eső. Szerencsére nagy 
az udvarunk, el fogunk férni. A járvány 
miatt annyi minden elmaradt már. Úgy 
gondolom, ez kell a gyerekek lelkének 
és nekünk, pedagógusoknak is” – tájé-
koztatta olvasóinkat Varga Veronika 
intézményvezető. 

Egy nyolcadikos tanuló 
véleménye
„Örülök, hogy nem marad el a ballagás, 
és lesz egy szép emlékünk. Nagyon jó, 
hogy nem kell maszkot viselnünk. Talán 
így mindannyian úgy nézhetünk ki majd 
a fotókon, mint a korábbi ballagó osztá-
lyok tanulói. Emlékszem, a nővérem há-
rom éve búcsúzott itt az iskolájától, ak-
kor még minden könnyebb volt. Vidékről 
eljöttek a rokonok, elmentünk étterembe 
is. Most lehet, nem utaznak fel messziről, 
ha nem mehetnek be az ünnepségre. Sze-
rintem nem fogom elfelejteni az általá-
nos iskola utolsó éveit. Bár ne így emlé-
keznék erre az időszakra” • Antal Zsuzsa

AKTUÁLISISKOLA

Milyen lesz az idei ballagás?

Képünk a Széchenyi iskola 
2019-es ballagásán készült

Kérdőívünk elérhető itt:
m5metro.hu/csepelihev

Készülnek a csepeli hév  
teljes felújításának és  
meghosszabbításának  
tervei.
A vonal mindkét irányban bővül, a belvárosban a 
Kálvin térig, Csepelen pedig az Erdősor utcáig.
Kérjük, mondja el véleményét! 

fo
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A 2021-es labdarúgó-Európa-bajnokság a 16. lesz az Eb-k 
sorában, melyet ez alkalommal június 11-e és július 11-e 
között rendeznek meg Európa 12 városában. Az Eb törté-
nete során először nincs konkrét házigazdája az esemény-
nek. A címvédő a portugál válogatott.

Az esemény alkalmából ismét megnyitja kapuit a Szent 
Imre téri Csepeli Szurkolói Aréna, ahol a mérkőzéseket egy 
16 nm-es LED-falon nézhetik majd a labdarúgást szeretők. 

A szervezők a nyitómérkőzésre remeknek ígérkező, látvá-
nyos programmal készülnek. Az Eb kezdő mérkőzése júni-
us 11-én, a 21 órakor kezdődő Törökország‒Olaszország- 
összecsapás lesz. Előtte a Belli Art orientális hastáncműso-
rát láthatják a nézők, Erox pedig olasz slágerekkel hangol 
az esti mérkőzésre. Kezdés: 19.30.  

Az Eb alatt többször is neves labdarúgók lesznek az aréna 
vendégei. Az első alkalommal, június 11-én Disztl Péter 
válogatott labdarúgó érkezik. 

A további meghívottak: 
Június 15.,18 óra: Magyarország‒Portugália. 
Vendég: Dajka László válogatott labdarúgó
Június 19., 15 óra: Magyarország‒Franciaország. 
Vendég: Mészöly Géza válogatott labdarúgó
Június 23., 21 óra: Magyarország‒Németország. 
Vendég: Détári Lajos magyar válogatott, 
világválogatott labdarúgó
Július 11., 21 óra: döntő. Vendég: Dunai II. Antal  
válogatott labdarúgó, ezüstcipős labdarúgó,  
a meccs előtt 20 órától: show-tánc

Tisztelt látogatók! A Csepeli Szurkolói Aréna terüle-
tére belépni csak védettségi igazolvánnyal lehet. Ezt 
munkatársaink ellenőrizni fogják a bejáratnál.

Szurkoljunk együtt!

Képünk a 2016-os foci-Eb idején 
készült a Csepeli Szurkolói Arénában

Iskolánk ebben a tanévben 
először nevezett a Fenn-
tarthatósági témahétre. Va-
lamennyi osztályunk be-
kapcsolódott a programba, 
melynek célja az, hogy a 
fenntarthatóság üzenetét 
elterjessze az iskolai kö-
zösségekben. A témahét 
fővédnöke Áder  
János köztársa-
sági elnök volt, 
kiemelt tá-
mogatója a Kék 
Bolygó Klíma-
védelmi Alapít-
vány és az Embe-
ri Erőforrások 
Minisztériu-
ma. Szerve-
zője a PontVe-
lem Nonprofit Kft.  

Az áprilisi témahét ide-
jén a felsősöknek még online 
oktatás, az alsósoknak jelen-
léti oktatás volt. Annak el-
lenére, hogy a felsősök nem 
voltak az iskolában, még-

is aktívan bekapcsolódtak. 
Online tanórákon vehettek 
részt a gyerekek, és a peda-
gógusok is tartottak a kez-
deményezéshez kapcsolódó 
foglalkozásokat.  Okoskupa 
versenyen mérhették ösz-
sze tudásukat a hetedikes és 

nyolcadikos csapa-
tok. A filmvetí-
tések során sok 

érdekességet 
tudtak meg a 

gyerekek a fenn-
tarthatósággal 

kapcsolatban. Az 
alsósok társas-
játékot játszot-

tak, meséket 
olvastak, ze-

nét hallgattak. 
Számos beszá-
moló, rajz, fest-

mény, plakát, prezentá-
ció, videó született, melyek 
azt igazolják, hogy a gyere-
kek érzékenyek a témára. 
Mór-Baranyainé Kalmár Judit
alsós intézményvezető helyettes

Fenntarthatósági 
témahét a Mátyásban

A SZENT IMRE TÉREN, A HÉVMEGÁLLÓ MELLETT

Ujra!

U E F A

2021. JÚNIUS 11. – JÚLIUS 11.

EURO
2020

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG

A BELÉPÉS INGYENES!

A SZURKOLÓI ARÉNÁBA CSAK A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐK ÉS A KÍSÉRETÜKBEN ÉRKEZŐ, 18. ÉLETÉVÜKET BE NEM 
TÖLTÖTT, KISKORÚ SZEMÉLYEK LÉPHETNEK BE, EZÉRT KÉRJÜK, A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNYT FELTÉTLENÜL HOZZÁK MAGUKKAL!
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Miért engedi?
Az van a Bibliában, hogy ha eljön a világra 
a nagy nyomorúság, akkor az nem készte-
ti majd Isten felé fordulásra az embereket, 
hanem épp ellenkezőleg: „és átkozták az 
örökkön élőt”. Néhány napja nagyon esett. 
Az utcán álltam egy emeletes ház előtt, 
és vártam valakit. Jött egy idősebb férfi, 
odalépett a kapuhoz és átkozta az Istent. 
Nem káromkodott, átkozta. Az eső miatt. 
És még mi miatt lehetne? A járvány mi-
att? A világhelyzet miatt? A betegségek 
miatt? A háborúk miatt? A korrupció mi-
att? A szégyenletes bűnök miatt? A kihaló 
állatfajok vagy a környezetszennyezés mi-
att? A zsidók miatt, vagy a keresztények 
miatt? Vagy a migránsok miatt? Esetleg 
a háttérhatalmak miatt? Vagy csak azért, 
mert még mindig nem szórakozhatják és 
utazhatják ki magukat az emberek?

Miért engedi? – teszi fel az egyszeri ember 
a kérdést. Nyilván azért teszi fel, mert a fe-
jében egy diktátor-isten képe él, aki gond 
nélkül rákényszeríti az akaratát, ha kell, az 
egész világra. Isten azonban nem diktátor 
és nem kényszerít senkit semmire. Az éde-
ni történet szerint sem csapott Éva kezére, 
amikor az szakított a tiltott gyümölcsből. 
Ádámnak se mondta, hogy ácsi, ez a fele-
ség nem jó, téged is magával ránt. Az em-
ber választott. Azt választotta, hogy nem 
törődik a következményekkel. Isten meg-
mondta a következményt: halál. A halál 
nem büntetés, hanem következmény. Az 
ember szüntelen Istennel szembefordulá-
sának következménye. Istentől nem lehet 
elvárni, hogy a saját természetével ellen-
tétesen cselekedjen és marionettként moz-
gassa a szabadságra teremtett gyermekeit. 
Sem azt, hogy mindenhatóságával mani-
pulálja azt, amit mi sorozatosan elrontunk. 
Isten nem szerelő, hanem szeretet. Egyéb-
ként mindennek ellenére még a halált sem 
engedi, engedte szabadjára rajtunk, hanem 
elküldte Jézust. Ki figyel? Jézus legyőzte 
lelkünk minden ellenségét. Zengjük dicső-
ségét! Vagy inkább marad az átkozódás?
Zólyomi Mátyás lelkész

Új baptista 
lelkipásztor 
Csepelen 
A Magyarországi Baptista Egyház 
csepeli gyülekezete a lelkipásztori 
szolgálat betöltésére meghívta és 
ünnepélyes keretek között hivatalá-
ba iktatta Filemon Zsolt lelkipász-
tort. Az új prédikátor tizenöt év Fó-
ton végzett szolgálat után érkezett 
feleségével a csepeli parókiára. 

A beiktatási istentiszteleten Mészá-
ros Kornél, az MBE főtitkára hirde-
tett igét, majd beiktatta lelkipásztori 
tisztébe az újonnan megválasztott 
lelkészt. Ezután a szolgálati előd, 
Sinkovicz Sándor lelkipásztor jel-
képesen átadta a szószéki Bibliát 
utódjának. A jelenleg ötven lélek-
számú Csepeli Baptista Gyülekezet 
részéről Mucsi Gyula gyülekezet-
vezető mondott köszöntést. Az új 
lelkipásztor feleségét Vörösné Új 
Ildikó köszöntötte. A helyi önkor-
mányzat képviseletében Ábel Attila 
alpolgármester, a Csepeli Lelkészi 
Kör nevében pedig Kispál György 
plébános adtak át ajándékot. 

A beiktatott lelkipásztor összefog-
laló bizonyságtételében kiemelte: 
Isten küldése és a gyülekezet hívá-
sának eleget téve érkezett a szolgá-
latra. Kérdésünkre elmondta: céljuk, 
hogy a százhúsz éve fennálló gyüle-
kezettel együtt folytassák a munkát, 
építsék, erősítsék a közösséget lelki, 
szellemi, kapcsolati szinten. 

„Házasságkötésünk után a felesé-
gemmel Esztergomban kezdtük el 
közös munkánkat, majd Mosonma-
gyaróváron szolgáltunk két évig egy 
ottani misszióban. Ezt követően hat 
és fél évig Tatabányán, illetve Ko-
máromban és Oroszlányban, majd 
tizenöt évig Fóton voltunk, ahon-
nan Csepelre kerültünk, és április 
elsején kezdtük el szolgálatunkat. 
Feleségem kezdettől fogva tevéke-
nyen részt vesz a munkában, együtt 
tanultunk a baptista teológián, és 
ugyanazért dobog a szívünk, egy 
az életutunk. Csepelen szeretettel 
fogadtak bennünket. Fontosnak 
tartom, hogy a gyülekezettel együtt 
folytassuk a munkát, megtaláljuk a 
munkatársakat, az új barátokat. Az 
elkövetkező egy évben nagy munká-
ra készülünk, az imaház felújítása 
kezdődik el” – mondta el lapunk-
nak a lelkipásztor. • AZS

Filemon Zsolt
a beiktatásán

AKTUÁLIS

A Csepel Horgász Egyesület várja a 
csepeli horgászokat és a horgászok-
kal szimpatizálókat a horgászok és 
a nagyközönség részére nyitott ren-
dezvényein.

Házi horgászverseny
2021. szeptember 11., 8 órától felnőtt- 
és gyermekhorgász-verseny. Helyszín: 
Cső-hídi versenypálya. Regisztráció 
a cshehorgaszverseny@gmail.com 
címen. (A regisztráció a létszám mi-
att fontos, valamint hűsítőt és uzson-
nacsomagot biztosítunk a benevezett 
egyesületi felnőtt horgászainknak.) 
A regisztráció szeptember 4-éig fo-
lyamatos. Felnőtt és ifjúsági kategó-
riában, valamint a gyermek verseny-
zőknek komoly díjakat biztosítunk. 
Minden gyermek versenyző helyezés-

től függetlenül tárgyjutalomban része-
sül. Részletes tájékoztató honlapunkon 
található: www.cshe.hu

Nyugdíjas rendezvények
Egyesületünknél a járványügyi szi-
gorítások feloldásával elkezdődnek a 
nyugdíjasok és aktív horgászok részére 
szervezendő rendezvények. A részletes 
programok megtekinthetők honlapun-
kon, vagy az egyesületünknél kapható 
programlistán.

Horgásztábor gyerekeknek
Idén is két helyszínen, Dömsödön 
és Balatonfenyvesen lesz tábor. Au-
gusztus 1–7.: Dömsöd, horgásztanya.  

Augusztus 12–17.: Balatonfenyves. 
Költségekről, lehetőségekről érdeklőd-
jön egyesületünknél!

Őszi gyermekszakkörök
Várunk minden gyereket, aki horgászni 
szeret, illetve szeretné a horgászat forté-
lyait elsajátítani és fontos neki környe-
zetünk védelme. Jelentkezés előzetesen 
egyesületünk e-mail címén.

Minden programunkról tájékozta-
tást kérhet személyesen a Horgász-
tanyán, illetve a 06-1/277-2166-os 
telefonszámon nyitvatartási időben 
(kedd, csütörtök 12 és 18 óra között).
Csepel Horgász Egyesület elnöksége

Csepel Horgász Egyesület

A magyar hősök emlékünnepe alkalmá-
ból néma főhajtással tisztelgett a Szent 
Imre téren található első és második 
világháborús, valamint az 1956-os em-
lékműnél Borbély Lénárd polgármester, 
Ábel Attila, Morovik Attila és Pákozdi 
József alpolgármesterek május 30-án. 

Az emlékünnepet május végén tartják 
azokra a magyar katonákra és civilek-
re emlékezve, akik életüket áldozták 
Magyarországért. Az ünnepet először 
az első világháború idején, 1917-ben 
iktatták törvénybe. A következő évek-
ben számos településen emlékműveket 
állítottak fel az elesett magyar katonák 
iránti tiszteletből. A legismertebb al-
kotást 1929-ben avatták fel a budapesti 
Hősök terén a Millenniumi emlékmű 

előtt. Az ünnepet 1945-től, a kommu-
nista időszakban nem tartották meg. A  
rendszerváltás után újra lehetett emlé- 

kezni az elesett magyar katonákra. Tör-
vényben deklarálták 2001-ben, hogy az 
ünnep körét hivatalosan is kibővítették 
mindenkire, „akik a vérüket ontották, 
életüket kockáztatták vagy áldozták 
Magyarországért.”  

Magyar hősök emlékünnepe

Őszi könyvhét
A 92. Ünnepi Könyvhetet 2021. szep-
tember 2-5. között rendezik meg ‒ 
tervek szerint ‒ a Vörösmarty tér és 
a Duna-korzó területén. Az Ünnepi 

Könyvhét, a kortárs magyar irodalom 
legnagyobb szabadtéri ünnepe, im-
már több mint 90 éve. A júniusi idő-
pontról szeptemberre csúszó rendez-
vényen, a könyvvásáron a szervezők 
külön figyelmet fordítanak a látoga-

tók és a Könyvhéten dolgozók bizton-
ságára. Maszkokkal, kézfertőtlenítő 
állomásokkal, szellősebb pavilon-el-
rendezéssel készülnek, miközben a 
látogatóknak a korábban megszokott 
teljes könyvheti élményt kínálják.
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A Nemzetközi Rendőrszövet-
ség (IPA) magyar szekciója 
budapesti egyesületének mo-
toros szakosztályát a csepeli 
Weszelovszky Károly vezeti. 
A korábbi túrákon általában 
egy tucatnyi motoros szokott 
részt venni, köztük csepeliek 
is. Bárki jelentkezhet rá, aki 
kellemes kikapcsolódásra, 
kirándulásra vágyik egy jó 
közösségben. Az egyesület 
kerékpáros szakosztályát a 
szintén csepeli Szabó Já-
nos vezeti. (Szabó Jánossal 
korábban készült interjún-
kat 2021. március 24-ei szá-
munkban, illetve Facebook- 
oldalunkon olvashatják.)

Túrák itthon 
és külföldön
Weszelovszky Károly fiatal-
kora óta szenvedélyes mo-
toros. Sokféle motoron ro-
bogott már, többek között 
Pannónián, Csepelen, Jáván, 
jelenleg egy Suzuki Intrudere 
van. A közös túrákat az IPA 
előre meghirdeti. Amikor 
összeáll a csapat, megbeszé-
lik, ki halad elöl, mi a további 
sorrend, és ki motorozik há-
tul. Nem a sebesség a lényeg, 

nem rohannak, nem előzge-
tik egymást, hanem normá-
lis tempóban utaznak. Senki 
nem maradhat le, odafigyel-
nek egymásra. Jellemzően 
mellékutakon, hegyi utakon 
haladnak, hogy közben né-
zelődhessenek, élvezzék a 
táj szépségeit. A túrák általá-
ban egy- vagy többnaposak. 
Korábban bejárták Erdélyt, 
Horvátországot, Ausztriát, 
Magyarországon pedig sok-
féle vidéket, például a Mátrát, 
Börzsönyt. Legutóbb tavaly 
nyáron túráztak: Csepelről 
indultak, megkerülték a Ve-
lencei-tavat, majd Simon-
pusztán kötöttek ki. Az IPA 
itt egy egész napos progra-
mot szervezett, amelyen több 
százan, többségében persze 
nem csak motorosok vettek 
részt. Jelen volt mások mel-
lett Farkas Bertalan űrhajós, 
aki szintén az IPA tagja. 

Speciális ruha
A motorosok, akik közt 
akadnak hölgyek is, külön-
leges emberek. Összetartja 
őket a közös érzés, hogy a 
motorozás felszabadít. Az 
öltözékük is speciális. Jel-

lemző viseletük a kordura, 
amely nagy kopásállóság-
gal rendelkező anyag és 
taszítja a vizet. Általában 
motorosok, alpinisták, bar-
langászok, bázisugrók hasz-
nálják. Bőrruhát is viselhet-
nek, de hátránya, hogy nem 
szellőzik. Az öltözéknek 
mindenképpen zártnak kell 

lennie, hogy menet közben 
ne kerüljön bogár, példá-
ul egy darázs a ruhába. Az 
alapfelszereléshez tartozik 
még egyebek közt a megfe-
lelő kesztyű, könyökvédő, 
térdvédő, sisak. A progra-
mokról a budapesti IPA 
honlapján értesülhetnek: 
www.ipabrfk.hu

SPORT

Motoros túrák 
Csepelről

International Police Association
(Nemzetközi Rendőrszövetség)

Magyar Szekció BRFK Egyesülete
www.ipabrfk.hu

ESTI CSEPELI KERÉKPÁROZÁSRA 
HÍVJUK ÖNÖKET!

Időpont: 2021. június 18.
Gyülekező: 18.30. Rákóczi Kert

Indulás: 19.00

Útvonal:
Rákóczi Kert- Széchenyi István utca- Béke tér-Völgy

utca-Szentmiklósi út-Hollandi út-Széchenyi István utca-Rákóczi kert

CÉLJA:CÉLJA:
Csepel-sziget, a XXI. kerület kerékpáros

kultúrájának fejlesztése
a biztonságos kerékpározásra nevelés

a KRESZ szabályainak betartása,
az autósokkal való kulturált közlekedésre felhívás.

Megjelenés:
biztonságos felszereltséggel rendelkező kerékpárral!biztonságos felszereltséggel rendelkező kerékpárral!

SZERVEZŐK:
Csepel Önkörmányzata

BRFK XXI. kerületi Rendpőrkapitányság
Szabó János kerékpár szerviz

Körút kft.

TÁMOGATÓINK:
Ezer íz cukrászdaEzer íz cukrászda

(Csepel, II. Rákóczi Ferenc u. 144.)
Körút kft- Csepel

Csertszak kft- Csepel
Csepel-Rákóczi kert

Neu Technowelt kft-Csepel
Alpiq Csepeli Szolgáltató Kft.

Már az NB II déli csoportjának bajnoka-
ként lépett pályára utolsó mérkőzésén a 
Csepel DSE női felnőtt kézilabda-csa-
pata május 29-én, s bár vereséget 
szenvedett, örömteli hangulatban 
telt a meccset követő ünneplés. 
A Laurencz László Sportcsar-
nokban telt ház előtt játszottak 
a lányok. Ezt követően vet-
ték át az aranyérmet Borbély 
Lénárd polgármestertől, Cső-
regi Lászlótól, a Fejér Megyei 
Kézilabda Szövetség verse-
nyigazgatójától, valamint Bé-
kásiné Nagy Ilonától és Megye-
riné Pacsai Mártától, olimpiai 
és világbajnoki bronzérmesektől, 
a Csepel SC legendás kézilabdázói-
tól. Az eseményen jelen volt Laurencz 
László, a női kézilabda-válogatott egy-
kori szövetségi kapitánya, a Csepel DSE 
szakmai tanácsadója. 

Kalmár Zsolt, a Csepel DSE elnöke kö-
szönetet mondott a csepeli önkormány-
zatnak és az Alpiq Csepel Kft.-nek a tá-
mogatásáért, valamint az egész stábnak 
a munkájáért. Említésre méltó, hogy a 
bajnokcsapat tagjainak túlnyomó több-
sége saját nevelésű játékos. Fontos állo-
más a bajnokavatás, de nem végállomás. 

A bajnokcsapatra osztályozó mérkő-
zés vár, hogy feljussanak az NBI/B-be, 

amelyet várhatóan június 20-án ren-
deznek, de egyelőre sem az ellenfél, 
sem a helyszín nem ismert.  

Varga Márta vezetőedző lapunknak a 
következőt mondta: „Hatalmas munka 
áll mögöttünk. Egy tanulni vágyó, lelkes 
csapat a miénk, amely bármely nehéz-
séget képes volt megoldani. Sok sérülés 
sújtotta az együttest, de a lányok nem 
kerestek kifogást, hanem mindig a leg-
jobb formájukban igyekeztek szerepelni. 
Még a vesztes meccseinken is küzdöttek 
az utolsó pillanatig, és csak minimális 
gólkülönbséggel maradtak alul. Ön-
magáért beszél, hogy a bajnokságban 
a Csepel kapta a legkevesebb gólt, ami 

bizonyítja, hogy jó a védekezésünk és 
kiválóak a kapusaink. Támadásban 

viszont jobban kell teljesítenünk. 
Egy év alatt sokat fejlődött a 
csapat játéka: gyorsabban, kor-
szerűbben kézilabdáznak a lá-
nyok. Az egyéni teljesítmények 
is javultak. Az eltelt évek alatt 
a lányok együtt nőttek fel, egy-
séges, jó közösséget alkotnak, 
ismerik és támogatják egymást. 

Az új játékosokat is sikerült be-
építeni a csapatba. Életük felejt-

hetetlen élménye, hogy megnyerték 
a bajnokságot, és ez a siker nekem is 

nagy öröm.” • Cs. A. 

Bajnokot avattak a Laurencz 
László Sportcsarnokban

SPORT

Megyeriné Pacsai Márta és Békásiné Nagy Ilona olimpiai 
és világbajnoki bronzérmesek Laurencz Lászlóval, 

a női kézilabda-válogatott egykori szövetségi kapitányával

fotó: Hajdú Ágnes
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Nemrégiben töltötte be nyolcvanötödik 
esztendejét Németh Ferenc, a Csepel 
SC öttusázó olimpiai bajnoka. Született 
csepeli, családjával a Kapisztrán János 
utcában laktak. Benedek Ferenc legen-
dás mesteredző figyelt fel tehetségére, 
és beszélte rá az öttusára. Mindössze 
24 éves volt, amikor 1960-ban egyéni-
ben és csapatban is olimpiai aranyér-
mes lett Rómában. Csapattársa a má-
sik csepeli öttusázó kiválóság, Balczó 
András volt, valamint Nagy Imre, aki 
akkor ezüstérmet szerzett egyéniben. 

Így kezdődött
Németh Ferenc gye-
rekként élte meg a há-
borút, s amikor bom-
bázni kezdték Csepelt, 
szüleivel Tordasra me-
nekültek. „Magamtól 
tanultam meg úszni az 
ottani Ló nevű folyócs-
kában. Ahol egy sza-
kaszon erős sodrásúvá 
vált a víz, a fűzfákban 
kapaszkodtam meg. A 
háború után visszaköl-
töztünk a csepeli há-
zunkba, amely csak részben volt lakha-
tó, mert bombatalálat érte. Grundokon 
fociztunk, egyszer egy haverom elvitt 
a Béke téri pályára. Jól ment a futball, 
de nem tett jót a lábamnak, hogy össze-
rugdostak. Benedek Ferenc öttusaedző 
szólt, hogy Feri, te jól úszol, gyorsan 
futsz, próbáld ki a háromtusát. Megtaní-
tott lőni, szárnyai alá vett. Mindössze 19 
éves voltam, amikor egy Győrben meg-
rendezett háromtusaversenyen harma-
dik lettem a felnőttek között. Csepelen 
voltak a futóedzések és a lőgyakorlatok, 
a Margitszigetre jártunk úszni. Önálló-
an lovagolni csak kellő gyakorlás után 
lehetett a Tattersall Nemzeti Lovardá-
ban. A vívóedzések a József Nádor téren 
voltak, ahol a Csepel bérelt termet” – 
emlékezett.  

Közben elvégezte a Kossuth Lajos 
Gépipari Technikumot, és a Csepel Mű-
vek híradástechnikai gyárában gyár-
tásvezetőként dolgozott. Eleinte két óra 
munkaidő-kedvezményt kapott, élver-
senyzőként többet. A Csepel csapatá-
ban Földi Lászlóval és Hermann Jó-
zseffel együtt öttusázott, több versenyt 
megnyert. Később csatlakozott hozzá-
juk Balczó András. „Benedek Feri fe-
dezte fel és csábította Csepelre Balczó 
Bandit, akinek akkor indult a karrierje. 
Rögtön látszott rajta, hogy nagy tehet-

ség. Némi lovastudás-
sal is rendelkezett, mert 
vidéken lovagolt. Ő az 
öttusa nagy alakja lett, 
utánozhatatlan etalon.” 

A nagy csapat
Németh Ferenc első 
felnőtt nemzetközi öt-
tusa-bajnokságát 1956-
ban nyerte. „Az első 
szám a lovaglás volt. 
Gyönyörű lovat sorsol-
tak nekem, Békésnek 
hívták. A természete is 
békés volt, megbízható, 

jól irányítható állat. Akkor utánpótlás, 
majd rá két évre felnőtt válogatott let-
tem. A Csepel csapata pedig az ország 
legjobbja.” Az ötvenes években a ma-
gyar öttusasport még nem tartozott a 
világ élmezőnyéhez, de már formáló-
dott az a nagy csapat, amely később 
évtizedeken át uralta a világversenye-
ket. Ebben döntő szerepet játszott Be-
nedek Ferenc csepeli tréner. Az 1960-
as római olimpiára állt össze a Németh 
Ferenc, Nagy Imre, Balczó András 
csapat, amely győzelmével egy csa-
pásra berobbant a legjobbak közé. „A 
mezőnyben mintegy hatvan versenyző 
indult, köztük az erős svédek, hollan-
dok, amerikaiak, oroszok, de elporoltuk 
őket. Én mind az öt versenyszámban jó 
voltam. A vívásban első lettem, pedig 

akadtak nálam tapasztaltabb fegyver-
forgatók. De jól ment a lovaglás, lö-
vészet, úszás is. Az utolsó számban, 
futásban dőlt el az egyéni aranyérem 
sorsa, az amerikai Becket kellett meg-
előznöm. Mindent beleadtam, végül 53 
másodperccel futottam nála gyorsab-
ban. Csapatban is győztünk, mert Nagy 
Imre második, Balczó a negyedik lett” 
– idézi fel Németh Ferenc, aki 1963-
ban végleg visszavonult a sportolástól 
egy betegség miatt. A csepeli öttusá-
zók edzője lett, leghíresebb tanítványa 
a fiatalon elhunyt Villányi Zsigmond 
olimpiai ezüstérmes öttusázó.  • Cs. A.

Isten éltesse a 85 éves
Németh Ferencet!

SPORT
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A legjobbak 
között
Kistelek adott otthont az idei Latin-Ame-
rikai Táncok Magyar Bajnokságának, 
ahol a 21 év alatti táncosok kategóriájá-
ban a csepeli Dance Express Tánc Sport 
Egyesület párosa is rajthoz állt. A népes 
mezőnyben, az ország legjobbjai között 
Horváth András Máté és Ujcz-Méri 
Sára a döntőbe jutott. Kiemelkedő telje-
sítménnyel 5. helyezést értek el, amely-
lyel nagy álmuk vált valóra. Ezúton is 
gratulálunk a párosnak! 

Németh Ferenc

REJTVÉNY

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő:  2021. június 11. 

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, csepelihirmondo1@gmail.com 

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

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

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk június 16-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A május 19-ei skandináv rejtvény nyertese: Barnáné Zámbó Edit. A gyerekrejtvény nyertese: Székely Sebestyén 1214. Bp., Völgy utca.
Nyereményüket átvehetik szerkesztőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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1. Vasúti szerelvény
2. Félig nyílik!
3. Repül, szárnyal
4. Majdnem üres!
5. Alkohol
6. Római 555
7. A folyók városába való
8. Flegma igen
9. Amire az állítmány vonatkozik
10. Az első nő
11. Nagyon élénk színű papagáj

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Szentlélek
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Tisztelt látogatók!

A sikeres oltási programnak, a több mint 
5 millió beoltottnak köszönhetően újabb 
lazítások léptek életbe a Csepeli Városkép Kft. 
intézményeiben is. A maszk viselése már nem 
kötelező, csak ajánlott. Ugyanakkor felhívjuk 
a figyelmüket arra, hogy a 194/2021.(IV. 26.) 
Kormányrendelet alapján továbbra is azok 
látogathatják a házakat, akik rendelkeznek 
védettségi igazolvánnyal vagy EESZT 
telefonos applikációval. A plasztikkártyát 
és az adott személy azonosságát igazoló 
fényképes igazolványt a munkatársak 
ellenőrzik belépéskor. 18 év alattiaknak 
az igazolás nem kötelező. Kérjük, a távolság-
tartásra továbbra is figyeljenek. 
  

Türelmüket, megértésüket köszönjük.

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

zsűri elnöke művészeti vezető

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
Szerda 8–14.30, péntek 14–18, szombat 9–13 óra
A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető: szerda: 8–14.30, péntek: 14–18, 
szombat: 9–13 óra, vagy csoportok számára, 
egyéb előre egyeztetett időpontban.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
A tárlat díjmentes megtekinthető, ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet 
a művelődési ház telefonszámán.

TANFOLYAMOK
Játékos gyerekangol 3-tól 8 éves korig. Játék, mozgás, ének, rajzolás. 
Szombat 9.30-10.15. Vezeti: Geier Ildikó (06 -20-547-4308).

Gyerekjóga: Paramhans Swami Maheswarananda eredeti jógarendszere 
segíti a gyerekek testi, lelki, szellemi fejlődését. Kedd: 17-18 óra. Vezeti: 
Kun Ágnes Kiran (06-20-250-0431). www.joga.hu, joga@joga.hu

Island Rock Csepel Táncspot Egyesület foglalkozásai. Érdeklődés: 
Tramontini Péter (06-30-948-8452).

Latin Cardio: Szerda: 18.30-19.30 óra. Vezeti: Borosné Szabó Csilla 
(06-30-999-0702).

Társastánc haladó csoport. Szerda: 19.30-21 óra. Vezeti: Borosné Szabó 
Csilla (06-30-999-0702).

Dinamikus gerinctréning: speciális mozgásprogram, melynek célja a 
gerinc tökéletes átmozgatása. Hétfő 18.00-19.00, csütörtök 8.30-9.30. 
Vezeti: Kalmárné Zsuzsi gyógymasszőr (06-30-547-8399).

Alakformáló egészségmegőrző konditorna: Csütörtök: 19-20 óra. 
Vezeti: Tompa Csilla (06-20-916-0607).

Szenior örömtánc: Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges). 
Szerda: 11 óra. Vezeti: Almási Judit (06-30-729-2152). Telefonos 
bejelentkezés szükséges

Az aktuális járványhelyzet miatt a változtatás jogát fenntartjuk.
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

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK

Játékos angol kisgyerekeknek: 
szerda: 16.15-17, 17-17.45 óra

Kyokushin karate: 
kedd és csütörtök: 16.30-17.30 óra

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

Bodyart: 
hétfő: 19-20 óra

Gerinctréning: 
szerda: 18-19 óra

Gymstick: 
hétfő és csütörtök: 20-21 óra

Haladó hastánc: 
szerda: 19-20.30 óra

Zumba: 
csütörtök: 19-20 óra

2021. május 31-től június 21-ig, 
hétfői napokon 18 és 21 óra között, 
4 alkalmas Kezdő Varrótanfolyam – 
Csepeli Varróiskola indul. 

Részletek és jelentkezés:  
illetve a 06-30-849-9664-es 
számon Flaskay Noéminél

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

„AZ ÉLET, HA NAGY GYŰRŐDÉSEK UTÁN IS, 
VALAHOGY MINDIG KISIMUL.” (SZABÓ MAGDA) 

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ 
INGYENES PROGRAMJAINK JELENLEG 

Tartásjavító gerinctorna: 
Nyak-, váll-, hát-, és derékfájdalom megelőzésére. 
Hétfő: 9.30-10.30. Vezeti: Wald Krisztina.

Hatha jóga: kedd: 10-11 óra. Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó.

Társastánc: csütörtök: 9-10 óra. Vezeti: Gellai Tamás.

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK 

Fashion dance: kedd, csütörtök: 18-19.30. Vezeti: Miskolczi Krisztina; 
royaldancese@gmail.com email címen várja a további jelentkezőket

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK 

Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
A termekben a létszám korlátozott!

Hastánc: kedd, 18.30-20.00. Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. Információ 
és elérhetőség: alicebellydance@yahoo.com Facebook: Alice Belly Dance 

KLUBOK

AA Klub: szerda, 18.00–19.00

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

A Csepeli Művészeti 
Szemle képzőművészeti 
kategóriájának 
alkotásaiból kiállítás 
látható a Szabó 
Magda Közösségi Tér 
Galériájában, 
2021. június 2-30., 
hétfőtől csütörtökig 
9 és 19, pénteken 
9 és 16 óra között.

Királyerdei
Tájház

néprajzi bemutatóhely
A tárlat díjmentesen megtekinthető a Csepeli Helytörténeti 
Gyűjtemény nyitvatartási ideje alatt (szerdán 8-14.30 óráig, 

pénteken 14-18 óráig, szombaton 9-13 óráig), vagy 
csoportok számára egyéb, előre egyeztetett időpontban

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

CSEPELI MUNKÁSOTTHON 
1215 Bp., Árpád u. 1. I Tel.: 276 7733
www.csmoa.hu I csmo@csmoa.hu

KÖNYVTÁR 
Újra megnyitottuk könyvtárunkat! 
Nyitva tartás: kedd: 9-13 óráig, péntek: 13- 16 óráig. 

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Június 8-a, 14 óra: Stancsics Erzsébet író, költő irodalmi délutánja: 
Táncsics Mihály és Seidel Teréz. Műsorvezető: Udvarhelyi András író. 
Közreműködnek: Katona Mária ének, Szöllősi Dávid ének, mandolin. 
Műsorszerkesztő: Lengyel Géza

GALÉRIA 21 
Munkanapokonl 8 és 16 óra között látogatható kiállítótermünkben 
a 100 éves Munkásotthon történetéből berendezett kiállítás.

INFORMÁCIÓ 
Az intézmény és a rendezvények látogatása az általános szabályok 
betartásával lehetséges! További információk a honlapunkon 
(www.csmoa.hu) és Facebook (Csepeli Munkásotthon/Csepel Színház) 
oldalunkon. Telefon: 06-1- 276 -7733

HÉTFŐ
FITTANYA-FITTBABA 10.00–11.00, 800 Ft/alkalom
NAPZÁRÓ JÓGA 18.00–19.30, 900 Ft/alkalom

KEDD SENIOR FITNESS 10.00–11.00, csepelieknek ingyenes

SZERDA
MINDEN, AMI KÉPZŐMŰVÉSZET GYEREKEKNEK 16.30–18.00, 900 Ft/alkalom
FITTMIX  18.00–19.00, 700 Ft/alkalom

CSÜTÖRTÖK
ANGOL NYELV FEJLESZTÉSE (KISMAMÁKNAK GYERMEKMEGŐRZÉSSEL)
9.30–10.30, csepelieknek ingyenes
NAPZÁRÓ JÓGA 17.30–18.30, 900 Ft/alkalom
LATIN TÁNCOK CSAK NŐKNEK 18.30–19.45, 900 Ft/alkalom

PÉNTEK – SZOMBAT
ÉLMÉNYFESTÉS – ELŐRE MEGHIRDETETT IDŐPONTOKBAN
péntek: 17.30–20.30, szombat: 9.30–12.30, csepelieknek 4000 Ft/alkalom,
előzetes regisztráció szükséges

SZOMBAT SZÜLETÉSNAPI CSOMAGOK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
info@rkcsaladokparkja.hu , 06-70-502-6888

Rákóczi Kert – Családok Parkja

#hellocsaladokparkja

RÁKÓCZI KERT – A CSALÁDOK PARKJA 

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128 

Programok 
2021. június
Zenei-irodalmi programok
Június 4-e, 16 óra: Popper Péter előadásában: A kő a víz és a kutya
Június 11-e, 16 óra: Zámbó Jimmyre emlékezünk 
Június 18-a, 16 óra: Népek zenéje
Június 25-e, 16 óra: Csodálatos klasszikusok. 
Előadók: dr. Szentkirályi Aladár hegedű, Rácz Aladár zongora 
      

Turisztika 

Június 16-a: Kirándulás a budai hegyekbe. Túravezető: Kincs Lajos. 
Indulás a Nyugdíjas Közösségi Házból 9 órakor. 
            

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna minden pénteken 8 és 10 óra között. 
            

Angol 
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 12 és 18 óra között. 
Oktató: Várkonyi Ágnes       
      

Játékos délelőttök és délutánok 
Minden hétfő, szerda, csütörtök: 10 és 14 óra között kártyajáték.

Minden hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 14 és 18 óra között sakkjáték.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. 
Coviddal szembeni védettséget bizonyító oltási kártyával 
rendelkezők tartózkodhatnak a belső termekben. 
A torna kivételével a szájmaszk használata kötelező.   

Megértésüket köszönjük.  

Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy 
a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet
Nyitvatartási idő: program szerint 8 órától 18 óráig
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Klíma telepítés, karbantartás, tisztítás.
Rövid határidővel.

NO.BA Klíma
+36 20 556 6908 I +36 30 970 7956

HIRDETÉS HIRDETÉS

A luxus csokoládék gyártásában világszerte ismert GHRAOUI, csepeli telephelyére keres 
azonnali kezdéssel                                                                                     egy műszakban 
(hétfőtől péntekig). 

Főbb feladatok: beérkező áruk, termékek átvétele, ellenőrzése, összekészítése,
raktári rend fenntartása, helyiségek tisztántartása, anyagmozgatás – kézileg, 
targoncával, rendelések kiszállítása.

Elvárás: precíz munkavégzés, tisztaság és rendszerető, targoncavezetői és
B kategóriás jogosítvány.

raktáros munkatársat

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, családias légkör, előrelépési lehetőség, bejelentett 
munkaviszony. A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com e-mail címre várjuk!

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590 ________________________________________ 
SZIGET Zár Szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje, olcsón, 
szakszerűen, garanciával! Tel: 06-70-701-7843. Javítás vagy 
csere estén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
REDŐNNYEL kapcsolatos munkák: javítás, összeszerelés, 
szúnyoghálókészítés, gurtnicsere. Elfogadható ár, meg-
bízhatóság. Tel: 06-20-552-0155 ________________________________________ 
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bélelését, építését, 
kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézés-
sel. T.: 06-20-264-7752

ÉLETJÁRADÉK________________________________________  
ÉLETJÁRADÉKOT fizetnék lakásáért! Leinformálható, 
referenciával rendelkező megbízható személy vagyok! 
Kálny Csaba: 06-20-949-4940

EGÉSZSÉG________________________________________  
MENTÁLHIGIÉNÉS szolgáltatások, segítő beszélgetések, 
coaching, relaxációs technikák: szorongás, életvezetési 
nehézségek, elakadás, krízis, megküzdési problémák, 
koncentrációs zavarok. Specializáció: bántalmazó kapcso-
latokból történő kivezetés lehetősége. Bejelentkezés, infor-
máció: H – P 8.00 – 20.00 óráig: 06/70-318-3077. A Stúdió 
teljes kínálata a honlapon, és a Facebook oldalon található. 
Vitart Stúdió: 1214 Bp., Merkúr u. 10., földszint 3., 3-as 
csengő. Nyitvatartási idő: H- P 8.00 – 20.00 óráig, bejelent-
kezés szerint. laskaitreningek.hu linda@laskaitreningek.hu 
Facebook: Vitart Stúdió 

ADÁS-VÉTEL________________________________________  
CSEPELEN és környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
ARANY-EZÜST, BRILLIÁNS 20.000FT/G (1 karáttól) éksze-
rek, dísztárgyak, mechanikus kar-zseb-fali óra, hagyaték 
felvásárlás. Bp.,1117 Fehérvári úti Vásárcsarnok, Virágsor, 
Porcelán-Ezüst Üzlet. T.: 06-1-209-4245, 06-20-200-6084 
dinasztiagaleria11@gmail.com, www.dinasztiagaleria.hu

APRÓHIRDETÉSEK   
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 

munkatársak jelentkezését várja 
az alábbi munkakör betöltésére:

 KARBANTARTÓ
Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás

Illetmény, juttatások:
• Bérezés: megegyezés szerint • Próbaidő lejárta után cafeteria

Jelentkezési feltétel: Büntetlen előélet

Elvárások: 
• Önálló munkavégzés • Megbízhatóság • Igényesség • Precizitás
• Munkaidő: 7 órától 16 óráig és pénteken 7 órától 12:20 óráig

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások 
• Önéletrajz • Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, 
tanúsítványok • Erkölcsi

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
felvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel Nagy Imre Általános Iskola

Jelentkezés módja:
Írásban, feszt.andrea@varosgazda.eu e-mail címen

Könyvtári 
nyitvatartás
Sétáló utcai Könyvtár (II. Rákóczi F. 106.)
Tel.: 276-3512; e-mail: fszek2101@fszek.hu

Nyitvatartás: hétfő, szerda: 12.00-18.00; 
kedd, csütörtök, péntek: 10.00-17.00; 
szombat: 9.00-14.00

Királyerdei Könyvtár (Szent István út 230.)
Tel.: 277-5278; e-mail: fszek2103@fszek.hu

Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 13.00-18.:00; 
csütörtök: 10.00-16.00 

Vénusz utcai könyvtár (Vénusz u. 2.)
Tel: 276-8953; e-mail: fszek2103@fszek.hu

Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 13.00-18.00; 
csütörtök: 10.00-16.00

Automata hegesztő

Betanított munkás

Gépbeállító

Kertész

Kőműves

Kézi hegesztő

Gépkezelő

Horganyzó

Szerszámkészítő

Targoncavezető

Villanyszerelő

Lakatos

Marós

Hulladékkezelő Mechatronikus

Vállalatcsoportunk fő profilja: villamos szerelési 
anyagok gyártása és forgalmazása az építőipar 
számára.

Csapatunk bővítésére két vagy három műszakos munkarendbe 
keresünk munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

Jelentkezés: 
karrier@obo.hu

Munkavégzés helye: 
2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Ha további információkat, érdekességeket szeretnél megtudni vállalatunkról, keresd fel weboldalunkat (www.obo.hu), 
illetve az OBO Bettermann Magyarország néven elérhető Facebook és LinkedIn oldalunkat.

Termékeink minőségét és megbízhatóságát 
munkatársaink szakismerete, képzettségi szintje 
és hozzáértése garantálja.

Munkába járásodat a  jogszabályok szerinti 
utazási költségtérítéssel, vagy a környező 
településekről céges buszjáratokkal támogatjuk.

Igény és megfelelő létszám esetén új buszjárat indítása tervezett Budapestről.

Tisztelt olvasóink, hirdetőink! 

Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com 
címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 
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Királyerdei
Művelődési Ház

CsepelenSZOMBA
T

ÖSSZETARTOZÁS HÁZA – 
TRIANON EMLÉKKIÁLLÍTÁS 
16.00–21.00
1214 Budapest, Erdősor utca 33. I T.: 310-0118
e-mail: osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu

18.00 A Csepel Hangja Díjas Gaál Réka műsora

18.30 Könyvbemutató – Oriskó Norbert: 
A természet vadvirága (Petőfi Sándor, a viráglelkű költő)

20.30 Varga Miklós fellépése 
(Dalok az Ébredés–száz év magány után című albumról)

További programok: tárlatvezetések óránként a Trianon 
emlékkiállításon, Trianon kultúr exatlon kvízjáték Csíki csipszért, 
interaktív fafaragó- és gyöngyfűző-mesterségbemutatók, 
ólomkatonaöntés

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
18.00–22.30

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

18.00 Az Island Rock Csepel TSE bemutatója

18.30 Időutazás Misi Bohóccal

19.00 Máglyagyújtás, szalonnasütés 
(a hozzávalókat biztosítjuk)

19.15 Retro buli Geier Ildivel és zenésztársaival

22.00 Varázslatos fények: Led Performers Show előadás

Felszállásra készülj! – hőlégballon-függeszkedés.
A program csak megfelelő időjárási viszonyok esetén indul 

Retro-utazás 17 órától a Szent Imre tér és a művelődési ház 
között félóránként egy veterán Ikarus 55 autóbusszal

Ezenkívül: a helytörténeti kiállítás és a tájház megtekintése, 
ismerkedés a boszorkánykonyha fűszernövényeivel, 

ugrálóvár, fényképezkedés virtuális csepeli hírességekkel, 
trambulin, népi játszótér

A csepeli programokon való részvétel ingyenes. A fővárosi Múzeumok 
Éjszakája karszalagok aznap mindkét helyszínen megvásárolhatók.
A rendezvények látogatásához és a veterán buszra való felszálláshoz 
védettségi igazolvány szükséges! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


