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kicserélve. „Örömünkre szolgál a két 
udvar teljes megújítása, az iskola bejá-
ratának megszépítése, valamint a szé-
kelykapu felállítása” – tette hozzá az 
intézményvezető. 

Az iskola nevében Juhász Katalin em-
lékül Papp Nika 5. osztályos tanuló 
rajzát adta át Csepel polgármesterének.  
A tanévnyitó végén elültették az első-
sök fáját. • AZS

Iskolakezdési 
támogatás: 
szeptember 15-éig 
még igényelhető 

2017 óta azok a csepeli lakcím-
mel rendelkező családok, akiknek 
gyermeke az adott év szeptembe- 
rében kezdi az általános iskola első 
osztályát, ha igényét benyújtja, 15 
ezer forintos iskolakezdési támo-
gatást kap az önkormányzattól. A 
határidőt idén az önkormányzat 
‒ a veszélyhelyzetre tekintettel 
‒ méltányosságból meghosszabí-
totta. Az iskolakezdési utalvány a 
szükséges űrlap leadásával szep- 
tember 15-éig még kérhető. A tá-
mogatáshoz szükséges űrlapot a 
polgármesteri hivatal családtámo-
gatási irodájának ügyfélszolgála-
tán lehet igényelni. Fontos, hogy 
a nem kerületi, illetve a nem ön-
kormányzati fenntartású óvodába 
járó gyerekek szülei vigyék ma-
gukkal ‒ személyes dokumentu-
maik mellett ‒ gyermekük iskolai 
felvételéről szóló igazolást is.  

Az ügyfélszolgálat (Petz Ferenc u. 
1–3.) teljes nyitvatartással várja az 
igénylőket. Hétfő: 8‒17.30; kedd: 
8‒15.30; szerda: 8‒16; csütörtök: 
8‒15.30; péntek: 8‒12 óra.

ISKOLA ISKOLA

Szeptember elsejétől 380 tanuló vehe-
ti birtokba a megújult Mátyás Király 
Általános Iskolát, ahol a központi tan-
évnyitó ünnepséget tartották. Az idén 
82 éves intézményben Juhász Kata-
lin intézményvezető nyitotta meg a 
2021/2022-es tanévet.

A Csepeli Gyermeksziget Program 
keretében, az iskolafelújítási projekt 
újabb állomásaként felújított iskola 
teljes beruházása közel 390 millió fo-
rint önkormányzati forrásból valósult 

meg – közölte Borbély Lénárd polgár-
mester beszédében.

A városvezető elsőként az első osztá-
lyosokat köszöntötte, akiket ‒ az elmúlt 
évek hagyományait követve ‒ látható-
sági mellénnyel ajándékoztak meg. 
Felhívta a szülők figyelmét a szeptem-
ber közepéig igényelhető tizenötezer 
forint értékű iskolakezdési utalványra, 
szólt még az iskolakezdés előtt indított 
járdafelfestési akciójukról, amelyek a 
gyerekek biztonságosabb közlekedését 

szolgálva a forgalmasabb gyalogátke-
lőhelyeknél a körültekintőbb áthala-
dásra figyelmeztetnek.

A legkisebb tanulókat az intézményve-
zető is köszöntötte. Röviden ismertet-
te, hogy megtörtént a főépület minden 
termében, a folyosón, tanáriban, torna-
teremben is a festés, a burkolat és ra-
diátorok cseréje, az épületek homlokzat 
festése. A földszinti helyiségek átszer-
vezésével két új öltözőt alakítottak ki, 
a bejárati szélfogó távnyitó ajtóval lett 

Tanévnyitó a Mátyás iskolában     

Elkerülhető 
balesetek
Az iskolakezdésre időzítve az ön-
kormányzat figyelemfelhívó akciót 

indított a gyerekek biztonságosabb 
közlekedése érdekében. Jól látható 
helyekre, iskolák közelébe, forgal-
masabb gyalogátkelőhelyekhez olyan 
szövegeket festenek fel, ami a körül-
tekintő átkelésre figyelmeztet: Nézz 

fel! Ne telefonozz! Sajnos időről időre 
történnek elkerülhető balesetek a gya-
logosátkelőknél, mert a gyerekek nem 
elég körültekintőek. A fiatalok zenét 
hallgatva sokszor fülhallgatóval köz-
lekednek, ami balesetveszélyes. 

Ilyen lett a felújított iskola

fotó: Tóth Beáta
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fotó: pixabay



4 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 5

„Összefogással erősítjük a csepeli fut-
ball-utánpótlást” – jelentette be Borbély 
Lénárd polgármester augusztus 16-án, 
a Béke téri stadionban. „Csepel önkor-
mányzata hat évvel ezelőtt életre hívta 
a Csepel Utánpótlás Sportegyesületet. 
A célunk, hogy minél több csepeli gyer-
mek focizhasson, a családjaik anyagi 
helyzetétől függetlenül. Köszönöm min-
denkinek, aki részt vett ebben a munká-
ban! Ma bejelentettük, hogy a Csepel 
FC Sportegyesület 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. 
A továbbiakban a jelenleg BLSZI-ben 
szereplő felnőttcsapatot is átvesszük, 
így az önkormányzatunk égisze alatt 
olyan futball bázist hozunk létre, amely 
reményt ad a régmúlt sikereihez való új-
bóli felzárkózáshoz. Minden olyan cse-
peli futball egyesületet szívesen látunk, 
aki egyetért azzal, hogy kerületi szinten 
az összefogásé a jövő. Hajrá Csepel! 
Hajrá gyerekek!” – zárta sorait Csepel 
polgármestere.

A kerületben több utánpótlás-futbal-
legyesület is működik, valamint Cse-
pelnek van a BLSZI-ben szereplő fel-
nőttcsapata is, akiknek jó esélyük van 
jövőre feljutni az NBIII-ba. Ezek közül 
két csepeli egyesület a közös folytatást 

választotta. Az önkormányzat égisze 
alatt működő Csepel Utánpótlás Spor-
tegyesület (CSUSE) az elmúlt években 
ellátta az összes óvodában a legkiseb-
bek fociedzését, valamint több mint 100 
igazolt játékossal is készülnek folyama-
tosan a mérkőzésekre, edzéseket tarta-
nak. Märtz János klubbelnök, UEFA 
ELITE YOUTH A lincences edző, a 
Csepel FC Sportegyesület (Csepel FC 
SE) vezetője több évtizede foglalkozik 
és táplálja a csepeli labdarúgást. Az 
általa vezetett utánpótlás-egyesület és 
az önkormányzati egyesület hosszas 

egyeztetések után döntöttek úgy és ír-
tak alá megállapodást, hogy a Csepel 
FC SE beolvad a CSUSE-ba. Így a jövő-
ben egy nagy egyesületként több mint 
250 gyereket fognak edzeni. Ennek a 
nagy egyesületnek a szakmai vezetője 
Märtz János lesz. A felnőtt, jelenleg 
BLSZI-ben szereplő férficsapat pedig 
része lesz ennek az új bázisnak. 

Érthetetlen reakció, 
megnyugtató folytatás 
A Csepel SC Alapítvány az összeolva-
dás és az egységes csepeli csapat létre-
hozásának a hírére már másnap bezárta 
kapuit a focista gyerekek és a felnőttek 
előtt. Az élet azonban nem állt meg, 
mert a CSUSE Hollandi úti bázisa, va-
lamint az önkormányzati műfüves pá-
lyák rendelkezésre álltak. A szülők és 
a gyerekek hangja, valamint a polgár-
mester kérése, a folyamatos egyezteté-
sek végül eredményesnek bizonyultak, 
mert szeptember elején a focisták visz-
szatérhettek a Béke térre. „Szerencsére, 
a tárgyalások és a józan ész eredmény-
re vezetett. Én is azt támogattam, hogy 
szülessen megállapodás a Béke téri sta-
dion használatáról, mert erre a stadion-
ra nagy szüksége van a két összeolvadó 
egyesületnek, hiszen a célunk és a felek 
akarata nem változott” – mondta el a 
polgármester, aki nyugalmat és sport-
szerű együttműködést kívánt a kerületi 
sportéletben mindenkinek.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

A Nők Magyarországért Klub és Csepel önkor-
mányzata közös kezdeményezésére – a Szeren-
csejáték Service Nonprofit Kft. támogatásával 
– egy rendhagyó, mintegy 500 négyzetméteres 
falfestés készül Csepelen, a Kossuth Lajos utca 
88-as szám alatti társasház tűzfalára, meg-
köszönve ezzel a koronavírus frontvonalában 
dolgozóknak azt a rendkívüli helytállást, amit 
a koronavírus-járvány alatti védekezés során 
tanúsítottak. „Nem lehetünk eléggé hálásak 
azoknak, akik a koronavírus elleni harc front-
vonalában küzdöttek. Azoknak az ápolóknak, 
orvosoknak, háziorvosoknak, mentősöknek, akik 
éjt nappallá téve, fáradtságot nem ismerve min-
dent megtettek a mi és szeretteink egészségéért, 
életéért. Ezzel a köztéri alkotással szeretnénk kö-
szönetet mondani mindazoknak, akik a pandémia 
legnehezebb időszakában is alázattal végezték 
munkájukat, hivatásukat. Köszönet illeti azokat 
a szülőket, tanárokat vagy épp lakóközösségeket, 
akik újból megmutatták mindannyiunknak, hogy 
mi magyarok, ha nagy a baj, akkor is képesek 
vagyunk összefogni” – fogalmazott Szentkirályi

Alexandra kormányszóvivő, a Nők Magyaror-
szágért Klub alapító tagja. „Büszke vagyok a 
csepeli kollégák helytállására is, akik végtelen 
türelemmel, kitartással tették a dolgukat. Olyan 
példás összefogást tapasztaltam, amit még 
soha. Ennek eredménye, hogy együtt sikerült 
leküzdenünk a járványt. Ha pedig kell, újra ösz-
szefogunk, hogy legyőzzük a vírust!” – hangsú-
lyozta Borbély Lénárd, Csepel polgármestere.

A falfelületre 400 liter kültéri falfesték és 40 liter 
alapozó kerül fel, a munkálatok előreláthatóan 
két hétig tartanak. A látványtervet és a falfest-
ményt készítő Színes Város Csoport főtitkára, 
Flór Péter elmondta: „Fontos számunkra ez a 
felkérés, hiszen panelházat festeni mindig kihívás. 
Az elmúlt 12-13 évben sok tízezer négyzetméter-
nyi falfestménnyel gazdagítottuk Budapestet, de 
a legtöbb projekt még mindig a belvárosban zaj-
lik, holott a főváros ma talán legizgalmasabb ke-
rülete Csepel, ahol az elmúlt évtizedekhez képest 
szembetűnő változások láthatóak.” Az óriás fal-
festés szeptember közepére készül el.

Köszönet a helytállásért

Összeolvadnak a csepeli 
labdarúgó-egyesületek

ÖNKORMÁNYZATUNK INGYENES DUNAI HAJÓ
KIRÁNDULÁSÁT AZ IDŐSEK NAPJA ALKALMÁBÓL 
IDÉN VÉGRE ISMÉT MEGRENDEZHETJÜK!
 

CSODÁLATOS BUDAPESTI PANORÁMA, KELLEMES 
ZENE ÉS VENDÉGLÁTÁS TESZI TELJESSÉ 
A PROGRAMOT.

TARTSON VELÜNK, VÁRJUK ÖNT IS SZERETETTEL 
EGY FELEJTHETETLEN KÖZÖS UTAZÁSRA!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Kedves Csepeli Nyugdíjasok!

A HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUMA:

2021. OKTÓBER 1.
JELENTKEZÉS:

2021. SZEPTEMBER 9–24. KÖZÖTT
(MUNKANAPOKON 10-TŐL 18 ÓRÁIG)

ÚJRA EGYÜTT!

HAJÓKIRÁNDULÁS 

A SZÉPKORÚAK NAPJÁN

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK
INGYENES!

SZEMÉLYESEN a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házban (Csepel, Kossuth Lajos utca 115.). JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
OKMÁNYOK: személyi- és nyugdíjas-igazolvány, lakcímkártya, védettségi igazolvány. (A jelentkezés során előnyben részesülnek azok, akik 
korábban még nem vettek részt ilyen rendezvényen.)

JELENTKEZÉS: 

NY_hajokirandulas_2021 OK.indd   1 2021. 09. 03.   14:26
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Augusztus 31-én átadták a Budapesti 
Komplex Szakképzési Centrum (BK-
SZC) Weiss Manfréd Kollégiumának 
felújított épületét, melyben negy-
vennégy vidéki birkózóegyesület-
ből nyolcvanhét sportoló is helyet 
kap – jelentette be Németh Szilárd, 
a Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) 
elnöke. Borbély Lénárd, Csepel pol-
gármestere is örömét fejezte ki hír 
hallatán, kiemelve: a fejlesztés úgy 
valósult meg, hogy a csepeli Kis-Du-
na- partot nem kellett beépíteni.

Németh Szilárd, a Kozma István Ma-
gyar Birkózó Akadémia (KIMBA) ala-
pítója avatta fel a teljesen felújított kol-
légiumi szobákat. Ez a helyszín talán a 
legjobb választás, ugyanis a sportolók 
nagy része éppen itt, a Weiss Manfréd 
iskolában tanul. A nyolcvanhét vidéki 
birkózó szeptember 3-ától költözhet be a 
KIMBA kollégiumának negyvenöt szo-

bájába. A gyerekek szívesen birkóznak, 
de 14 éves koruk után csökken a számuk, 
mert a lakóhelyük közelében nem tudják 
összehangolni a tanulást a sporttal. Ezen 
segít a KIMBA sportkollégiuma. 

Németh Szilárd először a csepeli birkó-
zócsarnok mellett szerette volna felépíte-
ni a KIMBA sportkollégiumát. A hely-
színválasztás azonban nagy vitát váltott 
ki. Az önkormányzat felmérést készített, 
melyből kiderült: a kérdésre választ adó 
csepeliek 80,7 százaléka támogatta sport-
kollégium létrehozását, ám 82,8 százalé-
kuk nem a csepeli Kis-Duna-parton.

Borbély Lénárd polgármester ezért kü-
lön örömmel fogadta és köszönte meg a 
fejlesztést: „ezeket a kollégiumi szállás-
helyeket úgy sikerült kialakítani, hogy a 
csepeli Kis-Duna-partot nem kellett be-
építeni, ezzel sikerült megvédeni. (…) A 
Kis-Duna-partot továbbra is természe-
tes környezetében kell megóvnunk, és 
ehhez széles összefogásra van szükség. 
Köszönöm a Kozma István Magyar Bir-
kózó Akadémiának, hogy meghallották 
a csepeliek hangját és megfelelő helyszí-
nen állami forrásból megoldották az ifjú 
akadémisták csepeli szállását!” – fogal-
mazott Csepel polgármestere. • CSA

Korábban a világ legjobb szakmája volt 
a címfestés, manapság azonban alig 
néhányan űzik – mondja Kányi József 
címfestő, történelmi festő, aki a Csepe-
li Városgazda Zrt. munkatársaként napi 
négy órában dolgozik dekorációs festő-
ként. Legutóbb a Szent Imre téren talál-
ható hetvenkét darab vármegyecímert 
újította fel mesteri munkával. Csepel 
közintézményeiben is felkérték művészi 
munkák elkészítésére. 

Kányi József 1981-ben végzett a Boká-
nyi Dezső Szakmunkásképzőben, s övé 
volt az utolsó előtti évfolyam, ahol cím-
festést tanítottak. A címfestésnek nagy 
hagyománya volt az elmúlt évszázadok-
ban, amikor a mesteremberek címere-
ket, cégtáblákat készítettek, különféle 
felületeket festettek fel aprólékos, kézi 

munkával. Napjainkban a grafikákat 
nyomtatással állítják elő, a kézi festés-
sel már csak néhányan foglalkoznak. 
Az igényes munkára ugyanakkor nap-
jainkban is komoly igény van. Kányi 
József legnagyobb mesterének Muray 
Róbert (1931–2009) festőművészt, a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem tisz-
teletbeli professzorát tartja, aki ráadásul 
Csepelen élt, és Csepel díszpolgára ki-
tüntetéssel díjazták. Az ő nevét viseli a 
Fenyves utcában található Muray Galé-
ria, amely 1989 óta fogadja a látogató-
kat. „Egy festő önképzéssel kitanulhat-
ja a címfestést, ha bővíti a tudását: jól 
kell ismernie például a betűtípusokat, 
betűarányokat, beosztásokat A címfes-
tés külön mesterség. Korábban számos 
épület hatalmas tűzfalát festették meg a 
megrendelő kívánsága szerint. Állványon 
dolgozva én is készítettem hasonlókat 
2000-ig, de az utóbbi 15-20 évben már 
alpinista technikával végzik ezt. Az utak 
mentén többdimenziós reklámtáblákat is 
felfestettem vállalkozóként, de ezek már 
nincsenek meg. A tűzfalakat is átfestették 
vagy bevakolták” – meséli. „Legutóbb a 
Csalitos utcai óvodában festettem fel ug-
róiskolát járdafelületre az óvónők elkép-
zelésének megfelelően. A járófelületekre 
öt rétegben kerül festék, és körülbelül két 
évig nem kell hozzányúlni; utána viszont 
érdemes felújítani” – mondja Kányi Jó-
zsef, aki a beszélgetésünk idején éppen a 
Fenyves utcai óvodában betűkkel, szá-
mokkal ellátott ugróiskolát festett fel a 

járdára különféle színekkel, ahogyan 
kérték. „Többféle formációt rajzolok fel, 
vannak benne labirintusok, ügyességi já-
tékok. A tervek között szerepelnek más 
csepeli munkák is, például köztárgyak 
dekorálása óvodákban, közterületeken” 
‒ teszi hozzá. 

Kányi József kiállításokra is készít ter-
mészeti, történelmi, szakrális témájú 
festményeket. Ezek között találhatók 
vadászati jelenetek, nevezetes történel-
mi események. • Cs. A. 

Birkózó sportkollégium:  
sikerült jobb helyszínt 
találni a Kis-Duna-partnál

A címfestés titkai

A csepeli Tejút parkot 2020. május 
19-én adták át, ám Budapest vezetése 
mintha szándékosan hagyná azt tönk-
re menni. A virágok helyét átveszik a 
gyomnövények, a főváros továbbra sem 
kapcsolja fel a közvilágítást, a sötétben 
a berendezéseket szétverik. A csepeli 
önkormányzat többszöri kérésére sem 
történt intézkedés: Karácsony Gergely 
és a fővárosi politikai vezetés – úgy 
tűnik – a kampány miatt nem érnek 
rá dolgozni. Borbély Lénárd polgár-

mester a fővárosi közgyűlés legutóbbi 
ülésén is kifogásolta a park helyzetét. 
A Hír Tv-nek Ábel Attila csepeli alpol-
gármester és Balogh Ernő, a Tejút park 
körzetének önkormányzati képviselője 
adtak interjút a több mint egy éve meg-
oldatlan fővárosi problémákról. 

Továbbra sem törődik a főváros a Tejút parkkal

Az televízió beszámolóját 
itt tekinthetik meg: 

A nyolcvanhét vidéki birkózó szeptember 3-ától költözhet 
be a KIMBA kollégiumának negyvenöt szobájába

Németh Szilárd, a Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémia (KIMBA) alapítója avatta 
fel a teljesen felújított kollégiumi szobákat

Kányi József

Ugróiskola a járdán
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fotó: Hajdú Ágnes
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Az augusztus 20-ai önkormányzati 
rendezvénynek a hagyományoknak 
megfelelően ismét a Daru-domb adott 
otthont. Az ünnepség méltó alkalom 
volt arra, hogy Borbély Lénárd polgár-
mester átadja azokat a kitüntető címe-
ket, amelyeket az elmúlt másfél évben 
a járvány miatt a kitüntetettek nem tud-

tak ünnepélyes keretek között átvenni. 
Először Kaltenecker Antalné és Kalte-
necker Antal, a Csepeli Svábok Szabad 
Kulturális Egyesületének alapító tagjai, 
Kálmán György énekes, valamint Nóg-
rádi László kerékpárkonstruktőr vehet-
te át a Csepel Örökség Díjat, amelyet 
tavaly október 23-án ítélt oda nekik a 
képviselő-testület. (Róluk 2020. októ-
ber 21-ei számunkban olvashattak bő-
vebben.) Idén március 15-én lett Csepel 
Szolgálatáért díjas Dr. Baktay Csaba, a 
csepeli kormányhivatal vezetője, Metz 
Tímea ágazatvezető, dr. Rencsár Éva 
orvos, Schönek Alfréd és Márta, a Se-
gítség Köve Alapítvány vezetői, a XXI. 
Kerület és Környéke Mentőalapítványa, 
valamint Tóth János, a Dél-pesti Tan-
kerület igazgatója, akik szintén augusz-

tus 20-án vehették a kitüntetéseket. Dr. 
Baktay Csaba és Tóth János bejelentet-
ték: a díjjal járó pénzjutalmat felajánl-
ják a csepeli Covid-árváknak, valamint 
a Csepeli Gyermekekért Alapítvány 
részére. Mivel idén július 18-án elma-
radt a Csepel születésnapja alkalmából 
tartott önkormányzati rendezvény is, 
ahol a díszpolgári címeket átadják, erre 
is most került sor. Dr. Dobák András, 
a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat fő-
igazgató-főorvosa és Rizmajer József, 
a Rizmajer Sörház tulajdonosa vehette 
át Borbély Lénárdtól a díszpolgári ki-
tüntetést. Rizmajer József a díjjal járó 
juttatást a két csepeli Covid-árvának 
ajánlotta fel. 

Klímakuckó 
Ligeti Ágnes, a Radnóti Miklós Mű-
velődési Ház vezetője kérdésünkre el-
mondta, a klímakuckó programjait az 
Európai Unió Kohéziós Alapjának klí-
mavédelmi pályázatán elnyert forrásból 
finanszírozták. A gyerekek és felnőttek 
számára egyaránt érdekes feladatok az 
új kenyér ünnepéhez kapcsolódtak, 
szorosan kötődve a klímavédelem té-
májához. A felnőttek kvíz formájában, 
a gyerekek játékos feladatokkal fontos 
ismereteket szerezhettek az ételpazar-
lás káros hatásairól és arról, hogyan 
érhetjük el, hogy minél kevesebb étel-
maradék keletkezzen otthon. 

Íj, tarsoly, tegez
Az Árpádnemzetség Hagyományőrző 
és Kézműves Egyesület idén ünnepelte 
fennállásának tizenötödik évfordulóját. 
Galántai Gábor, az egyesület vezetője 
érdeklődésünkre elmondta, 2006-ban, 
Baracskán alapította meg a helyi íjász-
csapatot. „Eleinte a saját házam kertjé-
ben gyűltünk össze, később kaptunk a 

baracskai önkormányzattól egy 
nagyobb területet, ahol minden va-

sárnap háromórás edzést tartunk. Az 
érdeklődök nemcsak az íj kezelését és 
használatát tanulhatják meg, hanem 
annak karbantartását is, valamint az 
akkor szintén fontos harcászati formát, 
a botvívást is elsajátíthatják. Olyan tra-

dicionális íjakat használjuk, amelyeket a 
hunok és az avarok is forgattak a kezük-
ben” – fogalmazott Galántai Gábor. Az 
egyesület tagjai a kézművességben is já-
ratosak: maguk készítik a tarsolyokat, a 
tegezeket és a láncingeket is. • Lass Gábor

Támogató:

ÜNNEPÜNNEP

Államalapítás ünnepe a Daru-dombon Mintha viharba 
tekintene 

Túlzás nélkül állítható, hogy az 
idei ünnepség legnagyobb sike-
rű látványossága Monostori Fe-
renc Szent Istvánt megörökítő 
homokszobra volt.  

A kőszobrászként végzett 
Monostori Ferenc szob-
rászművész kortárs rea-
lista stílusban alkot egész 
alakos bronzszobrokat, 
amelyeket egy csepeli ön-
tödében szokott kiönteni. A 
Csepelen felnőtt művész 2003-
ban kezdett el homokkal dolgozni, 
de jégszobrokat is készít. A Szent 
István-portré hat napig készült, 
mintegy hatvanórás munka során. 
„Az ihletet a klasszikus Szent Ist-
ván-szobrok nyújtották, de a kissé 
előre bukó arc, a zilált tekintet már 
saját elképzelés alapján született. 
Próbáltam úgy ábrázolni Szent 
Istvánt, mintha egy viharba tekin-
tene bele, ezért a haját úgy formáz-
tam, mintha szél fújná hátrafelé” 
– mondta kérdésünkre a szobrász. 
A szobor előkészületi munkálatai-
val kapcsolatban megtudtuk, hogy 
a homokot előbb ipari döngölőbé-
kával egy faszerkezetbe, kalodába 
tömöríti, és ezután lehet faragni. 
A szobrot folyamatosan locsolni 
kell, majd a végén egy vízbázisú 
fixálóval permetezni, amelynek 
köszönhetően ellenáll az időjárás 
viszontagságainak, így a Szent 
István-szobor a téli fagyoktól füg-
gően akár decemberig, januárig is 
megmaradhat a Daru-dombon.

Pénzadomány 
Covid-árváknak

Példaértékű felajánlást tett Rizma-
jer József vállalkozó, aki az állam-
alapítás ünnepén kapott díszpolgá-
ri címmel járó ötszázezer forintot 
olyan családoknak adományozta, 
ahol az egyik szülő elhunyt a koro-
navírus-járványban. Fazekas-Papp 
Nikolett háromgyermekes édes-
anya és Kovács Tamás, kétgyerme-
kes édesapa személyesen a díjazot-
tól vették át a pénzadományt. 

A Csepel belvárosában élő csalá-
dok ez év tavaszán vesztették el 
szerettüket. Nikolett kérdésünk-
re elmondta: rendkívül nehezen 
feldolgozható helyzetbe kerültek, 
de meg kell tanulniuk vele együtt 
élni, bármennyire fájdalmas is. 
Az édesanya arról is szólt, hogy 
a HSZI Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálatától a sok támogatáson 
túl lelkileg is segítséget kaptak. 

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: Tóth Beáta
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Virágágyások
Idén tavasszal is beültették a csepeli 
virágágyásokat a Városgazda mun-
katársai, 19 ezer egynyári és évelő 
növénnyel, melyek a viharok és a jég-
verés ellenére jól fejlődtek. Többek 
között bársonyvirág, kanna, verbéna, 
kúpvirág, begónia, catarantus, lisztes 
zsálya és díszfüvek kerültek az Ady 
Endre utca–Kossuth Lajos utca sarká-
ra, a Béke és Szent Imre térre, a Szent 
László lakótelep buszfordulójához és 
az üzletközponthoz is.

Ismét működik a szűrőbusz
A betegek számának növekedése indokolttá tette, hogy a 
szűrőbusz ismét munkába álljon a Csepeli Piac parkolójá-

ban. A szűréseket kedden és csütörtökön 9 és 16 óra között 
lehet igénybe venni. A feltételek maradtak a régiek, a díj-
mentes teszteléshez az Elektronikus Egészségügyi Szol-
gáltatási Térbe feltöltött háziorvosi beutaló szükséges.

Csepel új díszpolgárai

Dr. Dobák András, a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat főigazgatója: „Meg-
lepetésként ért az elismerés, nem számí-
tottam rá, megható 
volt. A frakció egy-
hangúlag megsza-
vazta a díszpolgári 
címet, ami szintén 
jólesett. A díjat 
munkatársaimnak 
is köszönhetem, hi-
szen amit az oltá-
sok szervezésben, 
a járvány alatti védekezésben elértünk, 
nem csak az én érdemem. Olyan csapat 
vesz körül, akikkel jó együtt dolgozni.”

Rizmajer József, a Rizmajer Sörház tu-
lajdonosa: „Az elismerés nagyapámnak 
és édesapámnak is szól, akik ötven éven 
át dolgoztak Csepelen. Nélkülük nem 
tudtam volna eljutni a díszpolgári címig, 
ezért ez egyben az ő munkájuk elismeré-
se is. Habár Óbudán születtem, de itt ne-
velkedtem, mindig büszke voltam csepeli 
származásomra és a keresztény-konzer-
vatív értékrendemre. Csepeli lokálpatri-
ótának tartom magam, ezért is tüntetem 
fel több terméken, promóción Csepel 
logóját. A sörfő-
zés népszerű szak-
ma, de ezt is lehet 
rosszul művelni. A 
díjjal megerősítést 
kaptam, hogy jól 
végzem a munká-
mat és jó irányba 
tart a vállalkozás.”

Csepel Szolgálatáért díjak
Dr. Baktay Csaba György, a csepeli 
kormányhivatal vezetője: „Megtisz-
telőnek érzem, hogy előterjesztettek, a 
képviselő-testület pedig megszavazta a 
díjat. Úgy érzem, 
az egész kormány-
hivatal munkáját 
ismerték el ezzel. 
Évi 130 ezer ügy-
felet fogadunk, 
akiknek a túlnyo-
mó többsége elége-
detten, sok esetben 

jókedvűen távozik tőlünk az ügyintézése  
után. Mindez köszönhető annak, hogy 
munkatársaim felkészültek, udvariasak 
– mindig arra törekszünk, hogy a hiva-
talokról kialakult előítéleteket megcáfol-
juk. Az apparátus a covid elleni védeke-
zésben és az oltások megszervezésében 
is eredményesen vett és vesz részt napja-
inkban is. Örömmel tölt el, hogy a XXI. 
kerületi kormányhivatal vezetőjeként a 
csepeliekért dolgozhatok.”

Metz Tímea ágazatvezető: „Nagy 
megtiszteltetés számomra, hogy a dí-
jazottak között lehetek. Természetesen, 
mint minden elismerésben, úgy ebben 
is, a munkatársaim legalább annyi-
ra részesek, mint én. A járvány idején 
mindannyian munkakörükön túl is vé-
gezték a sokszor extrém feladatokat. 
Amikor megtudtam, hogy elismerésben 
részesülök, munkatársaimon kívül a 
családomra gondoltam, akik segítették 
azt, hogy magam is helyt tudjak állni. 
A díjjal járó elis-
merés megerősít 
abban, hogy a cse-
peliekért végzett 
mindennapi mun-
kámat töretlenül 
folytassam, köszö-
nöm, hogy ennek 
részese lehetek!”

Schönek Alfréd és Schönek Márta, 
a Segítség Köve Alapítvány vezetői: 
„Nem számítottunk a díjra, mindannyi-
an nagyon örülünk neki. Az elismerés 
az alapítványunk egész csapatának szól, 
akik között segítők, önkéntesek végzik a 
jótékonysági munkájukat harminc éve. 
Mindenki ingyen, a saját szabadidejé-
ben dolgozik. Köszönetet és tiszteletet 
érdemelnek a tevékenységükért. Az or-
szág tizenegy megyéjében, de főleg Cse-
pelen végezzük a munkánkat. Most az 

iskolakezdésre készülünk, ennek során 
egyebek közt írószereket, tisztálkodá-
si eszközöket osztunk szét a rászoruló 
csepeli családoknak. Szeptember elején 
kifestjük a csepeli anyaotthon egyik szo-
báját, a kis csapatunk már készen áll a 
munkára.” 

Dr. Téglásyné dr. Rencsár Éva bőr-
gyógyász szakorvos: „Nagyon jól esett 
a díj, igazán meg-
hatott. A családom 
is örömmel fogad-
ta az elismerést. 
Az önkormányzat 
nagyon szépen 
megszervezte az 
augusztus 20-ai 
ünnepséget. De-
cember 16-án lesz 
negyven éve, hogy Csepelen dolgozom, 
korábban Budáról jártam a kerületbe, 
az utóbbi időben viszont Gyermelyről. 
Fontos számomra az erkölcsi elismerés, 
különösen a betegek részéről, akik szó-
ban és írásban is gratuláltak nekem. A 
díjátadó után, a Daru-dombon is oda-
jöttek hozzám néhányan, hogy meg-
kérdezzék: ugye, továbbra is rendelni 
fogok? Természetesen folytatom a mun-
kámat és ezután is mindenkit ellátok. Én 
azért lettem orvos, hogy mindenkin se-
gítsek, akin tudok.”    

Tóth János, a Dél-pesti Tankerüle-
ti Központ vezetője: „Természetesen 
óriási megtiszteltetés olyan elismerést 
kapni, amelyet a 
lakóhelyem, Csepel 
szolgálatáért ítél-
nek oda. A kerület 
közéletében végzett 
tevékenységem a 
család, a közvetlen 
és az iskolákban 
dolgozó kollégák 
nélkül nem lehetett 
volna eredményes. A díj javaslattételénél 
figyelembe vették a járvány idején vég-
zett munkámat is. Köszönöm mindenki-
nek a segítségét, és bízom abban, hogy 
nyugodtabb tanévet kezdhetünk.”

A teljes cikkek a Csepeli Hírmondó 
közösségi oldalán olvashatók.

ÜNNEP AKTUÁLIS

Ötödik alkalommal rendezték meg a 
Három Nemzet Táncestjét a Csepeli 
Szurkolói Arénában. Augusztus 17-
én este a közösségi tér megtelt a Len-
gyelországból érkező Lublini Gyermek 
Néptáncegyüttes, a Tököli Délszláv 
Nemzetiségi Együttes és a házigazda 
Csepeli Kistáncos Alapítvány Kis-
Csepel és a Csepp Csepel Táncegyüt-
tes fellépőivel. A Szent István ünne-
péhez kapcsolódó táncműsor Kreiszné 
dr. Paál Sára ötlete nyomán évről évre 
megvalósul Csepelen. 

Pálvölgyi Kristóf mezőföldi kanásztán-
ca nyitotta a programot, majd a lengyel 
gyermektáncosok és a szerb-horvát 
színpompás népviseletű ruhákba öl-
tözött fellépőit láthatta a közönség. A 
szervezők játékos tánctanulásra invitál-
ták az érdeklődőket a vendég táncegyüt-
tesek vezetésével, valamint a gömöri 
és moldvai tánclépések elsajátításába is 
bekapcsolódhatott bárki. A táncprogra-
mokat követően Pap Nika és Lili bolgár 
népdalokat énekeltek. A táncest végén 
gasztronómiai bemutatóval és kóstoló-
val kedveskedtek a vendégeknek. 

Hazai és külföldi néptáncosok az arénában

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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Indul a suli, indul a buli címmel nyár-
búcsúztató családi napot  tartottak 
szep-tember 5-én a Csepeli Napközis 
Táborban. A felújított létesítményt jú-
lius elején vehették birtokba a gyere-
kek. A nyárzáró esemény változatos 
színpadi programokkal, izgalmas já-
tékokkal várta a családokat. 

A rendezvény egyik legnépszerűbb 
helyszíne a felfújható exatlonpálya 
volt, ahol egész nap nagy volt a nyüzs-
gés, csakúgy, mint a hatalmas mászó-
falnál. A gyerekek körében nagyon 
kedvelt volt a népi játszótér és az ál-
latbemutató is, de sokan bolyongtak 
a mesés környezetvédelmi útvesztő-
ben is. A Fővárosi Közterület-fenn-
tartó sátránál az érdeklődők többek 
között megismerkedhettek a szelektív 
és kommunális hulladékgyűjtéssel. 
„A felnőtteknek és gyerekeknek szóló 
sokszínű kiadványokon keresztül pedig 

a komposztálással és a hulladékudva-
rokkal is” – mondták el az FKF kom-
munikációs munkatársai, Botika-Ko-
vács Andrea, Dobák Judit Piroska és 
Simon Dóra, akik a rendezvény egész 
ideje alatt várták a látogatókat. Buda-
pesten jelenleg két Szemléletformáló 
és Újrahasználati Központ működik, 
a XV., illetve a XVIII. kerületben. 
Ugyanakkor szót ejtettek a hulladé-
kudvarokról is, ahol a háztartásban 
keletkező veszélyes, speciális keze-
lést igénylő, valamint a csomagolási 
hulladékok átvételét végzik. Jelenleg 
17 ilyen udvar üzemel Budapesten, az 
egyik Csepelen.

Láthatatlan kiállítás, 
színpadi programok
A szabadtéri programok mellett a 
pavilonokban konzolbajnokság zaj-
lott, ahol a szereplőket a Maroni Kft. 
gesztenyés desszerttel jutalmazta. Az 
autós szimulátorjáték is sokak érdek-
lődését felkeltette. A 3D puzzle-kiál-
lításon híres épületek, például a firen-
zei dóm, a sydney-i operaház mellett 
állat-, autó- és hajómakettek is megte-
kinthetőek voltak. A Láthatatlan kiál-
lítás is rendkívül népszerű volt, bárki 
kipróbálhatta, hogyan tud tájékozódni 

fehér bottal egy labirintusban, ugyanakkor a Braille-írás-
sal, Braille-ábécével is megismerkedhettek a látogatók. 

Már a program elején sokan csatlakoztak Tarnay Zsuzsa  
poundfit edzéséhez, de a bohóc- és a bűvészbemutatóra is so-
kan voltak kíváncsiak. Délután a Remekeb Kutyaiskola tar-
tott engedelmességi bemutatót, majd a Csepel Hangja előa-
dásában musicalválogatást hallgathatott meg a közönség. Az 
egész napos programot Janicsák Veca elektroakusztik kon-
certje zárta. • PE                                                   Támogató:

Nyárzáró program 
a napközis táborban „FOGADJ ÖRÖKBE 

EGY FÁT!”
FELHÍVÁS

TISZTELT CSEPELI LAKOSOK!
Önkormányzatunk idén ősszel egy új lakossági faültetési kezde-
ményezést indít „Fogadj örökbe egy fát!” címmel.

A kezdeményezés célja, hogy a Csepeli Zöld Sziget Program 
keretében a kerület lakóit is ösztönözzük a környezetükben lévő 
fák gondozására és újabb fák ültetésére, természetesen az utca-
képhez igazodva.

Azon háztulajdonosok vagy társasházi lakók jelentkezését 
várjuk, akik közvetlen lakókörnyezetük szépítésében aktívan 
szeretnének részt venni.

A kijelölt helyszínekre az igényelt fákat, az elültetésükhöz szük-
séges gödör kiásását, a talajcserét, a tápanyagpótlást, a tám-
rúdhoz való kikötözést és a szalagozást a Csepeli Városgazda 
Közhasznú Nonprofit Zrt. kollégái 2022. március végéig végzik el. 
A fák öntözését és ápolását a következő évekre az örökbe
fogadókra szeretnénk bízni.

A Városgazda kertész szakemberei a fák gondozásával kapcso-
latban felmerülő kérdésekre szívesen adnak választ és tanácsot, 
továbbá nyomtatott tájékoztatót is biztosítunk a programban 
részt vevők számára az egyes fák gondozási igényeiről.

Hiszek benne, hogy fa-örökbefogadási programunk 
segítségével és az itt élők lelkiismeretes oda-
figyelésével még szebb, még zöldebb környe-
zetben élhetünk.

Együtt még többet tehetünk Csepelért!

C SEPEL

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

A jelentkezési lap beszerezhető a Csepeli Városgazda Köz
hasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálata 1es ablakánál vagy 
letölthető a www.csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu 
weboldalakról.

A kitöltött jelentkezési lap benyújtható személyesen a 
Csepeli Városgazda ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási idő
ben (https://varosgazda.eu/ugyfelszolgalat/) vagy elektro
nikusan a fogadjorokbe@varosgazda.eu email címen.

A JELENTKEZÉSI LAPOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

2021. OKTÓBER 12.

FA_orokbefogadas_CSH_allo1per2 OK.indd   1 2021. 09. 06.   14:43

fotó: Tóth B
eáta



14 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 15

Nagyszalontáról érkező gyerekek a 
Móra iskolásokkal Érsekvadkerten 
táboroztak. Az összesen harminc 
diákot és kísérőiket Morovik Attila 
alpolgármester köszöntötte még az 
indulás előtt. 

A határon túli és a csepeli gyerekek 
találkozása pályázati forrásból jö-
hetett létre. A Móra iskola Égbelátó 
Alapítványa a Nemzeti Tehetség 
Program keretében két és fél mil-
lió forintot nyert az Ápoljuk együtt 
magyarként kézműves hagyomá-
nyainkat! nevű pályázaton. 

A nagyszalontai Sinka István Kéz-
műves Egyesülettel együttműköd-
ve szerveztek tehetségtábort a 10–
14 éves korosztálynak augusztus 
közepén. A kézműves tehetségtá-
borban ‒ többek között ‒ szövéssel, 
mézeskalácsok díszítésével, csu-
héfigurák készítésével és bőrdísz-
művek gyártásával ismerkedhettek 
a gyerekek, kirándultak a balassa-
gyarmati Palóc Múzeumba is.  

A táborozó gyerekek így vallottak 
élményeikről:

Kurucz Zsófia (Móra iskola): Egy 
szép hetet tudhatok magam mögött. 
Az új barátok és a felfedezés mellett 
a tájház és a régi élet bemutatására 
szervezett programok a kedvence-
im voltak, és a kézműveskedés is 
nagyon tetszett. Nagyon jó tábor 
volt, örökre a szívembe zártam.” 

Mihyt Kimberly (Nagyszalonta): 
„Nagyon jól éreztem magam. Kü-
lönösen tetszett, mikor a tájházat, 
a múzeumot, a templomokat néztük 
meg, mert nagyon szeretem a tör-
ténelmi dolgokat. Köszönöm azt a 
sok mindent, amit ez a tábor adott: 
jókedvet, tudást, barátokat, szóra-
kozást, örömöt és szeretetet.”

CIVIL ÉLET CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Mai irgalmas 
szamaritánus
Az evangélium egyik legismertebb törté-
nete az irgalmas szamaritánusé. Ő abban 
példa, hogy átlépi a bajba jutott ember és 
a közte lévő távolságot és könyörül rajta. 
De vajon ma is történhet ilyen? Augusz-
tus elején mintha valósággá vált volna ez 
a történet: Egy ember ment alá, no nem 
Jeruzsálemből Jerikóba, mint az evangé-
liumban, hanem Lengyelországból Bul-
gáriába. Paradicsomot szállított. Nem is 
szamárháton, hanem kamionnal. Míglen 
Abaúj vármegyében, Novajdiránynál 
árokba dőlt. Nem rablók miatt, mint Jé-
zus példájában, hanem valószínű önhi-
bából. A történet szerint ment vala az 
úton a hatóság, aki megállapította, hogy 
forgalmi akadályt nem képez ‒ majd to-
vábbment, s lengyel–magyar barátság 
ide, közös történelem oda, egyébként 
sincs ma országunkban jogszabály ilyen 
esetekre… Aztán sokan mentek még 
az úton, akik szintén elkerülték, és mai 
„jó” szokás szerint lefényképezték és 
feltöltötték a közösségi oldalra. Így lett 
látványosság a földön fekvő kamion, és 
a több napja benne élő, sérült kezű sofőr. 
Végül arra járt egy mai irgalmas „sza-
maritánus”: egy, a helyi iskolában taní-
tó tanárnő képében, aki mentőt hívott, 
mentőakciót szervezett, s mintha valami 
gát szakadt volna át a mai közönyös, túl-
szabályozott, magába fordult, anyagias 
világunkban, hirtelen sokan akartak se-
gíteni. Étellel, itallal, tisztálkodási lehe-
tőséggel, traktorral. Több kamionmentő 
cég érkezett, akik több órai munkával 
talpra állították és kihúzták az árokból. 
De volt, aki alkatrészt, szerelési segítsé-
get ajánlott fel. Egy helyi telephely pedig 
befogadta a járművet, hogy a tulajdono-
sa meg tudja javítani. Végül kilenc nap 
után hazaindulhatott a családjához. – Jé-
zus pedig így szólt: „Eredj el és te is ha-
sonlóképpen cselekedjél.”

Temesvári Imre, Csepel-királyerdői Reformá-
tus Egyházközség

Tehetségtábor 
Érsekvadkerten

Fügés kert 
Csepelen
Kovács Györgyi 1984 óta él Királyer-
dőben. Imád kertészkedni, rajong a ter-
mészetért, 188 négyszögöles kertjében 
túlzás nélkül szinte minden zöldség és 
gyümölcs megterem. Hosszú évek óta 
fügefákat is nevel, az első facsemetéjét 
több mint húsz évvel ezelőtt Nagyma-
rosról hozta Csepelre. Ma már 18 fü-
gefája van, négy éve pedig eladásra is 
kínálja az ízletes gyümölcsöt.

„Sokáig a IX. kerületben, egy második 
emeleti lakásban éltem. Miután férjhez 
mentem, a XVII. kerületben kezdtünk 
építkezni. Apósomtól les-
tem el a kertgondozás for-
télyait, neki köszönhetem a 
kert szeretetét. A válásom 
után költöztem Csepelre” 
‒ meséli Györgyi, aki iro-
dában, iskolákban és var-
rónőként is dolgozott, de 
a kertészkedés meghatá-
rozó pont lett az életében. 
Örömmel vezet végig a 
kerten, mely szorgalmas 
munkája révén az elmúlt 
évtizedekben folyamato-
san gyarapodott, bővült. 
„Van citromom, szőlőm, ki-
vim, eprem, májusi cseresz-
nyém, alma- és körtefám, 
többféle barack, szilva és 
szelídgesztenyém, fekete és 
piros ribizlim is. A mandu-
lafám sok törődést igényel, 
egy kicsit kényes. Minden 
fának tudom a nevét, szá-
mon tartom, melyik növény 
mikor került a kertbe, sok 
magról kelt ki. Imádom a 
gyönyörű virágaimat is” 
‒ mutat a ligetszépére, a 
magnóliára és a leanderre, 
de a napraforgó is a kert 
méltó dísze. Rengeteg fű-
szer- és gyógynövény is 
megtalálható itt, csakúgy, 
mint a spenót, a tök, a pap-

rika vagy a paradicsom. A fügefák mö-
gül egy-egy madárijesztő kandikál ki.

Jótékony hatású gyümölcs
„Több mint húsz éve meglátogattam 
egy barátnőmet Nagymaroson. A szom-
szédjában volt egy gyönyörű nagy 
füge, onnan telepítettem ide az első fá-
mat” ‒ mesél a kezdetekről. „Aztán 
az évek során megtapasztaltam a füge 
egészségre gyakorolt jótékony hatá-
sait is. Az ókori rómaiak a legyengült 
szervezet erősítésére használták, de a 
bélműködésre is kedvező hatással van. 
Tele van vitaminnal, nyomelemekkel, és 
antioxidáns hatású. Többek között A-, 
B1-, B3-, B6- és C-vitamint, káliumot, 
kalciumot, magnéziumot, vasat, cinket is 
tartalmaz. A fügetermesztés igazi szere-
lem lett” – mondja Györgyi. Miközben 

körbevezet, folyamatosan ténykedik, 
meg sem áll, összegyűjti az elszáradt 
leveleket, megigazgatja az ágakat, el-
lenőrzi a termést. „Valaha méhészked-
tem a férjemmel, a metélőfokhagymát és 
az édesköményt szeretik a méhek, ezért 
ültettem, a torma nagyon jó a monília 
ellen, a büdöske pedig elzavarja a boga-
rakat. Idén sok volt a poloska és a tetű. 
A fügének eddig nem volt kártevője, de 
sajnos mostanában néha lerágják a mo-
lyok. Ürömteával szoktam permetezni, a 
többi növénynél pedig a körömvirágot 
és a zsurlót is bevetem.”

Vegyszermentesen
Györgyi minden kert körüli munkát 
maga végez, mindennap ötkor kel, 
egész nap kint van, a nagy melegben 
naponta kétszer locsol. Kiváltotta az 

őstermelői igazolványt is. 
Három unokája rajong az 
eperért és a spenótért, lá-
nya a szőlőt és a fügét ked-
veli. Györgyi mindig friss, 
vegyszermentes zöldség-
gel, gyümölccsel látja el a 
családot. Pár éve pedig fü-
getermését eladásra is kí-
nálja, de a kertgondozással 
kapcsolatban is szívesen 
ad tanácsot. „Nemcsak a 
környékről, de Törökbá-
lintról, Érdről és Maglód-
ról is jönnek hozzám fügét 
vásárolni, nagy szeretettel 
fogadom az ide érkezőket. 
Kétszer érik a füge, au-
gusztus 20-a után indul 
be a termés – ez időjárás 
függvénye –, de várhatóan 
egészen október végéig el-
érhető lesz.” Ahogy Györ-
gyi fogalmaz, a kertészkés 
rengeteg energiát, szere-
tetet ad számára. A fák, 
tuják, bokrok, virágok me-
sélnek, éreznek. „A Föld 
vigyáz rád, ha te is vigyá-
zol rá” ‒ vallja.

Fügevásárlás esetén az 
alábbi telefonszámon ér-
deklődhetnek: 06-30/724-
2369. • Potondi Eszter

Kovács Györgyi 
királyerdei kertjében

fotó: Tóth B
eáta
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Az ősz első hétvégéjén, napsütéses idő-
ben tartották meg a Csepeli bringás na-
pot a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
előtti téren, amelyet az intézmény má-
sodik alkalommal rendezett meg. Ligeti 
Ágnes, a Radnóti Miklós Művelődési 
Ház vezetője kérdésünkre elmondta, a 
rendezvény célja a szemléletformálás és 
a kerékpáros-közlekedés népszerűsítése 
játékos formában. „Egy ilyen rendezvény 
kapcsán mindenki elgondolkodhat azon, 
hogy ha lehetősége van rá, akkor a jö-
vőben az autó helyett inkább kerékpárral 
közlekedjen” – mondta.  

A fenntartható közlekedés jegyében 
berendezett Klímakuckóban kreatív 
feladatok várták az érdeklődőket. A 
kézműves-foglalkozások is kötődtek a 
kerékpározáshoz: a gyerekek bicikligu-
miból készítettek különféle használati 
tárgyakat. A gazdag programkínálatú 
rendezvényre látogatók különféle két-, 
illetve négykerekű járműveket próbál-
hattak ki. A legkisebbek az ügyességi 
pályán tehették próbára kerékpáros-ké-
pességeiket, míg a nagyobbak a köz-
lekedési kvízeken tesztelhették tudá-
sukat. A bátrabbak benevezhettek egy 

páros versenyre, ahol fixen rögzített 
kerékpárokon, egy virtuális pályán 
tekerve kellett legyőzni a másikat. A 
szervezők gondoltak arra is, hogy moz-
gás után mindig jólesik egy kis frissítő, 
ezért egy bringára szerelt speciális tur-
mixgép segítségével mindenki finom, 
egészséges gyümölcsturmixot készíthe-
tett magának. • LG

SPORT

Még mindig az élmezőnyben a Csepeli BC
SPORT

A tokiói olimpia elmúltával 
újraindult a hazai sportélet, 
a birkózók országos bajnok-
sággal nyitották meg az őszi 
versenyek sorát. Mindhárom 
szakág versenyeit egy idő-
pontban és helyszínen ren-
dezték meg a Kis-Duna-par-
ton lévő KIMBA épületében, 
ahol a Csepeli BC versenyzői 
nem voltak túl udvariasak: 
nyolc érmet hoztak el annak 
ellenére, hogy a mai napig 
sem edzhetnek a KIMBA 
nekik is készült épületében. 
A csapatversenyekben mind 
a kötött-, mind a szabadfogá-
súaknál második helyen vé-
geztek a pontversenyben.

A kötöttfogásúak között 
Krasznai Máté meggyőző 
birkózással hetedik orszá-
gos bajnoki címét szerezte 
a 67 kilogrammosok között. 
Másik két címvédőnk súly-
csoportot váltott erre a hét-
végére, Fritsch Róbert egy 
kategóriát felugorva a 77 
kg-ban, Szilvássy Erik pedig 
két év után 87 kilóra vissza-
fogyva szerzett bronzérmet, 
mindkettőjük birkózása bi-
zakodásra ad okot. Dajka 
Zsolt a 97 kilogrammban 
versenyzett, ahol egy vere-
séggel a 3. helyen végzett. A 

fiatal Arató Ármin 5. helye-
zett lett az erős mezőnyben.
A szabadfogásúaknál Se-
regélyi Gábor magabizto-
san szerzett bajnoki címet 
a 97 kg-os súlycsoportban. 
Lukács Norbert a 74 kiló-
ban, testvére, Botond a 79 
kilóban jutott a döntőbe. 
Norbert sajnos sérülés mi-
att nem tudott kiállni, Bo-
tond pedig szoros mérkő-
zésen vereséget szenvedett, 
így mindketten ezüstérmet 
nyertek. Angyal Krisztián a 
92 kilogrammban csak szü-
lői engedéllyel indulhatott, 
hiszen még nincs 18 éves, 
ennek ellenére kitűnően 
birkózva második helyezést 
szerzett. A már edzőként 
dolgozó Nyíri Milán tavaly 
bajnokságot nyert a legki-
sebbek között, idén megsé-
rült az elődöntőben, és így 
megállt a 4. helyen. 

A hölgyek között idén csak 
egy csepeli versenyző indult, 
Tóth Zsanett végül a negye-
dik helyen zárt. 

Következő hétvégén nem-
zetközi kötöttfogású ver-
senyt rendeztek Szerbiában, 
ahol a súlycsoportjában ak-
tuális világranglista-vezető 

Fritsch Róbert is verseny-
zett, és bronzérmet nyert. Az 
októberi világbajnokság előtt 
várhatóan ez volt az utolsó 

megmérettetés, a tapasztala-
tok levonása után gőzerővel 
folytatódik a felkészülése a 
világbajnokságig.

Csepeli bringás nap 

Új csoportokkal bővült a Halker-KirályTeam órarendje!

HOBBI KICKBOX, HOBBI BOX, ha az alapoktól szeretnél tanulni, 

FITBOX ha csak mozogni szeretnél, KICKBOX, ÖKÖLVÍVÁS, 

SAMBO, MUAY-THAI, ha versenyeznél is. 

KICSIKNEK, NAGYOKNAK, FIÚKNAK ÉS LÁNYOKNAK! 

VÁR TITEKET 3 ÉVES KORTÓL A HALKER-KIRÁLYTEAM!

HELYSZÍN:
RÉGI RÁKÓCZI ISKOLA TORNATERME

CSEPEL, RÁKÓCZI FERENC ÚT 88-89.
(SZENT IMRE TÉR)

JELENTKEZÉS/INFO:
HAMMER MÓNIKA
+36 20 249 5536 A Csepeli BC versenyzői nyolc érmet 

szereztek az országos bajnokságon

fotó: Tóth Beáta
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Emlékkövet helyeztek el és platánfát 
ültettek az idén januárban elhunyt 
Kegye Tibor (1951–2021) úszó és 
triatlon mesteredző tiszteletére a 
Duna-parton, a Kolonics sétány 
mentén egykori tanítványai és az 

Örömmel Élni Alapítvány tagjai 
‒ tudtuk meg Kegye Alexandrától, 

Kegye Tibor lányától. Az emlékhely 
felállításainak költségeit adományokból 
gyűjtötték össze. 

Kegye Tibor negyvenhárom éven át ta-
nította a csepeli, kisebb részben az er-
zsébeti gyerekeket úszni a Posztógyár 
utcai tanuszodában, nyaranta pedig a 
csepeli strandon. Tanítványai között 
akadtak nyugdíjas korú felnőttek is. A 
Csepel Dolphins SC-t 1992-ben alapí-

totta meg és triatlonversenyzőket is ne-
velt. Népszerűsítette a duatlon (kerékpár 
és futás) és a triatlon (úszás, kerékpár, 
futás) sportágakat. Kiváló versenyzők 
kerültek ki a kezei közül, akik a nem-
zetközi mezőnyben is szép eredménye-
ket értek el. Íme, néhány ismertebb név: 
a triatlonos Dézsi Mariann, Horváth 
Karolina Helga, Peszleg Dominika, az 
öttusázó és triatlonos Borbély Zsuzsa, 
az úszó Tenczer Szabolcs. Kegye Ti-
bor más elismerései mellett megkapta 
a Csepel Szolgálatáért Díjat 2018-ban. 
„Apám domináns, erős ember volt, ezért 
is ültettünk platánfát a tiszteletére, amely 
szintén erőt sugároz” – mondta Kegye 
Alexandra, aki megköszönte a tanítvá-
nyok, segítők támogatását az emlékhely 
létrehozásáért. • cs. a. 

Az Észtországban zajló tájékozódási búvárúszó Európa-baj-
nokság nagyszerű eredményeket hozott a magyar válogatott 
számára. A Csepel Barkuda Búvár SE versenyzője, Szász 
Tamás junior kategóriában aranyérmet szerzett csillaggya-
korlatban, 5 bója számban pedig bronzérmes lett. Ugyanak-
kor junior vegyes kategóriában is a dobogó legfelső fokára 
állhatott Rendes Lindával. MONK versenyszámban a nők-
nél Hofmeister Alíz és Hatházi Katalin ezüstérmet nyert. 
Viljandiban nagyon kellemetlen az időjárás, 10 fok volt, erős 
szél, eső. A csapatok télikabátban, sapkában várakoztak a 
parton, a víz hőmérséklete mindössze 15 fok volt.

Emlékhely Kegye Tibor tiszteletére 

Európa-bajnok lett
Szász Tamás

INGYENES DÍSZCSERJE-AKCIÓ

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ŐSZI CSERJEÜLTETÉSI AKCIÓJÁBAN LAKCÍMENKÉNT (TÁRSASHÁZAKNÁL LÉPCSŐHÁZANKÉNT) 
ÁTLAG 5 DB KONTÉNERES DÍSZCSERJÉT VAGY ÉVELŐ NÖVÉNYT AJÁNL FEL CSERJEFOLTOK, SÖVÉNYEK KIALAKÍTÁSÁRA. 

FELHÍVÁS

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

JELENTKEZZEN ÖN IS!

HOVA ÜLTETHETŐK A NÖVÉNYEK?
A növények elültetésénél kérjük, törekedjenek rá, hogy 
a növények a közterület szépítését szolgálják, jól látható 
helyre kerüljenek. Társasházak esetén az ültetésre a be 
nem kerített előkert, a  bejáratok melletti terület vagy 
a járda melletti zöldsáv használható; kertes házak esetén 
az ingatlan előtti járda és az úttest közötti zöldsáv. 

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 
2021. szep tember 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) társas-
házanként vagy külön-külön lépcsőházanként kiállított 
Jelentkezési lappal tud pályázni, az átvevő nevének 
megjelölésével. A növények átvételére a jelentkező meg-
hatalmazást 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 jelent-
kezőknek kell gondoskodniuk! A szakszerű ültetésről és 
ápolásról a  növények átadásakor tájékoztatjuk a  jelent-
kezőket. 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.

HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 14.

2021 C SEPEL

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS: Telefon: 1/2777856  •  Email: info@varosgazda.eu

KEDVES CSEPELIEK!
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.

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!

Cserje hirdetes 209x266 OK.indd   1 8/16/21   13:12

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

CSEPEL SZÍNHÁZ   Október 9., 11 óra: Hétvégi matiné: a Kippkopp és Tipptopp a Nefelejcs 
Bábszínház előadásában. Jegyár 1 500 forint
Október 18., 19 óra: Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül - zenés vígjáték a 
Zenthe Ferenc Színház előadásában. A 100 éves jubileumi programsorozat elmaradt előadása. 
Rendezte: Mikó István. A programot Csepel önkormányzata támogatta. Jegyár: 2 500 forint 
November 10., 19 óra: Topolcsányi Laura: Rocknagyi - Tina Turner küzdelme a világhírig - 
zenés őrület a Turay Ida Színház előadásában 

MŰSOR   Szeptember 18., 16 óra: Jubileumi nótaest. Közreműködik: Budai Beatrix, 
Kalina Enikő, Dócs Péter és Tarnai Kiss László Kísér Báder Ernő és zenekara. A 100 
éves jubileumi programsorozat elmaradt előadása. A programot Csepel önkormányzata 
támogatta. Jegyár: 1 000 forint. 
Október 23.: XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntő Gyermek-Ifjúsági 
mezőny versenye.  www.vasslajos-szov.hu 

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   Szeptember 14., 16.30: Lengyel Géza (Csepel-Nívódíj, 
Kláris életmű-díj, Krúdy aranyérem, Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje) költő, 
klubvezető, a Magyar Írószövetség tagjának estje.
Szeptember 28., 16.30: Góg János (Magyar Köztársaság Érdemkeresztje, Juhász Gyula-Toldy 
Ferenc-Váci Mihály-díjas, a Magyar Kultúra Lovagja, Föveny főszerkesztője) költői estje. 

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

JEGYVÁSÁRLÁS online a Munkásotthon honlapján, illetve Facebook oldalán. Jegypénztár: 
hétfő, szerda, péntek: 16 és 18 óra között. Telefon: 06-1-276-7242

INFORMÁCIÓ Intézményünk és rendezvényeink védettségi igazolvány nélkül is látogathatók! 
További információk a honlapunkon (www.csmoa.hu) és Facebook (Csepeli Munkásotthon/
Csepel Színház) oldalunkon! További közösségi megjelenés: Instagram: csmo21 és 
TikTok: csmo21, telefon: 06-1-276-7733  
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Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128 

Szeptemberi programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
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.

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.  

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

Őrizd az egészséged! 
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. 

Táncos szombatok 
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. 
Oktató: Várkonyi Ágnes.       

Játékos délelőttök és délutánok 
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.  

Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között. 

PROGRAMOK:

Sportági bemutatók • Gyerekprogramok, 

légvárak, kézműves-foglalkozás

41.

HAGYOMÁNYOS
CSALÁDI SPORT-

ÉS EGÉSZSÉGNAP

FUTÓTÁVOK:

1500 MÉTER – ALSÓ TAGOZATOS GYERMEKEK

RAJT: 10 ÓRA

4000 MÉTER – RAJT: 11 ÓRA

2021. SZEPTEMBER 26.

VASÁRNAP 9-12 ÓRÁIG

CSEPEL I DARU-DOMB

A futóversenyen való indulás díjmentes,

de előzetes regisztráció szükséges a csepelottusa.hu oldalon, 

a csepeli iskolásoknak a testnevelő tanároknál! 

ELŐNEVEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. SZEPTEMBER 24.

A járványügyi intézkedések következtében az idei évben

maximum 500 versenyző előnevezését tudjuk biztosítani.

A 41. Fut a Csepel szervezőbizottsága

a programváltoztatás jogát fenntartja
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A rendezvény fővédnöke: Borbély Lénárd, Csepel polgármestere

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2021. szeptember 17.

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 22-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! Az augusztus 18-ai skandináv rejtvény nyertese: Szűcs Lászlóné Bp.,1211 Táncsics Mihály utca. A gyerekrejtvény nyertese: Turzó Martin 
Bp.,1239 Klébl Márton utca. Nyereményüket átvehetik szerkesztőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!
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1.   Szélesre nyitja a kaput

2.  Iskolai bútor

3. Pedagógus

4. Egy évben 52 van belőle

5. Kacag

6. Lent és fent közös része!

7. … kutya, másik eb

8. Majdnem diák!

9. Gyerekek kedvenc tevékenysége

10. Nem rosszul

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése:  tűzijáték
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Klíma telepítés, karbantartás, tisztítás.
Rövid határidővel.

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

PROGRAMOK HIRDETÉS

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. INGATLANGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLYA 
FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

INGATLANGAZDÁLKODÁSI ÜGYINTÉZŐ
Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok kezelésére

Feladatok: Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok kezelése 
• Kapcsolattartás az ügyfelekkel elektronikusan, telefonon és személyes 
ügyfélszolgálaton keresztül egyaránt • Szerződések előkészítése 
• Ingatlanok bemutatása, ellenőrzése

Elvárások:  Középfokú végzettség • Jó kommunikációs készség • MS Office 
felhasználói ismeretek • Önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség 
• Ügyfél és teljesítmény-centrikus szemlélet

Előny: Hasonló területen szerzett tapasztalat

Amit kínálunk: 8 órás munkavégzés • Kihívást jelentő, változatos 
szakmai feladatok • Fiatal, együttműködő csapat

Állás, munka területe(i): Adminisztratív terület • Teljes munkaidő

Szükséges nyelvtudás: Nem igényel nyelvtudást

Munkavégzés helye: Budapest, XXI. kerület 

Önéletrajzát elküldheti a dr.karpati.judit@varosgazda.eu e-mail 
címre fizetési igény megjelölésével, vagy személyesen leadhatja az 
ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben Dr. Kárpáti Judit nevére címezve.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/

A kiállítást megnyi�a 
Sipos Endre festőművész, 
tanár, művészet�lozófus

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.

A Szabó Magda Közös Közösségi Tér Galériája 
szerete�el meghívja Önt és barátait

Bálint Ágnes
festőművész 

Érzések és 
hangulatok

című kiállításának megnyitójára
2021. szeptember 10-én, 18.00 órára Kérjük, hogy kísérje �gyelemmel 

az aktuális járványügyi  szabályok változásait.

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
Nyitvatartás: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-
13.00, vagy csoportok számára egyéb, előre egyeztetett időpontban. 
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
A tárlat díjmentes megtekinthető, ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet 
a művelődési ház telefonszámán.

NYUGDÍJAS KLUB: szeptember 4. és 18., szombat:15.00-18.00

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

Jóga a mindennapi életben felnőtteknek: kedd 18.30-20.00, szerda: 
8.00-9.30. Hajdú Zsuzsanna Sangam (06-30-462-1635)

Kettlebell - Jelentkezőket várunk! Kezdő tanfolyam indul szeptember 14-
én, 18 órától. Érdeklődni és jelentkezni lehet Papp Áronnál a 06-30-209-
3332-es telefonszámon, valamint a www.kettlebellcsepel.hu honlapon.

Nordic Walking- sportgyaloglás-oktatás: szeptember 14-e, 9.30. Vezeti: 
Menyhértné Teri: 06-30-313-3991.

Hangfürdő - Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok:  
szeptember 11-e, 10 óra. Vezeti: Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291

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 19.00-20.00, csütörtök 8.30-9.30. 
Vezeti: Kalmárné Zsuzsi gyógymasszőr (06-30-547-8399)

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 

Ringató: szerda, 9.30-10; 10.15-10.45 óra

Csep’ Jazz Dance: csoportbeosztás korosztályonként.

Kyokushin karate: kedd és csütörtök, 16.30-17.30 óra

English with Ildi, angol tanfolyam 4-7 éveseknek:   
hétfő, 16.30 és 17.15 óra

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

Mozogjunk tudatosan! Hétfő, 19-20 óra

Capoeira Abolicao: kedd, 18.30-19.30; péntek, 19.30-21 óra

Gerinctorna 45 felett: kedd, 8.30-9.30. Kezdés: szeptember 21.

Gymstick: hétfő és csütörtök, 20-21 óra

Jóga a mindennapi életben: kedd, 18-19.30

Zumba: csütörtök, 19-20 óra

Varróiskola: csütörtök, 18-21 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

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZEPTEMBERTŐL INDULÓ 
INGYENES PROGRAMJAINK

Tartásjavító gerinctorna: Nyak-, váll-, hát- és derékfájdalom
megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30, szeptember 13-tól
Élettánc: kedd: 9.00-10.30 , szeptember 7-től
Hatha jóga: kedd: 10.00-11.00 , szeptember 7-től
Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00, szeptember 2-től
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
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 Dóra: 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
Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16 -17.30, szeptember 2-től. 
Vezeti: Gaál Krisztina

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
Örökifjak Klubja: csütörtök: 10-11.30, szeptember 2-től

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

FESTMÉNY-

KIÁLLÍTÁS 
ÉS VÁSÁR 
a Neves Kor-Társ Galéria rendezésében

OKTÓBER 9-10-ÉN
(SZOMBAT-VASÁRNAP) 10-18 ÓRÁIG

A több, mint hétszáz bemutatásra kerülő kép a mai magyar festészet
különböző irányzataiban készült a hagyományostól a modern stílusokig,

az alkotások témájukban is szerteágazóak.

A festmények részletfizetésre is megvásárolhatóak.
A Neves Kor-Társ Galéria szeretettel várja kiállításán!

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

VARRÓTANFOLYAMOK 
ÉS TEMATIKUS 
VARRÓFOGLALKOZÁSOK 
KEZDŐTŐL HALADÓ 
SZINTIG

Szeptember 9-től négy 
alkalommal kezdő varrótanfolyam 
indul csütörtökön 18 órától. 

Vezeti: Flaskay Noémi: 
06-30-849-9664, 
noemi@idastyle.hu

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

JELENTKEZZ ÉS LÉGY RÉSZESE CSAPATUNKNAK!

sziget.karrier@fiege.com • +36 30 474 9003

Amit kínálunk:
• bejelentett munkahely 
• hosszútávú fejlődési és előrelépési lehetőség, targoncavezetői jogosítvány megszerzése
• jó kereseti lehetőség: alapbér, mozgóbér, műszakpótlékok, cafetéria, karácsonyi bónusz 

Hozd el az ismerősödet is, és ha beválik, 3 hónap után 40.000 Ft-ot, 
6 hónap után 30.000 Ft-ot adunk jutalmul.

Szigetszentmiklóson nyíló új raktárunkba - M0-ás és a bevásárlóközpontok 
közelében, tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyen - keresünk munkatársakat 
2 műszakos munkarendben hétközi és hétvégi munkavégzéssel az alábbi pozíciókra:

TARGONCAVEZETŐ RAKTÁROS, 
RAKTÁROS KOMISSIÓZÓ, CSOMAGOLÓ

ÁLLÁS________________________________________ 
NYUGDÍJAS munkalehetőség Csepelen! Könnyű fizikai, 
álló munkára keresünk aktív nyugdíjasokat. Bérezés: 
Bruttó 1294 Ft/óra. Érdeklődjön a részletekről, vagy je-
lentkezzen a 06-70-197-5250-es telefonszámon. ________________________________________ 
SZOBAFESTŐT, mázolót, tapétázót, gipszkartonost, hi-
degburkolót felveszünk. Tel: 06-20-998-2369________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre acélszerkezeteket gyártó céghez 
azonnali felvétellel keresünk műszaki előkészítőt (árkal-
kulátori, műszakvezetői feladatokkal) lakatost, heggesz-
tőt. Tel.: 06-30-981-1401, 06-30-349-1614  

INGATLANT KERES________________________________________ 
32.000.000 Ft-ig eladó panellakást keresek (felújított 
előny). T.:06-70-949-4013________________________________________ 
TÓPARTI nyaralót/telket vennék! Kelemen Bence: 
06-30-452-5074

KIADÓ LAKÁS________________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN felújított házrész beköltözhetően ki-
adó. Tel: 06-20-886-8195

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590________________________________________ 
TETŐDOKTOR: Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beá-
zás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, 
kisebb javítások, SOS munkák: 06-30-622-5805, 06-20-
492-4619________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelős-
ségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, 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

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 ________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok: bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, órákat, szőnyegeket, gyűjteményt, bizsu-
kat, hangszereket, kitüntetéseket, könyveket, lemezeket, 
ruhaneműt, szőrmét, teljes hagyatékot. 
Tel.: 06-30-943-5583________________________________________ 
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok készpénzért: bútort, 
könyvet, festményt, porcelánt, kerámiát, bizsut, híra-
dástechnikát, bakelitlemezt, szerszámokat, horgászati 
cikkeket, konyhai eszközöket, papírrégiséget, numiz-
matikát, arany-ezüst-bronz tárgyakat. Díjtalan kiszál-
lással, kiemelt áron! Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949, 
06-1-466-8321, pinterregisegek@gmail.com ________________________________________ 
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

ÉLETJÁRADÉK________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne megbízható, leinformál-
ható vállalkozó, Aradi Lászlóné, Zsuzsanna: 06-1-285-4808, 
06-30-240-4056 ________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI vagy eltartási szerződést kötnék. Leinfor-
málható, megbízható személy vagyok! Kálny Csaba: 
+36-20-949-4940

 TANFOLYAM________________________________________ 
ÚSZÓTANFOLYAM indul, folytatódik október 4-től Cse-
pelen, a Katona József Általános Iskolába tanuszodájában 
kezdő és középhaladó gyerekek részére, heti 2 alkalommal 
a késő délutáni órákban. Érdeklődi, jelentkezni lehet Fekete 
Gyula úszóedzőnél: 06-20-913-1633

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

APRÓHIRDETÉSEK   



24 csepeli hírmondó csepeli hírmondó PB

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK: Tardi Hagyományőrzők ∞ Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete 

∞ lovaglás ∞ mesterségbemutatók ∞ népi játszótér ∞ Csepel I�úsági Íjász Egyesület ∞ játszóház ∞ 

Klímakuckó ∞ kézműves-foglalkozás ∞ hungarikum-kiállítás ∞ Játékos tudomány – Furfangos csudavilág  

∞ sétáló zenészek  GASZTRONÓMIA: Karcagi birkapörkölt ∞ magyar ízek ∞ gulyás ∞ lángos ∞ 

kürtőskalács ∞ országtorták ∞ Rizmajer sör ∞ Panyolai pálinka ∞ kézműves gasztrotermékek árusítása

A belépés díjtalan! A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A rendezvényt a védettségi igazolvánnyal rendelkezők 
és a kíséretükben érkező 18 év alattiak látogathatják.

Színpadi programok
10:00 A háromágú tölgyfa tündére – Fabók Mancsi Bábszínháza 

11.00 Matyó Néptáncegyüttes • 12.00 Csepel Hangja kórus előadása 
12.30 Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója • 13.00 Kaftántól a farmerig – 

a Jászsági Hagyományőrző Egylet zenés viseletbemutatója • 14.00 Kokányok 
táncegyüttes néptáncbemutatója • 14.30 Holló együttes Vásárfia című 

gyerekelőadása • 15.30 JóKutya Iskola bemutatója – magyar kutyafajták 
16.30 Cintányéros cudar világ – Peller Károly és az Operett Voices Társulat 

előadása • 17.30 Hungarikum kvíz eredményhirdetése

18.00 Keresztes Ildikó Akusztik koncert

Hungarikum
Fesztivál

2021. SZEPTEMBER 25., 10-19 ÓRA KÖZÖTT

EGÉSZ NAPOS CSALÁDI RENDEZVÉNY 
A MEGÚJULT CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN

(HOLLANDI ÚT 18.)


