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Budapest egyik legnagyobb kültéri fal-
festését adták át a csepeli Kossuth Lajos 
utca 88. szám alatti társasház tűzfalán, 
amellyel a koronavírus-járvány front-
vonalában dolgozók helytállását köszö-
nik meg. Az alkotást az irántuk érzett 
tisztelet jegyében a Nők Magyarorszá-
gért Klub és a csepeli önkormányzat 
kezdeményezésére – a Szerencsejáték 
Service Kft. támogatásával – hozták 
létre. A falfestés mintegy ötszáz négy-
zetméteres. Az átadáson beszédet mon-
dott Szentkirályi Alexandra kormány-
szóvivő, a Nők Magyarországért Klub 
alapító tagja és Borbély Lénárd polgár-
mester.    

„Nehéz másfél éven vagyunk túl, és nem 
lehetünk eléggé hálásak azoknak, akik a 
koronavírus elleni harc frontvonalában 

küzdöttek. Azoknak az ápolóknak, orvo-
soknak, háziorvosoknak, mentősöknek, 
akik éjt nappallá téve mindent megtettek 
a mi és szeretteink egészségéért, életé-
ért. Ezzel a köztéri alkotással szeret-
nénk köszönetet mondani mindazoknak, 
akik a világjárvány legnehezebb idősza-
kában is alázattal végezték munkájukat, 
hivatásukat. Köszönet illeti azokat a 
szülőket, tanárokat vagy épp lakóközös-
ségeket, akik újból megmutatták mind-
annyiunknak, hogy mi magyarok, ha 
nagy a baj, akkor is képesek vagyunk 
összefogni” – fogalmazott Szentkirályi 
Alexandra. Borbély Lénárd megem-
lítette, hogy maga is megtapasztalta, 
milyen kemény és áldozatos munkát 
végeztek azok, akik a frontvonalban 
dolgoztak. „Természetesen büszke va-
gyok a csepeli kollégák helytállására 

is, akik végtelen türelemmel, kitartással 
tették a dolgukat. Olyan példás össze-
fogást tapasztaltam, amit még soha” – 
hangsúlyozta a polgármester. 

A látványtervet és a falfestményt a Szí-
nes Város Csoport készítette. • Cs. A. 

A Közösen Csepelért Lokálpatri-
óta Egyesület kezdeményezésére 
több köbméternyi illegális hulladé-
kot szedtek össze az önkormányzat 
munkatársai szeptember 14-én a 
Francia-öbölnél. 

A figyelemfelhívó akcióban részt vett 
Ábel Attila és Morovik Attila alpol-
gármesterek mellett Borbély Lénárd 
polgármester is, aki közösségi oldalán 
a következőket írta: „A figyelemfelkel-
tő akcióval célunk nem más, mint hogy 
egy tisztább, egészségesebb kerületben 
élhessünk. Az egyesület felhívja a figyel-
met arra is, hogy a társasházak, családi 
házak előtti portát a tulajdonosok tart-
sák rendben. Ezzel én is teljesen egyet-
értek. Csepel komfortosabbá, szebbé té-
tele mindannyiunk közös érdeke” – áll a 
bejegyzésben. 

Szemléletváltozásra van szükség
A Kis-Duna-part a legszebb része Cse-
pelnek, sokan sportolnak, pihennek itt. 
A látványt sajnos jelentős mennyiségű 
illegális hulladék látványa rontja, ami 
hosszú ideje problémája a kerületnek. 
A nagytakarítási akció a Közösen Cse-
pelért Lokálpatrióta Egyesület kezde-
ményezése nyomán jött létre. (Az egye-
sületben olyan illusztris személyeket 
találunk, mint Csurgay Árpád és Sára 
Ernő akadémikusok, Mészáros Lász-

ló tanár, dr. Filip Tamás közjegyző, 
Versics Judit és Klinghammer István 
akadémikus, professzor.) A szebb kör-
nyezet mellett az akció célja a szem-
léletformálás is. Rengeteg ugyanis az 
illegális szemét a kerületben, még úgy 
is, hogy a közterületesek és a rendőrség 
keményen büntet érte. Szemléletvál-
toztatásra van tehát szükség. Már csak 
azért is, mert az illegális szemetelőhe-
lyek felszámolása a Csepeli Városgaz-

dára marad, a számlát pedig a csepeli 
adófizetők fizetik meg. 

Magas a bírság összege 
Az illegális hulladék problémája az el-
múlt években óriásira duzzadt, az ilyen 
típusú szemét ma már az elszállított 
hulladék mennyiségének hatvan (!) szá-
zalékát teszi ki a kerületben, hatalmas 
terhet rakva a csepeli költségvetésre. 
Pedig tettenérés esetén keményen bün-
tetik az elkövetőket. Úgy tudjuk, a bír-
ság összege a 150 ezer forintot is elér-
heti, nemfizetés esetén akár elzárásra is 
kerülhet az illető. Ehhez kapcsolódik, 
hogy a hulladéklerakatok felszámolá-
sáért tavaly a már meglévők mellett 
további öt helyre telepítettek kamerát. 
Nemrég pedig egy sorompót kapott a 
Budafoki út Dunához közeli szakasza, 
megnehezítve ezzel a lejárást a partra.

A figyelemfelhívási akció a remények 
szerint sikerrel jár, és az emberek job-
ban fogják óvni a környezetüket, az 
önkormányzat ugyanakkor folytatni kí-
vánja az ilyen típusú akciókat, felhívva 
a figyelmet, hogy a környezetünk vé-
delme mindannyiunk közös érdeke.

Falfestés a járvány 
frontvonalában 
dolgozókért

Tegyünk együtt Csepel tisztaságáért!

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, a Nők Magyarországért Klub alapító 
tagja és Borbély Lénárd polgármester az ötszáz négyzetméteres falfestés előtt 

Rengeteg az illegális szemét a kerületben, még úgy is, 
hogy a közterületesek és a rendőrség keményen büntet értefotó: Tóth Beáta

fotó: Hajdú Ágnes
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Lassabb, elhúzódó lehet a korona-
vírus-járvány negyedik hulláma, és 
elsősorban az oltatlanokat érinti 
majd – hívták fel a figyelmet szak-
emberek. A delta variáns az eredeti, 
vuhanitól eltérő tünetekkel jelent-
kezhet és sokkal fertőzőképesebb.

„Nem érdemes várni a harmadik oltás-
sal, akinek letelt a négy hónap kérje a 
vakcinát. Elsősorban az idős, krónikus 
betegeknek ajánlott a harmadik vakci-
na, de azok számára is fontos a regiszt-
ráció, akik sok emberrel találkoznak, 
tömegközlekedési eszközön utaznak” 
‒ hangsúlyozta dr. Dobák András, a 
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat fő-
igazgatója. „Az oltásokkal kapcsolat-
ban, van egy szakmai protokoll, mely 
meghatározza, hogy az előző oltások 
után milyen vakcinák javasoltak. Ezt a 
sorrendet az országos tisztifőorvos adta 
ki, ehhez tartjuk magunkat. Heti öt-hat-
száz beteget oltunk be, emellett pedig a 
rendeléseket is visszük” ‒ tette hozzá. 

Jelenleg egy oltópont működik a TI-
ESZ-ben, mely két műszakban várja 
a pácienseket. Elsősorban harmadik 
körös oltásokat adnak be, de első és 
második oltásra is jelentkeznek még. 
Regisztrálni továbbra is kell, de ha va-
laki nem tud online bejelentkezni, ám 
személyesen felkeresi a rendelőt, a tit-
kárságon segítenek neki az időpontfog-
lalásban, nem küldenek el senkit.

Meghosszabbított határidő
Az egészségügyi dolgozók kötelező 
oltásáról szót ejtve Dobák András el-
mondta, meghosszabbították a hatá-
ridőt szeptember végégig. „A dolgo-
zóink döntő többségét beoltottuk, van 
azonban néhány kollégánk, aki szakor-
vosi igazolást hozott, hogy betegsége 
miatt időlegesen nem oltható, és vannak 
olyanok is, akiknek tartós betegségük 
mellett nem javasolt az oltás. Néhány 
nem egészségügyi feladatokat ellátó 
munkatárs is elutasította az oltást, tőlük 
kénytelenek leszünk megválni. Úgy gon-
dolom, az egészségügyben nincs helye 
az oltásellenességnek” ‒ hangsúlyozta 
a főigazgató.

Nő a fertőzöttek száma
A házorvosi ellátásról kérdezve a fő-
igazgató elmondta, továbbra is időpon-
tot kell kérni a háziorvosoktól, sürgős 
esetben azonban bejelentkezés nélkül is 
fogadniuk kell a betegeket. A rendelő-
ben lehet várakozni, a maszkhasználat 
azonban kötelező. A szűrőbusz ismét 
működik a piac parkolójában, kedden, 
szerdán, csütörtökön 9 és 16 óra között 
várja a szűrésre érkezőket. „A vizsgálat-
hoz továbbra is az Elektronikus Egész-
ségügyi Szolgáltatási Térbe feltöltött há-
ziorvosi beutaló szükséges. Sajnos sokan 
veszik igénybe a tesztelést, nő a fertő-
zöttek száma. A delta variáns súlyosabb 
megbetegedést okoz, egyre többen kerül-
nek lélegeztetőgépre, főként azok vannak 

veszélyben, akik nem oltatták be magu-
kat. A hatvan éven felüliek közül hatszáz-
ezren védtelenek a fertőzéssel szemben” 
‒ emelte ki Dobák András. 

A szakrendelések kapcsán ugyanak-
kor hangsúlyozta, továbbra is folynak 
a rendelések, a reumatológián jelenleg 
egy orvos dolgozik. Az oltópont műkö-
dése valamelyest befolyásolja a szak-
rendelések menetét, hisz az orvosokat 
be kell osztani az oltópontra is. A be-
jelentkezéssel kapcsolatos panaszokra 
reagálva pedig elmondta, a telefonos 
és online bejelentkezés mellett szemé-
lyesen is lehet időpontot foglalni a be-
tegirányítóban. • PE

Nem érdemes 
várni a harmadik 
oltással

Újra közösen Csepelért

Oltás az egyik 
idősek otthonában

EGÉSZSÉG

A koronavírus-járvány az elmúlt év-
ben nem tette lehetővé, most viszont 
ismét tartalmas találkozóra került 
sor a Közösen Csepelért Lokálpatrió-
ta Egyesület tagjai és Borbély Lénárd 
polgármester között. Az egyesület-
ben olyan illusztris személyiségeket 
találunk, mint Csurgay Árpád és Sára 
Ernő akadémikusok, Mészáros Lász-
ló tanár, dr. Filip Tamás közjegyző, 
Versics Judit és Klinghammer István 
akadémikus, professzor. A baráti be-
szélgetés során felvetődött a korona-
vírus-járvány kérdése, a Kis-Duna-
part ügye, a közbiztonság, valamint a 
fizetős parkolás témája is.

Járvány, fejlesztések
A vírushelyzetről a polgármester el-
mondta, a legnagyobb energia a véde-
kezésre ment el. Az önkormányzat saját 
erőforrásaival nemcsak a háziorvosok, 
hanem a Tóth Ilona szakrendelő munká-
ját is segítette, ugyanakkor minden cse-
pelinek juttatott maszkot, aki igényelte. 
A rászorulókról a Humán Szolgáltatá-
sok Igazgatóságán keresztül gondoskod-
tak. Az oltakozás kapcsán hozzátette: az 
oltások beadásával rengeteg életet sike-
rült megmenteni. Az átoltottság mértéke 
a kerületben több mint 50 százalék. 

Szó volt az adóbevételek elmaradásá-
ról is. A kiesett gépjárműadó kapcsán 
Borbély Lénárd kiemelte, bár nem cse-
kély összegről van szó, azt a kormány az 
országra, köztük a csepeliekre is költötte. 
Az iparűzési adóbevétel már jelentősebb 
tétel: 2020-ban 18 milliárdból gazdál-
kodott az önkormányzat, 2021-ben már 
csak 15 milliárd forintból. A jó gazdál-
kodásnak köszönhetően azonban a ke-
rületi felújításokat folytatni tudták. Gő-
zerővel zajlanak például az útépítések, a 
Csepeli Gyermeksziget program kere-
tében ugyanakkor elkészült a napközis 
tábor, pedig sokan kétkedtek benne. Be-
indult a több száz milliós iskolafejlesz-
tési program: tavaly a Herman iskola 
felújítása, idén szeptemberre pedig a 
Mátyás Király Általános Iskola rendbe-
tétele fejeződött be. Az intézmény előtti 

székelykaput pedig – minden híresztelés 
ellenére ‒ az iskola vezetése kérte - tet-
te hozzá a polgármester. Megemlítette, 
hogy ‒ a Közösen Csepelért Lokálpat-
rióta Egyesület kérését támogatva ‒ jö-
vőre az akkor 80. születésnapját ünneplő 
Katona József Általános Iskola újulhat 
meg. Ekkor az iskola régi, zászlós hom-
lokzata is visszaállhat.

Kis-Duna-part megóvása
A jelenlévők közül páran a Kis-Du-
na-partról érdeklődtek. A polgármes-
ter hangsúlyozta, a Kis-Duna-part ke-
rületünk ékszerdoboza, amit minden 
eszközzel óvni kell. Örül neki, hogy a 
birkózókollégium ügye megoldódott: 
az eredetileg a Kis-Duna-part mel-
lé tervezett intézmény helyett végül a 
Weiss Manfréd úton kaptak helyet a 
kollégisták. Fontos hozzátenni, hogy 
egy hivatalos közvéleménykutatás sze-
rint a csepeliek közel 83 százaléka sem 
támogatta a Kis-Duna-parti építkezést, 
a sportkollégium létrehozásának szán-
dékával ugyanakkor elsöprő többség-
gel értettek egyet az itt élők.

Felvetődött a Csepel SC ügye. Itt azt 
érdemes tudni, hogy a Kozma István 
Birkózó Alapítvány megvásárolta azt 
a céget, amely az alapító jogokat gya-
korolja, így az alapítvány tulajdonába 
került a Csepel SC. A szándékokat nem 
ismerte az önkormányzat, de megnyug-
tató, hogy a tervek szerint a Kormány-
nál mintegy 52,5 milliárdos fejlesztési 
koncepció van terítéken a Béke térrel, 
illetve a kajak-kenu teleppel kapcso-

latban. Fontos megemlíteni: a majda-
ni beruházások kizárólag sportcélokat 
szolgálhatnak.

Parkolóhelyek, közbiztonság
A beszélgetésen említésre került a par-
kolás kérdése, ami mára tarthatatlanná 
vált. A gond, hogy az agglomerációból 
érkezők itt rakják le az autóikat. Tóth 
Sándor LMP-s képviselő javaslatát, 
mely szerint fizetős lenne a parkolás 
Csepelen, a polgármester támogatja, de 
csak olyan formában, hogy a csepeliek-
nek ingyenes maradjon. És ha a testület 
elfogadja, nem lesz akadálya a beveze-
tésnek. A beszélgetésből kiderült, elég 
jó területeket jelöltek ki korábban P+R 
parkolók számára, azonban a kerület 
és a Tarlós István vezette főváros kö-
zötti korábbi megállapodást Karácsony 
Gergely felrúgta, így nem lesznek fővá-
rosi pénzből parkolók. A közbiztonság 
kapcsán Borbély Lénárd kiemelte, sze-
retnék a teljes kamerarendszert megújí-
tani, és a későbbiek során továbbiakat 
felszerelni.  

Kérdés volt a Szent Imre téri buszpálya-
udvar sorsa, amit a résztvevők egyönte-
tűen megoldásra váró feladatnak tekin-
tettek. Közösségi tervezés a cél, mondta 
a polgármester. Abban mindannyian 
egyetértettek, hogy a terület sokkal érté-
kesebb a jelenlegi funkciójánál. 

Zárszóként Klinghammer István pro-
fesszor hangsúlyozta, az egyesületnek 
fontos, hogy megismerjék a polgár-
mester elképzeléseit a kerület jövőjé-
vel kapcsolatban, ezért reméli, hogy a 
találkozóra a jövő hónapban ismét sor 
kerülhet. • TK

fotó: pixabay

fotó: Hajdú Ágnes
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A Nagycsaládosok Országos Egyesü-
letének (NOE) Csepeli Csoportja több 
mint harminc éve alakult, jelenleg 140 
családot számlál. A szervezet számos 
módon próbál segíteni a több gyerme-
ket nevelő családoknak. Legutóbb az 
iskolakezdést megkönnyítendő tan-
szeradományokat gyűjtöttek. Többek 
között erről és az idei programokról is 
kérdeztük Majtán Olgát, a NOE Csepeli 
Csoportjának vezetőjét.

„A Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete és az Auchan áruházlánc több éve 
közös tanszergyűjtő akciót szervez, ami-
ben a NOE Csepeli Csoportjaként máso-
dik alkalommal vettünk részt. Az akció 
célja, hogy a három vagy annál több 
gyermeket nevelő családok iskolakezdé-
séhez hozzájáruljunk. Nyár végén önkén-
teseink az áruház bejáratánál egy-egy 
szórólappal kérték a vásárlókat, hogy 
hasznos tanszerekkel segítsék a nagycsa-
ládosok iskolakezdését. Szép számmal 
kaptunk iskolaszereket, az adományokat 
csoportunk tagjai között osztottuk szét, 
akik egy űrlap kitöltésével jelezhették, 
hányadikos gyermekeiknek fogadnak 
örömmel tanszercsomagot, illetve mi-

lyen speciális kérésük van ezzel kapcso-
latban. Erre azért volt szükség, mert ez 
iskolánként, tanáronként eltérő lehet. 
Iskolatáskát célzottan a legmegfelelőbb 
helyre adtunk” – mondta Majtán Olga. 
Kiemelte, a tanszergyűjtés során sok 
beszédtéma került elő, többek között a 
tagok által ismert pedagógusokról is szó 
esett, akik saját pénzükből vásárolnak a 
tanítványaiknak alapfelszerelést, amit a 
gyerekek családja nem biztosít számuk-
ra. „Innen jött a gondolat, hogy olyan 
rászoruló gyerekekhez is juttassunk az 
adományból, akik nem tartoznak a köz-
vetlen látókörünkbe. Így a gyerekekkel 
közvetlen kapcsolatban álló pedagógu-
sok juttathatják el megfelelő helyre az 
adománynak ezt a részét. Az adományok 
gyűjtése és rendszerezése rengeteg hát-
térmunkát és sok időt igényelt, így nagy 
könnyebbséget jelentett, hogy ezeknek a 
csomagoknak az iskolákhoz juttatásában 
az önkormányzat segítségére számíthat-
tunk. Így nem nekünk kellett az egyes 
iskolákkal felvenni a kapcsolatot, idő-
pontot egyeztetni, a csomagok kiszállítá-
sa sem ránk hárult.” A Csepeli Csoport 
egyébként a nagycsaládosok mellett 
több esetben támogatott nehéz helyzetbe 

került családokat is, például a Ráday ut-
cai tűzeset kapcsán.

Játék, családi nap, vásárok
Az elmúlt időszakról, a programok-
ról szót ejtve Majtán Olga elmondta, 
a járvány ugyan részben átírta tervei-
ket, de sok program így is megvalósult. 
Csak néhány ezek közül: „Februárban 
a házasság világnapján csak interne-
ten keresztül tudtuk köszönteni a kerek 
évfordulós házaspárjainkat, de cserébe 
egy kapcsolatépítő játékot hirdettünk, 
amin bárki részt vehetett. Tavasszal Az 
én Csepelem címmel családokat össze-
kovácsoló, mégis távolságot megtartó 
kerületismereti játékot szerveztünk. A 
nyári napközis tábor után pedig megren-
deztük a hagyományos családi napot a 
Rákóczi Kertben”. Dinnyésen A szeretet 
ízei program keretében általuk készí-
tett befőtteket, lekvárokat adnak majd 
át a nálunk nehezebb helyzetben lévő 
családoknak. A járvány alatti tevékeny-
ségük kapcsán elmondta azt is, hogy a 
havi rendszerességű őstermelői vására-
ikat minden alkalommal megtartották, 
esetenként tagjaik által végzett házhoz 
szállítással, hogy ezzel is óvják egymást 
és csökkentsék a találkozások számát.
 • Potondi Eszter

Támogatás a nagycsaládosoktól

Majtán Olga

A NOE Csepeli csoportja olyan rászoruló 
gyerekeket is támogatott iskolaszerekkel, 

akik nem tartoznak a közvetlen látókörükbe

ISKOLA

Szeptember 1-jén elkezdődött az iskola, 
minden intézményben jelenléti oktatás 
zajlik. Az elmúlt rövid időszakról kér-
deztük Zádorvölgyiné Szabó Ildikót, a 
Karácsony Sándor Általános Iskola in-
tézményvezetőjét. 

„A járványügyi intézkedési terv, továb-
bá annak a tanévkezdés előtt kiadott 
rendelkezésekkel kiegészített változata 
alapján minden intézmény átdolgozta a 
saját járványügyi protokollját. A kötele-
ző lázmérést és a maszkhordást, illetve a 
távolságtartást nem írja elő egyetlen do-
kumentum sem. Az iskoláinkban jelenléti 
oktatás van. Nagyon fontos ugyanakkor 
a megelőzés: mindenhol nagy hangsúlyt 
fektetnek fertőtlenítő takarításra, gya-

kori szellőztetésre, a higiénés szabályok 
betartására” ‒ hangsúlyozza. Bár sem 
az iskola, sem a munkáltató nem ke-
zel a pedagógusok, illetve a gyerekek 
beoltottságával kapcsolatos adatokat, 
ugyanakkor egy esetleges covidos fer-
tőzöttség esetén az illetékes hatóságok 
a karantén elrendelésekor tudják, hogy 
ki az oltott, ki nem. Karanténba csak 
a be nem oltott, a fertőzöttel közvetlen 
kapcsolatban került személyeket kül-
dik. Jelenleg ‒ ez a szeptember 21–24. 
közötti időszakra vonatkozik ‒ a 12 év 
feletti tanulók második körös oltása fo-
lyik. „De az a tanuló is megkaphatja az 
oltást, aki csak most döntötte el, hogy 
mégis élni kíván az ingyenes védőoltás-
sal” – tette hozzá az intézményvezető.

A Fitt Jövő Alapítvány szervezésében 
‒ a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. tá-
mogatásával ‒ a Böjte Csaba ferences 
szerzetes által vezetett Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány harminc 14 és 18 év 
közötti fiatalja táborozott szeptember-
ben a Csepeli Napközis Táborban. 

Az egyhetes Határtalan Élmények Tá-
borának résztvevői jártak a Parlament-
ben, a Budai Várban, a Csodák Palo-
tájában. A színes programkínálatban 
szerepelt még ‒ többek között ‒ állat-

kerti séta, piknik a Városligeti-tó part-
ján, táncházi mulatság, csapatépítő bog-
rácsozás. „A kulturális- és szabadidős 
programokat a tizenéves korosztálynak 
állítottuk össze. Nagy örömünkre mind-
egyik elnyerte a gyerekek tetszést. Külö-
nösen nagy sikert aratott a strandolás, a 
sárkányhajózás, a Parlament-látogatás. 
Az Összetartozás Házában úgy érezték 
magukat, mintha egy egész éves történe-
lemóra anyagát meghallgatták volna. Az 
egy hét során bárhová mentünk, minde-
nütt megdicsérték a csapatunkat, hogy 

milyen érdeklődőek, fegyelmezettek a 
gyerekek. Búcsúzáskor néhányan meg-
hatódva köszöntek el tőlünk, ez igazán 
jól esett. Azt hiszem, mindannyiunknak 
felejthetetlen emlék marad ez a hét” – 
mondta el lapunknak Mag Barbara, a 
Fitt Jövő Alapítvány egyik vezetője. 

A fiatalok csatlakoztak az 52. Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresszus 
eseményeihez is. Részt vettek a szent-
misén, és az eucharisztikus gyertyás 
körmeneten a Kossuth Lajos téren. A 
zárónapon meghallgatták Ferenc pápa 
ünnepi miséjét a Hősök terén. • AZS

Megelőzés, oltás az iskolákban

Tusnádfürdői fiatalok Csepelen

Szeptember legelején ünnepé-
lyes keretek között, a Vigadó-
ban vették át kinevezésüket 
2021-ben csepeli iskolák élére 
kinevezett intézményvezetők:

Döbrei Árpád, Kazinczy Ferenc 
Értékközvetítő és Képességfej-
lesztő Általános Iskola; Gajdócsi 
Nóra, Mészáros Jenő Óvoda, Ál-
talános Iskola és EGYMI; Lovász 
Ildikó, Eötvös József Általános 
Iskola; Morovikné Fülöp Csilla, 
Arany János Általános Iskola; Zá-
dorvölgyiné Szabó Ildikó, Kará-
csony Sándor Általános Iskola

A Böjte Csaba ferences szerzetes által vezetett 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány harminc 14 és 18 év 
közötti fiatalja táborozott a napközis táborban, ahol 

Borbély Lénárd polgármester köszöntötte őket

fotó: Tóth Beáta
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Újra együtt lehettek a Csepel Művek 
egykori dolgozói a Királyerdei Műve-
lődési Ház kertjében szeptember 10-én.  
Első alkalommal 2017-ben rendezték 
meg az eseményt, amely minden év-
ben nagy népszerűségnek örvend. Az 
ötletet Zombori Béla vetette fel, aki 
maga is a gyárban dolgozott, de sajnos 
már nincs közöttünk. A csepeli önkor-
mányzat felkarolta a javaslatot, és a 
Csepeli Városkép Kft. szervezésében 
tartják meg a hagyományos összejöve-
telt évről évre.

Ezúttal a tavalyinál is számosabban, 
több mint háromszázan jelentkeztek a 
találkozóra. A legtöbben a Fémműből 
és a Kerékpárgyárból érkeztek, de más 
gyáregységekből is jó néhányan eljöt-
tek. Borbély Lénárd polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket. „Csepel 
köszönettel tartozik nekik azért, hogy 
felépítették, gyarapították a kerületet, 
és ezt a törekvést folytatja a csepeli ön-
kormányzat is” ‒ hangsúlyozta. 

Az összejövetelen gyakorlatilag nem 
volt üres pad, annyian megjelentek. 
Régi munkatársak, barátok találkoz-
tak ismét, és osztották meg egymás-
sal élményeiket. Voltak házaspárok, 
akik annak idején még a gyárban is-

merkedtek meg, mások egyedül ér-
keztek. A többségük ma is Csepel él, 
de távolabbi településekről is ideutaz-
tak. A szervezők ebéddel vendégelték 
meg a gyár egykori dolgozóit. Közben 
szólt a zene, majd a Turay Ida Színház 
népszerű művészei léptek színpadra. 
Közkedvelt slágereket énekelt Détár 
Enikő, ismert operettdalokat adott elő 
Pásztor Máté és Bodor Szabina. Bú-
csúzóul minden résztvevő emléklapot 
kapott a találkozó alkalmából. • cs. a. 

AKTUÁLIS

Újra találkoztak a Csepel 
Művek egykori dolgozói

Családias, jó hangulat 
volt a gyárban

Beszélgettünk a gyár két egykori 
munkatársával. A 81 éves Benkő 
István a Szerszámgépgyár nagy-
pontosságú üzemében dolgozott 

1976 és 1994 között. „Klímagépész 
voltam: nyáron hűteni, télen fűteni 

kellett a csarnokot, hogy egyen-
letes, 18-20 fok körüli legyen a 

hőmérséklet. Családias, jó hangulat 
volt az üzemben, kellemesek az 

emlékeim. A kollégáim sajnos már 
meghaltak. Szép fizetést kaptam, 

innen mentem nyugdíjba. Csepelen 
1975 óta lakom, s nem költöznék el, 
mert megszerettem a környéket. Jó 

ötletnek tartom, hogy 
megszervezték ezt 

a találkozót. 
Kollégákkal 
nem, de két 

régi isme-
rőssel, kar-
bantartóval 

találkoztam.”

Rutkai Jánosné a Kerékpárgyár-
ban dolgozott 1963 és 1986 között. 
„Korábban Szabolcsban éltem, 
földünk volt, azon gazdálkodtunk, 
de a téesz elvette. Az öcsém már a 
gyárban dolgozott, ő mondta, hogy 
jöjjek ide. Akkor ismeretség alap-
ján lehetetett bekerülni a gyárba. 
A férjemmel albérletben laktunk 
1970-ig Csepelen, utána kaptunk 
egy kis lakást. Az üzemben előké-
szítő-szerelő voltam, a kerékpárok 
alkatrészeit készítettem elő. Nehéz 
munka volt, gyakran kellett emel-
getni. Hatan-nyolcan dolgoztunk 
egy csoportban, jó volt a hangulat, 
jártunk kirándulni. 
Harmadjára 
vagyok itt a 
találkozón, 
s akadnak 
ismerős 
arcok. Jól 
érzem  
magam.” 

Képek 
és videó

ÉVFORDULÓ

Tizenkét házaspár erősítette meg újra 
ötven, illetve hatvan évvel ezelőtt tett 
házastársi esküjét szeptember 10-én 
a polgármesteri hivatalban, ahol Bor-
bély Lénárd polgármester köszöntöt-
te az arany- és gyémántlakodalmukat 
ünneplő párokat. Az eseményt elő-
ször 2012-ben rendezték meg. 

Ötven éve fogadott örök hűséget egy-
másnak Pollák Lajosné és Pollák La-
jos, Major Frigyesné és Major Fri-
gyes, Somogyi Lászlóné és Somogyi 
László, Bíró Istvánné és Bíró István, 
Gáspár Istvánné és Gáspár István, 
Dina Károlyné és Dina Károly, Re-
viczki István Józsefné és Reviczki Ist-
ván József, Szaksz Rezsőné és Szaksz 
Rezső, Bajkay Károlyné és Bajkay 
Károly, Szemző Kálmánné és Szemző 
Kálmán, Takács Istvánné és Takács 
István, Farkas László Józsefné és Far-
kas László József.

Hatvan éve mondta ki egymásnak a 
boldogító igent Bőszén Gyuláné Sár-
közy Margit és Bőszén Gyula, Minda 
Mihályné Csatai Zsuzsanna és Minda 
Mihály Imre, Takács Józsefné Schu-
bert Margit és Takács József.

Szemző Kálmán és Joó Irén 1969-ben 
ismerkedtek meg a Fővárosi Vidám-
parkban, ahol mindketten diákként dol-
goztak. 1970-ben házasodtak össze. Irén 
a Fóti Gyermekvárosban nevelkedett 
állami gondozottként. Az 1970-es évek 
végén mindketten elvégezték a Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolát. 
Később Irén megalapította Kőbányán 
a Kocka utcai Habilitációs Központot, 
Kálmán 1975-ben került Csepelre az 
akkori Ív utcai kisegítő és továbbképző 
iskolába, lakatos szakoktatóként. 1987-
ben költöztek Csepelre, három gyer-

mekünk született, Krisztina, Orsolya és 
Gábor, akik öt unokával ajándékozták 
meg őket. Irén miniszteri dicsérettel 
ment nyugdíjba, Kálmán a Csepeli Spe-
ciális Szakiskola igazgatójaként. „Há-
zassági évfordulónkat minden évben csa-
ládunk körében ünnepeljük. Ha összejön 
a család, minimum 17-en vagyunk. A 
hosszú házasságunk titka a szeretet, a 
megbecsülés és a szabadság, hogy en-
gedjük egymást kibontakozni, nem gátol-
juk, hanem segítjük szerettünket. Voltak 
nehéz időszakok az életünkben, de egy-
más kezét fogva, egymásnak vetett hát-
tal csak egy célunk volt, gyermekeinket 
tisztességgel, becsülettel felnevelni, út-
jukra bocsátani őket, gyönyörködni az 
unokákban, a családot segíteni minden 
formában. Az önkormányzat által meg-
rendezett aranylakodalmi ünnepség ma-
radandó emlék lesz számunkra, nem szá-
mítottunk ilyen bensőséges és hangulatos 
megemlékezésre, nagyon megható volt.”

Farkas László József és Lakosa Mária 
Éva: „1969-ben ismerkedtünk meg Víz-
váron, ahol katonai szolgálatot teljesítet-
tem, okmányellenőrző járőr voltam a ha-
táron. Késő őszi nap volt, amikor először 
megpillantottam Marit. A csurgói gim-
náziumban tanult, éppen hazalátogatott 
a szüleihez. Igazi rózsaszín tünemény 
volt a feltűnő kabátjában. Szerelem volt 
első látásra. Mari édesanyja postás volt 
a faluban. Amikor találkoztunk, mindig 

megkérdeztem tőle, hogy van a kislá- 
nya. Leendő anyósom sokat segített, 
egyengette az utamat Mari szíve felé” 
– idézi fel kapcsolatuk kezdetét László. 
„1970-ben házasodtunk össze. Egy fi-
unk és egy lányunk született. Vízváron, 
majd Nagykőrösön éltük, 1979-ben köl-
töztünk Csepelre. Én gépkocsivezetőként 
dolgoztam, a feleségem pedig munka-
ügyi előadó volt a BKV Csepel-rácke-
vei HÉV-nél. A házassági évfordulók 
fontosak számunkra, általában családi 
körben gyermekeinkkel, unokáinkkal ün-
neplünk. Tavaly sajnos a járvány miatt 
szolidabban. Az aranylakodalom kedves 
emlék számunkra, szép és megható volt 
a szertartás, elérzékenyültünk. A házas-
ság sok türelmet, odafigyelést, toleranci-
át igényel mindkét fél részéről. Amikor 
az ember úgy érzi, hogy igaza van, sok-
szor felül kell bírálnia az érzéseit. Igazán 
komoly problémáink szerencsére nem 
voltak, általában mindent megbeszélünk, 
és ami a legfontosabb, szeretjük egymást 
mind a mai napig.” • Potondi Eszter

Aranylakodalom: 
szeretet, kitartás

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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A Spacebuzz egy nemzetközi űrhajó-
zási Erasmus+-os program négy ország 
részvételével (Hollandia, Franciaor-
szág, Olaszország, Magyarország). Ma-
gyarországról 15 iskolát választottak, 
az egyik a Vermes Miklós Általános 
Iskola, ahonnan 20 diák és 4 pedagógus 
vesz részt ebben. Ez a program André 
Kuipers holland űrhajós kezdeménye-
zésére indult Hollandiában.  

A diákok a háromrészes program befe-
jezésével a Föld nagyköveteivé válnak. 
Az egyik foglalkozáson például virtu-
ális utazáson vesznek részt a diákok,  
amely során átélhetik az „Overview 
Effect” hatást, amit egyedül csak az 

űrhajósok tapasztalhatnak meg, amikor 
először pillantják meg a Földet a vi-
lágűrből. Az élmény megváltoztat-
ja a diákok perspektíváját a Föld-
ről, hiszen egy törékeny, pici 
bolygóként látják. A prog-
ramban nemzetközi szinten 
előre egyeztetett feladatok 
végrehajtása során fejlő-
dik a diákok kommuni-
kációs, együttműködési 
képessége, kreativitása, 
valamint formálódik a 
klímavédelemmel kap-
csolatban kialakult szem-
léletük, környezettudatos 
magatartásuk.

AKTUÁLIS

Hazai és külföldi néptáncosok az arénában

Életmentő 
rendőrök 
Két hős csepeli rendőr mentette 
meg egy 52 éves férfi életét a Kos-
suth Lajos utca 142. szám alatti 
ház tizedik emeletén szep-tember 
17-ére virradóan. Egy lakó tett 
bejelentést tűzesetről, mert egy 
lakásból sűrű füst áradt kifelé. 
Farkas Beatrix rendőr őrmester és 
Bandor Richárd rendőr őrmester 
éppen járőrszolgálatot látott el a 
Táncsics Mihály utca környékén, 
amikor a tevékenységirányítási 
központból riasztást kaptak. A jól 
összeszokott járőrpáros másfél 
éve dolgozik együtt, azonnal a 
helyszínre hajtottak. 

Farkas Beatrix így emlékszik 
a történtekre: „Szerencsére nem 
voltunk messze, a riasztás után 
szinte rögtön megérkeztünk a 
mentőkkel egyszerre. Ez ponto-
san éjfél után 17 perccel történt. 
Jelentették, hogy valaki van a la-
kásban, tehát ki kell mentenünk 
onnan. Még menet közben gyor-
san átgondoltuk és megbeszél-

tük, mi a teendő. Tudtuk, ha túl nagy 
a veszély, nem szabad kockáztatnunk a 
testi épségünk érdekében, mivel sem-
miféle védőfelszerelés nem volt nálunk. 
Másodpercek alatt eldöntöttük, hogy 
felmegyünk a tizedikre. A mentők a ka-

pubejáratnál várakoztak. Tűzesetnél 
nem használhatjuk a liftet, ezért gyalog 
igyekeztünk felfelé. A tizedik emeletről 
végül az összes lakót felkeltettük és lekí-
sértük az utcára. Körülbelül harmincan 
lehettek.” Bandor Richárd így folytat-

ja: „Amikor felértünk a tizedikre, 
erős füst gomolygott a folyosón. 
Egy szomszéd mondta, hogy egy 
férfi lakik a lakásban, ahol a tűz 
keletkezett. Becsengettem, kopog-
tam, de nem jött válasz. Nem volt 
idő várakozni: három másodperc 
után berúgtam az ajtót. A férfira 
a nappaliban találtunk rá, aludt. 
Arra ébredt fel, hogy vonszoltuk 
kifelé. Az volt a szerencséje, hogy 
a füst felfelé terjedt, ő pedig lent, 
egy ágyon feküdt.  Kiderült, hogy 
a konyhában gyulladt meg valami, 
a füst pedig szétterjedt. Gyalog 
lementünk az utcára, ahol már 
vártak a mentők, és a tűzoltók is 
munkához láttak. Az egész menté-
si akciónk nem tartott tovább 3-4 
percnél. Járőrtársammal együtt 
enyhe füstmérgezést kaptunk, a 
mentők a helyszínen oxigénpa-
lackra kötöttek rá. Beszállítottak 
a Honvéd Kórházba, ahol néhány 
óráig bent tartottak megfigyelés-
re. A lakók hálálkodtak, parancs-
nokaink gratuláltak.” • Cs. A. 

Vermes iskolások a Spacebuzz-programban

SZABADIDŐ

Közpark 36 hektáron
Megkötötték a szerződést a pályázaton nyertes s73 Tájépí-
tész Stúdióval a Csepeli közpark részletes tervezésére. Cse-
pel-Szigetcsúcson három városmajornyi park létesül. A 36 
hektáros városi zöldterület nagyon jelentős fejlesztés, hiszen 
az utóbbi ötven évben, azaz a Hajógyári-sziget északi részé-
nek parkrendezése óta nem létesült húsz hektárnál nagyobb 
új közpark Budapesten.

S hogy mi lesz Csepel legészakibb területén, a Soroksári-Du-
na mellett? Galériaerdő a Duna-ág mellett, nagy kiterjedésű 
pihenőterek és tisztások, gyalogos- és kerékpárutak, sétá-
nyok, közösségi sportpályák, játszóterek, vizes élőhely.

A most tervezendő terület déli határa a Galvani utca vona-
lában készülő új Duna-hidakat összekötő út, de később a 
park folytatható ettől délre egy 25 hektáros területen. Éppen 
ezért a Csepel és Pest közé az Illatos út vonalába készülő 
Kis-Duna-híd úgy épül, hogy a csepeli parton az útpálya 
további 180 méteren a park felett pilléreken állva halad ab-
ból a célból, hogy a Galvani-tengelytől délre eső parkterület 
intenzíven kapcsolódhasson az északi részhez, a zöldfelület 
ne szakadjon meg. 

Ha a lényegesen kisebb Kopaszi-gát népszerűségéből indu-
lunk ki, az új közpark egészen biztosan sikerre ítéltetett. Első-
sorban bizonyára a csepeliek járnak majd ide, hiszen a HÉV 
közvetlen kapcsolatot biztosít ide. A BFK és a MÁV-HÉV 
Zrt. ráadásul a csepeli vonal fejlesztésén is dolgozik, a H7-es 
délen, Csepelen egy megállóval hosszabb lesz, északon pedig 
a felszín alatt (a H6-os ráckevei vonallal együtt) egészen a 
Kálvin térig ér majd. Így még többen, akár a belvárosból is 
néhány perc alatt juthatnak az új parkba. • Forrás: bfk.hu

MAGYAROK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

2021. SZEPTEMBER 29. (SZERDA), 14 ÓRA
Művészettörténeti megközelítésben a Kárpát-medence 
épített öröksége. Természetföldrajzi érdekességek, 
adalékok a Kárpát-medence magyarlakta területéről
Előadó: Batár Zsolt Botond történész 
(Teleki Sámuel Kulturális Egyesület)

2021. OKTÓBER 14. (CSÜTÖRTÖK), 14 ÓRA
A Trianonhoz vezető út. Trianon és következményei
Előadó: Romsics Ignác történész 
(Eszterházy Károly Katolikus Egyetem)

2021. OKTÓBER 20. (SZERDA), 14 ÓRA
Herczeg Ferenc munkássága a revízió tükrében. 
A két világháború közötti irredenta kultusz 
bemutatása tárgyakon keresztül
Előadó: Veres Miklós muzeológus 
(Petőfi Irodalmi Múzeum)
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A program a Kulturális intézmények 
a köznevelés eredményességéért VEKOP-7.3.4-17 
pályázat keretén belül valósul meg. 
Az előadások ingyenesen látogathatók.

Ismeretterjesztő előadássorozat  
Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház 
(1213, Budapest, Szent István út 230.)

Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

Terdik Tamás rendőr 
vezérőrnagy, budapesti 

rendőrfőkapitány dicséretben 
és jutalomban részesítette 

Farkas Beatrix és Bandor 
Richárd rendőr őrmestereket 

szeptember 17-én

fotó: H
ajdú Á

gnes

fotó: pixabay
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Kenyér 
és bor
Másfél éves szünet után ismét lá-
togatható a tavaly ötvenedik szü-
letésnapját ünneplő Csepel Galéria. 
A Kenyér és bor című tárlat az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus tiszteletére nyílt szeptember 
9-én. Pálffy Katalin szobrászmű-
vész köszöntötte az érdeklődőket. 

Urbán Ágnes művészettörténész 
mutatta be a huszonöt képzőmű-
vész munkáit felölelő alkotásokat, 
amelyek a hálaadás csodáját jelení-
tik meg. A művészek saját kifeje-
zőeszközeiken keresztül vallanak 
hitükről zömében szobrok, érmék, 
makettek, festmények, fotók, gra-
fikák formájában. Megjelennek 
rajtuk az üdvtörténet különböző 
eseményei, az evangélista szim-
bólumok, angyali szárnyalások, 
Krisztus keresztje, a szentségtartó 
jelképe, a Szentháromság gondo-
lata, az utolsó vacsora ábrázolása. 
A művészettörténész szerint néhá-
nyan az elvontabb, absztraktabb 
formanyelvet választották gon-
dolataik és érzéseik kifejezésére. 
Ahogy beszédében fogalmazta: le-
gyen az vas, kő, bronz, fonal, papír, 
fa vagy film és szóljon bármilyen 
formanyelven, a fontos az, hogy 
igazat szóljon. 

A kiállítás október 10-éig tekint-
hető meg hétfőtől csütörtökig 
9-től 16 óráig, pénteken előzetes 
egyeztetéssel. Bejelentkezés telefo-
non: 278-0711 (Csete Balázs u. 15.)

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Kongresszusi 
élmények
Krisztus kenyér, s bor színében Úr, s 
király a föld felett…

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus nagy meglepetése szá-
momra Tóth Gabi énekesnő. Szabad-
kozott, amikor meghívták énekelni: 
„Nincs is olyan ruhám, amiben elta-
karhatnám a tetoválásokat.” Azt vála-
szolták, ez most nem érdekes. Aztán 
láttuk és hallottuk őt. Többen voltak, 
felnőtt megtérők, visszatérők, akik ta-
núságot tettek hitükről. Akik elmond-
ták, mit kaptak, amióta Krisztusra rá-
találtak.

A másik meglepetés: Ekler Luca, az 
aranyérmes paralimpikon. Amikor a 
hírekben hallottam a tokiói közvetí-
tést, nem gondoltam, hogy a kongresz-
szus hírnöke. Nem gondoltam, hogy 
közelről is látom őt. A kongresszus 
nyitónapján Luca volt az egyik pél-
dám. Csak kérdeztem magamban, aki 
így ugrik, aki így fut, miért paralim-
pikon? Rá két napra élőben láttam ‒ és 
megértettem. Luca nem csak hitvalló 
katolikus, hanem a sport mellett cser-
kész is. Tokióból hazajövet másnap 
meghívták őt a kongresszust segítő 
cserkészek tábortüzére. Az ELTE mö-
gött, az esti homályban, vagy négy-
száz cserkész vette körül a fáklyákkal 
imitált tábortüzet. És Lucát beszéltet-
ték élményeiről. A tábortűz után pá-
ran maradtak körülötte. Akkor mentek 
oda. Az esti homályban megrendülten 
láttam, hogy a bal keze, igen a bal keze 
mennyire torzult. Ez maradt vissza a 
gyermekkori agyvérzésből. És olim-
pikon és derűs! Íme, a hit ereje! 

Most indult az iskola, indulnak a hitta-
nórák.  Kedves szülők!  Fogadjuk meg 
Tóth Gabi szavait: „Amikor gyermeked 
neveled, tudd, hogy egy az Isten!”
Kispál György plébános

Mit jelent?
Az eucharisztia (avagy úrvacso-
ra) görög eredetű szó, az eu, azaz 
jó és a kharisz, vagyis kegyelem, 
kegyelmi adomány szavakból. Az 
úrvacsora keresztény szertartás, 
amelyen Jézusnak a kenyérről és 

borról az utolsó vacsorán mondott 
szavait és ottani cselekedeteit is-
métlik meg liturgikus módon. Az 
eucharisztiát/úrvacsorát minden 
keresztény felekezet (a maga teo-
lógiai nézeteinek megfelelő-
en) szentségnek tekinti.

A Csepel Galéria kiállításainak egyik 
kurátora Kirják Miklós festőművész. 
A festészet mellett a tanítás is fontos 
részévé vált az életének. A kezdetek-
ről, pályája kibontakozásáról és ter-
veiről is beszélgettünk vele.

Kirják Miklós festőművész harmad- 
generációs csepeli, nagyapja a Cse-
pel Művek virágzása idején költözött 
a kerületbe. Az egykori Gombos (ma 
Herman Ottó) általános iskolában ta-
nult. Már korán fény derült tehetségére. 
„Nagy szerencsém volt, mert, akkoriban 
került az iskolába egy fiatal festőművész, 
rajztanár, Bunda János, aki pártfogá-
sába vett. Onnantól kezdve tőle kaptam 
feladatokat. A rajzszertárban éreztem 
először az olajfesték illatát. Inkább raj-
zoltam, nem szerettem festeni, kifejezet-
ten kerültem az olyan feladatokat, ame-
lyekben nem volt rutinom” ‒ meséli. Bár 
a közvetlen családban nem volt művész, 
érdekességképpen megemlíti, hogy a 
Kirjákok az 1700-as években teleped-
tek le Szarvason és környékén. Görög 
kereskedők voltak, köztük egy Kirják 
János nevű ikonfestővel. 

Tanítás, kiállítások
Miklós középiskolás éveit a 
Jedlik Ányos Gimnáziumban 
kezdte, ahogy mondja, cso-
dás évet töltött ott. Másodjára 
sikerült a felvételije a Kép-
ző- és Iparművészeti Szak-
középiskolába, a Kisképzőbe. 
„Amikor nyílt napon megta-
pasztaltam, milyen az iskola 
a miliője, egyértelmű lett szá-
momra, hogy ott a helyem. A 
Képzőművészeti Egyetemre 
sem jutottam be elsőre. Utóbb 
ezeknek a kanyaroknak na-
gyon örülök, így sokkal többre 
értékeltem, hogy ott lehetek” 
‒ magyarázza. 2001-ben vég-
zett festő-restaurátor szakon, 
ekkor volt az első önálló ki-
állítása is Pesterzsébeten. 
Az elkövetkező egy évben a 
festés mellett egyre inkább 

körvonalazódott, jó 
volna egy fix pont 
az életében: ez a 
tanítás lett. Első-
ként a Vermesben, 
és az Alapfokú 
Művészeti Iskolá-
ban dolgozott. Je-
lenleg a Jedlikben 
és a Hermanban tanít 
vizuális kultúrát. Az 
elmúlt húsz esztendőben 
tizenkét önálló és majd hatvan 
csoportos kiállításon vett részt.

Apró részletek
Kirják Miklós 2014 óta a Csepel Galé-
ria egyik kurátora is, évek óta szervezi 
– egyebek mellett – a Csendélet Bienn-
álékat. A galéria tervezett novemberi 
kiállítása is a csendélet lesz. „Mindig 
is szerettem a flamand csendéleteket, a 
kiállítások okán pedig egyre jobban be-
lemélyedtem a csendéletfestésbe. Elka-
pott a hév, mert ez egy végtelen témakör, 
rengeteg lehetőséggel.” Emellett tájké-
peket, portrékat is fest, szívesen merül 
el a természet apró részleteinek ábrázo-

lásában. Szemléletét és stílusát 
főképp Albrecht Dürer 

művészete határozza 
meg. „Dürer virtuóz 

rajzoló volt. Szerin-
tem ő az a festő, aki 
életében a legtöbb 
vonalat húzta, de 
egyetlen fölösle- 
gest sem. Nem 
kedvelem a ködö-

sítést, szeretem, ha 
egy képet fejben kör-

be tudok járni, be tudok 
lépni a festménybe. Az ő 

képei ilyenek.” Az időbeosztás-
ról kérdezve a festőművész elmondja, 
hogy ideje jelentős részét az iskola tölti 
ki, de amikor csak lehet, éjszakába nyú-
lóan, hétvégeken, szünetekben előkerül 
az ecset. „Sokszor még most is a közép-
iskolás terveimből táplálkozom. Most 
készül például egy képem, amit még 
1992-ben a matematikafüzetembe vázol-
tam fel, de az is lehet, hogy csak évek 
múlva lesz teljesen kész.”

Tervek, ötletek
Távlati tervekről, jövőbeli kiállítások-
ról beszélgetve elmondta, idén év végén 
a Csepel-szigethez kötődő művészek 

számára egy gyűjteményes 
kiállítást szervez Csepeli an-
zix címmel. Ha a járvány-
helyzet engedi, korábban el-
maradt saját kiállításaira is 
sor kerülhet. Szeptemberben 
Kiskunfélegyházán lesz ön-
álló tárlata, november elején 
Pesterzsébeten pedig egy ju-
bileumi kiállítása. Sok ter-
ve, ötlete van. Jövő tavasszal 
szeretné, ha a Pesterzsébeti 
Múzeum gazdag gyűjtemé-
nyének egy részét bemutatná 
a Csepel Galéria. Elképzelé-
sei között szerepel a Fekete 
István-regényeket illusztráló, 
fiatalon elhunyt Balogh Péter 
grafikáinak és lánya, Balogh 
Zsófia szobrainak bemutatá-
sa is. Az ő munkáikkal vár-
hatóan jövőre találkozhatnak 
majd a galéria látogatói. 
• Potondi Eszter

KULTÚRA

Az olajfesték illata
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Százhúsz érem 
a kick-box világkupán

AKTUÁLIS

„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

Szeptember közepén rendezték meg a budapesti 26. Ma-
gyar Kick-box Világkupát, ahol a Halker-KirályTeam ver-
senyzői ismét remekül szerepeltek. A három napos ver-
seny sportdiplomáciai sikert is hozott. 

Az európai kick-box szövetség, a WAKO Europe közgyűlésén 
egyhangúlag a szervezet elnökévé választotta Király Istvánt, a 
Halker-KirályTeam Kick-box Akadémia alapítóját, a Magyar 
Kick-box Szakszövetség és a világszövetség alelnökét. A ma-
gyar sportvezető lapunknak elmondta, hogy eddig megbízott 
elnökként vezette a kontinentális szövetséget és sportdiplomá-
ciai sikerként értékeli megválasztását. Reményei szerint ezáltal 
tovább nőhet a magyar kick-box érdekérvényesítő képessége 
is. A világon mintegy hárommillió versenyző űzi a sportágat, 
és számuk folyamatosan nő. Mórádi Zsolt, a kick-box világ-
szövetség végrehajtó-bizottságának tagjától megtudtuk, hogy 
a három napig tartó budapesti világkupa a járvány ellenére 
sikeres volt. Negyvenöt országból érkeztek sportolók, ami 
rekordnak számít. Több kategóriában 1700 versenyző 3040 
nevezést adott le. Magyarországról csaknem ötszáz nevezés 
érkezett. A Halker-KirályTeam versenyzői ismét nagysze-
rűen szerepeltek: 46 arany-, 38 ezüst- és 36 bronzérem ke-
rült a csepeli csapathoz. A kick-box hét szabályrendszerében 
rendezték meg a versenyeket, amelyeket főpróbának tekinte-
nek az idei Európa- és világbajnokságra. • cs. a. 

A Vermes Miklós Általános Iskola ud-
vara új elemmel bővült. Elkészült a 
komposztáló, amit oktatási célokra szánt 
az iskola. Fából készült, de az egyik ol-
dala polikarbonát, amin keresztül a gye-
rekek nyomon követhetik, hogy hogyan 
lesz a növényből komposzt. 

Mi kerül a komposztálóba? A levágott 
fű, a lehullott falevél, ezenkívül a gye-
rekek a gyümölcsprogramban kapott 
gyümölcsök csutkáját, a salátakészí-
téskor keletkezett zöldhulladékot is ide 
helyezik el. Be lehet hozni otthonról a 
főzés előkészítésekor keletkezett zöld-

hulladékot is. A keletkezett komposztot 
az iskola udvarán található kis virágos-
kertek talajának felfrissítésére fogják 
használni. A komposztáló a gyíkoknak 
is ideális lehet: ide rakhatnák le a lágy-
héjú tojásaikat a kis hüllők. A gyerekek 
a komposztáló élőlényeinek életmódját 
természetes körülmények között kísér-
hetik figyelemmel. 

A szelektív hulladékgyűjtés egy újabb 
formája válik valóra az iskolában. Csak 
egy kis odafigyelés, és a fenntartható-
ság elve szinte észrevétlenül épül be a 
mindennapokba.  

Komposztáló az iskolaudvaron

ÉTKEZZÜNK, VÁSÁROLJUNK KLÍMABARÁT MÓDON!
Talán nem gondolnánk, de még étkezési, vásárlási szokásainkkal is befolyásolhatjuk az éghajlatváltozást. 
Nem is akármennyire! Gondoljunk csak bele, hogy étkezéseink során miként növeljük az üvegházhatású 
gázok kibocsátását:
• az import ételek akár több mint tízszer magasabb kibocsátással járhatnak, mint az itthon, ugyanolyan technológiával 

előállított élelmiszerek;
• az állati eredetű élelmiszerek előállítása jóval több kibocsátással jár, mint a kizárólag növényi eredetűeké.      

Az eltérés hús-, illetve növényfajtától függően akár 40-szeres is lehet!
• a sok adalékanyagot tartalmazó élelmiszerek előállítása többlet-kibocsátással jár;
• csomagolás jelentősen megnöveli az élelmiszerekhez kapcsolódó kibocsátásainkat;
• élelmiszereink hulladék formájában is hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz.

A klímabarát étkezés egyik alapja, hogy minél közelebbről szerezzük be élelmiszereinket! Nézzük    
a lehetőségeket,  milyen beszerzési források állnak rendelkezésünkre a közvetlen környezetünkben?
• Saját termelés: biokertészkedés kiskertben vagy helyi közösségi kiskertekben.
• „Szedd magad!” akciók keretében a vásárlók maguk szedik le a terményeket a termőföldeken.
• Beszerzés „háztól”, gazdaságból: helyi termelőktől való beszerzés saját portájukról - saját gazdaságukban,    

tanyán értékesítő, házilag előállított termékek beszerzése. 
• Környezettudatos vásárlói közösségek, helyi termelők: Hagyományosan különböző szociális szövetkezetek,   

önkéntesek által szervezett környezettudatos bevásárló közösségek tartoznak e kategóriába. Újabban azonban    
ezek mellett már online termelői adatbázisok, portálak is elérhetők. 

• Egyre több helyen nyílnak helyi termelői piacok, ahol olyan kistermelők árulhatnak, akik az adott      
megyében vagy a piacnak otthont adó helytől 40-km-es körzetben termelik portékáikat.         
E piacokon  a vásárlók és termelők közvetlenül találkoznak egymással.

Látogasson el családjával szeptember 25-én a megújult csepeli 
napközis táborba (Hollandi út 18.), a Hungarikum Fesztiválra,   
ahol további értékes információkkal gazdagodhat a klímabarát 
vásárlással, étkezéssel kapcsolatban!

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

Kohéziós Alap

KÖRNYEZET

Király István

fotó: Ezüstszegi Kristóf

fotó: Emily Aston 



16 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 17

A nemzetközi Coubertin-nap alkal-
mából a Csepeli Öttusa és Vízi Sport 
Egyesület egész napos családi prog-
ramot szervezett a Csepeli Strand-
fürdőben. 

A Nemzetközi Öttusa Szövetség és a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság elő-
ször 2018-ban hirdette meg a nemzet-
közi Coubertin-napot, így a szervezők 
idén már a második ilyen rendezvényt 
tarthatták Csepelen, a Csepeli Öttusa 
és Vízi Sport Egyesület bázisán. Báró 
Coubertin a modern olimpiai eszmei-
ség és az öttusa sportág megalkotója, 
így a rendezvény tisztelgés az ő emléke 
előtt, és egyben kiváló lehetőség az öt-
tusa népszerűsítésére. 

A második csepeli Coubertin-napon 
az U–9-es korosztálytól kezdve az 

A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 
és a Csepel FC Sportegyesület közös 
szülői értekezletet tartott az újjáépí-
tett  napközis táborban. 

Mint arról előző lapunkban beszá-
moltunk, a Csepel FC Sportegyesület 
beleolvad a Csepel Utánpótlás Sporte-
gyesületbe (CSUSE), így több mint 250 
gyermek utánpótlás-nevelését látja el 
a jövőben. A szülőket Borbély Lénárd 
polgármester, valamint Jenei János, a 
CSUSE és Märtz János, a Csepel FC 
elnöke tájékoztatta az egybeolvadással 
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. 
Elhangzott, a két klub fúziójával Cse-
pel legnagyobb labdarúgó-egyesülete 
jön létre. A résztvevő szülők megtud-
hatták, az U–7-es korosztálytól egé-
szen a felnőttekig minden korosztály-
ban csapatokkal fog rendelkezni az 
egyesület. A beolvadás nyomán a jelen-
leg BLSZ I osztályban szereplő csepeli 
felnőtt férfi csapat is az újonnan létrejö-
vő egyesületet fogja erősíteni, a vezetők 
bíznak abban, hogy a következő sze-

zont újból az NB III-as bajnokságban 
kezdhetik meg. Ennek köszönhetően a 
sportoló fiatalok számára biztosított a 
továbblépés lehetősége.  

Közös edzések
A szülők leginkább arra voltak kíván-
csiak, hogyan érinti a fúzió az edzése-
ket. A vezetőség részéről elhangzott, 
az edzéseket már részben közösen 

tartják, az edzők munkáját pedig ösz-
szehangolják. Az ezzel kapcsolatos 
feladatokat Märtz János, a CSUSE új 
szakosztályvezetője látja el. Többen 
is kérdezték, hogy futballozhatnak-e 
gyerekek a Csepel SC sportpályáján. 
A polgármester megerősítette, az ön-
kormányzat teljes mellszélességgel az 
egyesület mellett áll, és azt képviseli, 
hogy a Béke téri stadion a csepelieké. 

Jenei János kérdésünkre elmondta, az 
idei toborzás során eddig 305 óvodás 
korú gyermek jelentkezett az edzé-
sekre, amelyek 18 csepeli óvodában 
zajlanak. Ezeket a foglalkozásokat a 
minél színvonalasabb szakmai munka 
érdekében a két egyesület már közösen 
tartja. Megtudtuk, szeptember 21-étől 
a Hollandi úti sportpályán a két klub 
együtt rendezi meg a IV. korcsoport 
(hetedikesek, nyolcadikosok) számára 
a kerületi diákolimpiát. Az egyesület 
szakemberei figyelemmel kísérik az 

itt sportoló fiatalok teljesítményét, így 
lehetőségük lehet a csapathoz igazolni. 
A két egyesület a legjobb mezőnyjáté-
kosnak, a gólkirálynak és a legjobb ka-
pusnak különdíjat ajánl fel. • LG

SPORT

Nemzetközi Coubertin-nap a kerületben 

Együtt a közös jövőért

Idén második alkalommal rendezték 
meg a Coubertin-napot a Csepeli 

Öttusa és Vízi Sport Egyesület bázisán

Rangos sporteseménynek adott ott-
hont a Laurencz László Sportcsarnok, 
ugyanis szeptember 9-e és 11-e között 
a Simon Bolivár sétányon rendezték 
meg a 2021-es férfi ökölvívó Budapest 
Bajnokságot és a férfi felnőtt világbaj-
nokság válogatóversenyeit. 

Az eseményt Tóth Zsuzsanna, a Ma-
gyar Ökölvívó Szakszövetség főtitká-
ra és Borbély Lénárd, Csepel polgár-
mestere nyitotta meg. A megnyitón 
tiszteletét tette a magyar ökölvívás két 
kiemelkedő egyénisége: Gedó György 
olimpiai bajnok, valamint Szántó Öcsi 
bácsi is. Turbucz Gábor, a Budapes-
ti Amatőr Ökölvívó Szövetség elnöke 

kérdésünkre elmondta, a bajnoki címe-
kért 19 fővárosi klub 98 korosztályos 
és felnőtt bokszolói szálltak ringbe, 
ahol két csepeli aranyérem is született. 
A háromnapos viadalon dőlt el az is, 
kik képviselhetik a magyar színeket 
az október végén rendezendő belgrádi 
világbajnokságon. A nézők szeptember 
9-én öt, 10-én és 11-én pedig négy dön-
tőt szurkolhattak végig. A 60 kilósok-
nál elmaradt a mérkőzés, mert Danyi 
Dániel a mérlegelésen nem tudta hozni 
a súlyt, így a kick-boxban ötszörös vi-
lágbajnok Veres Roland, a csepeli Hal-
ker-KirályTeam versenyzője utazhat 
a világbajnokságra. A sportesemény 
végig telt házzal zajlott és a szurkolók 

olyan legendás, egykori profi ökölví-
vókkal is találkozhattak, mint Kótai 
Mihály, Szikora István és Gúla László.

U–15-ös korcsoportig négy egyesület 
versenyzői álltak rajthoz. A program-
ban szárazföldi és vízi versenyszámok 
egyaránt szerepeltek: négytusaverseny 
(vívás, úszás, laser run), akadályúszás. 
Az U–14-es korosztályban a négy-
tusaversenyeket már az új szabályok 
szerint bonyolították le, ahogy azt a 
következő, a párizsi olimpián is te-
szik majd, így a lézerlövészetes futást 
már nem négy alkalommal 800 méte-
ren, hanem ötször 600 méteren kellett 
teljesíteni. A rendezvényen nemcsak 

egyesületi sportolók, hanem család-
tagok is összemérhették sportbéli jár-
tasságukat. Az új rendszerű négytusa 
versenyszámot a fiúknál Tory And-
rás (Balu SE), a lányoknál Kiss Dor-
ka (Csepeli Öttusa és VSE) nyerte.  
A díjakat Hanzély Ákos, a Csepeli Öttu-
sa és VSE back-office vezetője, Pataki 
Zoltán, a klub elnöke és Belák János, a 
csepeli öttusa szakosztály vezetőedzője 
adta át. A szervezők a versennyel sze-
retnének hagyományt teremteni, és azt 
minden évben megrendezni. • LG

SPORT

Két aranyat szereztek 
a csepeli ökölvívók

Csepeli eredmények 

Csepeli Boksz Klub 
Aranyérem: Énekes Dominik 
(51 kg), ifi; Ezüstérem: Horváth 
Máté (75 kg), serdülő 

Halker-KirályTeam 
Aranyérem: Nileborg Krisztián 
(70 kg) junior; Ezüstérem: Nile-
borg Benjámin (46 kg) serdülő

fotó: Tóth B
eáta



18 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 19AKTUÁLIS REJTVÉNY

TÁJÉKOZTATÓ A CSEPELI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRŐL

Tisztelt partnereink, csepeli lakosok! 
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Budapest XXI. kerület Csepel Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 24/2018.(X.26.) önkor-
mányzati rendelet (CSÉSZ) módosításra kerül a Gubacsi vasúti híd építése és a Corvin csomópont kétszintűvé alakítása 
érdekében, a 67/2021.(IV.13.) számú Polgármesteri Határozat alapján. A módosítás véleményezési dokumentációja elkészült. 
A tervezettel kapcsolatos lakossági vélemény-nyilvánításra partnerségi egyeztetés keretében kerül sor. A Nemzeti Infrastruk-
túra Fejlesztő (NIF) Zrt. kezdeményezésére történő módosítás célja „a Gubacsi vasúti híd és a csepeli folyami Szabadkikötő 
fejlesztéséhez kapcsolódó vasúti létesítmények átépítésének előkészítése” tárgyú projekt megvalósításához a település-
rendezési feltételek megteremtése az alábbi két céllal összefüggésben:

 • Az egyik az új Gubacsi vasúti híd építése: A meglévő hídtól 15 méterre északra egyvágányú vasúti híd épül.
 • A másik a Corvin csomópont két szintűvé alakítása. A nagy forgalmú közúti és vasúti irányok külön szinten lesznek átve-
zetve: a Teller Ede út – Weiss Manfréd út útirány 2x2 sávos aluljáróban, a Kossuth Lajos utca – Weiss Manfréd utca délről 
északra menő útirány egyirányú, egysávos aluljáróban lesz átvezetve az iparvágányok alatt. 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. melléklet 2.1.76. 
pontja a „Gubacsi-híd átépítése, csepeli Szabadkikötő vasúti kapcsolatának, valamint a Corvin csomópontnak a fejlesz-
tése” megnevezésű országos vasúti közlekedési projektet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési 
infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé nyilvánítja. Az ehhez kapcsolódó jelen CSÉSZ módosítás a 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet szerint tárgyalásos eljárásban zajlik, melynek keretén belül folytatjuk le a terv partnerségi egyeztetését. A 
veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló XCIX. törvény 156. és 157. §-ai alapján a veszélyhelyzet ideje alatt 
a településrendezési eszköz módosításának partnerségi egyeztetését elektronikus úton folytatjuk le. A véleményezési doku-
mentum – a módosításról készült részletes szakmai tájékoztatóval együtt – elérhető az önkormányzat hivatalos honlapján: 
csepel.hu. Elérési útvonal: Kezdőlap » Hivatal, ügyintézés » Ügyféltájékoztatók, nyomtatványok » Településfejlesztés és rende-
zés » Partnerségi egyeztetés és dokumentumai 

Kérem, hogy a tervezetről adott írásos észrevételeit, véleményét, 2021. október 6-ig kizárólag elektronikus úton szíves-
kedjen megadni a főépítészi Irodának címezve e-mailben: foepitesz@budapest21.hu vagy partnerseg@budapest21.hu, vagy 
e-papíron.

A véleményezéshez adják meg teljes nevüket és lakcímüket, mellyel az adatkezeléshez szükséges hozzájárulást megadottnak 
tekintjük. Az adatokat kizárólag a dokumentum készítéséhez kapcsolódó véleményezéssel összefüggésben kezeljük. Az adat-
kezeléshez kapcsolódó bővebb tájékoztatás elérhető a csepel.hu oldalon. 

        Gyulai István főépítész

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR
II. Rákóczi F. út 106. tel:2763-512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo
Nyitva tartás: H-Sz: 12-19, K-Cs-P: 10-17, Szo: 9-14

Kedves olvasóink! Értesítjük Önöket, hogy a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár minden tagkönyvtára október 
13-án szakmai nap miatt ZÁRVA! 

KIÁLLÍTÁS 
Szeptember 1-25.: 15 éves lett a Sétáló utcai könyvtár. 
Visszatekintés az elmúlt évekre. 

PROGRAMOK
Szeptember 22., 17 óra: EZ(O)KOS klub - Denke Ibolya 
spirituális pszichológiai tanácsadó, numerológus várja 
beszélgetésre a régi és új érdeklődőket. A téma: Sorsunk 

a nevünkben. Karma számod alapján kiderül, milyen 
dolgokkal és miért kell megküzdened életed során. 
Szeptember 24., 10 óra: Kerekítő Mondókás Móka 
0-3 éveseknek - játékos foglalkozás Farkas Katalin 
óvodapedagógussal. 
Október 6., 17 óra: Az élet ereje - Csengeri Zsuzsa író, 
természetgyógyász könyvbemutatóval egybekötött 
előadása

SZOLGÁLTATÁSOK
Könyv átkérésre (más FSZEK tagkönyvtárból), 
előjegyzésre van lehetőség, külön díj ellenében. 

Személyes színházjegyvásárlás a könyvtárban minden 
hétfőn 16 és 18 óra között. Novák Zoltánné Rózsa: novak.
rozsa@gmail.com; Tel.: 06-30-414-1684

Ingyenes diafilmkölcsönzés. Több mint 250 új mese 
diafilm. Fedezzék fel újra a diafilmek hangulatát! 

Minden kedden 10 órától Kanaszta-csata kártyaklub
Adatbázisok a könyvtárban: http://www.fszek.hu/
adatbazisok

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodáscsoportokat 
könyvtárbemutató és könyvtárhasználati 
foglalkozásokra. Előzetes bejelentkezés szükséges. 
Telefon: 276-3512 

Kéthetente új könyvek!  Hetvenféle folyóirat, internet, 
fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. 
Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, ne késlekedjen, 
jöjjön el. 16 év alatt és 70 év felett a beiratkozás 
ingyenes! Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon: 
www.fszek.hu, vagy személyesen, illetve a 276-3512-es 
telefonszámon.

Minden program ingyenes, de a részvétel védettségi 
igazolványhoz és előzetes regisztrációhoz kötött.

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2021. október 1.

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 október 6-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A szeptember 8-ai skandináv rejtvény nyertese: Csatári Gábor. A gyerekrejtvény nyertese: Horváth Csenge. Nyereményüket átvehetik szer-
kesztőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!
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1. Ivóedény

2. Majdnem puli!

3. Magányos település

4. …telek, barlangjáról híres község

5. Nemesfém

6. Eladásra váró termék

7. Pálinka, de se eleje, se vége!

8. Régi magyar űrmérték

9. Tűzgyújtó eszköz

10. Magyar Művészeti Akadémia

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

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

Októberi programok
Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Október 6-a, 16 óra: Alföld szerelmese Juhász Gyula   Előadó: Kállay Endre 
gépészmérnök, költő
Október 13-a 16 óra:  Popper Péter”Részemről mondjuk mancsot” 10-18 rész.
Október 15-e 16 óra:  Népek zenéje   
október 20-a, 16 óra: Aba Novák a barbár zseni 2. rész  
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Október 22-e  16 óra:  „ Nemcsak a húszéveseké a világ” Fellép: Zsuzsa Mihály 
előadóművész 
Október 29 -e 16 óra: Varázslatos klasszikus zene

Úti beszámoló 
Október 21-e, 15 óra: A beszámoló témájáról érdeklődni lehet a Nyugdíjas 
közösségi Házba. Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök.
Az előadás filmvetítéssel egybekötött.

Turisztika
Október 13-a: Séta a budai hegyekben. 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. 

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. 
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/

Bálint Ágnes
festőművész 

Érzések és hangulatok
című kiállítása megtekinthető: 2021. szeptember 29-ig,

hétköznapokon 9-19 óráig, szombaton 9-13 óráig.

Cím: 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

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: október 2., 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! Érdeklődni és jelentkezni lehet Papp 
Áronnál a 06-30-209-3332-es telefonszámon, valamint 
a www.kettlebellcsepel.hu honlapon.
Nordic Walking- sportgyaloglás-oktatás: október 26.,, 9.30. 
Vezeti: Menyhértné Teri: 06-30-313-3991.
Hastánc- Jelentkezőket várunk! Kezdő csoport: 18.00-19.00, haladó 
csoport: 19.00-20.00. Vezeti: Tóth-Czirják Alíz, 06-30-722-0562 
Hangfürdő - Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok:  
szeptember 11-e, 10 óra. Vezeti: Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291
Latin Cardio: Szerda: 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)

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

FELHÍVÁS
2021. október 3-án, a Csepeli Kutyás Napon ügyességi versenyt 
rendezünk a 14 év alatti kutyatulajdonosok részvételével.  
Várjuk azok jelentkezését, akik az alábbi négy feladatot 
be tudják mutatni a kutyájukkal, a megadott sorrendben 
jelre/vezényszóra: 1. fekszik; 2. ül; 3. pacsit ad; 4. szabadon 
választott utasítás. A dobogós helyezetteket ajándékkal 
jutalmazzuk.

Jelentkezni a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
elérhetőségein lehet. Személyesen a művelődési házban: 
1214 Budapest Vénusz u. 2. Telefonon: 06-1-278-2757; 
e-mailben: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Jelentkezési határidő: 2021. október 1. A rendezvényre nem 
hozható tüzelő, vagy agresszív kutya, valamint chippel és 
érvényes oltási könyvvel kell rendelkezniük! 

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

INGYENES PROGRAMOK CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK

Tartásjavító gerinctorna: Nyak-, váll-, hát- és derékfájdalom
megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30
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: Hétfő 19.00-20.30, 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. Foglalkozások szombaton-
ként: 9.00-12.00. Stúdióvezető: Dévényi Judit
Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16 -17.30, 
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
Zumba: Hétfő, 18.00-19.00; szerda:19.00-20.00

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

HÉTFŐ
FITTANYA-FITTBABA 10.00–11.00, 1000 Ft/alkalom

KEDD 
SENIOR FITNESS 10.00–11.00, csepelieknek ingyenes
NŐI ÖNVÉDELMI FOGLALKOZÁS 17:30 -19:00  csepelieknek ingyenes

SZERDA
MINDEN, AMI KÉPZŐMŰVÉSZET GYEREKEKNEK 16.30–18.00, 
1000 Ft/alkalom – előzetes regisztráció szükséges

CSÜTÖRTÖK
ANGOL NYELV FEJLESZTÉSE (KISMAMÁKNAK GYERMEKMEGŐRZÉSSEL)
9.30–10.30, csepelieknek ingyenes

PÉNTEK – SZOMBAT
ÉLMÉNYFESTÉS – ELŐRE MEGHIRDETETT IDŐPONTOKBAN
10.01. (17:30 -20:30)  SZARVASBŐGÉS - FELNŐTT ÉLMÉNYFESTÉS
10.02. (09:30- 12:30) ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYOD - GYERMEK ÉLMÉNYFESTÉS 
csepelieknek 4500 Ft/alkalom, előzetes regisztráció szükséges

SZOMBAT SZÜLETÉSNAPI CSOMAGOK

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

RÁKÓCZI KERT – CSALÁDOK PARKJA 

Magyar Népmese Napja
2021. október 2. I 10-14 óra között

Családi rendezvény
Helyszín: Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás

(1214 Budapest, Erdősor utca 33.)

A népmesékhez kapcsolódó kézműves-foglalkozások • Népmese kvíz mézeskalácsért kicsiknek és 
nagyoknak • Népi játékok • Ung-vidéki mesék és mondák, valamint a Ludasi Népmesemondó Műhely 

meséinek vetítése • Közös levél írása a Benedek Elek Emlékházba, a székelyföldi Kisbaconba

11:00 Az aranyszőrű bárány
mese-játék a gyerekek bevonásával

Várjuk a családokat sok szeretettel!

A népmesejátékon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni szeptember 13-30-ig, 
az Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás épületében nyitvatartási időben vagy az 

osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu e-mail címen, illetve a 1/310-01-18-as telefonszámon lehet.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 

A belépés díjtalan!
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ÁLLÁS________________________________________ 
SZOBAFESTŐT, mázolót, tapétázót, gipszkartonost, hi-
degburkolót felveszünk. Tel: 06-20-998-2369________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre acélszerkezeteket gyártó céghez 
azonnali felvétellel keresünk műszaki előkészítőt (árkalku-
látori, műszakvezetői feladatokkal) lakatost, heggesztőt, 
sofőrt (B-kat. jogsival). Tel.: 06-30-981-1401, 06-30-349-1614  

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590________________________________________ 
TETŐDOKTOR: Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, ki-
sebb javítások, SOS munkák: 06-30-622-5805, 
06-20-492-4619________________________________________ 
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________________________________________ 
SZŰCS bundákat javít, tisztít. Panofixet cserél. Hétköznap 
12-16 óra között. Tel: 282-4247 ________________________________________ 
GÁZKONVEKTOROK, vízmelegítők javítása, műszeres 
vizsgálata. T.: 06-20-964-5621 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 ________________________________________ 
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhul-
ladékot vásárolok. A kiszállás díjtalan. Tel:06-30-461-7759 

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

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

APRÓHIRDETÉSEK   

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

INGYENES ELŐADÁSOK. 
Szeretettel meghívjuk önöket a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű 
programsorozatra. Az ingyenesen látogatható programok:
Szeptember 24-e, 10 óra, színházterem: A tücsök és a hangyák – a Trambulin 
színház előadása gyerekeknek. Az előadásra regisztrálni kell: 
dankanics.agnes@csmoa.hu.
Szeptember 24-e, 17 óra: Galéria21 – A Stemmer Ferenc Fotóklub 
őszi tárlatának megnyitója.
Szeptember 24-e, 17.30 óra, színházterem: Jazzoperett, a Kacsóh Pongrác Színház 
művészeinek előadásában. Töltsön velünk egy órát a magyar operett 1930-as 
évekbeli irányzatának, a jazzoperettnek világában.
Szeptember 24-e, 19 óra, színházterem: A Színház és az élet – népszerű 
operarészletek egy órában a posztromantikától a verizmusig. 
Szeptember 24-én a programok ingyenesek és védettségi igazolvány nélkül 
is látogathatók! 

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   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 28., 16.30: Góg János 
(Magyar Köztársaság Érdemkeresztje, Juhász Gyula-Toldy Ferenc-Váci Mihály-díjas, 
a Magyar Kultúra Lovagja, Föveny főszerkesztője) költői estje. 

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  

Csepeli raktárunkba
RAKTÁROS KOLLÉGÁKAT KERESÜNK 

szezonális munkára!

Feladatok:
• komissiózás, szortírozás-csomagolás, ellenőrzés
• bevételezési folyamatok támogatása,
 komissióhelyre tárolás
• áruátvétel, áru összekészítés, árukiadás
• címkézés, raklapozás, fóliázás
• raktár rendben tartása

Amit nyújtunk:
• azonnali munkakezdés
• napi bejelentés, heti ki�zetés (EFO)
• hétköznapokon nettó 1200 Ft/óra, hétvégén nettó
 1300 Ft/óra bérezés
• egyműszakos munkarend, novembertől
 kétműszakos munkarend
• kedvezményes dolgozói vásárlási lehetőség
• modern, kulturált munkakörülmények, temperált
 fűtés a téli időszakban
• ingyenes parkolás
• BSZL területén belül céges elektromos busz
 használata

Hogy tudsz velünk kapcsolatba lépni? 
Írj nekünk a JátékNet Facebook oldalán
vagy az allas@jateknet.hu email-címre,
de kereshetsz minket a 06 20/394 4546 

telefonszámon is!

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

megjelentetni kívánt anyagaikat. 



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.)


