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Csepelen is súlyos problémát jelent a 
bekerítetlen magántulajdonú telkeken 
és a közterületeken illegálisan lera-
kott lakossági kommunális és építési 
hulladék. Ezek felkutatását, felszámo-
lását célozza a most folyamatban lévő 
akcióterv, melyben a Csepeli Közterü-
let-felügyelet, a Katasztrófavédelem, 
a Csepeli Városgazda 
Közhasznú Nonprofit 
Zrt., valamint a XXI. 
Kerületi Rendőrkapi-
tányság munkatársai is 
részt vesznek. 

Komoly bírság
Csepel-Háros területén, 
hat helyszínen GPS se-

gítségével mérték be azokat a magán-
területeket, ahol illegális szeméthegye-
ket találtak. A telek helyrajzi száma 
alapján pedig bejelentést tesznek a Kor-
mányhivatal felé. „Akik elhanyagolják, 
nem gondozzák a telküket, illegális hul-
ladékot tárolnak rajra, komoly bírságra 
számíthatnak” – mondja Sághi Jenő, a 

Csepeli Közterület-felügyelet igazgató-
ja. Hangsúlyozta: az illegálisan lerakott 
hulladék szennyezi a környezetet, sú-
lyos közegészségügyi veszélyeket rejt 
magában, a rovarok és rágcsálók elsza-
porodásához vezethet. A hulladékokban 
lévő baktériumok, bomlástermékek a 
csapadékvízzel beszivároghatnak a ta-
lajvízbe, szennyezve azt. Kiemelte: az 
illegálisan lerakott szeméthalmaz gyor-
san növekszik, hisz arra késztet máso-
kat, ők is nyugodtan helyezzék oda fe-
leslegessé vált hulladékaikat. „Minden 
héten tervezünk hasonló akciót, most 

Hárost vettük górcső alá. 
Próbáljuk feltérképez-
ni az illegális hulladék-
lerakás szempontjából 
érzékeny területeket, és 
a Kormányhivatal segít-
ségével minél hamarabb 
felszámolni azokat” ‒ tet-
te hozzá Sághi Jenő. 
• Potondi Eszter

A hatalmas esővel és jéggel pusztító 
július 9-ei vihart követően a legsür-
gősebb kárenyhítést haladéktalanul 
megkezdte az önkormányzat. Az in-
tézményekben okozott károk jelen-
tősek, előre nem tervezett költséggel 
járnak. Ezért az önkormányzat ha-
ladéktalanul „vis maior” támogatási 
igényt nyújtott be a Belügyminiszté-
riumhoz. 

Előzetes számítások szerint legalább 
240 millió forintba kerülnek az önkor-
mányzat tulajdonában lévő közintéz-
ményekben, ingatlanokban keletkezett 
károk helyreállítási munkái. A legna-
gyobb káresetet a Gróf Széchenyi Ist-
ván Általános Iskola épületében állapí-
tották meg, ahol a teljes tetőszerkezetet 
fel kell újítani, cserére szorulnak az ál-
mennyezet elemei, új padlóburkolatot 
szükséges elhelyezni, és ki kell festeni 
a helyiségeket. A munkálatok becsült 
összköltsége 196 millió forint. 

A Széchenyi István utcában található 
üzletközpont tetőszerkezetének javí-
tása mintegy 19 millió forintba kerül. 
Számos óvoda épülete, játéktárolója, 
terasza, kertje is megrongálódott: ezek 
közé tartozik a Kádár Kata, Tátika, 
Gyermeksziget, Szivárvány, Kerekvi-
lág, Aprajafalva, a Népművészeti-Kéz-
műves és Német Nemzetiségi tagóvo-
da. Felújításra szorul a tetőszerkezet a 
Csete Balázs és a Kossuth Lajos utcai 
üzletközpontokban, valamint a Humán 
Szolgáltatások Igazgatóság Vereckei ut-
cai gondozóházában és a Simon Bolivár 
sétányon lévő időskorúak otthonában. 
Megsérült a Szent Imre téri szökőkút 
keringető szivattyúja. Több középület-
ben a beázások okoztak károkat, tönk-
rementek a felülvilágító ablakok, betört 
a drótüveg, megsérültek a nyílászárók. 
A jég bezúzta a daru-dombi akadály-
mentesített vécé világítóablakát.    

A Csepeli Városgazda Zrt. munkatár-
sai a vihar után folyamatosan végez-
ték a kárenyhítést. A kerület központi 
területein jelentősen megrongálódtak a 
virágágyások, a különféle cserjék, nö-
vények, valamint a villanyoszlopokra 
kihelyezett muskátlik is. Egy kosaras 
autóval és egy favágóval megkezdték a 
kármentesítést Csepel utcáin. Azonnali 
feladatként eltávolították a letört faága-
kat a kapubejárók elől és a járdákról. 
Több fa is súlyosan megsínylette a he-
ves vihart, ezért a balesetveszély elhárí-
tása érdekében tíz darabot kivágtak. Ki-
dőlt, megsérült fákat kellett legallyazni, 
megóvni a kipusztulástól a Deák térnél, 
a Kossuth Lajos utcában és az Ady End-

re úton. Összegyűjtötték és elszállítot-
ták a felhalmozódott zöldhulladékot. 
Segítséget nyújtottak a lakosoknak a 
vihar során tönkrement kerti bútoraik 
elszállításában. Összesen mintegy 500 
négyzetméter zöldhulladékot vittek el.

Ingyenes jogi tanácsadás
„Nagyon sok csepeli család szenvedett 
kisebb-nagyobb károkat. Rengeteg la-
kossági bejelentés érkezik folyamatosan 
az önkormányzatunkhoz, ezért a káro-
sultaknak ingyenes jogi tanácsadást 
biztosítunk” – írta közösségi oldalán 
Borbély Lénárd. „A rendkívüli lomtala-
nítáról már folynak az egyeztetések az 
illetékes szervekkel. Bízom benne, hogy 
a súlyos károkat szenvedett csepeli csa-
ládok kérése a Fővárosnál is meghall-
gatásra kerül” – tette hozzá. 

Bejelentéseiket, kérdéseiket a jogse-
gely@csepel.hu e-mail címre küld-
hetik el a károkban érintett csepeli 
családok. A levél tárgyába kérjük, 
írják be: Viharkár

Július 4-én betörtek egy II. Rákóczi Fe-
renc úti cukrászdába, majd a cukrász-
da mögötti önkormányzati óvodába. A 
tettest elfogták. Ismerték már a betörőt 
rendőrök a Vasas utcából, ami Csepel 
egyik legszemetesebb és legveszélye-
sebb környéke. A kommunális hulla-
dékot, lomokat hosszú ideje kéthetente 
szállítja el a fővárosi önkormányzat az 
egyik itteni telkéről. Ám olyan gyorsan 
gyűlik a szemét, hogy pár nap alatt újra 
hegyekben áll. De ami a legmegdöbben-
tőbb: a nyáron bűzölgő, elké-
pesztően sok hulladékot csak 
néhány szomszédos házból 
hordják ide. Azt pedig nem 
lehet mondani, hogy mély-
szegénységben élnének az ot-
taniak, hiszen az élelmiszer-
hulladék nagy része éttermi 
kiszállításból származik. A 
szemétszállítási díj fizetésé-
hez sajnos nem ragaszkodik a 
főváros, és itt is vannak, akik 
ezzel visszaélve nem használ-

nak kukát. Csak kiteszik a hulladékot 
az utcára. Tett már ide az önkormányzat 
kamerát, de a szemetelők nem zavartat-
ják magukat. Nem érdekli őket a bün-
tetés. Amíg ott áll egy rendőrségi vagy 
közteres kocsi, nyugalom van, de amint 
elmegy, kezdődik minden elölről – ta-
pasztalják a környéken lakó, normális, 
nyugodt életet kívánó szomszédok. 

Ugyanakkor a Szabótelep a kerület 
értékes része lehetne, a központhoz is 

közel helyezkedik el – emeli ki Kál-
csics Ferenc, a Csepeli Városfejlesztési 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. „A kerület-
nek nincs jelentős tulajdona itt, néhány 
szociális lakással rendelkezünk. Viszont 
az önkormányzat külső szereplőként is 
segítheti az átalakulást. Sokszor beszél-
tünk erről Borbély Lénárd polgármes-
ter úrral, akit nagyon zavar az ottani 
elfogadhatatlan helyzet. Azt látjuk, hogy 
hatalmas a kereslet beépíthető telkek 
után, és rengeteg az építkezés. Ezért 

döntöttünk úgy, hogy rehabi-
litációs programot indítunk, 
az ottani szociális lakásokat 
értékesítjük, és ezzel is elhárít-
juk az akadályt a környék in-
gatlanfejlesztése elől. Éppen a 
Szabótelep belvárosi környe-
zete az, ami fejlesztésre kész-
tetheti a vállalkozókat. Az ön-
kormányzat segíteni akarja ezt 
a folyamatot” – húzta alá az 
önkormányzat városfejleszté-
si cégének vezetője.  • TK

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Vihar után: javítják a károkat 
a kerületi közintézményekben

Vigyázat, csalók! 
A polgármester jelentette be a Fa-
cebook-oldalán, hogy csalók pró-
bálnak hasznot húzni a nevében a 
viharkárosultakból. „A csalók a 
vihart követően dobtak be posta-
ládákba szórólapot tetőjavításról, 
majd a telefonhívásnál visszaélve 
a nevemmel azt hazudták, hogy 
Csepel polgármestereként én kér-
tem meg a céget, hogy segítsenek 
a károk helyreállításában. A gya-
nútlan áldozat mit sem sejtve min-
dent elhitt, és kifizetett egy jelentő-
sebb összeget a csalóknak” – írja 
Borbély Lénárd.

A rendőrségi feljelentés megtör-
tént, a polgármester arra kér min-
denkit, különös tekintettel az idős 
csepeli lakosokra, hogy legyenek 
nagyon elővigyázatosak és óvato-
sak, hiszen az aljasságnak nincs 
határa. Amennyiben úgy érzi, 
csalás áldozatává vált, tegyen 
bejelentést a 112-es díjmentes se-
gélyhívó számon! 

Szabótelep: utat nyitnak a fejlesztéseknek

Akciócsoport az illegális 
hulladéklerakók ellen

Számos óvoda épülete, 
kertje is megrongálódott A Szabótelep a kerület 

értékes része lehetne

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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Parlagfüves terület van, áram nincs: 
hetek óta nem működik a világítás a 
csepeli Tejút parkban. Nem ez az első 
ilyen eset, ráadásul a fenntartó – a fő-
város – látványosan hagyja lepusztulni 
az alig egy éve átadott, és hányattatott 
sorsa ellenére közkedvelt parkot – szá-
molt be a helyszínen tapasztaltakról a 
Csepel.info hírblog.

A park építése Tarlós István főpol-
gármesternek és helyettesének, Szent-
királyi Alexandrának köszönhetően 
2019-ben kezdődött. A fővárosi veze-
tés váltása és a járvány megakasztotta 
a munkálatokat. Így 2020 májusában 
adták át a parkot, ami azonnal a kör-
nyéken lakók kedvence lett. Azonban 
gondok voltak az öntözőberendezéssel, 
néhány rosszul elvégzett kivitelezés-
sel, a vandálok által a sötétben tönk-
retett eszközökkel, és még a szemét 
elszállításával is. Utóbbit a csepeli 
önkormányzat inkább átvállalta a fő-
várostól. A világítást is csak hosszas 
levelezést követően, hét hónappal az 
átadás után kapcsolta fel a főváros. 
„Szeretik a parkot a környéken lakók. 
Reggeltől estig tele a játszótér, sokan 
futnak, a fitneszparkot pedig az Olajág 
Otthon lakói is használják. A világítás 
most is kellene. A fitneszparkot a futó-
körrel késő este is használnák. Sajnos 
nem javítják a tönkrement berendezése-
ket, nem tartják rendben a virágágyá-

sokat, és a park nagy részén kiégett a 
fű, mert nem öntözik” – állítja Balogh 
Ernő, a körzet képviselője.

Válaszolt a főváros
Az állandó problémák miatt Borbély 
Lénárd polgármester kérésére felvette 
az önkormányzat a kapcsolatot a fővá-
rossal. A park fenntartója szerint „14 
közvilágítási kandeláberből 11 kandelá-
bert sikerült újra beüzemelni, így gya-
korlatilag a játszótér, sportterek, futó-
kör teljes világítottsága biztosított. Az 
utolsó három, a Tejút utca és II. Rákóczi 
út sarka felőli sétány mentén lévő kan-
deláber beüzemeléséhez további feltárás 
és javítás szükséges, ami folyamatban 
van.” A főváros szerint azonban a vi-

lágítás hiányát kihasználó vandálok 
pusztítását nem tudják pótolni. „Az öl-
tözőszekrényes pad esetében viszont az 
észszerűség elve mentén kellett döntést 
hoznunk. Mivel folyamatos a rongá-
lásuk, kamerarendszer vagy közterü-
let-felügyeleti jelenlét nélkül értelmetlen 
a javításuk. Egy számzáras ajtó cseréje 
160 ezer forint. Erre – a sajnos vissza-
térő kiadásra – az idei megszorításokkal 
terhelt évben a forrás nem biztosított. 
Így egyelőre a hibás ajtókat elszállítjuk, 
így a pad ülőbútorként, illetve elektroni-
kai eszközök töltésére alkalmas.” – fo-
galmaznak. A kerület megkeresése és 
a főváros válasza után a virágágyások 
rendbetétele megkezdődött, ám a vilá-
gítás továbbra sem működött. 

Ismét világítás és gondozás 
nélkül maradt a Tejút park

Elkezdődött az olimpia 
Lapzártánk idején már megvan a magyar küldöttség első 
aranyérme a tokiói olimpián Szilágyi Áron jóvoltából, aki 
a fináléban az olasz Luigi Samelét könnyed vívással, 15:7-
re múlta felül, így harmadszor is aranyérmes, ami ebben a 
versenyszámban korábban még senkinek sem sikerült.  Sik-
lósi Gergely ezüstérmes lett a a férfi párbajtőrözők egyéni 
versenyében. A legutóbbi olimpiákkal összevetve rekord 

létszámú magyar csapat vesz részt a tokiói, XXXII. nyári 
olimpiai játékokon. 70 hazai sportegyesület 174 versenyző-
je 23 sportágban képviseli a magyar színeket. A járvány-
helyzet miatt zárt kapuk mögött, nézők nélkül rendezik 
meg az olimpiát, mely augusztus 8-áig tart. A hétórás idő-
eltolódás miatt több döntőre is magyar idő szerint hajnalban 
kerül sor. Izgalmas két hét áll előttünk, rengeteg magyar 
érdekeltségű versennyel, így többek között a Csepelen élő 
Sastin Mariann birkózónak is szurkolhatunk!

Csillagtelep kedvelt parkját 
este is sokan használják, 
fontos a közvilágítás 
a futóknak, tornázóknak is

A kerületi bölcsőde- és óvodaudvarok 
felújítását követően tavaly nyáron meg-
kezdődött Csepel nagyszabású iskola-
fejlesztési projektje. A Csepeli Gyer-
meksziget Program keretében elsőként 
a Herman Ottó Általános Iskola újult 
meg. Teljes mértékben önkormányzati 
forrásból a napokban elindult a Mátyás 
suli felújítása is.

„A felújítás már zajlik, ma a kollégákkal 
a helyszínen jártunk. Van teendő bőven, 
de bízom benne, hogy a megújult kör-
nyezet elnyeri majd mind a tanulók, a 
szülők, mind pedig az intézmény dolgo-
zóinak a tetszését, hogy szeptemberben 
egy megújult iskolában vághassanak 
neki a tanévnek” – írja Borbély Lénárd 
polgármester közösségi oldalán.  

A felújítás részleteiről beszámolunk. 

Mint arról lapunk korábbi számában be-
számoltunk, a csepeli HÉV-közlekedés-
sel kapcsolatos májusi online lakossági 
fórumon Keresztes Péter, a MÁV-HÉV 
Zrt. vezérigazgatója elmondta, ahhoz, 
hogy szeptember elsején újra a teljes 
szakaszon járhasson a csepeli HÉV, leg-
később augusztus 9-én át kell venniük 
a munkaterületet, hogy a Kvassay-híd 
csepeli oldalán kialakított ideiglenes 
végállomást elbonthassák. Múlt héten, 
a MÁV-HÉV Zrt. honlapján jelent meg 
az a hír, hogy augusztus 9-től 31-ig a 
HÉV-járatok helyett a Szent Imre tér és 
a Boráros tér között, a teljes szakaszon 
autóbuszok fognak közlekedni. 

Pótlóbuszok a teljes vonalon
Megkérdeztük a MÁV-HÉV Zrt.-t a 
forgalmi változások okairól. Arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy az eredeti ter-
vek szerint haladnak-e a munkálatok, 
azaz az autóbuszos pótlásra azért van-e 
szükség, mert ‒ a fenti nyilatkozat 
szerint ‒ augusztus 9-től elkezdődik a 
Kvassay-híd csepeli oldalán kialakított 
ideiglenes végállomás elbontása. 

Kérdésünkre Franyó Zsolt, a MÁV-
HÉV Zrt. folyamatmenedzsere azt a vá-
laszt adta, hogy augusztus 9-től kizár-
ják a Kvassay ideiglenes végállomást, 
és megkezdődnek a bontási munkála-

tok. Ez idő alatt a Szent Imre tér és a 
Boráros tér között járnak a pótlóbuszok. 
Hozzátette: a szeptember 1-i forgalom-
felvételhez azonban továbbra is szük-
séges, hogy a Kvassay-híd utáni szaka-
szon az atlétikai stadion kivitelezői a 
munkaterületet visszaadják, az ideigle-
nesen elbontott HÉV-vágányokat hely-
reállítsák. Mivel a beruházó ígéretet 
tett a határidők tartására, a MÁV-HÉV 
Zrt. a jelenlegi információk alapján arra 
készül, hogy szeptember 1-én a csepeli 
HÉV a teljes vonalon újraindul. • lg

A Mátyásban folytatódik 
az iskolafelújítási program

Szeptembertől a teljes 
vonalon indulhat 
a HÉV-közlekedés

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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Korrupció: nem fizetik ki a 
kárt a csepeli szocialisták 
Takács Krisztiánt, a csepeli MSZP frakcióvezetőjét 2018-
ban ítélték el jogerősen egy köztörvényes bűncselekmény 
elkövetése miatt. A politikus – akit korábban becsületsértés 
és magánokirat-hamisítás miatt is elmarasztaltak – által ko-
rábban jegyzett cég ez esetben több mint hatmillió forinttal 
károsította meg a csepelieket. Ez az önkormányzat szerint 
csak csepp a tengerben, ami a 2010 előtti vezetés korrupciós 
ügyeihez kötődik. 

A csepeli önkormányzat ellen a cég kártérítési pert indított, 
amit jogerősen elveszített, de az ítélet szerinti fizetési köte-
lezettségének a mai napig sem tett eleget. A cég vezetője és 
tulajdonosa Takács Krisztián frakciótársa, a szintén MSZP-s 
képviselő, Losonci Róbert. A V-tel Szolgáltató Korlátolt Fele-
lősségű Társaságnak azonban mára elrendelték a felszámolá-
sát – számolt be az esetről a Csepel.info hírblog. A szocialis-
ták ezzel tudják elkerülni, hogy a Losonci Róbert képviselő 
cége által okozott kárt visszafizessék a csepeli polgároknak. 

A csepeli MSZP-hez az elmúlt másfél évtizedben megdöb-
bentően sok bűncselekmény kötődött. A leghírhedtebb egy-
kori politikusukhoz, Deme Gáborhoz kapcsolódik: őt kettős 
emberölés és sikkasztás miatt ítélték életfogytiglani börtön-
re. Szenteczky Jánost, korábbi pártelnöküket és frakcióveze-
tőjüket aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, felbujtóként 
elkövetett rágalmazás miatt ítélték el jogerősen. Ellene kor-
rupciós bűncselekmények miatt tart még büntetőper. 2020 
nyarán újabb szocialista, Csaba Péter került a hírekbe: el-
lene ittas vezetés miatt indult eljárás. A sort az MSZP-ből a 
Demokratikus Koalícióba átigazolt Horváth Gyula zárja: őt 
idén év elején folytatólagosan elkövetett rágalmazás és foly-
tatólagosan elkövetett becsületsértés vétsége miatt ítélték el 
jogerősen. • TK

 
Az elmúlt évek nagy érdeklődésére való tekintettel 

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

 

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

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

kötetlen beszélgetésre.
 

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

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. 
 

Regisztrálni augusztus 2. és augusztus 31. között lehet 
telefonon – hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között –

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

 

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

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

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

segítik a régi idők felelevenítését.

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

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

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

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

Kolonics György halálának évfordu-
lóján, július 15-én a hagyományok-
nak megfelelően újra megrendezték 
a fáklyás emlékevezést a csepeli ka-
jak-kenu telepen. A kétszeres olimpi-
ai és tizenötszörös világbajnok cse-
peli kenus 2008-ban hunyt el. 

Az eseményt ezúttal is a Kolonics 
György Alapítvány szervezte. A meg-
emlékezésen megjelent Borbély Lénárd 
polgármester, Ábel Attila és Morovik 
Attila alpolgármesterek. Ott volt Csabai 
Edvin, a Kolonics György Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, az egykori él-
sportolók közül pedig Hüttner Csaba, 
négyszeres világbajnok, a kajak-kenu 
válogatott szövetségi kapitánya, vala-
mint Kiss Tamás, a Csepeli Kajak-ke-
nu Egyesület elnöke. Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő arról tett beje-
lentést, hogy nagymértékű beruházást 
kezdenek el hamarosan a telepen.

Fiatal tehetségek támogatása
Csabai Edvin házigazdaként köszön-
tötte Kolonics György édesanyját, Er-
zsébet asszonyt, valamint az idén el-
hunyt legendás mesteredző, Ludasi 
Róbert hozzátartozóit. Ludasi Róbert 
több generáció trénere volt, akit szeret-
tek a tanítványai, és aki segítette meg-

valósítani versenyzői álmait. Kolonics 
György volt a leghíresebb tanítványa. 
A Kolonics György Alapítvány több-
éves működése során nemcsak név-
adójának emlékét ápolja, hanem felka-
rolja a fiatal tehetségeket is. Túrákat, 
versenyeket, kiállításokat, különféle 
programokat szerveznek. Csabai Ed-
vin megemlítette, hogy hosszú idő után 
rendeződik a csepeli kajak-kenu telep 
sorsa a Csepel SC Alapítvány jóvoltá-
ból, ugyanakkor számíthatnak a csepe-
li önkormányzat támogatására is. 

Sétány, mely méltó a névadóhoz
Borbély Lénárd megköszönte az ala-
pítványnak és az egyesületnek, hogy 
minden évben méltó módon megem-
lékeznek Kolonics Györgyre, akire 
joggal büszke egész Csepel. A csepeli 
önkormányzat ápolja Kolonics György 
emlékét és támogatja az évente meg-
rendezendő fáklyás emlékevezést. 
Ennek részeként nevezték el a kis-Du-
na-parti sétányt Kolonics Györgyről, 
és állítottak róla szobrot. Az egész 
Duna-parti sétányt úgy őrzik és óv-
ják, hogy méltó legyen névadójához. 
Ennek egyik példája, hogy napokkal 
ezelőtt adták át a szomszédságban ta-
lálható teljesen újjáépített napközis tá-
bort a gyerekek örömére. 

Nagy beruházások várhatók
Németh Szilárd beszámolt arról, hogy 
amikor tavaly a Kozma István Ma-
gyar Birkózó Akadémia Alapítvány-
nak sikerült megvásárolnia a Csepel 
SC Alapítványt, a szerződéseikben a 
nyomát sem látták annak, hogy a ko-
rábbi tulajdonosok a csepeliek érde-
kében, sportcélokat szolgáló fejlesz-
téseket kívántak volna megvalósítani. 
Most, miután a Csepel SC Alapítvány 
a birtokukba került, amelynek része a 
Béke téri sportlétesítmény és a csepeli 
kajak-kenu telep, elengedik a kajak-ke-
nu telep évi nyolcmillió forint rezsijét, 
ezen felül nem kérnek bérleti díjat, va-
lamint gyors felújításokat is végeztek a 
helyszínen. „A kormányfő asztalán van 
a Béke téri sportpálya és a Duna-par-
ti kajak-kenu telep felújításának a ter-
ve. A kormány elkötelezett a sportlé-
tesítmények fejlesztése terén. A csepeli 
kajak-kenu telepen 1-2 milliárd forint 
értékű beruházást végeznek el hamaro-
san” – mondta Németh Szilárd. 

A beszédek szüneteiben kivetítőn mu-
tatták be Kolonics György olimpiai 
győzelmeit, és megemlékeztek Ludasi 
Róbertről is. Az estébe nyúló esemény 
zárásaként sárkányhajókba, kajakokba 
és kenukba szálltak az egyesület fiatal 
versenyzői, akik fáklyákkal megvilá-
gított hajóikon lapátoltak a Kis-Du-
nán. • Cs. A.

Fáklyás evezés Kolonics 
György emlékére

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Számos bűncselekmény 
kötődik a csepeli szocialistákhoz

fotó: Tóth Beáta
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A kormány döntése alapján augusztus 
1-jétől igényelhető a koronavírus elleni 
harmadik oltás. Azok jelentkezhetnek 
harmadik oltásra, akik már megkapták 
mindkét vakcinájukat (Janssen esetén 
egyet), betöltötték a 18. életévüket és a 
második oltás beadásától számítva el-
telt négy hónap. A harmadik oltásra az 
EESZT online időpontfoglaló rendsze-
rén keresztül lehet majd regisztrálni. A 
harmadik körös oltásokba azon főváro-
si intézmények kapcsolódnak be, ame-
lyek jelenleg is részt vesznek az oltások 
lebonyolításában. A felajánlott időpon-
tok gyors telítődése esetén további in-
tézmények is bevonhatók a programba.

A szakrendelő is részt vesz
Előreláthatóan a Tóth Ilona Egészség-
ügyi Szolgálat (TIESZ) is részt vesz a 
harmadik körös oltásokban. Jelenleg 
az AstraZeneca és Moderna vakcinák 
második adagját adják be a szakren-
delőben. „Egyelőre még nincs egysé-
ges eljárásrend, konszenzus a harma-
dik adag vakcinával és az egészségügyi 
dolgozók oltásával kapcsolatban” – 
mondta dr. Dobák András, a TIESZ 
főigazgatója. Ugyanakkor kiemelte, 

kérdéses, milyen oltóanyagok állnak 
majd rendelkezésre. Valószínű, hogy 
a továbbiakban csak Pfizer, Moderna 
és Janssen vakcinákkal zajlik majd az 
oltási program. A kormány döntése 
alapján, az egészségügyi dolgozóknak 
kötelező lesz a koronavírus elleni vak-
cina, csak így végezhetik el a továb-
biakban feladataikat. Külön kategóriát 
jelentenek azok az egészségügyi dol-
gozók, akiknek valamiért nem javasolt 
az oltás. Nekik ezt két külön orvosi 
véleménnyel kell igazolniuk, és a kór-
házigazgató dönti el, engedélyezi-e a 
további munkájukat. 

Egészségügyi dolgozóknak 
kötelező
Az egészségügyi dolgozók kötelező ol-
tása kapcsán Dobák András kiemelte, 
a TIESZ-ben is felajánlják a koronaví-
rus elleni vakcinát mindazoknak, akik 
még nem éltek az oltás lehetőségével. 
„Ha továbbra sem kérik a vakcinát, 
munkaalkalmassági vizsgálat követke-
zik, melyen alkalmatlannak minősülnek. 
Ebben az esetben nem dolgozhatnak az 
állami és a magánegészségügyben sem” 
– tette hozzá a főigazgató.

Egyúttal felhívta a figyelmet arra, 
hogy a PCR- és egyéb gyorstesztek a 
jövőben térítéskötelesek lesznek, abban 
az esetben, ha a betegnek valamilyen 
beavatkozásra van szüksége, de nincs 
védettségi igazolványa. A sürgősségi 
ellátásra azonban ez nem vonatkozik. 
• Potondi Eszter

Bókay János-emlékéremben része-
sült dr. Póta György csepeli házi gyer-
mekorvos a gyermekgyógyászat, 
valamint általában a gyermekegész-
ségügy és a társasági élet területén 
végzett munkája elismeréseként. En-
nek apropóján beszélgettünk vele. 

Ahogy mondja, örül annak, hogy har-
minchárom évvel ezelőtt Csepelre 
került, azóta látja el a körzetéhez tar-
tozó királymajori és kisebb részben a 
királyerdei gyerekeket. „Jól érzem itt 
magam: szeretem a betegeimet, és ők 
is engem” – mondja. Korábban nyolc 
éven át a Házi Gyermekorvosok Orszá-
gos Egyesületének elnöke volt. Az or-
vostudományi egyetemet 1983-ban vé-
gezte el, majd 1988-ban szerezte meg 
a csecsemő- és gyermekgyógyászati 
szakvizsgáját. Még abban az esztendő-
ben, november elsején került a csepeli 
szakorvosi rendelőbe. Betegei 18 éves 
korukig tartoznak hozzá úgy, hogy a 14 
éven felüliek eldönthetik, házi felnőtt- 
vagy gyermekorvoshoz kívánnak-e jár-
ni. Jellemzően maradnak a házi gyer-
mekorvosuknál. 

A gyerekek egészségügyi 
menedzsere
„Azért lettünk gyermekorvosok, mert 
jobban szeretünk gyerekekkel foglalkoz-
ni, mint felnőttekkel. A házi gyermekor-
voslásnak megvan az a különleges szép-
sége, hogy közvetlen kapcsolatunk van a 
szülőkkel, szinte a család része vagyunk. 
Bármilyen kérdéssel fordulhatnak hoz-
zánk. Feladatunk közé tartozik a csecse-
mők gondozása, figyelése, a zavarok ke-
zelése, tanácsadás. A jó gyermekorvos 
a gyerekek egészségügyi menedzsere, 
amibe beletartozik a szülők oktatása: ők 
azok, akik folyamatosan a gyerekükkel 
vannak, így tehát ápolónőként szerepel-
nek. A szülőkkel kell kialakítani szemé-
lyes, bizalmi munkakapcsolatot. Nagy 
hibának tartom, hogy annak idején eltö-

rölték az egészségtan oktatását az isko-
lában, mert onnan szerezhettek alapvető 
ismereteket az emberi szervezet műkö-
déséről. Ha a szülők tisztában lenné-
nek, hogy alapvetően hogyan működik 
gyermekeik szervezete, jobban tudnák, 
mi a teendő baj esetén. Igyekszem nekik 
elmagyarázni, hogy a kiváltó okot kell 
kezelni. Hasfájásnál például nem elég a 
fájdalmat csillapítani, hanem meg kell 
keresni a betegség okát. Ugyanez ér-
vényes más bajok esetén” ‒ hívja fel a 
figyelmet Póta doktor. 

Kötelező, választható
Szóba került a koronavírus elleni oltá-
sok aktuális témája is, mivel a Pfizer 
vakcinával már olthatóak a 12 éven 
felüli gyerekek is. Erről ezt mondja dr. 
Póta György: „Azt tapasztalom, hogy 
az oltási akarat megvan a szülőkben, 
de nagy bennük a bizonytalanság és a 
bizalmatlanság ahhoz képest, ahogyan 
a többi oltáshoz viszonyulnak. A gye-
rekek 14 éves korukig tizenkilenc oltást 
kaphatnak, ebből tizenegy a kötelező, a 
többi választható. A rotavírus elleni vá-
lasztható oltást ingyen kaphatják meg 
az önkormányzat jóvoltából. Ezekkel az 
oltásokkal szemben nincs meg az a bi-
zalmatlanság a szülőkben, mint a covid 

elleni vakcina esetében. A koronavírus 
elleni oltási arány tehát jóval alacso-
nyabb a gyerekek körében, mint a fel-
nőtteknél. A gyerekeknél kevésbé félnek 
attól, hogy elkaphatják a fertőzést, pe-
dig hasznos volna számukra a vakcina. 
Azt javaslom a szülőknek, hogy bátran 
oltassák be a gyerekeiket. Jelenleg 12 
év az alsó korhatár, de a vakcinák ha-
tékonysági és megbízhatósági vizsgála-
tainak függvényében valószínűsíthető, 
hogy 12 évesnél kisebbeknek is javasol-
ható lesz majd az oltás.” • Cs. A.

Augusztustól lehetőség 
van a harmadik oltásra is

Harminchárom év csepeli 
gyermekorvosként

Elegendő oltóanyag
áll rendelkezésre 
Itthon eddig a felnőtt lakosság 55 
százaléka kapta mindkét oltását, 
az idős korosztálynak pedig mind- 
össze 18 százaléka nem oltatta be 
magát. A legveszélyeztetettebbek 
a koronavírus terjedése szempont-
jából azok, akik még nincsenek 
beoltva, ezért a háziorvosok eze-
ket a 60 év feletti pácienseiket kü-
lön megkeresik. A gyerekek beol-
tására is akciót szervez a kormány. 
A cél, hogy a 12–15 és a 16–18 
évesek közül minél többen meg-
kapják az oltást. Az iskolakezdés 
előtti két nap, augusztus 30-án és 
31-én is egész napos oltási progra-
mot terveznek. Jelenleg elegendő 
oltóanyag áll rendelkezésre. Min-
denkit arra biztatnak, hogy oltassa 
be magát, hiszen nem a bezárások 
és korlátozások jelentik a járvány-
ban az igazi védettséget, hanem 
az átoltottság minél magasabb 
szintje. 

A csepeli önkormány-
zat folytatja a személyes 
idősköszöntéseket. Nem-
régiben Morovik Attila
alpolgármester Mick Pál-
nét 95. születésnapja al-
kalmából köszöntötte, 
90. születésnapja alkal-
mából pedig Csicskár 
Jánost, Nagy Máriát, 
Szélesi Sándort. Gratu-
lálunk az ünnepelteknek 
a kerek évfordulóhoz!

Idősköszöntés

Dr. Póta György: „azt javaslom 
a szülőknek, hogy bátran  

oltassák be a gyerekeiket”

Mick Pálnét 95. születés- 
napján köszöntötték

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: pixabay

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta
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Céljait már gyerekkorában nagyon 
határozottan követte Kovács Zalán 
László tubaművész, az Egressy Béni 
Református Művészeti Szakgimnázi-
um igazgatója. Hegedült, furulyázott, 
citerán játszott, végül a fúvós hang-
szerek mellett kötött ki. Közben fut-
ballozott a Fradiban, karatézott is, a 
sport most is elválaszthatatlan része 
életének. 2017 óta az intézmény ok-
tatója, 2020-ban pedig igazgatónak 
nevezték ki. Mindemellett szólista 
tubaművészként nemzetközi verse-
nyek többszörös győztese.

Szülei református lelkészek, négy 
testvére van. Siklóson született, ahol 
zeneóvodába járt, majd zeneiskolába 
íratták. „Protestáns családoknál erős 
hagyománya van a zenei műveltségnek, 
ezért természetes volt, hogy testvéreim-
mel együtt zenét tanultunk Szüleim biz-
tattak, hogy zongorázzak, én azonban a 
hegedűt választottam, mert érdekesebb-
nek tűnt. Ekkor voltam hétéves. Még ab-
ban az évben Békésre költöztünk, ahol 
szintén egy zeneiskolában folytattam a 
tanulmányaimat, de ott furulyáztam. 
Békésen nagy zenei élet folyt, ami ko-
moly hatással volt rám. Tizenegy éves 
voltam, amikor Budapestre került a csa-
lád. Az V. kerületi zeneiskolába jártam, 
ahol zongorázni tanultam. Zongoraó-
rák helyett azonban mindig fociztam, 
ami kiderült, s ekkor egyértelmű lett 
a szüleimnek is, hogy jobb a zongorát 
nem erőltetni. Későbbi választásomban 
döntő szerepet játszott Vass Imre rézfú-
vós tanár, aki akkor a ferencvárosi ze-
neiskolában tanított, és egyébként régi 
csepeli, jó pár éve az Egressyben oktat. 
Hatására tértem át a tubára. A fúvós 
hangszerek állnak hozzám a legköze-
lebb, a magyar rézfúvósok ráadásul vi-
lághírűek” – idézi fel.

Fontos a sport
Kovács Zalán Lászlónak a heti öt fut-
balledzés már nem fért bele az idejébe 
tizenhárom évesen, ezért felhagyott a 
versenyszerű sporttal, és a művészi kép-

zését részesítette előnyben. Szabadide-
jében azonban most is focizik, de hob-
biként számos más sportágat is szívesen 
űz. Fontosnak tartja, hogy az iskola nö-
vendékei is sportoljanak. Az intézmény 
aulájában három pingpong-asztalt állít-
tatott fel, amelyeken versenyt is rendez-
tek már a tanulóiknak. 

Vezetői célok
Igazgatói kinevezéséről ezt mondja: 
„Amikor megüresedett az igazgatói 
szék, a fenntartó megvizsgálta, kik felel-
hetnek meg erre a posztra. A szempon-
tok között szerepelt a zenei oktatói és a 
művészeti vezetői tevékenység, valamint 
a magas szintű szakmai és etikai nor-
mák teljesítése, amely elvárható egy re-
formátus intézményben. Céljaim között 
szerepel a megfelelő kapcsolatok kiépí-
tése a helyi szervezetekkel; református-
ként olyan értékrend követése, amely az 
ezer éve létező keresztény oktatáson ala-
pul; valamint zeneművészeti szakgimná-
ziumként olyan képzés és programok 

megvalósítása, amelyek a magyar kul-
túrát erősítik. Tavaly szeptemberben 
egyértelműen megfogalmaztuk munka-
társaimmal az iskola szellemiségét, ar-
culatát. Ennek a nagy és sikeres mun-
kának köszönhető, hogy szeptemberre 
az iskola létszáma 250 diákkal bővül, 
míg tanári karunk 106-ról 130 főre nő. 
Eredményeinket az is visszaigazolja, 
hogy számos iskola megkeresett minket 
együttműködési szándékkal.” • CS.A.

KULTÚRA CIVIL ÉLET

Neves tubaművész az Egressy élén

Életrajz

Kovács Zalán László tubaművész, 
többszörös nemzetközi verseny-
győztes rendszeresen koncertezik 
szólistaként és kamarazenészként. 
A zeneirodalom remekeit és a szá-
mára írt kompozíciók sokaságát 
adja elő itthon és külföldön egya-
ránt. Széles körű oktatói és zenei 
tevékenysége mellett karmester-
ként is gyakran színpadra áll. 

Tanulmányai elvégzése után ha-
zai, német, olasz és kínai szimfo-
nikus zenekaroknak volt a tagja. A 
Művészetek Völgye klasszikus ze-
nei és a Virtuózok zenei vezetője-
ként dolgozott. 2015-ben alapította 
meg, és azóta igazgatója a Bach 
Mindenkinek Fesztiválnak, amely 
a Kárpát-medence legnagyobb 
klasszikus zenei eseménysorozata 
lett. 2016-ban a Nemzetközi Fúvós 
Napok Fesztivált indította útjára 
Pakson, amely az igazgatásával 
nemzetközileg elismert szakmai, 
kulturális és edukációs program-
má vált. A zenei DLA és a szoci-
ológiai PhD doktori képzésekben 
végzett kutatásairól rendszeresen 
tart előadásokat, illetve számos 
publikációja jelent meg. Munkás-
ságát a Magyar Fesztiválszövet-
ség, az Artisjus Egyesület és az 
országos rendőrfőkapitány rangos 
díjakkal ismerte el.

Kovács Zalán László

309 évvel ezelőtt, 1712. július 18-
án írták alá azt az úrbéri szerző-
dést, amely lehetővé tette a török 
idők utáni elnéptelenedett Csepel 
újjáépítését, benépesítését. Az ön-
kormányzat 2012 óta e napon ün-

nepli az itt élőkkel közösen Csepel 
Napját, amit idén a jelenlegi jár-
ványhelyzet nem tett lehetővé. Au-
gusztus 20-án azonban közös prog-
ramokkal várják a kerület lakosait 
a Daru-dombon. 

EGYHÁZI ÉLET

A család értéke
Ferenc pápa a korábbiakban meghirdette 
a család évét, a Szent József-évet, majd 
bejelentette a nagyszülők és az idősek 
világnapját. Amikor ezen alkalomra idén 
először elérkezünk, méltó, hogy megem-
lékezzünk róla.

Ferenc pápa így emlékezik a nagyszülők-
re: „Elfelejtjük, hogy mekkora gazdagsá-
got jelent a gyökerek őrzése és az, hogy e 
gyökerek tovább éljenek a következő nem-
zedékekben” – vagyis a családokban, ahol 
a további gyökér az édesapa és az édes-
anya.”(…) „A nagyszülők a nemzedékeket 
összekötő láncszemek, hogy átadják a fi-
ataloknak az élet és a hit tapasztalatait.”

Számunkra ezért is fontos a család, annak 
eszméje és megőrzése akkor is, amikor 
korunkban oly sokan szeretnének eltérni 
és másokat is eltéríteni ezen gondolattól 
és eszmétől. Amikor a szűzi tisztaságáért 
vértanúhalált halt Goretti Máriára emlé-
keztünk az elmúlt napokban, július 6-án, 
a római katolikus papi zsolozsmában ol-
vashattuk XII. Piusz pápa beszédét, me-
lyet a vértanú szentté avatása alkalmával 
mondott: „Tanulják meg a családapák 
és családanyák: – Istentől kapott gyer-
mekeiket hogyan kell komolyan és szen-
tül nevelniük bátor helytállásra, hogy ha 
gyermekeik erkölcsi veszélybe kerülnek, 
mégis legyőzhetetleneknek, sérthetetle-
neknek bizonyuljanak. Tanulják meg… a 
gyermekek és a lelkesedő fiatalok, hogy 
haszontalan és gyorsan eliramló érzéki 
örömök és mindenfajta rafinált vétkezés 
szánalmas gyönyöre helyett tudjanak erős 
és gyors léptekkel – ha kemény küzdelmek 
árán is – a keresztény erények elsajátí-
tásának arra a magas fokára törekedni, 
amelyet isteni ajándékokkal segítve és 
csakis ezekre építve: bátor törekvéssel, 
az imádság és munka kitaposott útján, 
kisebb vagy nagyobb fokban mindnyájan 
megközelíthetünk.” Jó lenne ilyen életre 
családjainkban eljutni!   
Kertész Péter plébános

Csepel Napja

Csepel Napjának zárásaként neves előadók, 
együttesek adtak koncertet a korábbi 

években. Fellépett többek között Demjén 
Ferenc, Rúzsa Magdi, Charlie, a Bikini,  

az Omega, az Edda, a Bon-Bon együttes

Gyász
A gyászoló család mély fájda-
lommal tudatja mindazokkal, 
akik ismerték, szerették, hogy 
Bánfalvi Elemér életének 76. 
évében, türelemmel viselt súlyos 
betegség után 2021. június 8-án 
békésen távozott. Végső búcsúz-
tatása 2021. augusztus 18-án, 
14.30 órakor lesz az Új Közte-
mető (Budapest, X. kerület, Koz-
ma utca) szóróparcellájában. 

fotó: H
ajdú Á
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Izgalmas élményekkel és megany-
nyi ajándékkal tértek haza a gyerekek 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
által szervezett Csillag táborból. Idén 
először tölthettek egy-egy hetet a nyári 
vakációjukból 7–11 éves iskoláskorúak 
Csillagtelepen.

A nyári táborban mindkét turnus részt-
vevőit reggel nyolc órától fogadták a 
művelődési ház munkatársai, ahol dél-
utánig tartó programok színesítették a 
napot. Valódi kihívást jelentett a repü-
lőmodellek építése, melyben a Csepeli 
Modellező SE képviselői segítettek, 
majd a szabadban bemutatót is tartot-
tak. Egyesek megcsillanthatták krea-
tivitásukat a Rákóczi Kertben tartott 
élményfestésen, míg mások a KRESZ-
parkban rendezett csoportos feladatok-
nál ügyeskedhettek. A hét közepén a 
szigethalmi vadasparkba kirándultak a 
gyerekek, majd másnap az Akácfa ut-

cai kiserdőben kincskeresős játékban 
vettek részt. Az egyik állomáson még 
lovaglás is volt. 

Sokszínű játékokra, izgalmas tábori 
napokra és új barátokra is leltek a gye-
rekek a Szabó Magda Közösségi Tér 
Játék és hagyomány nevű táborában. A 
második turnus résztvevőit augusztus 
2-ától várják az intézmény munkatársai.

Az ötnapos tábor során a csapatépítő já-
tékok kaptak nagyobb hangsúlyt a népi 
hagyományok megismerése mellett. 
Az ismerkedés után mindjárt egy árny-
játékos előadásba csöppentek a gyere-

kek, kis segítséggel ugyan, de maguk 
tervezték és készítették hozzá a figurá-
kat. Hat csoport hat jelenetben adta elő 
A kiskakas gyémánt félkrajcárja című 
mesét. Utána Gasztonyi Dániel soly-
mászmester tartott madaras bemutatót 
sólymokról, héjákról és baglyokról. 

A régi hagyományok napján a fazekas-
mesterségbe Fazekas István nádudvari 
fazekasmester avatta be a gyerekeket, 
aki a korongozást és különböző kézi 

technikákat is megmutatta. A Csepel 
Ifjúsági Íjász Egyesület képviselői pe-
dig a céltáblába lövés gyakorlati fo-
gásait tanították. Volt egész napos ki-
rándulás a szigethalmi Emese parkba, 
ahol a középkori múzeumfalut lehetett 
megnézni.  

A sok izgalmas kaland után a záróna-
pon vetélkedőkön és játékos versenye-
ken vettek részt a táborozók. • AZS

A felelős állattartásról tartott inter-
aktív előadást a Jó Kutya Iskola kép-
viselője, s a csepeli galambászok is 
ellátogattak a táborba, ahol galamb-
röptetős bemutatót tartottak. „A leg-
jobban a csillag- és kincskeresős játé-
kokat kedvelték a gyerekek. Akik nem 

akartak valamilyen programban részt 
venni, lehetőséget adtunk önálló sza-
bad kézműves-foglalkozásra” – mond-
ta lapunkat Ligeti Ágnes táborvezető.  
A záróbulin tudáspróba, sorversenyek 
tarkították a programot, amelyen az Is-
land Rock képviselői remek hangulatot 

teremtettek. A táborban a versenyzős 
játékokban dobogós helyezéseket elé-
rőket értékelték mindenféle apró aján-
dékokkal. Mindenki örömmel vitte 
haza az általa alkotott fűfejet, a színes 
festményt s a festett, hordható pólót is.  
• Antal Zsuzsa

Nyári táborok Csepelen
Előző számunkban indult összeállításunk, amelyben ellátogatunk azokba a ke-
rületi táborokba, ahol a nyári szünidő egy részét tölthetik a gyerekek térítés-
mentesen. (2. rész)

Csillagkeresés, új élmények
Csapatépítő játékok, népi hagyományok

Kovács-Fazekas Norina: „Izgal-
mas élmény volt a kincskeresős 

játék, tetszett a kutyás bemutató 
és a galamb-

röptetés is 
látványos 

volt. Örül-
tem min-

den egyes 
napnak.” 

Klinkó Levente: „Eddig a leg-
jobban a csillagkeresős játékot 
élveztem, szuper volt a lovaglás 
is. Jó pár dolgot megtudtam a 
kisállattartásról 
a kutyabemu-
tatón. Örül-
tem, hogy 
megsimo-
gathat-
tuk Deni 
kutyust.”

Szabó Márton: „Nem telik el 
úgy nyár, hogy ne 

táboroznék, 
szeretek sok 

élményt 
gyűjteni. 

A csillag- 
és kincs-
keresős 

játékokat 
nagyon élveztem, 

tetszett a kutyás bemutató és a 
vadasparkos kirándulás is. Ilyen 

klassz programokra jövőre is 
szívesen eljövök.” 

Orosz Zsófia: „Óvodás korom 
óta táborozok, a kézműveskedést 
szeretem, most épp agyagozom. 
Az íjászatot is kipróbáltam. Tet-

szett még a helytörténeti kiállítás 
és a kalózhajós 

játszótéren 
töltött idő, 

majd a 
fagyizás 

is jólesett 
ebben  

a melegben.”

Kákonyi Márkó: „Sok népi 
hagyományra épülő dologgal 
találkoztam itt. Jó volt látni, ho-
gyan korongozik a fazekasmester, 
mi is kipróbálhattuk az agyago-
zást. Az íjászattal 
szintén megis-
merkedtem, 
sőt még 
tarsolyt is 
varrtam  
a kézmű-
ves-foglal-
kozáson.”A programok a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú, „Csillagtelep 

szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében valósulnak meg.
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Tartalmas szabadtéri programok, igé-
nyes környezet várja a gyerekeket az új-
jáépített napközis táborban. A 18 fős 
csoportokra pedagógusok és közösségi 
szolgálatot teljesítő diákok vigyáznak.  
A táborozók egyik kedvence a kötélpá-
lyás csúszka, ám a szép környezetben 
a játszóvár ugyanúgy sikert arat, mint 
a röplabdázás és a trambulinozás. Dél-
előttönként a sporttevékenységeknek 
jut a főszerep, míg délutánonként sza-
badon választott programokból (lab-
dajátékok, pókerezés) válogathatnak. 
Minden héten pénteken gálanapot tarta-
nak: többek között mese, néptánc, mu-
sical és filmzene témakörökben. A kül-

sős programok alkalmával szerdánként 
buszos kirándulásokat szerveznek Bu-
dapest vonzáskörzetében. A gyerekek 
jártak Szentendrén és a budakeszi va-
dasparkban is. A táborban tartottak már 
előadást ‒ többek között ‒ a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ munkatársai 
kézápolásról, fogmosásról, valamint a 
rendőrség autós bemutatóval készült. 

A légkondicionált pavilonok főleg 
kézműves-foglalkozások színterei. A 
lányok leginkább a gyöngyfűzést és a 
mandalafestést kedvelik. Amina és Li-
liána karkötőket és nyakláncot fűztek 
maguknak. Tábori élményükről őket 
kérdeztük.

TÖRTÉNELEMSZÜNIDŐ

Miksó Amina: „Nagyon sok 
játék van, kedvesek a tanárok, és 

sokkal szebb a környezet, mint 
a régi táborban. A programok 
közül a gyöngyfűzést imádom, 

kedvelem még a táncolást és az 
éneklést. Sokat járok táboroz-

ni, főleg a játékos, sportos és a 
hagyományos 

táborokat 
kedvelem. 

Több hetet 
töltök itt, 

barátok 
mindig 

akadnak.”
  

Pálfi Liliána: 
„Nagyon 
tetszik 
ez az új 
helyszín, 
itt sok-
kal több 
játéklehe-
tőségünk van. 
Szeretem a gyöngy ékszereket, 
amiket otthon házilag is szívesen 
készítek. A trambulinos rész is 
szuper, fogócskázni lehet a ha-
talmas területen. Minden évben 
táborozom a testvéremmel, pár 
hetet töltünk itt.”

Eseménydús programok 
a napközis táborban

Nyárzáró  
családi nap 
Az újjáépített napközis tábor egész 
napos családi rendezvénnyel nyitotta 
meg kapuit július elején. A nyári tá-
borok zárása után ismét hasonló prog-
ramra kerül sor. Szeptember 5-én 
változatos programok várják az ér-
deklődőket, a családokat, gyerekeket. 

Részletes tájékoztatót következő 
számunkban olvashatnak.

A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
állománya a közelmúltban egy érde-
kes dokumentummal gazdagodott. A 
29,5 cm széles és 23 cm magas rajz egy 
rézmetszetről készült, amelyen Csepel 
első sematikus ábrázolása látható. A 
kép a frankfurti tudósításokban jelent 
meg a XVII. század elején. A mozgal-
mas csatajelenet a tizenötéves háború 
(1591–1606) egyik kevéssé ismert ese-
ményét jeleníti meg, ami csepeli csata 
néven szerepel a szakirodalomban.

Földerőd a sziget csúcsán
A grafika Csepel-sziget északi részét 
ábrázolja, ahol a Buda megszerzésére 
készülő császári sereg és 
az azt védő török csapa-
tok közötti összecsapás-
ra 1603 szeptemberében 
került sor. A keresztény 
had fővezére, Hermann  
Christoph von Russ-
wurm gróf arra töre-
kedett, hogy biztosítsa 
pozíciót Buda alatt, vala-
mint megakadályozza,  
hogy Lala Mohamed 
visszavegye Pestet. En-
nek érdekében megerő-
sítette a pesti őrséget és 
a Csepel-sziget csúcsán 
kialakított egy földerő-
döt. Ezt a metsze-
ten egy kéttornyú vár rajza alatti Cepel 
felirat jelzi. Erről az erődítményről alig 
néhány képi ábrázolás maradt fenn.

Az augsburgi Wilhelm Peter Zimmer-
mann a kor jó nevű metszetkészítőjé-
nek és kiadójának számított, a tizenöt 
éves háborúról készített sorozatában 
kapott helyet a csepeli összecsapást 
bemutató ábra. Metszetsorozatának 
értékei különleges kompozíciójukban, 
mozgalmasságukban és a történelmi 
hűségre való törekvésben nyilvánulnak 
meg (több szóba jöhető forrás felkuta-

tása, azok összevetéséből felismerhető 
tévedések kijavítása, korábbi metszete-
ken az azok készítése óta bekövetkezett 
változások átvezetése). A részletgazdag 
képen több mozgalmas jelenet látható, 
gyalogos és lovas csapatok összecsapá-
sa, a szőlődombok közelében felállított 
tüzérségi állások, tábori életképek, ha-
jóhíd ácsolása, úszva menekülő törö-
kök, teherszállító tevék.

Hol lehetett a csepeli csata?
A fennmaradt képi és írásos forrásokat 
a tereppel és annak változásaival össze-
vetve, valószínűleg a csata fő helyszíne 
a mai csepeli Rózsa-domb előtt elterü-

lő sík, illetve annak dombjai a Rózsa 
utcától az úgynevezett Ófaluig. A Sza-
badkikötő helyén álló egykori királyi 
kastélyhoz szőlődombok is tartoztak, 
amelyek egészen a mai Fácán-hegyig 
húzódtak.

Az ütközet a keresztények győzelmé-
vel zárult, de a budai várat nem tudták 
visszaszerezni. A török had egyik ve-
zére, Dervis pasa odaveszett a csataté-
ren. Katonáival együtt temették el, az 
elesettek teste fölé türbét (sírépítményt) 
emeltek. Ennek a török kiűzését köve-
tően már nyoma sem maradt.

Metszeten a csepeli csata 1603-as eseményei:  
új dokumentum a helytörténeti gyűjteményben

Vár állott… de hol? 

Csepel önkormányzata várja 
azok jelentkezését, 

akik 2021-ben  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: 

2021. augusztus 6.
A program tervezett 

időpontja: 
2021. szeptember 10.

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Aranylakodalom
Csepelen

fotó: Tóth B
eáta
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teljes felszereléssel. Néha megkérdezik: 
Rossz a lift? – de én csak nevetve mon-
dom, mire készülök. Úgy tervezem, hogy 
augusztus elején utazom. Megpróbálok 
felmenni 5500 méter fölé, hogy alkal-
mazkodjon a szervezetem, akklimatizá-
lódjak. Az expedíciók csak szeptember 
elején indulnak.  Biztos, hogy kereske-
delmi expedícióhoz csatlakozom az alap-
táborig, ott van konyha, főznek, mindent 
elintéznek, ami szükséges lehet ilyenkor, 
de ennek meglehetősen magas a költsége 
– magyarázza. Az Aconcaguán például 
öt százalék volt a magánmászók aránya, 
mindenki más befizetett egy expedícióba, 
hisz ilyen magasságban nagyon nehéz, 
hogy mindent magad csinálj, főként ilyen 
hosszú ideig. Az alaptábortól viszont 
külön serpával, oxigén nélkül szeretnék 
továbbmenni” – teszi hozzá.

8000 méter felett
„Ez a világ ötödik legveszélyesebb 8000 
méteres hegye, minden benne van a pak-
liban, de én bízom benne, hogy a hegy 
szelleme nem akar foglyul ejteni. Az 
Aconcagua megmászása jól ment, a vége 
nagyon embert próbáló, meredek volt, 
vissza akartak fordítani. Egy expedíciós 
csoport elé kellett kerülnöm, levettem a 
hátizsákom, és szinte felfutottam a csúcs-
ra. Ilyen magasságban az oxigénhiány 
miatt lelassul az emésztés is, a csúcstá-
madás előtti pár napban csak pépes élel-
miszerek ajánlottak. Azt mondták, nem 
tudok majd enni, ezért nem vittem csak 
géleket és egy kis kekszet, ezért nagyon 
éhes voltam. Most figyelek erre is. Sze-
retném megérezni, milyen 8000 méter 
felett járni. Nagyon vonz ez a kihívás, 
érdekel, milyen hatással lesz rám ez az 
élmény. Lehet, hogy a következő állomás 
az Everest lesz.” • Potondi Eszter
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Zsuzsi, azaz Female Yeti világutazó, 
kiegyensúlyozott, sikeres blogger. 
Inspiráló előadásokat tart, tele van 
tervekkel. Jelenleg Nepálba készül, 
hogy a világ nyolcadik legmagasabb 
hegyét, a 8163 méter magas Manaslut 
mássza meg pótlólagos oxigén nélkül. 

Zsuzsi élete 16 évvel ezelőtt vett gyö-
keres fordulatot, amikor az egyetem 
elvégzése után két közgazdasági dip-
lomával a zsebében elindult Csepelről, 
hogy szerencsét próbáljon. Angliába 
utazott, nyelvet tanult, takarított, bé-
biszitterkedett, és egyszer csak beke-
rült a BBC-hez, ahol magasra ívelt a 
karrierje, de néhány év után már nem 
jelentett kihívást a munkája. Úgy látta, 
elérkezett az idő, hogy lezárja életének 
ezt a szakaszát. Ebben az időszakban 
találkozott egy ismerősével, aki éppen 
akkor tért haza féléves délkelet-ázsiai 
útjáról és rengeteget mesélt. Akkor öt 
perc alatt eldöntötte, ő is útnak indul. 
Eladta mindenét, lassan felszámolta 
londoni életét, hogy 2015. szeptemberé- 
ben nekivághasson eddigi legnagyobb 
kalandjának, egy tervek nélküli világ-
körüli utazásnak. 

Himalájától a Tűzföldig
Azóta bejárta a világot, a Himalájától 
a Tűzföldig. Ahogy mondja, mindent 
egy kávé mellett dönt el, így jött 2019 

szep-temberében az a gondolat is, hogy 
a karácsonyt Amerika legmagasabb 
pontján, az Andok tetején töltse. „A ter-
vem sikerült, két és fél hónap alatt tel-
jesen felkészültem a 6962 méter magas 
csúcs megmászására. A saját szervezé-
sű, egy hónapos expedícióba teherhor-
dók és vezetők segítsége nélkül vágtam 
bele. Nem volt egyszerű, de tudtam, mire 
vállalkozom, hisz korábban többször vit-
tem már csoportokat ötezer méter fölé. 
Tisztában voltam vele, milyen extrém 
kihívást, megterhelést jelent a szervezet 
számára az oxigénhiány. December 23-
án, az Aconcagua tetején állva született 
meg az ötlet, jó volna még feljebb jutni, 

még magasabb csúcsokat is meghódíta-
ni. Mivel imádom Patagóniát, úgy dön-
töttem, kint maradok, három hónapig 
a vadonban utazgattam, lementem a 
Tűzföldig stoppal, megcsináltam a világ 
legdélebbi körtúráját is” – meséli.

Karantén Patagóniában
„Éppen Argentínában jártam, amikor 
először hallottam a koronavírus-jár-
ványról. Követőim is aggódva írtak, 
minden rendben van-e velem. Fogalmam 
sem volt, miről beszélnek. Március vé-
gén volt egy szervezett utam, a Himalá-
jába vittem volna egy csoportot, megvolt 
a repülőjegyem is. Kijöttem a vadonból, 
buszra szálltam, hogy elmenjek néhány 
holmimért egy barátomhoz. Amikor 
megérkeztem, és bekapcsoltam a tévét, 
szembesültem azzal, mi történik a világ-
ban. Másnap a WHO bejelentette, hogy 
a koronavírust világjárványnak minősíti, 
törölték a járatom, az összes előadásom. 
Maradtam a barátomnál, aki befogadott, 
közösen töltöttük a karantént Patagónia 
északi részén, egy kisvárosban.” 

Edzés a panelben
Zsuzsi néhány hónapja jött haza. Most 
Nepálba készül, hogy a világ nyolca-
dik legmagasabb hegyét, a 8163 méter 
magas Manaslut megmássza. Folyama-
tosan edzi magát, 15 kilós táskával tú-
rázik a Börzsönyben, de folyamatosan 
gyakorol itt Csepelen is, egy dunadűlői 
panelben. „Le-föl járkálok a lépcsőn 

Több csepeli aranyérem is született 
az MKB-Pannónia Strandröplabda 
Magyar Bajnokság harmadik mester-
fordulójának mérkőzésein, amelyet 
a Szabadkikötő SE sporttelepén ren-
deztek meg július 15-e és 18-a között. 

A verseny csepeli szempontból nem in-
dult jól, hiszen a címvédő Stréli Bence 
sérülés miatt visszalépett a küzdelmek-
től, így a felnőtteknél az első helyen ki-
emelt Hajós/Stréli párostól nem remél-
hettek a hazaiak aranyérmet. A csepeli 
aranyeső azonban nem maradt el sem az 
utánpótlás, sem a felnőtt kategóriában. 

Utánpótlás
A fiúk U–16-os bajnoksága csepeli házi 
döntőt hozott. A fináléban a címvédő  
Tari Bence és Veress Ákos Frányó Za-
lánt és Niemeier Lukast győzte le. A 
csepeli elsőség ebben a korosztályban 
nem okozott nagy meglepetést, az vi-
szont annál inkább váratlan volt, hogy 
az ezüstérmet az U–14-es korosztályú 
Frányó Zalán hódította el. Az U–22-es 
korosztályban is tarolt a Strandröp-
labdázásért Sportegyesület, a csepeli 
strandröplabdásoknak mindkét nemben 
sikerült megőrizni a bajnoki címet: Vas-
vári Eszter és Vasvári Zsófia, illetve 
Petik Csanád és Ghazal Jamil állhatott 
a dobogó élére. A fiúknál az ezüst- és a 
bronzérem is csepeliek nyakába került: 
Frányó Csanád és Éliás Balázs, illetve 
Szalai Viktor és Apró Barnabás végez-
tek a dobogón. 

Felnőttek
Vasvári Eszter és Vasvári Zsófia a fel-
nőtt női döntőben is az élen végeztek: 
három szettben győzték le Szombathe-
lyi Szandrát és Villám Lillát, a Vasas 
SC párosát. Rájuk idén vár még egy 
nagy megmérettetés, ugyanis szeptem-
berben az U–21-es thaiföldi világbaj-
nokságon ők képviselik a magyar nem-
zeti színeket, valamint Zsófi fiatal kora 
és tehetsége okán még az U–18-as Eu-
rópa-bajnokságon és az U–19-es világ-
bajnokságon is érdekelt lehet. A férfi-

döntő a Pénzügyőr színeiben versenyző 
Kiss Dániel/Rása Alex, és Bán Viktor/
Solti Péter között dőlt el, utóbbi pá-
ros javára. Itt is született csepeli érem, 
ugyanis Mikuláss-Koch Marcell Szabó 
Vilmossal az oldalán (Pénzügyőr) bron-
zérmet szerzett. Az elmúlt hét nemzet-
közileg Marciékról szólt, hisz az U–20-
as Európa-bajnokságon sikerült négy 
közé jutniuk, ami a sportág kiemelkedő 
eredménye. Rajtuk kívül ez csak Hajós 
Artúrnak és Stréli Bencének sikerült a 
2018-as ifjúsági olimpián.

A díjakat Morovik Attila alpolgármes-
ter és Buzek László, a magyar röplab-
dasport legendás bajnoka adta át. Az 
esemény fővédnöke Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere volt.

Mesterforduló harmadszor
Buday Balázs, a Strandröplabdázá-
sért Sportegyesület elnöke elmondta, 
hogy idén már harmadik alkalommal 
rendeztek Csepelen mesterfordulót, és 
mivel a Magyar Röplabda Szövetség 
elégedett volt a rendezéssel és az évről 
évre fejlődő csepeli helyszínnel, bizto-
san vendégül láthatjuk a jövőben is az 
ország legjobb strandröplabdásait. • lg

StrandröplabdaEgy világutazó
Csepelről

Zsuzsi Nepálba készül, a világ nyolcadik 
legmagasabb hegyét szeretné megmászni

fotó: Tóth B
eáta



18 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 19SPORT REJTVÉNY

Bátran kijelenthető, hogy Csepel leg-
eredményesebb felnőtt egyéni spor-
tolója most a huszonnégy éves Simon 
Sarolta öttusázó, a Csepeli Öttusa és 
Vízi Sport Egyesület kiváló verseny-
zője. Élete legjobb eredményét júli-
usban érte el az oroszországi öttusa 
Európa-bajnokságon, Nyizsnij Novgo-
rodban, ahol csapatban aranyérmes, 
egyéniben bronzérmes lett. Előtte a 
kairói világbajnokságon harmadik lett 
a női váltóban. Korábban junior Euró-
pa-bajnoki címet szerzett, és többször 
elnyerte az év junior öttusázója és az 
év csepeli öttusázója címet. Elvégezte 
a Testnevelési Egyetemet, jelenleg a 
Budapesti Corvinus Egyetemre jár. 

Legendás példaképek
A csepeli öttusasportnak világhírű, ko-
moly hagyománya van, s ezt tudja Si-
mon Sarolta is, akinek nagy 
példaképe a csepeli öttusázó 
legenda, Balczó András, va-
lamint a tavaly elhunyt híres 
edző, Benedek Ferenc. A sort 
hosszan sorolhatnánk olim-
piai és világbajnok csepeli 
öttusázók neveivel. Mi más 
lehetne egy tehetséges csepeli 
öttusázónak a célja, mint egy-
szer olimpiai bajnoknak lenni? 
Simon Sarolta a Csepelben 
kezdett el öttusázni tizennégy 
éves korában. Előtte két évig 
vívott. Egy nyári táborban fi-
gyeltek fel jó képességeire, és 
Szegi Csaba, a Csepel edzője 
beszélte rá a sportágra. „Ele-
inte úsztam és futottam, ez az 
öttusa két alapsportága. Az 
úszást nem szerettem annyira, 
de később jobban ment. A ví-
vómúltamnak köszönhetően jól 
tudtam párbajtőrözni, és gyor-
san elsajátítottam a lövésze-
tet. Az első évben még gyen-
gébben lovagoltam, a szüleim 
külön lovaglóórákra vittek el. 
Később egyre jobban megsze-
rettem a lovaglást, s ma már 

az egyik kedvenc számom, igazi kikap-
csolódás” – idézi fel Simon Sarolta.

Így telik egy nap
Sarolta egy napja most így néz ki, ami-
kor nem a válogatottal edz: reggel hat-
kor a Csepeli strandon, a csepeli öttusa-
bázison úszik 3000-3500 métert, utána 
10-12 kilométert fut. A vívóedzések 
részben itt, részben a válogatottal a 
Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsar-
nokban folynak. A lovas tréningeket a 
Tattersall Nemzeti Lovardában tartják. 
„Legerősebb számom a vívás, de jól 
megy a lovaglás és a lövészettel kombi-
nált futás is. Ez utóbbiban még bőven 
fejlődhetek. Talán csak az úszás a gyen-
gébb sportágam” – teszi hozzá Sarolta. 

Simon Saroltát egy sérülés hátráltat-
ta az utóbbi években. Ennek ellenére 

csak egy ponttal csúszott le az olimpiai 
kvalifikációs versenysorozat több állo-
másán való indulásról. Japánba mégis 
elutazik, hogy a helyszínen, egy akk-
limatizációs táborban segítse a válo-
gatott lányok felkészülését. „A magyar 
öttusázóknak jók az esélyei Tokióban. A 
nőknél Gulyás Michelle világranglista- 
vezető, a férfiaknál Marosi Ádám világ-
bajnok. Az én célom az, hogy a 2024-es 
párizsi olimpián a legjobbak között vé-
gezzek” – vetíti előre Sarolta. 

Fontos a tudás
Nemhiába mondják azt, hogy a sporto-
lók eredményessége nagyban függ az 
intelligenciájuktól. Szülei az egyik leg-
jobb középiskolába, az Apáczai Csere 
János Gimnáziumba íratták, ahol Simon 
Sarolta felsőfokú angol nyelvvizsgát 
tett, emellett németül is jól megtanult. 

Kedvenc tantárgya a történe-
lem volt. Később elvégezte a 
Testnevelési Egyetem öttusa 
szakedzői és sportszervezői 
szakát. Jelenleg a Budapesti 
Corvinus Egyetem sportköz-
gazdász szakára jár. Kevéske 
szabadidejében szívesen néz 
sportközvetítéseket a televízi-
óban és foglalkozik a kutyájá-
val. Öccse, Simon Sebestyén 
szintén kiváló sportoló, ifjú-
sági Európa-bajnok maratoni 
kenus. 

Simon Sarolta felkészítésé-
ben számos szakember vesz 
részt. Legszorosabb kapcso-
lata Belák Jánossal, a csepeli 
öttusázók vezetőedzőjével 
van. Sportpszichológusa, Tis-
lér Violetta a mentális fáradt-
ság leküzdésében segíti az 
egyes versenyszámok között, 
illetve a versenyekre való 
felkészülésben. Az edzői csa-
pat tagjamég Bakodi Róbert, 
Balaska Zsolt, Berka Imre, 
Rajszki Péter és Vizsoli Má-
ria.  • Csarnai Attila 

Egy ígéretes csepeli öttusabajnok

Simon Sarolta
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Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: hőségriadó
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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!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A program a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú,
Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű 
projekt keretében valósul meg.

Játék és hagyomány
tábor

Programok: 
Ismerkedés a fazekas 

mesterséggel, íjászat, 
árnyjáték, sólyomröptetés, 

kirándulás az Emese parkba, 
lovagi torna, hajózás középkori 

csónakban, kézműves- 
foglalkozások, vetélkedők és 
egész napos játszóház a váci 

Furfangos Csodavilág 
interak v játékaival. 

A programváltozás jogát fenntar�uk!

Élmények a Szabó Magda Közösségi Térben

Időpont: 

2021. augusztus 2-6., 
8-16 óra közö�
A részvétel díjtalan, napi háromszori étkezést biztosítunk.
Jelentkezés emailben: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

Nyári tábor 7-11 éveseknekKedves Látogatók!

Terveink szerint ősztől ismét elindítjuk bunkertú-
ránkat a Csepeli vezetési pont kiállítóhelyen.  

A sokak által hiányolt garázsvásár is elérhető 
lesz. Szeptember 4-én bringás napot tartunk 
kerékpáros-bemutatóval, gyerekeknek ügyességi 
versennyel és sok érdekességgel.

A görög tánc kedvelőinek sem kell már sokat várni, 
a táncházak időpontjait hamarosan közzétesszük.

Augusztus 20-án is találkozhatnak velünk a 
Daru-dombon, a Klímakuckó sátorban, ahol a 
klímavédelem témája a kenyér lesz. Játszóházunk-
ban elkísérjük a búzát a magvetéstől az aratáson át 
a kenyérszelésig. 

Jelenleg szünetelő tanfolyamaink is szeptembertől 
folytatódnak.

MINDENKINEK KELLEMES NYARAT KÍVÁNUNK!

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

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Nyári nyitvatartás június 19-től: hétfő 12-18; csütörtök 8-14 óra.
A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető a Helytörténeti Gyűjtemény 
nyári nyitva tartási idejében.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
Időpont: 2021. augusztus 28., szombat 10-16 óráig.
A tárlat díjmentes megtekinthető, ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet 
a művelődési ház telefonszámán.

TANFOLYAMOK NYÁRON
Játékos gyerek angol 3-tól 8 éves korig: 
Játék, mozgás, ének, rajzolás. Hétfő: 17.00-17.45. 
Vezeti: Geier Ildikó (06 -20-547-4308)

Jóga a mindennapi életben felnőtteknek:
Szerda: 8.00-9.30. Hajdú Zsuzsanna Sangam (06-30-462-1635)

Alakformáló, egészségmegőrző konditorna: 
hétfő, 19.00-20.00. Vezeti: Tompa Csilla 06-20-916-0607

Latin Cardio: 
Hétfő: 18.00-19.30. Vezeti: 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)

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

A büfé újra nyitva. Változatos kínálattal várja a vendégeket.

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

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

Bodyart: 
hétfő: 19-20 óra

Haladó hastánc: 
szerda: 19-20.30 óra

Zumba: 
csütörtök: 19-20 óra

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) 

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK 

Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

KLUBOK, KÖRÖK

AA Klub: szerda, 18.00–19.00

TÁBORAINK

2021. augusztus 2-6.

Játék és hagyomány tábor  
Ismerkedés a fazekas mesterséggel, íjászat, árnyjáték, sólyomröp-
tetés, kirándulás az Emese parkba, lovagi torna, hajózás középkori
csónakban, kézműves-foglalkozások, vetélkedők és egész napos 
játszóház a váci Furfangos Csodavilág interaktív játékaival

TERVEZETT TÁBOR 
2021. augusztus 16-19.

Fashion tánctábor 
Információ és elérhetőség: Miskolczi Krisztina: 06-30-602-5359

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

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

Július-augusztusi programok

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

Táncos szombatok 
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 
A zenés táncos délutánok 16 órától 19 óráig tartanak.       
      

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.

Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy 
a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet
Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között. 

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

MŰSOR   Szeptember 18., 16 óra: Jubileumi nótaest. Közreműködik: 
Budai Beatrix, Kalina Enikő, Dócs Péter és Tarnai Kiss László. Kísér 
Báder Ernő és zenekara. (Jegyek augusztustól online vásárolhatók)

PROGRAM   Szeptember 11-12.: Ásvány- és Ékszerbörze. 
Ásványokból, értékes kőzetekből készített ékszerek, dísztárgyak, 
különlegességek. Nyitva mindkét napon 9 és 17 óra között. 
A belépés díjtalan! 

KÖNYVTÁR   Nyitvatartás: kedd: 9-13 óráig, péntek: 13- 16 óráig. 

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB   Augusztus 31., 14 óra: A 2021-es 
Tűzőrzők című évkönyv bemutatója. 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

TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET JOGHARMONIZÁCIÓJÁNAK
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRŐL
 
Tisztelt Partnereink, Csepeli Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket Csepel településkép-védelméről és alakításáról 
szóló 35/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Tkr.) 
jogharmonizáció érdekében történő módosításáról. A módosítás 
véleményezési dokumentációja elkészült. A tervezettel kapcsolatos 
lakossági vélemény-nyilvánításra partnerségi egyeztetés keretében 
kerül sor.

A jogharmonizáció a 2019-ben megkezdett, a helyi értékvédelmet is érintő, 
folyamatban lévő Tkr. felülvizsgálati eljárással párhuzamosan fut. A felmerült 
további egyeztetési igények és a pandémiás helyzet miatt a felülvizsgálati 
eljárás várhatóan nem zárul le a településkép védelméről szóló törvény – 
hatásköröket érintő – módosításának átvezetésére megállapított határidőn 
belül, ezért önálló eljárás indítására volt szükség. 
A jogharmonizáció kizárólag a felsőbb jogszabályokban 
történt módosítások átvezetését, illetve a helyi önkormányzati 
rendeletekkel való összhang megteremtését célozza, egyéb 
rendelkezéseket nem érint. A Tkr. módosítása a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint, a 138/2021.(VI.10.) 
számú Polgármesteri Határozat alapján történik. A veszélyhelyzettel 
összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ 
alapján a partnerségi egyeztetését elektronikus úton folytatjuk le. 
A véleményezési dokumentum – a módosításról készült részletes 
szakmai tájékoztatóval együtt – 2021. augusztus 2-tól elérhető az 
önkormányzat honlapján. Elérési útvonal: Csepel.hu kezdőlap »  Hivatal, 
ügyintézés » Ügyféltájékoztatók, nyomtatványok » Településfejlesztés 
és rendezés » Partnerségi egyeztetés és dokumentumai 

Kérem, hogy a tervezetről adott írásos észrevételeit, véleményét 
2021. augusztus 18-ig kizárólag elektronikus úton szíveskedjen 
megadni a Főépítészi Irodának címezve e-mailben: foepitesz@budapest21.
hu vagy partnerseg@budapest21.hu, vagy e-papíron.

A véleményezéshez teljes név és lakcím megadása szükséges, mellyel az 
adatkezeléshez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintjük. Az adatokat 
kizárólag a dokumentum készítéséhez kapcsolódó véleményezéssel 
összefüggésben kezeljük. Az adatkezelésről bővebb tájékoztatás elérhető a  
csepel.hu oldalon.

Gyulai István főépítész
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ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre acélszerkezeteket gyártó céghez 
azonnali felvétellel keresünk lakatost, hegesztőt, műszaki 
előkészítőt (árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal). 
Tel.: 06-30-981-1404, 06-30-349-1614 ________________________________________ 
POLIETILÉN csomagolóanyaggyártó üzemünkbe keresünk 
fizikai munkára gépbeállítókat 3 műszakos munkarend-
be. Elvárás: jó fizikum, minimum szakiskolai végzettség. 
Munkavégzés helye Csepel Művek területén. Önéletrajzot 
a pomporplast@pomporplast.hu e-mail címre várjuk. 
Érdeklődés telefonon a 06-20-534-1269-es számon, vagy a 
06-1-285-5232 számon 8-16 óra között. ________________________________________ 
OTTHONI munka! Termék összeállítások, borítékolások, 
egyebek. Érdeklődni lehet:  www.audiopress.nanoweb.
hu, ügyfélszolgálat: 06-20-496-3980

KIADÓ LAKÁS________________________________________ 
CSEPELEN egyszobás lakás bútorral kiadó, gyermektele-
neknek. 100000 Ft + rezsi + kaució Tel: 06-20-201-6890

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________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás. Kőműves javítások, kisebb 
munkák is. Kovács Gergely: 06-30-568-6255

SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752 

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 ________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok: bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, órákat, szőnyegeket, gyűjteményt, bizsu-
kat, hangszereket, kitüntetéseket, könyveket, lemezeket, 
ruhaneműt, szőrmét, teljes hagyatékot. 
Tel.: 06-30-943-5583________________________________________ 
KEDVES Hölgyem, Uram! Hívjon bizalommal. Mindent 
veszek, mindenféle régiséget, hagyatékot. A kiszállás 
díjtalan. Tel: 06-30-461-7759 ________________________________________ 
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhul-
ladékot vásárolok. A kiszállás díjtalan. 
Tel: 06-30-461-7759 

ELADÓ________________________________________ 
MAGÁNGYŰJTEMÉNYBŐL, magyar és külföldi 
(1953-1980) kiadású lírai, jazz, rock bakelit nagylemezek. 
L. Richard, K. Rogers, Amstrong, D. Roussos, Karádi, Szécsi, 
mesekönyvek. T.: 06-70-277-3300 délután

PROGRAMOK/HIRDETÉS HIRDETÉS

Tisztelt olvasóink, hirdetőink! 
Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com címre küldjék 
megjelentetni kívánt anyagaikat. 

A következő tanév fontos dátumai
Magyar Közlönyben már megjelent a 2021/2022. tanév rendje. E szerint az 
előttünk álló tanévben a tanítási év első tanítási napja 2021. szeptember 
1-je, az utolsó tanítási nap 2022. június 15-e. Így a tanítási napok száma 
181 nap.  A tanítási év első féléve 2022. január 21-ig tart. Az iskolák 2022. 
január 28-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első 
félévben elért tanulmányi eredményekről. Az általános iskola első évfolya-
mára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni. 

Szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. október 22., a szünet utáni 
első tanítási nap  november 2. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. 
december 21., a szünet utáni első tanítási nap 2022. január 3. A tavaszi szü-
net előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13., a szünet utáni első tanítási 
nap  április 20. 

Érettségik
Az őszi érettségi szezon 2021. október 15-én kezdődik a nemzetiségi nyelvi 
és irodalmi írásbelikkel, az írásbeli vizsgák egészen október 28-ig tartanak. 
Az emelt szintű szóbeli érettségiket 2021. november 11-15 között tartják, a 
középszintű szóbeliket pedig november 22-26 között.

Kedves olvasóink!
Ahogy azt az előző években megszokhatták, augusztusban 
egy alkalommal jelenik meg a Csepeli Hírmondó. 
Idén ez augusztus 18-ra esik, majd szeptembertől ismét 
visszaáll a kéthetes megjelenés rendje. 

Minden olvasónknak kellemes nyarat, jó pihenést 
kívánunk. 

APRÓHIRDETÉSEK   
HÁROM NEMZET TÁNCESTJE

A SZURKOLÓI ARÉNÁBAN
2021. augusztus 17-én 18 órakor

három nemzet fiataljai lépnek fel

A lengyel Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy 
Kaniorowej és a házigazda Csepeli Kistáncos 

Alapítvány Kis-Csepel és Csepp-Csepel Együttese 
mutatja be műsorát. Lesz tánctanítás is. 

A táncprogramokon kívül Papp Mira és Lili bolgár 
dalokat ad elő. A program végén gasztronómiai 

bemutató, kóstolás várja az érdeklődőket. 
A belépés ingyenes.

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

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

A tárlatok díjmentesen megtekinthetôek
augusztus 28-án, szombaton 10-16 óráig.

Vezetések 11 és 14 órától kezdôdnek.
Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál. 

Az aktuális járványhelyzet miatt a változtatás jogát fenntartjuk.
 

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

e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPEL
1944

1956-OS CSEPELI
BÜSZKESÉGPONT

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. HULLADÉKKEZELÉSI 
CSOPORTJA FELVÉTELT HIRDET

 SOFŐR-RAKODÓ
MUNKAKÖRBE

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén sofőr és rakodó 
munka végzése.

Elvárások: B kategóriás jogosítvány • minőségi munkavégzés • felelős-
ség-vállalás • önálló munkavégzés • megbízhatóság • terhelhetőség

Előnyt jelent: józan életvitel, • Csepel helyismerete • határozott fellépés 
• okostelefon használata (fénykép illetve e-mail küldés)

Amit kínálunk: hosszú távú, stabil munkahely • jó munkahelyi légkör 
• munkavégzés a kerületen belül

Munkakezdés: azonnali munkakezdéssel

Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület 

Jelentkezés: Önéletrajzát és bizonyítványait leadhatja személyesen 
ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 
ügyfélfogadási időben, Uicz Annamáriának címezve, illetve e-mailben 
az Uicz.Annamaria@varosgazda.eu e-mail címen. 

Érdeklődni az Uicz.Annamaria@varosgazda.eu e-mail címen, illetve 
a 06-70-653-3617-es telefonszámon lehet. 
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AUGUSZTUS

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT

DARU-DOMB

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Tisztelt Csepeli Lakosok!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önöket ünnepi rendezvényünkre. 

10:00 Az aranyszőrű bárány – a Magyar Népmese Színház műsora
11.00 Jurtaállítás a Komáromi Szabadíjászokkal
11.30 Szent István misztériumjáték a Turay Ida Színház táncművészeinek előadásában
13.00 Ünnepi kenyérszentelés
14.00 A Kiskalász zenekar interaktív családi koncertje
15.30 A lengyel Zespół Pieśni i Tanca „Lublin” néptáncegyüttes  

és a Kis-Csepel Táncegyüttes műsora

16.30 Vikidál Gyula fellépése
17.15 Lovagi torna bemutató
18.30 Kitüntető címek ünnepélyes átadása

19.30 Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar koncertje
21.15 Tűzijáték

10.00 és 18.00 óra között történelmi hagyományőrzők 
kitelepülései, ismeretterjesztő- és készségfejlesztő-
foglalkozások, klímakuckó, állatbemutatók, 
gyermekjátékok és további programok 
várják az érdeklődőket.

Mindenkit szeretettel várunk!


