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Megújul a Mátyás király iskola

A teljes egészében önkormányzati
forrásból ‒ a beruházás összköltsége
megközelítőleg bruttó 390 millió forint ‒ megvalósuló felújítás során a
főépületben kicserélik a padlóburkola-

A kinti és kerti részen felújítják a teljes kerítésszakaszt, a főépület mögötti
udvarrész új aszfaltréteget kap. Az alsósok udvarán megszüntetik a balesetveszélyes burkolatot: új aszfalt és térkő
kerül ide. Lesznek új homokozók, kombinált, többfunkciós játszóeszközöket
is kihelyeznek. Kialakítanak kültéri
tantermeket, új sportpálya is épül.

Kanyó Szilvia átveszi
a kulcsot Borbély Lénárdtól
kormányzati gondoskodásnak köszönhetően mára valamennyi bérlő részére
sikerült nagyobb alapterületű, magasabb komfortfokozatú, műszakilag felújított cserelakást biztosítani. A lakók ‒
az elkészülés ütemében ‒ augusztusban
veszik át az új bérleményeik kulcsát.
A régi, romos épület közelében már
épül az új gyalogoshíd és a hozzá kapcsolódó sétaút, mely végre mindenki
számára elérhetővé teszi majd a szigetcsúcs eddig szinte elzárt, nehezen megközelíthető partszakaszát.

Az iskola teljes
egészében önkormányzati
forrásból újul meg

Helyreállítási
munkák
a Széchenyiben
A hatalmas esővel és jéggel pusztító
július 9-ei vihar nagy károkat okozott
a kerületben. Ahogy már előző cikkünkben beszámoltunk róla, előzetes
számítások szerint legalább 240 millió
forintba kerülnek az önkormányzat tulajdonában lévő közintézményekben,
ingatlanokban keletkezett károk helyreállítási munkái. A legnagyobb káresetet
a Gróf Széchenyi István Általános Iskola épületében állapították meg, ahol a
teljes tetőszerkezetet fel kell újítani, cse-

Komfortosabb, felújított lakások
Sokan nem tudják, hogy a Csepel-sziget északi végében, a zsiliptől nem
messze egy nagyobb társasház áll a fák
sűrűjében. A kétszintes lakóépületet
közel hatvan éve a vízirendészek családjainak építette a Belügyminisztérium. Akkoriban a szolgálati motorcsónakjaikkal még ide jártak haza a dunai
vízi rendőrök. Mára azonban az épület
felett eljárt az idő, így a túlparton épülő
atlétikai csarnokhoz kapcsolódó csepeli beruházások miatt el fogják bontani.
A tulajdonos Belügyminisztériummal
és MNV Zrt.-vel történt megállapodás
alapján Csepel önkormányzata vállalta
az itt élő családok elhelyezését. Az ön-

tot, kifestenek, negyven fűtőtest cseréje is megtörténik. Növelik az öltözők
számát, a tornaszoba új sportpadlót
kap. Új csengőhálózatot építenek ki, s
a főbejárathoz zárható, üvegezett portásfülkét és ebédpénztár-fülkét alakítanak ki.

fotó: Tóth Beáta

A Széchenyi iskola teljes tetőszerkezetét
fel kell újítani a viharkár miatt
rére szorulnak az álmennyezet elemei, új
padlóburkolatot szükséges elhelyezni,
és ki kell festeni a helyiségeket. A mun-

kálatok becsült összköltsége 196 millió
forint. Az iskolában zajlanak a helyreállítási munkák. Képeink ott készültek.
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Megoldódott a Szigetcsúcson lévő BM-es épület lakóinak elhelyezése

fotó: Tóth Beáta

Ahogy előző számunkban hírt adtunk
róla, folyik a Mátyás általános iskola felújítása, hogy szeptemberben már
a megújult épületben kezdődhessen a
tanév. 2020 nyarán ‒ a kerületi bölcsőde- és óvodaudvarok megszépítése után
‒ megkezdődött Csepel nagyszabású
iskolafejlesztési projektje. A Csepeli
Gyermeksziget Program keretében elsőként a Herman Ottó Általános Iskola
újult meg, most a Mátyásra került sor.
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fotó: Hajdú Ágnes
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Elkészült a Pöltenberg utca
Nemcsak aszfaltoztak, hanem járdaépítés és a csapadékvíz-elvezetése is kialakításra került az Ady Endre és a Teller Ede utca közötti 310
méteres szakaszon. A kerületi útépítések tovább folytatódnak

Az egyik lakó, Kanyó Szilvia lapunknak elmondta, körülbelül másfél-két
évvel ezelőtt tudták meg, hogy az épületet le fogják bontani, így költözniük
kell. „Pénzbeli kártalanítás és másik lakás felajánlása jött akkor szóba: mi ez
utóbbit szerettük volna. Fél éve derült
ki, hogy választhatunk egy másik lakást
a régi helyett: több lehetőség is volt, a
helyszín és lakás paraméterei alapján
döntöttük el, melyiket szeretnénk. Ez is
közel van a Dunához, viszont nagyobb,
mint az előző, ennek nagyon örülünk. A
lakást felújíttatta az önkormányzat, így
hamarosan költözhetünk, megvehetjük
az új bútorokat, berendezkedhetünk.”
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beolvad a Csepel Utánpótlás Sportegyesületbe. A Csepel FC Sportegyesület eddigi elnöke, Märtz János lesz az egyesületünk új szakmai igazgatója. Így több,
mint 250 gyermek utánpótlás nevelését
látjuk el a jövőben” – írta közösségi
oldalán Borbély Lénárd polgármester
augusztus 16-án.

Borbély Lénárd
Jenei Jánossal
és Märtz Jánossal

Felújították a Csalitos
óvoda mosdóját

fotó: Tóth Beáta

Szennyvízcsatorna-rekonstrukciós munkák
Megkezdődtek azok a szennyvízcsatorna-rekonstrukciós munkák a kerületben, melyek várhatóan november 15éig tartanak. A Kolozsvári utca Katona
Az építkezés során teljes
útlezárásokkal kell
számolni. Hogy hol és mikor,
azt itt nézhetik meg:

József utca és József Attila utca közötti
szakasza az érintett terület.
A munkák tömegközlekedési útvonalakat érintenek, ezért a 71-es és 152es járatok terelésére kell számítani.
A Kolozsvári utca teljes zárása miatt
a járatok a Bajcsy-Zsilinszky utcában
közlekednek majd a Széchenyi István

Borbély Lénárd utalt rá, hogy Csepel
lakóinak átoltottsága jónak mondható.
Eddig több mint hetvenezer vakcinát
adtak be a kerületben, de ezenfelül sokan vannak olyanok, akik nem Csepelen vették fel az oltást. A beoltottak
túlnyomó része a második vakcinát is
megkapta. • cs.

Dr. Dobák András,
a TIESZ főigazgatója
oltotta az idősotthon
lakóit

A továbbiakban a jelenleg BLSZI-ben
szereplő felnőtt csapatot is átveszik,
így az önkormányzat égisze alatt olyan
futballbázist hoznak létre, amely reményt ad a régmúlt sikereihez való
újbóli felzárkózáshoz. „Minden olyan
csepeli futballegyesületet szívesen látunk, aki egyetért azzal, hogy kerületi
szinten az összefogásé a jövő” – áll a
polgármester bejegyzésében.

Végeztek a Csalitos óvoda emeleti gyermekmosdójának felújításával. A rekonstrukció során a teljes vízvezetékrendszert kicserélték. Új szanitereket (gyermekmosdók, vécék,
tükrök) építettek be. A falakat újrafestették és modern csempeburkolattal fedték le, új járólapot is kaptak a helyiségek.
A padozat is új burkolatot kapott. A nyílászárók cseréje már
a korábbi felújítás során megtörtént.
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Összefogással a csepeli
futballutánpótlásért
„Csepel önkormányzata hat évvel ezelőtt életre hívta a Csepel Utánpótlás
Sportegyesületet. A célunk, hogy minél
több csepeli gyermek focizhasson, a
családjaik anyagi helyzetétől függetlenül. Köszönöm mindenkinek, aki részt
vett ebben a munkában! Ma bejelentettük, hogy a Csepel FC Sportegyesület
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és a Katona József utca közé eső szakaszon. Három ideiglenes megállóhelyet alakítanak ki, ezek a következők:
Bajcsy-Zsilinszky u. 73. előtt létesített
megálló; a Bajcsy-Zsilinszky u. 57.
előtt meglévő járdaszigetet (itt nem lehet parkolni a terelés időszaka alatt); a
Bajcsy-Zsilinszky u. 62/A előtt létesített megálló.

fotó: Hajdú Ágnes
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Időpontfoglalás,
fontos tudnivalók

Az országban elsőként Csepelen, a
Humán Szolgáltatások Igazgatósága
Simon Bolivár sétányon lévő idősek
otthona lakóinak adták be a koronavírus elleni harmadik oltást augusztus
elsején. Valamennyien Pfizer vakcinát
kaptak. Az első oltásokat dr. Dobák
András, a Tóth Ilona Egészségügyi
Szolgálat főigazgatója adta be. Az eseményen megjelent Borbély Lénárd polgármester és Baktay Csaba, a Csepeli
Járási Hivatal vezetője is.
Sára Botond, Budapest Főváros Kormányhivatalának kormánymegbízottja
a sajtótájékoztatón elmondta: Európában elsőként Magyarországon van
lehetőség a harmadik vakcina felvéte-

Iskolakezdés előtt
A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy az iskola közeledtével
érdemes a szülőknek átgondolni
a gyerekek oltását. Már 200 ezer
12–17 év közötti diákot regisztráltak oltásra, több mint nyolcvan
százalékuk fel is vette azt. Jelenleg ennek a korosztálynak a Pfizer
és Moderna vakcinája adható.

lére, amelyet elsősorban a sérülékeny
csoportoknak tanácsolják. Időpontot
azok foglalhatnak, akik már legalább
négy hónapja megkapták a második
oltást, és betöltötték a 18. évüket. A
harmadik oltásra az EESZT online időpontfoglaló rendszerén keresztül lehet
regisztrálni. A vakcina fajtájáról a háziorvos és az oltóorvos dönt. Elsőként
az idősotthonok lakóit oltják be. Kérik,
hogy a 65 éven felüliek keressék fel a
háziorvosukat, ahol orvostanhallgatók
segítségével végzik az oltásokat. Jelenleg a 12 éven felüli gyerekeket is oltják
már szülői beleegyezéssel, de a 12–15
év közöttiek átoltottsága még csak 15
százalék körüli. Körükben a kampányszerű oltásokat augusztus végén kezdik
el. Az iskolák keresik majd meg a szülőket. A kormány döntése értelmében
az egészségügyi dolgozóknak kötelező
lesz a harmadik oltás felvétele.
Az országban jelenleg elegendő oltóanyag áll rendelkezésre, hogy a regisztrálók megkapják a harmadik vakcinát,
illetve azok is hozzájuthassanak ehhez,
akik még egyáltalán nem kaptak oltást.
A kijelölt kórházakba, oltópontokra
már kiszállították a szükséges mennyiségű oltóanyagot.

Augusztus 1-jétől igényelhető a
koronavírus elleni harmadik oltás
is, mely önkéntes és ingyenes. Az
kérhet időpontot a harmadik oltásra a https://www.eeszt.gov.hu/hu/
covid-oltas-idopontfoglalas oldalon, aki elmúlt 18 éves, és a második oltását már több mint négy
hónapja megkapta. Az oltások online időpontfoglalás után a fővárosi centrumkórházakban és a megyei kórházakban érhetőek el, de
a háziorvosoktól is igényelhetők.
Utóbbiak számára a Megyei Oltási Munkacsoportok biztosítják
majd a szükséges vakcinákat. Az
oltópontokon mindegyik vakcinatípus elérhető, az oltóorvos dönti
el a helyszínen, ki milyen típusú
oltóanyagot kap. Az időseknek,
a krónikus betegségben szenvedőknek, és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen
ajánlott a harmadik vakcina. Az
oltásnál szükség van a taj-kártyára, a személyi igazolványra, a
kitöltött hozzájáruló nyilatkozatra
és az előző oltásai igazolásra is. A
harmadik oltás beadásának ténye
a védettséget igazoló mobilalkalmazásban is látható lesz, mind a
magyar védettségi igazolvány,
mind pedig az EU-s Covid-igazolás esetében.
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Nyári táborok Csepelen
Mostani számunkban zárul összeállításunk, melyben azokba a kerületi táborokba látogattunk el, ahol a nyári szünidő egy részét, egy-egy hetet tölthettek
a gyerekek térítésmentesen. (3. rész)

a lányok a hercegkisasszonyok kézikönyvét, a fiúk pedig lovagi kódexet
készítettek. Szöveg- és képkártyákat is
kaptak hozzá, s mindenféle rajzokkal
színesítették a füzeteket, amelyeket

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: Tóth Beáta

Július utolsó hetében hercegnő- és lovagképző napközis táborba várták a

gyerekeket a Királyerdei Művelődési Házban. A tábor apropóját az adta,

Kovács Kolos
és Kovács Domonkos
„Nagyon szeretünk táborozni,
mert jók a programok. Tetszett,
hogy reggelente tornáztunk,
persze a fagyizás volt a legjobb.
A mesemúzeumban sok szépet,
érdekességet láttunk. Jó élmény marad
az is, mikor lovagi
ruhákba
öltöztünk,
koronát
készítettünk.”
hogy Csepel-sziget régen királyi és
királynői birtok volt: a programokat
is ennek szellemében alakították ki
a művelődési ház munkatársai.
Minden nap játékos reggeli tornával
indult, jutott idő mesére és szabadidős
játékokra. A mesés foglalkozásokon

emlékül hazavittek. Csináltak kartonpapírból pajzsot, koronát és kardot,
dobozokból várat. Megismerkedtek a
királyi lakomával, miközben megtudták, mit ettek-ittak régen, s mi volt az
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illem a középkorban. Még reneszánsz
táncot is tanultak. Voltak kirándulások
is a programban: jártak ‒ többek között
‒ az Emese Parkban, és a Szigethalmi
Vadasparkban is.

Úszásoktatás, játékos feladatok

Bátor lovagok, bájos hercegnők
Balázs Emma Dóra
és Bódis Lívia Julianna
„A mesemúzeum tetszett a
legjobban. Nagyon jó volt, hogy
mindennap hercegnős ruhákba
öltözhettünk, a királyi lakoma is
emlékezetes. A
kirándulásokra és a
tánctanulásokra is
jó visszaemlékeznünk.”
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A Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesület augusztus elején indította el ingyenes úszó- és élménytáborát 6–14 éves
korú gyerekeknek a Csepeli strandon, az
öttusabázis helyszínén – mondta Vadász
Norbert úszásoktató. Egyszerre ötven
diákot fogadnak heti turnusokban. Változatos programokat kínálnak számukra
amellett, hogy az öttusa négy sportágát
is kipróbálják. Minden nap van úszás,
futás, máskor pedig vívás és lövészet. Az
úszni nem tudó kicsiknek úszásoktatást
tartanak. A hét napjai gyorsan elszalad-

nak, mert egymást érik a szórakoztató
játékok és versenyek. Íme, néhány program a kínálatból: futás akadálypályán,
csúszdázás, sorversenyek, ahol különféle játékos feladatokat kell megoldani.
Mindezeken túl élményszámba megy a
gyöngyfűzés, a rajzverseny, a pingpong
és csocsó, számháború. A gyerekekkel
szakképzett edzők, pedagógusok foglalkoznak. Naponta háromszori étkezést
biztosítanak. Egész nap folyik a pezsgő
élet, és máris délután van, amikor véget
ér az aznapi tábor.

Kilczin Emma: „Nagyon jól érzem magam a táborban, a testvéremmel együtt tavaly is itt voltunk.
Szeretek úszni, pingpongozni és
játszani a légvárban. Még
nem tudom,
hogy
fogok-e
öttusázni,
de tetszenek ezek
a sportágak.”
Száll Gergely: „Már többször
voltam ebben a táborban, és
most is szívesen vagyok itt. Leginkább az úszás tetszik, az edzők
segítőkészek és jó fejek. Rengeteg
játék van, amiket kipróbálhatunk.
Nekem a kidobós a
kedvencem.
Szeretem
a sportokat, lehet,
hogy
később
kajakozni
fogok.”
Vida Vivien: Én már hét éve
járok ebbe a táborba, és jövőre is
eljönnék. Szeretek úszni, de tetszik
a lövészet és a vívás is. Lehet,
hogy öttusázó leszek. Mindenféle program
érdekel, de
leginkább
a rajzverseny, az
akadálypálya
és a légvár.”
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Napközis tábori élmények

Sárkányhajózás és kalandtúrák

fotó: Hajdú Ágnes

A Csepeli Kajak-kenu Egyesület június 21-étől nyolc héten át nyolc turnusban fogadta a 8–14 éves korú, úszni tudó
csepeli gyerekeket nyári sporttáborában
– mondta Kiss Tamás, az egyesület elnöke. „A kajaktábor iránt nagy volt az
érdeklődés és túljelentkezés. A nyár folyamán összesen 160, turnusonként 20
gyerek vett részt a foglalkozásokon. A
kajak-kenu sport szempontjából jó hír,

hogy több gyerek annyira megszerette
a sportágat, hogy néhányan már most,
mások szeptembertől edzésbe állnak az
egyesületnél” – tette hozzá.
Egy-egy turnus egy hétig tartott, reggel
nyolctól délután fél ötig. Meyer Ervin
táborvezető, testnevelő tanár irányításával változatos programokkal várták
a jelentkezőket. Mindenkinek kiosz-

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

tották az egyesület pólóját és a mentőmellényeket. A vízzel való ismerkedés
része volt a kajakozás és kenuzás, valamint a sárkányhajózás: az utóbbinál
akár húszan is beülhettek a hajóba, és
egyszer megkerülték a Molnár-szigetet. A szárazföldön is mozgalmas események színesítették a napot. Lehetett
focizni, tollaslabdázni, pingpongozni, társasjátékozni. Egy alkalommal
ellátogattak a kalózhajós játszótérre,
útközben pedig megtekintették a Kolonics-emlékművet, ahol szót ejtettek
a világhírű kenusról. A kedvező időjárásnak köszönhetően a Csepeli strandra
is elmentek egy nap, és úszásoktatást is
tartottak. A résztvevők naponta négyszer kaptak enni. A táboroztatás egyik
célja, hogy a gyerekek élményekkel
gazdagodjanak és megszeressék a kajak-kenu sportot. Szeptembertől várják
azokat a jelentkezőket, akik az egyesület keretein belül szívesen kajakoznának és kenuznának. „Első alkalommal
vagyok itt, és nagyon jól érzem magam
a táborban. Legjobban a kajakozás, kenuzás és a pecázás tetszik, de jó volt az
ismerkedési játék is az első nap. A későbbiekben szeretnék majd kajakozni”
– meséli Nóra. Bence már két éve jár
ide, szívesen jött ismét. „Minden tetszik, amire lehetőség van: különösen az
ugrálós játék, kenuzás és a sárkányhajózás. Én kenuznék a jövőben.”
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Dancs Veronika: „Nagyon jól
érzem magam, tetszik a tábor
felépítése, környezete. Sokkal
hangulatosabb és komfortosabb
itt minden. Három hetet töltöttem
itt együtt a barátaimmal. Szeretek
olvasni, egyik könyvemet magammal is hoztam. Délutánonként
a légkondicionált pavilonokban
bele-bele olvastam. A legjobban
a gálaműsorok érdekeltek, különösen a tánc miatt. Legutóbb
a néptánc témát kaptuk,
amelyre egy
szuper koreográfiát
találtam
ki,és együtt
mutattuk
be.”

fotó: Tóth Beáta

Augusztus 19-én véget ér a napközis
tábor az általános iskolás csepeli tanulóknak. Összesen hét héten keresztül
változatos, élményteli programok színesítették a nyári vakációs napokat.
Idén olyan új játékeszközökkel ismerkedhettek meg a megújult helyszínen, mint a kilátótorony, a kötélpálya,
trambulinok, mászókák, hangjátékok.
„Szép környezetben, barátságos légkörben, nyugodt körülmények között,
vidám hangulatban teltek a szünidős
napok. A szülőktől is sok pozitív vis�szajelzést kaptunk. A városvezetők már
a kezdetekkor bevontak minket az alkotó-tervező munkába, többször részt

vettünk a bejárásokon is. Maximálisan
odafigyeltek rá, hogy milyen játékokat
szeretnénk, illetve mivel töltik szívesebben szabadidejüket a gyerekek. A
bútorokat is kiválaszthattuk, még azt
is ránk bízták, hogy milyen színűek legyenek a székek, az asztalok. A tábor
ideje alatt minden kérésünket teljesítették a Városgazda munkatársai. Ha
bármi elromlott, megjavították. De ami
a legfontosabb, a gyerekek gondtalanul
érezhették magukat, kedvükre játszhattak a szabadban és sokat kirándultak.
Ennél több nem is kell egy táborozónak” – számolt be lapunknak Varga
Erika táborvezető.

Dafkó Mátyás: „Minden évben
táborozok valamerre. Jó volt itt
tölteni a vakációt, szép az udvar,
sokkal modernebb minden.
Szívesen találkoztam újra a régi
barátaimmal, osztálytársaimmal.
Sokféle program közül válogathatunk, rengeteg élménnyel gazdagodunk. És aminek
külön örülök:
nyertem
a kötélhúzásban
és a fekvőtámaszozásban is.”

• Antal Zsuzsa – Csarnai Attila

Nyárzáró
családi nap
Az újjáépített napközis tábor egész napos családi
rendezvénnyel nyitotta meg kapuit július elején. A
nyári táborok zárása után ismét hasonló programra
kerül sor. Szeptember 5-én változatos programok
várják az érdeklődőket, a családokat, gyerekeket.
Részletes program a 24. oldalon.
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Évi 90 ezer forintot dobunk kukába!
A Földön évente 1,3 milliárd tonna élelmiszer vész kárba;
hazai viszonylatban ez a mennyiség közel kétmillió tonnát
tesz ki. Az elképesztő mennyiségű élelmiszer-hulladék keletkezéséért elsősorban mi, fogyasztók vagyunk felelősek,
ezt követi a termelés, a gyártás, majd a kereskedelem és a
vendéglátás. Ha a kidobott élelmiszereket kamionra raknánk, a kocsisor Budapesttől Párizsig érne el. Bolygónk
megóvásán túl a pénztárcánkat is kímélhetjük, ha tudatosan odafigyelünk arra, hogy mit vásárolunk: évente közel
kilencvenezer forintot tudnánk megspórolni, ha csak azt az
élelmiszert vennénk meg, amire tényleg szükségünk van!
Természetesen a megvásárolt élelmiszereket sem lehet teljes mértékben felhasználni, elfogyasztani. Különbséget kell
tenni tehát a keletkezett élelmiszer-hulladékok között, amelyeket három csoportba lehet elkülöníteni: nem elkerülhető
(tojáshéj, csontok), potenciálisan elkerülhető (almahéj, csirkebőr, kenyérhéj) és az elkerülhető (tárolási problémák miatt
megromlott, vagy feleslegesen megvásárolt élelmiszerek). Az
elkerülhető élelmiszer-hulladék a teljes élelmiszer-hulladék
mennyiségének közel a felét teszi ki, amely egy főre vetítve
éves szinten 32-33 kg, kukába dobott élelmiszert jelent. To-

Daru-domb
10-18 óra

Klímakuckó

A búzától a kenyérig – interaktív bemutató:
kenyeres játszóház, mesepercek, közös
receptgyűjtemény elkészítése (várjuk
a saját, bevált kenyér recepteket,
amelyekből gyűjteményt készítünk)
Továbbá: élelmiszer-kilométer
számolás, kézműves-foglalkozás,
játékok, kvíz

DARU-DOMB
Tisztelt Csepeli Lakosok!

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

fotó: pixabay

Hogyan csökkenthetjük az élelmiszer-pazarlást a mindennapjaink során?
● Írjunk listát! Nézzük meg, mi van otthon, s mérlegeljük,
mire van ténylegesen szükségünk!
● Figyeljünk a számokra! Tegyünk különbséget a lejárati idő
(„minőségét megőrzi” – élelmiszerbiztonsági előírás) és a fogyaszthatósági dátum között.
● Tároljuk megfelelően az ételeket! Az élelmiszerek címkéjén szereplő tárolási útmutató betartásával, a hűtőszekrény
megfelelő beállításával az élelmiszerek tovább elállnak.
● Használjuk a fagyasztót! Sok étel lefagyasztható, amely
megfelelően tárolva és felcímkézve hosszabb ideig eláll.
● Rendszerezzünk! Az élelmiszereket a hűtőszekrényben és a
kamrában is fogyaszthatóság szerint rendszerezzük: a lejárati
dátumhoz közeledő ételek, alapanyagok kerüljenek szem elé!
Találkozzunk augusztus 20-án 10 és 18 óra között a Darudombon, a Klímakuckóban, ahol számos izgalmas program
keretén belül megismerkedhetnek az élelmiszereket érintő
klímavédelmi kérdéskörökkel, valamint további ötleteket
kaphatnak az élelmiszerpazarlás csökkentésére.

A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037
azonosítószámú, „Klímastratégia
kidolgozása és klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Csepelen” című
projekt keretében valósul meg.

Kohéziós Alap

ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT
AUGUSZTUS

vábbi problémát jelent, hogy a háztartásban keletkező élelmiszer-hulladék közel kétharmada kommunális hulladékként
végzi, amely a környezetre további terhelést ró.

Szent István
ünnepe
AUGUSZTUS

AKTUÁLIS
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A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 azonosítószámú,
„Klímastratégia és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Csepelen” című projekt keretében valósul meg.

10:00
11.00
11.30
13.00
14.00
15.30

Az aranyszőrű bárány – a Magyar Népmese Színház műsora
Jurtaállítás a Komáromi Szabadíjászokkal
Szent István misztériumjáték a Turay Ida Színház táncművészeinek előadásában
Ünnepi kenyérszentelés
A Kiskalász zenekar interaktív családi koncertje
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
21.15 Tűzijáték

Viki és a Nova Kultúr Zenekar koncertje

10.00 és 18.00 óra között történelmi hagyományőrzők
kitelepülései, ismeretterjesztő- és készségfejlesztőfoglalkozások, klímakuckó, állatbemutatók,
gyermekjátékok és további programok
várják az érdeklődőket.
Mindenkit szeretettel várunk!
Borbély Lénárd

Csepel polgármestere
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KULTÚRA

Augusztus néhány estéjén a Szent Imre
téren járók térzenét hallgathattak a Monarchia Fafúvós Kvintett, a Monarchia
Harsona Kvartett és a Monarchia Kürt
Kvartett előadásában. Ezek a koncertek,
amelyeket továbbiak is követnek majd
egészen novemberig, egy országos kezdeményezés részeként azt a célt szolgálják, hogy a városok, községek nyitott
és zárt tereit élő, ingyenes klasszikus
zenével töltsék meg, olykor nem várt élményhez juttatva az arra sétálókat.
A csepeli helyszínek – a főtér mellett –
többek között a Radnóti park, a Görgey
tér, a Daru-domb, a Karácsony Sándor
utca lesznek, ahol mindenki meghallgathatja a klasszikus művekből összeállított műsort. A koncertek időpontjai a
terzene.hu oldalán megtalálhatók.

csepeli hírmondó

Térzene a kerületben

fotó: Hajdú Ágnes

DÍSZCSERJE-AKCIÓ
021
2
KEDVES CSEPELIEK!

CSEPEL

Idén ősszel újra ingyenes díszcserjeakciót hirdetünk a csepeliek számára! A korábbiakhoz
képest most még színesebb választékkal, összesen 4000 növénnyel várjuk a szépre vágyó és
kertészkedni szerető kerületieket.
Jelentkezzen Ön is Önkormányzatunk ajándékáért!
Tegyük Csepelt zöldebbé közösen!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

fotó: Hajdú Ágnes

FELHÍVÁS
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CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI CSERJEÜLTETÉSI AKCIÓJÁBAN LAKCÍMENKÉNT (TÁRSASHÁZAKNÁL LÉPCSŐHÁZANKÉNT)
ÁTLAG 5 DB KONTÉNERES DÍSZCSERJÉT VAGY ÉVELŐ NÖVÉNYT AJÁNL FEL CSERJEFOLTOK, SÖVÉNYEK KIALAKÍTÁSÁRA.
HOVA ÜLTETHETŐK A NÖVÉNYEK?
A növények elültetésénél kérjük, törekedjenek rá, hogy
a növények a közterület szépítését szolgálják, jól látható
helyre kerüljenek. Társasházak esetén az ültetésre a be
nem kerített előkert, a bejáratok melletti terület vagy
a járda melletti zöldsáv használható; kertes házak esetén
az ingatlan előtti járda és az úttest közötti zöldsáv.

a Szent Imre téren, amelyeket az elmúlt
fél évben újítottak fel – mondta lapunknak Sárosiné Balogh Viktória, a Csepeli Városgazda Zrt. közterületi műszaki
csoportvezetője. A művészi munkát
Kányi József címfestő, történelmi festő,
a Csepeli Városgazda munkatársa végezte el.
A felújításra azért volt szükség, mert
az elmúlt évek alatt a vármegyecímerek megfakultak, a hő hatására a matricák megrepedeztek, felpöndörödtek.
Kányi József aprólékos, kézzel kidolgozott munkával, megfelelő alapozással, többrétegű zománcfestékkel
újította fel a darabokat. A címfestőt
Csepel más közintézményeiben is fel-

kérték már művészi munkák elkészítésére. Többek között a Csalitos utcai
tagóvoda udvarán festett dekorációkat.
Augusztusban a Fenyves tagóvoda
környezetében fest fel ugróvárat, valamint az óvoda logóját készíti el míves
kivitelezésben az intézmény pedagógusai kérésének megfelelően. • Cs. A.

Kenyér és bor
Kányi József címfestő

INGYENES
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A természet örök érték! Csepeli Zöld Sziget Programunk évek óta egyre többeknek teszi
lehetővé, hogy ingyen virágpalántákhoz, facsemetékhez vagy más növényekhez jussanak. Ezzel
szépíthetik saját otthonuk és mindannyiunk közös környezetét.

Felújították a Szent Imre
téri vármegyecímereket
Augusztus első felében helyezték vissza
azt a hetvenkét darab vármegyecímert

AKTUÁLIS
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Új kiállítással várja a látogatókat szeptember elejétől a Csepel Galéria.
A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége szobrászainak alkotásaiból nyílik tárlat Kenyér és bor címmel szeptember 9-én, 17 órakor.
A kiállítást Urbán Ágnes, a szövetség titkára nyitja meg.

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje:
2021. szeptember 14., kedd. Amennyiben szeretne részt
venni programunkon, kérjük töltse ki a Jelentkezési lapot,
amely beszerezhető a Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablakánál, vagy
letölthető a www.csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu
weboldalakról. A kitöltött jelentkezési lap benyújtható
a) postán a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
(1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) címére feladva,
vagy b) személyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy
c) a cserje@varosgazda.eu e-mail címen.
KI VEHETI ÁT A NÖVÉNYEKET?
Kertes házak esetében az adott címre érvényes lakcím
kártyával rendelkező lakó jelentkezését várjuk. Társasházak
esetében a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő,

illetve közös képviselet (cégszerű aláírással) társasházanként vagy külön-külön lépcsőházanként kiállított
Jelentkezési lappal tud pályázni, az átvevő nevének
megjelölésével. A növények átvételére a jelentkező meghatalmazást állíthat ki.
MIKOR ÉS HOL VEHETŐK ÁT A NÖVÉNYEK?
A növények átvételének időpontja és helyszíne:
2021. szeptember 24., 7–18 óra között, a Csepeli
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest,
Katona József utca 62-64. szám alatti székhelyén, a Kassai
utca felőli dolgozói parkolóban. Kérjük, hogy a növények
átvételekor a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat,
szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!
KI TUD SEGÍTENI A NÖVÉNYEK ELÜLTETÉSÉBEN ÉS
ÁPOLÁSÁBAN?
A növények elültetéséről és későbbi ápolásáról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk! A szakszerű ültetésről és
ápolásról a növények átadásakor tájékoztatjuk a jelentkezőket. A program lebonyolítását a Csepeli Városgazda
Közhasznú Nonprofit Zrt. Zöldterület-fenntartási
osztályának munkatársai végzik. Kertész szakembereik
szívesen adnak tanácsokat a telepítést megelőzően és
a gondozási időszakban is.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS: Telefon: 1/2777856 • Email: info@varosgazda.eu
Cserje hirdetes 209x266 OK.indd 1

8/16/21 13:12
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A Titanic
Angliából indult, hogy New Yorkba
vigye utasait. Azt mondták róla, hogy
Isten sem tudná elsüllyeszteni. A fedélzeten senki sem aggódott; bíztak
a hajóban és a hajóskapitányban. Azt
azonban nem tudták, hogy a hajóskapitány gyorsasági rekordot akar felállítani. Április 14-én a kapitány jéghegyekről kapott hírt, de teljes gőzzel
haladt tovább, elkerülve az első, majd
a második jéghegyet, de a harmadik
konzervbontóként nyitotta fel az elsüllyeszthetetlennek hitt hajó oldalát,
több mint ezerötszáz ember halálát
okozva. Közben Angliában az aggódó
rokonok egy hatalmas táblát figyeltek, amin két oszlop volt, nevekkel:
(1) Tudomásunk szerint odavesztek,
(2) Tudomásunk szerint megmenekültek. De mi süllyesztette el a Titanicot? Mindenki úgy tudja, hogy egy
jéghegy. Valójában azonban a kapitány büszkesége! A figyelmeztetések
ellenére a maga választotta úton haladt tovább, mert nevet akart szerezni
magának. Edward John Smith neve be
is került a történelembe, igaz nem úgy,
ahogyan szerette volna. Gondold el,
kedves olvasó, hogy ott vagy a süllyedő Titanicon. Mi lenne a legfontosabb
kérdésed? Hogy hol a pénztárcád? Az
anyagi dolgok aligha jutnának eszedbe! Bizonnyal azt kérdeznéd, hogy mi
lesz velem, elveszek, vagy megmenekülök? A rossz hírem az, hogy a büszkeségünk miatt, mindannyiunk neve
az „odavesztek” oszlopban található.
A jó hírem pedig az, hogy Isten annyira szeret, hogy az Egyetlen Fiát adta
érted, hogy ha hiszel benne, a te neved is a „megmenekültek” oszlopába
kerüljön. A Biblia szerint Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, eltemették,
majd harmadnapra feltámadt a halálból. Ő lett a mi „mentőcsónakunk”.
Benne van elég hely az élet minden
egyes hajótöröttjének! Már csak be
kell szállni…
Filemon Zsolt baptista lelkész
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HIRDETES

Kiállítás a pálos rendről
A Magyar Nemzeti Múzeumban
2021. szeptember 12-ig tekinthető
meg az a kiállítás, mely egyedülálló értékeket mutat be a pálos rend
történetéből. Eddig nem volt látható
ennyire átfogó és gazdag régészeti,
történeti anyag az országunk sorsát
is évszázadokig meghatározó, valamint korábban egész Európa sorsát
befolyásoló pálosok történetéről. A
tárlat kéthetente kiemelt programokkal is várja a látogatókat: augusztus
26-án szubjektív tárlatvezetés lesz

Sudár Annamáriával és a Misztrál zenekar frontemberével, Török
Mátéval, míg szeptember 9-én kerekasztal-beszélgetésen vehetnek részt
az érdeklődők. Mindkét program 18
órakor kezdődik, regisztráció szükséges. Weboldal: paloskiallitas.hu
A kiállítás
youtube
csatornája:

Iskolakezdés együtt!
A koronavírus miatt, a tavalyihoz
hasonlóan, idén is – a korábbi évekhez képest – kétszer annyi, azaz ezer
plusz ezer nehéz helyzetbe került
gyermeket szeretne segíteni az Ökumenikus Segélyszervezet egy-egy
tízezer forint értékű, személyre szabott, minőségi tanszercsomaggal. A
célkitűzés az, hogy a segítség már az
első becsöngetés, azaz szeptember
1-je előtt célba érhessen. Az összefogáshoz idén is a megszokott módokon
lehet csatlakozni. Már él a 1353-as
adományvonal, melynek tárcsázása
hívásonként vagy esemesenként 250
forint támogatást jelent. Néhány kattintás csupán, s egy bankkártya se-

gítségével tetszőleges összeget lehet
felajánlani pár perc alatt a segélyszervezet iskolakezdesegyutt.hu
weboldalán.
Átutalással vagy csekkbefizetéssel a 11705008-20464565 számlaszámon lehet csatlakozni a felhíváshoz, a közlemény rovatban feltüntetve: Iskolakezdés együtt! A
nagyobb postákon a csekkbefizetés
mellett gyűjtőperselyekbe is várják
az adományokat. Negyven hívás az
adományvonalra most egy tanszercsomagot jelent. Kétezer gyerek iskolatáskáját szeretné megtölteni az
Ökumenikus Segélyszervezet.

PÓTFELVÉTELI AZ EGRESSSYBE
Az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium pótfelvételt hirdet a 2021/2022-es tanévre
az általános iskola 5. és 6., valamint a szakgimnázium 9. és érettségi utáni évfolyamaira.
Iskolánkban keresztyén elkötelezettségű közismereti és művésztanárok oktatják tanulóinkat – magas színvonalon – klasszikus zene,
jazz-zene, népzene, egyházzene, valamint dráma és hangszerész
szakokon.
Szeretettel várjuk kis létszámú osztályainkba leendő diákjainkat!
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Négy évtizede az iskoláért
Idén nyugdíjba vonul Bartok Péter, a
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola igazgatója, tanára. Közel negyven évet töltött a pályán. Közvetlen személyisége,
humora, jókedve, gyermekközpontú
gondolkodása meghatározza az intézmény szellemiségét. Minden szava,
gesztusa a pedagógusi pálya szeretetéről árulkodik. Az iskola nemcsak
munkahelye, de sokáig otthona is volt,
hisz szülei Pesterzsébeten, az egykori
Kossuth Lajos Általános Iskola bentlakó gondnokai voltak. Egész élete az
iskoláról szól, mégsem volt egyértelmű, hogy a tanári hivatást választja.
„Az Erzsébeti SMTK-ban fociztam az
1970-es években. Nagyon jól ment a játék, remek bal lábam volt, a Csepel SC
mindig át akart igazolni. Egy gyermekkori betegség azonban befolyással volt
a sportkarrieremre. 1956 októberében,
a forradalom idején le kellett mennünk a
pincébe, felfáztam. Akkoriban még nem
volt antibiotikumkúra, így a jobb
vesémet el kellett távolítani. Bár
ez nem akadályozott a fociban, de
az egyik meccsen sérülés ért. Nem
akartam kockáztatni az egészségem, abbahagytam a játékot. Ott
álltam egy érettségivel a zsebemben, de elképzelésem sem volt arról, hogyan tovább” – meséli.

a lemaradásaimat. Rettenetesen bos�szantott, hogy az ott dolgozó, velem
egykorú fiatalok többet tudnak nálam.
Harmadszorra vettek fel az egyetemre,
első két alkalommal a jogra jelentkeztem, de szerencsére nem sikerült a felvételi – mondja nevetve. Aztán az ELTE
Bölcsészettudományi Karára, könyvtár-történelem szakra esett a választásom. 1982-ig dolgoztam a könyvtárban,
de éreztem, hogy nem az én világom. A
Széchényi Könyvtár akkoriban még a
Nemzeti Múzeumban működött. Mielőtt
eljöttem, még segítettem felhordani a
várba a könyvtár anyagát. Akkoriban
elromlott a szellőzőrendszer, és ujjnyi
penész volt két és fél millió köteten, amit
egyesével, alkohollal kellett letörölni.”

Komoly sporteredmények

1982-ben nyitotta meg kapuit a csepeli
Guszev kapitány utcai általános iskola,
a jelenlegi Kazinczy, mely meghatározó színtere lett Péter pedagógusi pályájának. „Szeptember elsején felmond-

Az Országos Széchényi
Könyvtárból a Guszevbe

fotó: Tóth Beáta

Péter tíz évig hegedült, de a
konzervatóriumról
lemaradt,
ezért úgy döntött, hogy történelem-ének szakos pedagógus lesz.
Az ének szakhoz azonban három
év zongora kellett, tíz év hegedű
nem volt elég. Édesanyja kicsit
elkeseredve ment fel a Kossuth
iskola akkori igazgatóhelyetteséhez, hogy tanácsot kérjen. Az ő
kapcsolatai révén került Péter a
Széchényi Könyvtárba, raktáros
lett. „Elkezdtem szorgalmasan
olvasni, megpróbáltam behozni

tam a könyvtárban, és elkezdtem az
itteni életem. Az iskolába lépés napjától
érzem, hogy megtaláltam a helyemet.
Először könyvtárosként dolgoztam, aztán szép lassan történelmet is taníthattam, majd osztályfőnök lettem. 1983-tól
fontos része lett az életemnek a gyalogos vándortábor is. A külsőségeket, az
úttörőruhát utáltam, de mi átalakítottuk
ezt a programot, bejártuk az egész országot, így ismertem meg a földrajzot.
1991 szeptemberében megválasztottak
igazgatónak. Azt sem tudtam, mi fán terem egy intézmény vezetése. Meg kellett
tapasztalnom, mivel jár ez a pozíció”
– magyarázza. Az iskola a kezdetek
óta sporttagozatos intézményként működik, komoly sporteredményekkel
büszkélkedhet. A nyolcvanas évek közepén ugyanakkor bevezették a Zsolnai-módszer nyelvi, irodalmi és kommunikációs (NYIK) programját, mely
az írásbeli és szóbeli szövegalkotás,
szövegfeldolgozás tudatos fejlesztését célozza. 1990-ben pedig felmerült
a Zsolnai-féle Értékközvetítő és
képességfejlesztő program (ÉKP)
adaptálásának gondolata is, mely
a kultúra teljességét igyekszik
bevinni az iskolákba. „A programnak megfelelően az első négy
évfolyamon a bábot, a néptáncot
és a furulyát csoportbontásban
tanítjuk, ehhez kapcsolódott korábban a sakk is. A Zsolnai-módszer rendkívül nyitott, maximalista program, a zsenik szintjén van,
de képességtől függetlenül minden gyereknek fejlődési lehetőséget kínál” – hangsúlyozza Bartok
Péter.

Bartok Péter

A népszerűség titka

Példaképekről, meghatározó tanárszemélyiségekről
kérdezve
Péter két történelemtanárt említ, és az egyetemről egy idős
tanszékvezetőt, Unger Mátyást.
„Tőle láttam a precizitást és a
pontosságot. A nyolcvanas években történelem szakos friss diplo-
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másként valamennyien azt hittük, hogy
lehozhatjuk a katedrát az általános iskolákba. A második világháborúból 63
évszámot kértem egy nyolcadikostól.
Egyszer bejött hozzám egy anyuka és
megkérdezte: megőrültem-e. Igaza volt,
azóta nem kérek ennyi évszámot. Már
nem vagyok sem szigorú, sem következetes, mesélős vagyok. Nagyon szívesen vetítek filmeket a gyerekeknek, amit
akár nyolc héten keresztül elemzünk.”
Népszerűsége titkáról faggatva, Péter
elmondja, hogy az ajtaja mindig nyitva áll, sokat beszélget a diákokkal.
„A gyerekek szeretik, ha meghallgatják őket, és a szülőknek is fontos, hogy
bejöhetnek, elmondhatják, hogy mi a

probléma a gyerekükkel. Engem soha
nem érdekelt a diákok előélete, mindig
szívesen fogadtam őket.”

Már megkezdődött
a visszaszámlálás

Péter idén nyugdíjba megy, de továbbra
is tart majd történelem- és etikaórákat.
Ahogy mondja, egy ideje már tudatosan
készül erre az időszakra, a visszaszámlálás már a Covid első hulláma idején
elkezdődött. „Tavaly az első karantén
alatt megbeszéltem a gyerekeimmel,
hogy ők vásárolnak, június elejéig ki sem
tettem a lábam a lakásból. Vettem egy
szobabiciklit, leadtam huszonöt kilót, olvastam, operát hallgattam és telefonálgattam. A második hullám idején pedig

a hónom alá kaptam a fényképezőgépem,
és elkezdtem feltérképezni Budapest
szobrait. Úgy tervezem, hogy beosztom
az időm. Kedvenc írómhoz, Márai Sándorhoz hasonlóan napirendet készítek.
Meglesz, mikor megyek múzeumba, Budapest-sétára, mikor utazgatok. Nagyon
szeretem Olaszországot, ezzel a hobbimmal a tantestületet is beoltottam, ők is
szívesen jöttek velem az elmúlt években.
Először Velencében kirándultunk, aztán
jött Firenze, Róma, lementünk Nápolyba és környékére, voltunk Caprin. Most,
hogy nyugdíjas leszek, talán több időm
jut az utazásra. Van egy hatéves unokám
is, amatőr természetbúvár, éves bérletünk van az állatkertbe. Nem fogok unatkozni.” • Potondi Eszter

Élménytábor a Balatonnál

Kilencvennégy lelkes diákkal, elballagott diákmentorokkal és nyolc pedagógussal vágott neki a Vermes
Miklós Általános Iskola
szokásos nyári programjának Balatonbogláron.
Nagy meglepetés érte a diákokat, amikor ellátogatott
hozzánk Róka Sándor, aki
számos játékos, gondolkodtató feladatgyűjtemény
szerzője, versenyek kezdeményezője, akit a matematikai
tehetséggondozásért
több díjjal is kitüntettek. Az
országos hírű matematikatanár Nyíregyházáról érkezett a táborozókhoz, hogy
matekos
érdekességekkel

kápráztassa el a vermeses
gyermekeket, ezek mellett
logikai bűvésztrükköket is
tanított nekünk.
Az RKS Hungary Kft. 3D
nyomtatós tanfolyamán is
sok nagyszerű élménnyel
gazdagodtunk. Kipróbálhattuk, hogyan kell egy programot megírni ahhoz, hogy
a saját nevünkkel ellátott
kulcstartót nyomtathassunk.
Az Élményműhely foglalkozásán is izgalmas játékokkal
ismerkedhettünk, alsósok és
felsősök egyaránt részt vettek
a játéktanulásban, különböző
nehézségű okostojásokkal és
a Mondrian nevű logikai játékkal játszhattunk.
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Egy másik alkalommal
nerf-csatában raboltunk cukorkákat egymástól. Akinek pedig nem volt kedve a
szabadidejét medencézéssel
tölteni, készíthetett üvegmozaikot, barátságkarkötőt,
alkothatott táboros kitűzőt,
játszhatott a mindig elérhető
új és már ismert társasokkal,
illetve készülhetett csapatával a táborzáróra. Az utolsó

este nyolc csapat mutatta be,
mivel készült: volt csenget�tyű-előadás, hangzóbotos
minikoncert, vicces fizikai
kísérletek, fotókülönlegességek a táborlakókról, házi-videó-rejtvény, valamint egy
szuper golyópályát is épített az egyik csapat. Az est
fénypontja pedig az egész
héten várt licit volt, amikor
a játékok során folyamatosan gyűjtött kütyübankókat
lehetett elkölteni.
• Vimmer Zsombor diákmentor

Képzőművészeti tábor
KREATÍV „RÁHANGOLÓDÁS”
AZ ISKOLAKEZDÉSRE
PROGRAMOK: Egyéni és közös alkotások
különféle technikákkal, izgalmas, játékos
feladatok, rajzi trükkök, közösségépítő
szabadtéri játékok, sportprogram
és sok más kreatív program.
A tábor tartalmaz minden programot
az alkotásokhoz szükséges anyagokat,
a napi négyszeri étkezést, naponta friss
gyümölcs, ásványvíz biztosítását,
a felejthetetlen élményt.

A részvétel 6-12 éves csepeli
lakcímmel rendelkező
gyermekek számára ingyenes.
Létszám: 20-30 fő
Időpont: 2021. augusztus 23-27.
Helyszín:
Rákóczi Kert – Családok Parkja
Regisztráció:
06-70-502-6888

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

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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Augusztus 8-án este hivatalosan is véget ért a XXXII. nyári olimpia, amelyet
a koronavírus-járvány kitörése miatt
egy évvel később rendeztek meg Tokióban. A magyar sportolók legutóbb negyedszázada, Atlantában tudtak annyi
érmet nyerni, mint most, a japán fővárosban. Hat aranyéremmel, hét ezüsttel
és hét bronzzal zárult a magyarok számára az olimpia.

Egy sikeredző
Csepelről
Húsz óra utazás után, frankfurti átszállással érkezett haza Csepelre a tokiói
olimpiáról Sike András, a kötöttfogású
birkózóválogatott szövetségi kapitánya, aki Szöulban, 1988-ban olimpiai
bajnoki címet szerzett az 57 kilogrammos súlycsoportban. Tanítványai közül
most Lőrincz Tamás lett kötöttfogású olimpiai bajnok 77 kilogrammban,
öccse, Lőrincz Viktor pedig szintén
kötöttfogásúként ezüstérmes 87 kilogrammban. A sikeres sportolót és edzőt
csepeli otthonában kerestük fel, ahol
több mint húsz éve lakik.
„Hosszú, fárasztó volt az út hazafelé, ráadásul hét óra késéssel indult a gépünk
Tokióból. Reggel korán kelek a tokiói

időszámítás szerint, az átállás most
már rendben van. Tokióban teljesen el
voltunk zárva a külvilágtól a járványhelyzet miatt. Végig a szálláshelyünkön tartózkodtunk, a verseny helyszínére busszal szállítottak” ‒ meséli.
Sike András 2015 óta a kötöttfogású
birkózóválogatott szövetségi kapitánya, és azóta edzi Lőrincz Tamást.
Lőrincz Viktorral korábban is foglalkozott, amikor még ifjúsági versenyzőként szerepelt. „Tamásnál
mindenképpen számítottunk rá, hogy
megnyeri az olimpiát, mert nagy
esélyes volt. Az elődöntőben szoros
csatát vívott egy iránival, akit 6:5
arányban legyőzött, majd a döntőben a jó napot kifogó kirgiz ellenfelét
múlta felül 2:1-re. Viktor döntőbeli
ellenfele a külön klasszist képviselő
ukrán Beleniuk volt, akitől 5:1-re
kikapott. Összességében elégedettek
lehetünk, mert a Lőrincz-testvérek
kimagaslóan szerepeltek, a 97 kilogrammos, még fiatal Szőke Alex pedig ötödik lett.”
Sike András úgy látja, hogy a
Lőrinczék után következő fiatal
nemzedék tagjai között is tehetséges
birkózók vannak, és esélyesek lehetnek a párizsi olimpián 2024-ben.
• Csarnai Attila

fotó: Hajdú Ágnes

Véget értek az ötkarikás játékok

Nagyszerűen szerepeltek
a csepeli búvárok
Eredményes versenyeken vannak túl a
Csepel Barakuda Búvár Sportegyesület
versenyzői. A Gyékényesen megrendezett Amphora Kupán és az Országos
Bajnokságon is magabiztosan szerepeltek. Az egész éves felkészülés, edzések, a
korábbi versenyek tapasztalatai is hozzájárultak a kiváló szerepléshez. Valamennyi versenyző bizonyította fejlődé-

Kökényesi Vivien

sét, mely a dobogós helyezésekben is
megmutatkozott. Összesen a két verseny alatt 17 arany, 24 ezüst, 6 bronzéremmel lett gazdagabb a csapat.
A legfiatalabb versenyzők teljesítménye is kiemelendő, Ács Eszter, Fazakas Orsolya, Keresztes Panna, Láng
Barnabás, Szász Bálint még a nehéz-

Babinyecz Anna aranyérmes

Sike András

Utánpótláskorúak sikerei
Szép eredményeket értek el a Csepeli
Kajak-kenu Egyesület utánpótláskorú
versenyzői az augusztus elején megrendezett országos bajnokságokon.
A gyermek és kölyök korosztályúak
Velencén, a serdülők és ifik Szegeden
mérték össze erejüket. A csepeliek
összesen három arany-, két ezüst- és
négy bronzérmet szereztek, ezenkívül többen pontszerző helyeken értek
célba – tudtuk meg Kiss Tamástól, az
egyesület elnökétől. A serdülők között kajak 1 – 2000 méteren arany-
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érmet szerzett Kökényesi Vivien. A
kölyök kategóriában kajak 1 – 2000
méteren Szász Gergő lett az első, második a szintén csepeli Gulács Dániel,
és még a negyedik helyen is kerületünk sportolója, Kelemen Roland végzett. Az U23-asok között a kenu 4-es
csapat tagjaként – 200 méteren Zupkó
Balázs ért célba elsőként. Örvendetes
tendencia, hogy a Csepeli Kajak-kenu
Egyesület létszáma folyamatosan nő,
és a versenyzők is egyre jobb eredményeket érnek el.

A Csepeli Diák Atlétikai Club versenyzői sikeresen szerepeltek a Szekszárdon megrendezett U–18 Atlétikai
Magyar Bajnokságon.

ugrásban a 20. helyen végzett. Negyedik helyezett lett férfi diszkoszvetésben
Raffay Csanád (49.69 m), gerelyhajításban ötödik helyen végzett (54.68 m).

A nagyszerű rendezés ellenére a kánikulai meleget nehezen viselték a versenyzők, többeknél enyhe rosszullét
is jelentkezett, de a versenyzők ennek
ellenére nagyszerűen helytálltak. A
legeredményesebb, korosztályának legfiatalabb versenyzője Babinyecz Anna
lett, aki meggyőző fölénnyel nyerte
meg a 800 méteres síkfutást (2:20.26
p), s vehette át az aranyérmet. Eredménye alapján ő is tagja lett az U–18 korosztályos nemzeti válogatott csapatnak,
amelynek tagjai Csehország, Szlovákia
és Lengyelország korosztályos csapataival mérettetik meg magukat.

Németh Zsófia a női gerelyhajításban
(40,13 m) hatodik, Fekete Boglárka
(39,74 m) hetedik helyen fejezte be a
versenyt. Mindkét versenyzőnk a fiatalabb korosztályt képviselte, s ott a
másodi és harmadik legjobb eredményt
érték el. Németh Zsófia súlylökésben is
indult, ahol egyéni rekordot dobva a tizenegyedikként végzett.

Harmadik helyen ért célba, (14.58 mp)
nagy egyéni rekordot futva, Pesti Máté
a 110 méteres gátfutásban, s állhatott fel
a dobogó harmadik fokára, míg távol-

kes időjárási elemek ellenére is magabiztosan álltak a rajthoz. Az Országos
Bajnokság végeztével még nem zárult
le a 2021-es versenyszezon. Hátra van
még az augusztus végi Észtországban
megrendezendő Európa-bajnokság. A
válogatott keret már megkezdte a felkészülést a kontinensviadalra. Külön
öröm, hogy a Csepel Búvár SE négy
sportolója is a válogatott keret tagja lett.
Erdős Virág, Hofmeister Aliz, Szász
Tamás, Várszegi Vendel már gőzerővel
dolgoznak, hogy legjobb formájukkal
képviseljék az egyesületet és hazánkat.
aki nagyszerű versenyzéssel a dobogó
harmadik fokára állhatott fel, s vehette át a bronzérmet. Laura a versenyén
fölényesen vezetve, a cél előtt nem
sokkal rosszullét miatt kénytelen volt
leállni, frissíteni magát, de ennek ellenére is nagyszerűen küzdve érkezett be
a célba és a dobogóra.
Gratulálunk a versenyzőknek, valamint
Babinyecz-Tusai Brigitta, Füredi Zsuzsanna, Fehér Gábor, Raffay Richard,
Tari Tibor, Damm József és Vágó Imréné edzőknek.

Férfi magasugrásban Tari Tibor György
a kilencedik, 800 m síkfutásban, élete első versenyén indult Frigó János
nagyszerű futással 23. helyezett lett.
Parádfürdő, Kékestető útvonalon, rendkívül nehéz terepen került megrendezésre a XIII. Nyílt Hegyifutó Magyar
Bajnokság. A 4 km-es távon az U–16
korosztályban indult Galsi Laura Lilla,

Babinyecz Anna
a dobogó felső fokán
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Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115., Tel.: 278-0128

Szeptemberi programok
Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Szeptember 8-a, 16 óra: Weöres Sándor a játékos költő.
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő.
Szeptember 15-e, 16 óra: Popper Péter: Részemről mondjuk mancsot, 1-9 rész.
Szeptember 17-e, 16 óra: Csepeli Mosolygó Dalkör vidám zenés műsora.
Szeptember 22-e, 16 óra: Aba Novák az újító 1. rész.
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő.
Szeptember 24-e, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene.
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.

Úti beszámoló
Szeptember 9-e, 15 óra: Skóciai nagykörút 1. rész.
Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász.
Szeptember 23-e, 15 óra: Zarándoklat a Szentföldön. Előadó: Szabó László
okleveles építészmérnök. Az előadások filmvetítéssel egybekötöttek.

Turisztika
Szeptember 8-a: Séta a budai hegyekben szakmai vezetővel.
Találkozó a Nyugdíjas Közösségi Ház előtt 9 órakor. Túravezető: Kincs Lajos.

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben
Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot.

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

Őrizd az egészséged!

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.

Táncos szombatok

Kímélő torna. Minden hétfőn és pénteken 8 és 10 óra között.
Görög tánc: minden hétfőn 15 és 17 óra között. Tanár: Tóth Gyuláné.
Hastánc: minden hétfőn 17 és 18 óra között. Tanár: Takács Tünde.
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész.
A zenés táncos délutánok 16 órától 19 óráig tartanak.

Ének A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó. Énekelj
velünk minden páros héten 11 és 12 óra között. Énektanár: Komáromy Éva.
Angol Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 12 és 18 óra között.

Fontos! Az aktuális járványhelyzet miatt a tervezett
program elmaradhat, hiszen az idősek védelmét
fokozottan szem előtt tartja a kerület vezetése. Ebben
az esetben a jelentkezőket értesíteni fogják a szervezők.

Királyerdei Művelődési Ház

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

Oktató: Várkonyi Ágnes.

Játékos délelőttök és délutánok

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
A nyitvatartás változása augusztus 30-tól: szerda 8.00-14.30,
péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-13.00, vagy csoportok számára
egyéb, előre egyeztetett időpontban.

VARRÓISKOLA WORKSHOP:
augusztus 26., csütörtök, 17-20 óra
bélelt hátizsák varrása

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZEPTEMBERTŐL INDULÓ
INGYENES PROGRAMJAINK

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

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.

Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között.

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

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

KEZDŐ VARRÓTANFOLYAM SZEPTEMBER 6-TÓL
4 alkalom, hétfőnként 18 -21 óra között
regisztráció: 06-30-849-9664 vagy noemi@idastyle.hu

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

Élettánc: kedd: 9.00-10.30
Hatha jóga: kedd: 10.00-11.00
Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00
Kézimunkakör: kéthetente péntek: 14.30-16.30.
Vezeti: Tóth Mária pedagógus
TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK
RG: hétfő, szerda: 16.15-17.15. Vezeti: Polákovics Rita
Kung-fu 2021. szeptember 2-tól. Hétfő, csütörtök: 18.30-20.00.
Vezeti Pataki Gábor

NYUGDÍJAS KLUB:
Időpont: szeptember 4., szombat, 15.00-18.00
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)
Szeptembertől jelentkezőket várunk pénteki időpontra latin cardiora és
kezdő társastáncra!
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)

A GÖRÖG DAL
NAPJA
SZABADTÉRI MÚ´SOR ÉS TÁNCHÁZ
A CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT
SZERVEZÉSÉBEN A MYDROS ZENEKARRAL
2021. SZEPTEMBER 3., 18-22 ÓRA
RADNÓTI MIKLÓS MÚ´VELÓ´DÉSI HÁZ

AUTENTIKUS GÖRÖG ZENE,
JELLEGZETES GÖRÖG ÉTEL- ÉS ITALKÍNÁLAT

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

Fashion dance: kedd, csütörtök: 16.00-17.00 kezdőknek; 17.00-18.00
haladóknak. Vezeti: Miskolczi Krisztina. A royaldancese@gmail.com
email címen várja a további jelentkezőket.
Ovisuli: Iskolaelőkészítő tanfolyam óvodásoknak szombaton 9-12-ig.
Jelentkezés: Szalai Dòra: 06-20-928-7275
Színjátszó: Veronilla Színi-és Alkotó Stúdió nyílt óra, bemutató 2021.
szeptember 4-e, 10 óra. Foglalkozások szombatonként: 9.00-12.00.
Stúdióvezető: Dévényi Judit
TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK
Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Hastánc: kedd, 18.00-19.00 kezdőknek; 19.00-20.00 középhaladóknak.
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. Információ és elérhetőség: alicebellydance@
yahoo.com Facebook: Alice Belly Dance
KLUBOK, KÖRÖK
AA Klub: szerda, 18.00–19.00
Íjászat: szeptember 4-én, 11-én, 18-án, szombaton: 9.30-12.30

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

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

CSEPEL 1956-OS CSEPELI
1944 BÜSZKESÉGPONT
ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

Kártyázni lehet minden kedden 10 és 18 óra között.
A sakkozni vágyókat hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra között várjuk.
Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy
a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet.
A pandémiára tekintettel a változtatás jogát fenntartjuk.
A meghirdetett programok látogatásához a Covid oltást igazoló kártyára
van szükséges, minden egyéb korlátozás jelenleg érvényét vesztette.

1214 Budapest, Vénusz u. 2. | tel.: 278-2757 | fax: 277-5232
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Csepeli
Bringás Nap

2021. szeptember 4., 10-14 óra
Radnóti Miklós Művelődési Ház

A tárlatok díjmentesen megtekinthetôek
augusztus 28-án, szombaton 10-16 óráig.
Vezetések 11 és 14 órától kezdôdnek.

Triál bemutatók, gyerek ügyességi pálya,
okos kerékpár verseny, bringaturmix,
trükkös bringák, pedálos járgányoki,
KRESZ teszt, Klímakuckó
A belépés díjtalan,
a programváltoztatás
jogát fenntartjuk!

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

A Szabó Magda Közös Közösségi Tér Galériája
szeretettel meghívja Önt és barátait

Bálint Ágnes
festőművész

Érzések és
hangulatok
című kiállításának megnyitójára
2021. szeptember 10-én, 18.00 órára

A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 azonosítószámú,
„Klímastratégia kidolgozása és klímatudatosságot erősítő
szemléletformálás Csepelen” című projekt keretében valósul meg.

Kohéziós Alap

A kiállítást megnyitja
Sipos Endre festőművész,
tanár, művészetfilozófus
Közreműködik zongorán
Nagy Csaba, a Fasang Árpád
Zeneiskola tanára
A kiállítás megtekinthető:
2021. szeptember 29-ig,
hétköznapokon 9-19 óráig,
szombaton 9-13 óráig.
Cím: 1214 Budapest,
Simon Bolivár sétány 4-8.
Kérjük, hogy kísérje figyelemmel
az aktuális járványügyi szabályok változásait.

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032
E-mail: szmagda.iroda@gmail.com
Honlap: csepelivaroskep.hu/szabomagda/
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NO.BA Klíma

+36 20 556 6908 I +36 30 970 7956
Klíma telepítés, karbantartás, tisztítás.
Rövid határidővel.

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

MŰSOR Augusztus 25., 18 óra: Dolce Italia – Mediterrán hangulatú olasz est a’60es, ’70-es, ’80-as évek olasz slágereivel. Töltsön egy önfeledt órát
az örökzöld olasz slágerek világában, ráadásul ingyenesen! A belépés díjtalan,
de regisztrációhoz kötött Regisztrálni lehet a csmo@csmoa.hu email címen.
Fellépők: Szegő Adrienn, Kurkó József Kristóf, Szabó-Szilágyi Éva,
Turpinszky Gippert Béla és a Latin Show Dance táncosai
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: 1000 forint/db.)
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

APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁS
________________________________________

OTTHONI munka! Termék összeállítások, borítékolások,
egyebek. Érdeklődni lehet: www.audiopress.nanoweb.
hu, ügyfélszolgálat:06-20-496-3980
________________________________________
SZOBAFESTŐT, mázolót, tapétázót, gipszkartonost, hidegburkolót
felveszünk. Tel: 06-20-998-2369
________________________________________
CSEPELI telephelyünkre acélszerkezeteket gyártó céghez
azonnali felvétellel keresünk műszaki előkészítőt (árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal) lakatost, heggesztőt.
Tel.: 06-30-981-1401, 06-30-349-1614
________________________________________
POLIETILÉN csomagolóanyaggyártó üzemünkbe keresünk
fizikai munkára gépbeállítókat 3 műszakos munkarendbe. 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.

KIADÓ LAKÁS

________________________________________
CSEPELEN 37nm-es, harmadik emeleti lakás kiadó.
Tel: 06-20-245-3856

SZOLGÁLTATÁS
________________________________________

EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejtését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő:
06-30-481-0590
________________________________________
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelősségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és környékén, valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231
________________________________________
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

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

FESTÉS-mázolás-tapétázás. Kőműves javítások, kisebb
munkák is. Kovács Gergely: 06-30-568-6255
________________________________________
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel.
06-20-264-7752

GYEREKSAROK

1. Kempingezők „lakása”

3. Folyadékot fogyaszt

TETŐDOKTOR
________________________________________

RÉGI hajlott tetők javítása, cseréje, beázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb javítások, SOS munkák: 06-30-622-5805, 06-20-492-4619

4. A Balaton vizét vezeti a Dunába

ADÁS-VÉTEL
________________________________________

5. Bölcsődei gondozónő

CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék készpénzért.
T.: 06-30-951-5322
________________________________________
ARANY-Ezüst, BRILLIÁNS 20.000FT/G (1 karáttól) ékszerek, 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, bizsukat, hangszereket, kitüntetéseket, könyveket, lemezeket,
ruhaneműt, szőrmét, teljes hagyatékot.
Tel.:
06-30-943-5583
________________________________________
KERTET gondozni vágyó fiatal pár nyaralót/hétvégi házat
venne Balaton/Velencei-tó vagy Szentendre/Dunakanyar
térségében
20 M Ft-ig. 06-20-454-9152
________________________________________
KEDVES Hölgyem, Uram! Hívjon bizalommal. Mindent
veszek, mindenféle régiséget, hagyatékot. A kiszállás
díjtalan. Tel: 06-30-461-7759
________________________________________
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhulladékot 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

1

2. Hőmérsékletet csökkent

2
3
4
5
6

6. –nél párja
7. Világos ellentéte
Rejtvényünk megfejtését
a középső oszlopban olvashatod!

8. A nap 12. órája

Előző rejtvényünk megfejtése: öttusa tábor

9. Szakács fiatal segédje

7
8
9

Sorsoltunk! A június 28-ai skandináv rejtvény nyertese: Labádi Gábor 1211 Bp., II. Rákóczi Ferenc út. A gyerekrejtvény nyertese: Csaba Dániel Tamás 1212
Bp., Kassai utca. Nyereményüket átvehetik szerkesztőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

IMPRESSZUM

CSEPELI MUNKÁSOTTHON

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2021. szeptember 3.

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 szeptember 8-án, szerdán jelenik meg.
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PROGRAMOK:
10 : 00
11 : 00
12 : 30
14 : 00

PoundFit edzés Tarnay Zsuzsannával
Ejtőernyőzés Moha bácsival a bohóccal
Varázslatos Bűvész Show Rolandoval
Engedelmes és őrző-védő bemutató
a Remekeb Kutyaiskolával
15 : 15 Musicalvarázs gyerekeknekCsepel Hangja előadásában
16 : 00 Naninski és Figaro Cirkuszi Kalandjai
17 : 00 JANICSÁK VECA
ELEKTROAKUSZTIK KONCERTJE

A BELÉPÉS
DÍJTALAN!

TOVÁBBI ÉLMÉNYEK:

Mesés környezetvédelmi útvesztő,
népi játszótér, állatbemutató, Exatlon-pálya,
Xbox-bajnokság, autós szimulátor,
kézműves-foglalkozások, arcfestés,
karikatúra-készítés, lufihajtogató bohóc,
láthatatlan kiállítás, 3D puzzle kiállítás
(A programváltoztatás jogát fenntartjuk.)
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A RENDEZVÉNYT A VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL RENDELKEZŐK ÉS A KÍSÉRETÜKBEN ÉRKEZŐ 18 ÉV ALATTIAK LÁTOGATHATJÁK.
CSALADI NAP CSH 209x277 OK.indd 1

2021. 08. 17. 10:36

