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A szeptemberi képviselő-testületi 
ülésen döntés született arról, hogy 
szakértők és a csepeli lakosok be-
vonásával megvizsgálják, hogyan 
lehet javítani a kerület parkolási 
helyzetén. A képviselők egyetértet-
tek abban, hogy a csepeliek részére 
továbbra is biztosítani kell az ingye-
nes parkolást.

A képviselő-testületi ülés napirendje 
előtt Borbély Lénárd polgármester a 
képviselő-testület nevében köszöntöt-
te a kiemelkedő eredményt elért cse-
pelieket. Elsőként a XXI. Kerület és 
Környéke Mentőalapítvány képviselői 
vehették át a Csepel Szolgálatáért dí-
jat, akik az augusztus 20-ai, nemzeti 
ünnep alkalmából rendezett ünnepé-
lyes díjkiosztón szolgálati elfoglaltság 
miatt nem tudtak jelen lenni. Simon 
Sarolta, a Csepeli Öttusa és Vízisport 
Egyesület versenyzője az oroszországi 
öttusa Eb-n csapatban arany-, egyéni-
ben bronzérmet szerzett, amellyel a fel-
nőttek között élete legjobb eredményét 
érte el. A sportoló edzőjével, Belák Já-
nossal együtt vette át az önkormányzat 
elismerő oklevelét. A polgármester kö-
szöntötte a Bókay János-emlékéremben 
részesült dr. Póta György házi gyer-
mekorvost is, aki 33 éve látja el a kör-
zetéhez tartozó gyerekeket. Elismerő 
oklevelet vehetett át Sike András olim-
piai bajnok birkózó, aki 2015 óta a kö-
töttfogású birkózóválogatott szövetségi 
kapitánya és a tokiói olimpián arany-
érmet szerzett Lőrincz Tamás edzője. 
Szász Tamás, a Csepel Barkuda Búvár 
SE versenyzője az észtországi tájékozó-
dási búvárúszó Eb-n junior kategóriá-
ban aranyérmet szerzett csillaggyakor-
latban, és junior vegyes kategóriában is 
a dobogó legfelső fokára állhatott. Az 
elismerést édesanyjával – aki az edzője 
is –, Szászné Bundy Erzsébettel együtt 
vehette át. Az önkormányzat továbbá 
elismerését fejezte ki Farkas Beatrix 

és Bandor Richárd rendőr őrmesterek-
nek, akik egy lángoló csepeli lakásból 
mentettek ki egy 55 éves férfit.

Támogatások, viharkár
Takács Krisztián (MSZP) az ülésen fel-
vetette, hogy az önkormányzat anyagi-
lag is támogassa az életmentő rendőrö-
ket. Borbély Lénárd ezzel kapcsolatban 
közölte, Szilágyi Sándor rendőr alezre-
des, a XXI. Kerületi Rendőrkapitány-
ság vezetőjének javaslatára már készül 
egy előterjesztés, amelyet a kiemelke-
dően intézkedő rendőrök jutalmazására 
hoznak létre. Erre forrást a rendőrség 
fel nem használt önkormányzati támo-
gatásából tudnak elkülöníteni.

A július eleji, jégesővel kísért felhősza-
kadás során több száz millió forintos 
kár keletkezett az önkormányzat ingat-
lanjaiban. Mivel az önkormányzat saját 
erőből nem tudja rendezni a károkat, a 
képviselők támogatták, hogy az önkor-
mányzat erre a célra igénybe vegye a 
magyar állam vis maior támogatását. 

A testület döntött támogatások odaíté-
léséről is. A Csepeli Mérnökhallgató 
Alapítvány két csepeli mérnökhallgató 
ösztöndíjára 300 ezer forint támogatást 
szavazott meg. A helyi nemzetiségi ön-
kormányzatok (német, örmény, lengyel, 
roma, szerb, ukrán) egyenként 250 ezer 
forint támogatást kaptak az általuk 
megjelölt célokra, programokra.

Parkolás a kerületben
Az ülés legtöbb hozzászólást kivál-
tó témája a kerületi parkolás helyzete 
volt. Tóth Sándor (LMP) előterjesz-
tést nyújtott be, hogy az önkormányzat 
szakértők bevonásával vizsgálja meg 
a fizetős parkolás bevezetésének lehe-
tőségét. A képviselők pártállástól füg-
getlenül egyetértettek abban, hogy ez 
olyan kérdéskör, amellyel a testületnek 
mindenképpen foglalkoznia kell. Hor-
váth Gyula (DK) elmondta, amíg nincs 
a kerületben elegendő P+R parkoló, 
nem támogat olyan javaslatot, amely 
az agglomerációból érkező gépkocsikat 
fizetőparkolásra kényszeríti. Kovács 
Dávid Attila (független) megjegyezte, 
nemcsak a csepeliek, hanem a Csepelen 
dolgozó, kiemelt közfeladatot ellátók 
– orvosok, pedagógusok – számára is 
biztosítani kell az ingyenes parkolást. 
Szuhai Erika (Fidesz) szerint a prob-
léma összetett, és arra emlékeztette a 

képviselőket, hogy a harmadik csepeli 
konzultáció során sokan azért nem tá-
mogatták azt a felvetést, hogy az önkor-
mányzat bővítse a parkolási lehetősége-
ket, mert ezzel tovább nőne a kerületet 
parkolásra használó gépkocsik száma. 
Ábel Attila alpolgármester megjegyez-
te: a kormány ígéretéhez híven fejleszti 
a HÉV-et, a P+R parkolók építése vi-
szont a főváros feladata lenne, Kará-
csony Gergely főpolgármester azonban 
leállította a Tarlós István főpolgármes-
tersége alatt elindult kedvező folyama-
tot, miszerint a Szent Imre téren P+R 

parkoló létesüljön. A polgármester hoz-
zátette, a problémát nemcsak a Csepelre 
beáramló autóforgalom okozza, hanem 
az is, hogy egyre több háztartásban van 
egynél több autó. „Amióta Karácsony 
Gergelyt megválasztották főpolgár-
mesternek, Csepel minden fejlesztéstől 
elesett, így a P+R parkolóktól is” – fo-
galmazott. Elmondta még, Csepel az itt 
parkoló autóktól lassan élhetetlen, és 
tarthatatlannak nevezte azt a helyzetet, 
hogy a posta előtt szinte lehetetlen au-
tóval megállni. A vita végén a testület 
a polgármester javaslatára módosította 

az eredeti előterjesztést, így a parkolá-
si helyzet javítását nem övezetekre le-
bontva, hanem egész Csepel területére 
vizsgálják meg, továbbá a testület állást 
foglalt arról, hogy a csepeli lakosok ré-
szére mindenképpen biztosítani kell az 
ingyenes parkolást. Számunkra Csepel, 
az itt élők érdeke az első – tette hozzá. 
A szakértőket és lakosokat is bevonó 
vizsgálat határideje: 2022. június 30-a. 
A polgármester a testületi ülés végén 
arról tájékoztatott, ha a járványhelyzet 
lehetővé teszi, idén is sor kerül köz-
meghallgatásra. • Lass Gábor

Testületi ülés 
szeptemberben

Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc fe-
lesége 34,76 százalékos eredményt 
ért el, és ezzel lett első az ellenzéki 
pártok miniszterelnökjelölt-választá-
sának első fordulójában. Karácsony 
Gergely 27,31 százalékot, Márki-Zay 
Péter 20,43 százalékot, Jakab Péter 
14,1 százalékot, Fekete-Győr András 
pedig 3,4 százalékot ért el. Összesen 
616 512-en szavaztak az ellenzék je-
löltjeire. Ennek több mint négysze-
resét, közel kétmillióval több voksot 
szerzett az Orbán Viktort támogató 
pártszövetség 2018-ban. 

Országgyűlési választásokon hetven 
helyen lehet voksolni Csepelen, de 
az ellenzéki előválasztáson csak egy 
szavazóhely volt. Emiatt hosszú sor 

alakult ki a Görgey téren, az online 
szavazást pedig szintén alulméretezte 
az ellenzék. Az sem világos, hogy a 
kevesebb résztvevő és még kevesebb 
szavazólap ellenére miért tartott még-
is két napig a szavazatszámlálás. 

Csepel-Soroksáron dr. Szabó Sza-
bolcs,  a Momentum, a Jobbik, az ÚK, 
és az MMM közös jelöltje nyerte az 
ellenéki előválasztást. Összesen 5550 
szavazatot kapott, míg az MSZP-s 
Komjáthi Imre 2979-et. Érdekesség, 
hogy a 2016-os népszavazáson csak 
Csepelen 21 276 szavazópolgár utasí-
totta el az Európai Unió által erőlte-
tett kötelező bevándorlási kvótát. Az 
illegális bevándorlást támogató Szabó 
akkor a népszavazás eredményét nem 

fogadta el, és azzal bírálta, hogy az 
az eredmény csúfos bukás volt. Most 
nem kommentálta a jóval kisebb sza-
vazatszámot. 

Miközben az ellenzék azért bírálja a 
Fideszt, mert a magyar választási rend-
szer jobban jutalmazza a nyertest, mint 
ahogy szerintük kellene, az általuk 
megalkotott előválasztás még jobban 
segíti az erősebb pártokat. A 2018-as 
országgyűlési választást az ellenzé-
ki választási rendszerben 85,8 száza-
lékkal, vagyis több mint négyötödös 
fölénnyel nyerte volna a Fidesz a két-
harmados, 66,8 százalék helyett. Ki-
zárólag ennek köszönhető, hogy az el-
lenzéken belül nem kiugróan magasan 
támogatott DK sokkal jobb eredményt 
ért el a többiekhez képest. 

Miközben a Fidesz hónapok óta azt 
sulykolja, hogy az előválasztás csak 
egy „Gyurcsány-show”, az ellenzé-
ki politikusok közül is egyre többen 
ismerik el, hogy a DK vezetője azt 
csinál az ellenzékkel, amit csak akar. 
És mivel Gyurcsányék elutasítottsága 
a teljes népességen belül továbbra is 
magas, több elemző abban is egyetért, 
hogy valószínűleg nem Dobrev Klára 
lesz a végső miniszterelnök-jelölt. A 
győzelem érdekében valaki mást állít-
hatnak majd élre. Bárki lesz az, Gyur-
csánynak már van gyakorlata abban, 
hogyan lehet egy kormányfő helyére 
ugrani. • Tk

Előválasztás: fölénybe került 
a DK az ellenzéken belül

Karácsony Gergely a Görgey téri 
szavazóhelynél is kampányolt

A képviselő-testületi ülés napirendje előtt Borbély Lénárd 
polgármester a képviselő-testület nevében köszöntötte 
a kiemelkedő eredményt elért csepelieket

fotó: Tóth Beáta
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Javuló közúti és tömegközlekedési 
feltételek, megújuló Corvin-csomó-
pont, a Vasas utca környékének ren-
dezése. Gyulai Istvánnal, Csepel fő-
építészével a közlejövő legfontosabb 
fejlesztéseit tekintettük át. 

A fejlesztések közül a legjelentősebb 
a Galvani hídként ismertté vált új Du-
na-híd, amely nemcsak Csepelt, hanem 
egész Budapestet érintő, nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházás. Az új Duna-híddal egy nyu-
gat–keleti irányú, a budai (Galvani út) 
és a pesti (Illatos út) úthálózatot össze-
kötő, Észak-Csepelen átívelő 2x3 sávos 
út is létesül, amely szintben kereszte-
zi a Weiss Manfréd utat. Az út a Kis-
Duna felett, a soroksári Duna-ág fölé 
épült új hídon áthaladva becsatlakozik 
a Soroksári útba. Az új főúton egy kö-
zépfekvésű villamosvonal is létesül, 
így tömegközlekedéssel is jelentősen 
megrövidülnek a Csepel és Dél-Buda, 
illetve Csepel és Dél-Pest közötti távol-
ságok. Kétoldali gyalogos- és kerék-
párút is épül, ezzel Csepel szerveseb-
ben csatlakozik a fővárosi gyalogos- és 
kerékpáros hálózatokhoz.

Módosult a kerületi rendezési terv
A legutóbbi ülésén a képviselő-testület 
a beruházással összefüggésben módo-
sította a kerületi rendezési tervet. Gyu-
lai István kérdésünkre elmondta, erre 

azért volt szükség, mert az Újbudát 
Ferencvárossal összekötő új főút közle-
kedési tervének készítése során derült 
ki, hogy a csepeli szakaszon balra ka-
nyarodó sávot csak egy L alakú, új köz-
terület kialakításával lehet elkészíteni, 
így a terület kisajátítása miatt kellett 
módosítani a rendezési tervet. 

A projekt része, hogy Észak-Csepelen, a 
soroksári Duna-ág melletti 35 hektáros 
területen a legújabb nemzetközi tren-
deknek megfelelő új közpark létesül. A 
főépítész elmondta, az önkormányzat 
szeretné, ha az új park nyomvonalán, 

annak déli oldalán is folytatódna a fej-
lesztés a Kis-Duna-part mentén, így 
ott mintegy 25 hektáros park létesülne. 
Ennek érdekében a Kis-Duna-hidat a 
parttól mintegy ötven méterre lábakra 
állítják, hogy a két zöldfelület között 
fizikai kapcsolat létesüljön. „Az inf-
rastrukturális fejlesztések felértékelik 
Csepelt, növelik kapcsolati hálóját és 
javítják tömegközlekedési ellátottságát, 
ezáltal új beruházásokat vonzanak ke-
rületünkbe” – összegezte az előnyöket 
a főépítész. 

Gubacsi híd
Szintén kormányzati projekt a Gubacsi 
vasúti híd fejlesztése. A két új vasúti 
sínpálya kiépítésével javul a Gubacsi 
vasúti híd és a Szabadkikötő vasúti 
kapcsolata. Az érintett szakaszon a 
szerelvények jelenleg csak 10 km/h-val 
tudnak közlekedni, de a fejlesztésnek 
köszönhetően nőhet a terhelés, így a 
szerelvények sebessége is. A vasúti ka-
pacitás növelése azt eredményezi, hogy 
a szerelvények a Corvin csomópontban 
két irányban egyidejűleg haladhatnak 
át, így a csomópont lezárásának ide-
je a felére csökken. A projekt keretein 
belül a Teller Ede és a Weiss Manfréd 
út 2x2 sávját a térszint alá süllyesztik, 
így a vasúti forgalom nem akadályozza 
a közútit. A Kossuth utca városközpont 
felé tartó sávját is lesüllyesztik, amely a 
térszint alatt csatlakozik a Weiss Manf-
réd úthoz, ezáltal jelentősen nő a cso-
mópont kapacitása. Mint megtudtuk, 
a hosszú távú tervek szerint a Gubacsi 
hidat elbontják, mert a Topánka utca és 
az Ady Endre utca között egy új közúti 
híd is létesül, amelynek közepén a 3-as 

villamos fog Csepel és Pesterzsébet kö-
zött közlekedni. A főépítész hozzátette, 
ez a következő évtizedek tervei között 
szerepel, így amíg ez meg nem valósul, 
addig az önkormányzat szeretné elérni, 
hogy újítsák fel a Gubacsi hidat. 

Buszpályaudvar, P+R parkoló
„Az önkormányzat szeretné a térségben 
lévő Vasas utca környékét rehabilitálni, 
hogy ez a ma még elhanyagolt terület 
is méltó legyen a dinamikus fejleszté-
sek által felértékelődött városrészhez” 
– hangsúlyozta a főépítész. Korábban 
szó volt arról, hogy a Szent Imre téri 
autóbusz-pályaudvart áthelyezik a Vo-
lán-buszok Vermes Miklós utcai vég-
állomásához. Ez a beruházás a kon-

cepcióváltás miatt nem valósulhat 
meg, a mostani tervek szerint a 
kormányzati forrásokból megva-
lósuló csepeli HÉV fejlesztésének 
köszönhetően a Szent Imre téri 
buszpályaudvar mégis elkerülhet 
a városközpontból, mégpedig a 
mostani HÉV-végállomás terüle-
tére. Gyulai István elmondta, az 
önkormányzat javasolta a fővá-
rosnak, hogy a városközpont to-
vábbi tehermentesítésére új P+R 
parkoló létesüljön a Teller Ede 
út mentén, de forrás hiányában 
ezt elutasították. Jó hír azonban, 
hogy a mostani HÉV-végállomás 
térségében egy új P+R parkoló is 
a projekt része lesz. • lass

Magyarországon 2001 óta 
nemzeti gyásznap október 
6-a, amikor az 1848–49-es 

forradalom és szabadság-
harc leverése után Aradon 
kivégezték a 13 hős vérta-

nút, ugyanekkor Pesten gróf 
Batthyány Lajost, Magyar-
ország első független, fele-
lős kormányának vezetőjét 
is megölték.

Volt, akit golyó által, de volt, 
akit ‒ megalázóbb módon ‒ 
kötél által végeztek ki. Báró 
Julius Jacob von Haynau 
osztrák császári tábornok-
nak a kivégzések sorrendje 
sem volt mindegy. A legna-
gyobb büntetés az volt, hogy 
Vécsey Károlynak végig kel-
lett néznie társai kivégzését. 
Haynau végül elrettentésül 
közszemlére kitette a városba 
a holttesteket, majd pár óra 
múlva lemeztelenítették őket 
‒ az akkori szokás szerint a 
ruhák a hóhért illették meg ‒, 
a hősöket Aradon temették el.  

Batthyányt Lajost külön el-
járásban ítélték el. Haynau 
a koholt vádak alapján meg-
hozott halálos ítélet után 
akasztást rendelt el. Ám 
Zichy Antónia, a miniszter-
elnök felesége egy tőrt jutta-
tott el férjének, aki annyira 
meg tudta vágni a saját nya-
kát, hogy végül golyó által 
végezték ki.

Haynau még négy évig élt, 
de kegyetlenkedésének ha-
tása mindenhol utolérte: a 
bécsi és a pesti forradalmá-
rok rendre felismerték, bár 
később Angliában és Belgi-
umban szolgált. A korabeli 
visszaemlékezések szerint 
rendre megpofozták, vagy 
megrángatták a bajuszát, vé-
gül agyvérzést kapott. • PE

Milyen fejlesztések 
várhatók Csepelen?

Hősök, vértanúk

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Golyó általi halál (reggel fél hatkor): Lázár Vilmos fő-
tiszt (ezredes), Dessewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernő 
tábornok, Schweidel József tábornok.
Kötél általi halál (reggel hat óra után): Lovag Poel-
tenberg Ernő tábornok, Török Ignác tábornok, Lahner 
György tábornok, Knezić Károly tábornok, Nagysán-
dor József tábornok, Gróf Leininger-Westerburg Ká-
roly tábornok, Aulich Lajos tábornok, Damjanich Já-
nos tábornok, Gróf Vécsey Károly tábornok. 

Négy aradi vértanú 
agyonlövetése
(korabeli kőrajz)

Gyulai István

Tragédia Csepelen: 
ketten életüket vesztették

Összeütközött egy menetrend szerint 
közlekedő busz és egy személyautó ok-
tóber 2-án éjjel a Szent István úton. A 
balesetben a gépkocsiban utazó mind-
két csepeli fiatal férfi olyan súlyos sé-
rüléseket szenvedett, hogy a helyszínen 
életüket vesztették. A busz utasai közül 
ketten könnyebben megsérültek. A Bu-
dapesti Rendőr-főkapitányság vizsgálja 
a baleset körülményeit.

A csepeli önkormányzat részvétét nyil-
vánította az elhunytak családjainak. 

A fejlesztések közül a legjelentősebb a Galvani hídként ismertté vált új Duna-híd, 
amely nemcsak Csepelt, hanem egész Budapestet érintő,  kiemelt jelentőségű beruházás 

fotó: H
ajdú Á

gnes
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Két év után ismét családi nap
Családi napot tartott a Csepeli Mozgássérültek Önálló 
Egyesülete. Az évente megrendezésre kerülő esemény ta-
valy a pandémia miatt elmaradt, így két év után találkoztak 
újra a résztvevők. Jó volt együtt lenni, találkozni a sors-
társakkal, megbeszélni, amire az elmúlt időszakban nem 
volt lehetőség. Meglepetésként az Ellenméreg zenekar és 
‒ Czirják Alíz szervezésében ‒ az Alice Belly Dance has-
tánccsoport táncosai szórakoztatták a jelenlévőket. Nem 
maradhatott el a szokásos szalonnasütés sem. Borbély 
Lénárd polgármester elfoglaltsága miatt személyesen nem 
tudott részt venni az eseményen, de távollétében is üd-
vözölte a résztvevőket. A programon az önkormányzatot 
Szuhai Erika képviselő, a Szociális, Egészségügyi és Fo-
gyatékosügyi Bizottság elnöke képviselte. „Irodánk a Sza-
bó Magda Közösségi Tér területén (Simon Bolivár sétány 
4–8.) továbbra is várja személyesen, telefonon, vagy e-ma-
ilben a megkereséseket. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően 
igyekszünk segítséget nyújtani a hozzánk forduló kerületi fo-

gyatékos sorstársainknak. A pandémiára tekintettel kérjük, 
hogy ha személyesen jönnének, előzetesen egyeztessenek 
velünk elérhetőségeink valamelyikén” – mondta Szabóné 
Szőke Hajnalka, az egyesület vezetője. 

Telefon: 06-20/210-0301; e-mail: csmoe@freemail.hu. 
Ügyfélfogadás: hétfő 14–17 óra, csütörtök 9 és 12 óra között.

AKTUÁLIS

Az idősek világnapján dunai hajókirán-
dulással köszöntötte a csepeli önkor-
mányzat a kerületben élő időseket. A 
hagyományos október elsejei hajókirán-
dulás hosszú évek óta az egyik legnép-
szerűbb program. Bár tavaly a pandémia 
miatt elmaradt a rendezvény, idén ismét 
két hajó indult útnak a Nehru partról. A 
jó hangulatú kirándulást ünnepi ebéd 
követte a Nagy Imre Általános Iskola 
sportcsarnokában.

A csepeli önkormányzat 2014-ben, az 
idősek világnapján szervezte az első sé-
tahajózást. A háromórás városnéző ki-
ránduláson ezúttal is hatszáz nyugdíjas 
vett részt, akik külön buszokkal érkez-
tek a helyszínre. A rendezvényen jelen 
volt Borbély Lénárd polgármester, Ábel 
Attila és Morovik Attila alpolgármester, 
valamint Balogh Ernő önkormányzati 
képviselő is. A sétahajó fedélzetén kel-
lemes időtöltés várta a vendégeket. A 
zenei aláfestésről Hadnagy Andrea gon-
doskodott, aki örökzöld slágereket éne-

kelt. A büfé bőséges étel-ital kínálattal 
állt a résztvevők rendelkezésére. Sokan 
táncoltak, beszélgettek, vagy éppen gyö-
nyörködtek a budapesti panorámában. 
Kora délután pedig közös ebédre invi-
tálták a szépkorúakat a Nagy Imre Ál-
talános Iskola sportcsarnokába. Borbély 
Lénárd polgármester köszöntőjében ki-
emelte, az önkormányzat hét éve szer-
vezi meg a hajókirándulást, ezzel is ki-
fejezve tiszteletét és nagyrabecsülését 
a csepeli idősek iránt. „Hálával, köszö-
nettel és elismeréssel tartozom önöknek 
mindazért, amit felépítettek a kerületben. 
Ránk, gyermekeinkre és unokáinkra örö-
kül hagyták a kerületet. Mi pedig fele-
lősséggel tartozunk önöknek mindazért, 
hogy a nyugdíjas éveiket megkönnyítsük 
és lehetőségeinkhez mérten minél szeb-
bé tegyük” – fogalmazott beszédében a 
polgármester. Továbbá az idősek világ-
napjához kapcsolódóan kiemelte Orbán 
Viktor miniszterelnök október 1-jén, 
reggeli interjújában tett bejelentését. A 
magyar gazdaság teljesítményének kö-
szönhetően minden nyugdíjas egysége-
sen nyolcvanezer forint prémiumot kap 
novemberben. A nyugdíjkorrekciónak a 
második félévre eső részét egy összeg-
ben ezzel együtt megkapják. Hozzátette 
még, várhatóan jövőre 13. havi nyugdí-

jat is kapnak majd az idősek. A polgár-
mester ezek után külön megköszönte 
Babics Saroltának, a Csepeli Nyugdí-

jas Közösségi Ház vezetőjének munká-
ját. Az ünnepi ebéd után a nap záróese-
ménye Dolly fellépése volt. • AZS – PE

Idősek világnapja 
– Köszönet és hála

AKTUÁLIS

Márkly Ferencné, Lívia: „Nagyon jól 
éreztem magam a hajókiránduláson, 

élveztem a programot. Nagyon jól 
megszervezett rendezvény, amit, ha 
tehetek, nem mulasztok el. Kellemes 

a társaság, szép a város a hajóról, 
gyönyörű a panoráma. Délután is 

remek volt a hangulat, egész nap sok 
figyelmet és törődést kaptunk, ami megható 

volt. 1957 óta lakom Csepelen. A kerület az utóbbi években 
sokat fejlődött, szépült, szeretek itt élni.”

Monostoriné Ibolya és Pörsök 
Irén, ahogy mondják, nemcsak 
ikertestvérek, de legőszintébb 
barátnői is egymásnak. Nemrég 
a Nyugdíjas Közösségi Házzal 
Esztergomba kirándultak, koncerten 
is voltak. Ibolya a nagy sikerű szob-
rászművész, Monostori Ferenc édesanyja.  
Fia alkotta a sokak által ismert Szent István homok-
szobrot a Daru-dombon. „Több mint negyven éve 
élünk Csepelen. Nagyon aktívak vagyunk, szeretjük a 
kerületi programokat, de a fiam kiállításaira is min-
dig szívesen elmegyünk. Négy unokám van, ők is örö-
költék az apjuk tehetségét. Nagyon jól érezzük magunkat 
a hajókiránduláson.”

 Sára és Kati: „Csak zene legyen 
és elfeledjük a gondokat, nagyon 
szeretünk táncolni. 2015-ben egy 

hajókiránduláson találkoztunk 
először, azóta nagyon jó barátnők 

vagyunk. Közel lakunk egymáshoz, 
sok programot szervezünk együtt.”

Szántó Péter és Vincze Gyula: 
„Ős csepeliek vagyunk, Királyma-
jorban lakunk. Baráti társasággal 
érkeztünk, ez a negyedik hajóki-
rándulásunk. Jól érezzük magun-
kat, nagyon szívesen szervezünk 
közös programokat, a járvány ide-
jén kicsit nehezebb volt, de telefonon 
tartottuk a kapcsolatot.”

 Felföldi István és felesége, Marika fárad-
hatatlanul, nagy összhangban táncoltak a 

parketten. „Nagyon szeretünk táncolni, 
remek a program. Tíz éve házasodtunk 

össze, sokat járunk a Munkásotthonba és  
Királyerdőbe különféle táncos progra-

mokra, mindenhol kialakult baráti társa-
ságunk van. A hajókirándulásokon is több-

ször részt vettünk, most is szívesen jöttünk.”

Borbély Lénárd fogadta a hajókirándulásra érkezőket

A jó hangulatú kirándulást ünnepi ebéd követte

fotó: Tóth Beáta
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Ismét nagy érdeklődéssel fogadták a 
csepeliek az ingyenes díszcserjeak-
ciót. Az önkormányzat Csepeli Zöld 
Sziget Programjának keretében ti-
zennyolc cserjefajt, nyolcfajta évelőt, 
összesen négyezer tő dísznövényt 
osztottak szét a Csepeli Városgazda 
munkatársai. Az idén újra meghirde-
tett pályázatra több mint hatszázan 
jelentkeztek. 

A pályázó társasházak képviselői és a 
családi házas övezetek lakói bőséges 
kínálatból válogathattak. Ugyanúgy 
elkelt az angol levendula, az örök-
zöld mirtuszlonc, a terülő rózsa, mint 
a boglárkacserje, a cickafark vagy a 

gyöngyvirágcserje. „Az elmúlt évekhez 
képest bővítettük kínálatunkat. Idén új-
donságnak számított a bugás hortenzia, 
ami igen értékes dísznövény. Az évelős 
növényeink pedig bíbor kasvirággal és 
a pompás kúpvirággal gazdagodtak. Az 
érdeklődők kétféle tollborzfű közül is 
választhattak” – mondta el lapunknak 
Bartos Péter zöldterület-fenntartási 
osztályvezető. 

A városvezetés azzal a céllal indította 
évekkel ezelőtt útjára Zöld Sziget prog-
ramot, hogy a lakosoknak ajándéko-
zott virágpalántákkal, facsemetékkel 
és dísznövényekkel tovább szépüljön 
Csepel. A korábbi akciókhoz hasonlóan 

Borbély Lénárd polgármester is elláto-
gatott a cserjeosztásra. 

Ültetés, gondozás
A társasházak képviselőinek tapaszta-
lata szerint a lakók nagyon kedvelik a 
növényültetésre ösztönző akciókat. Szí-
vesen szépítik az előkerteket vagy a be-
járatok melletti területeket. Hermann 
Tünde többedmagával jött a közös 
képviselet részéről 
társasházaik ré-
szére válogat-
ni. „Szem előtt 
tartjuk a lakók 
igényeit, most 
kis rózsácská-
kat szedtem ösz-
sze. Azt kérték, kis-
virágú növény legyen, de 
van, aki az évelőt szereti, míg mások azt 
kedvelik, ha bokrosodik a dísznövény. 
Tavasszal és ősszel mindig viszünk a 
Szent László úti lakótelephez, a József 
Attila utcához, a Kiss János altábor-
nagy utcához, a Mázoló utcához. Az ül-
tetés után örömmel gondozzák a szebb-
nél szebb növényeket” – tette hozzá. 

Hesz Roland törpeorgonát, japán 
gyöngyvesszőt és angol levendulát 
vitt haza. „Nagyszerű programnak tar-
tom ezt a kezdeményezést. Szeretem a 
természetet, kedvelem a kertészkedést. 
Második alkalommal jelentkeztem az 
akcióra. Igyekeztem úgy válogatni az 
növényeket, hogy a 
csillagtelepi a tár-
sasházunk előtt 
jól mutassanak. 
A keresgélés-
nél persze el-
sőrendű szem-
pont volt az 
is, hogy többféle 
növény legyen, szí-
nek szerint csoportosítva és egy teljes 
sor végigérjen velük. A többi kertbarát 
lakóval együtt szívesen részt veszek a 
gondozásukban is” – mondta el a cser-
jeosztáson Roland. • AZS

Őszi cserjeakció kertbarátoknak Megjelent Wittner 
Mária verseskötete
Wittner Mária Hagyaték című ver-
seskötetét ajánlották az olvasók fi-
gyelmébe a Szabó Magda Közössé-
gi Térben október 4-én. A csepeli 
önkormányzat szervezésében ren-
dezett könyvbemutatón a szerzővel 
Simon András grafikusművész, a 
kötet illusztrátora beszélgetett. A 
kötet szerzőjét, 1956 hősét, Csepel 
díszpolgárát Borbély Lénárd pol-
gármester köszöntötte. 

A Szülőföld Könyvkiadó gondo-
zásában megjelent könyv negyven 
verset tartalmaz. A szerző emlé-
keiből merít és visszatekint életé-
nek tragikus és nehéz időszakaira. 
Ahogy a grafikus beszédében fo-
galmazott: fájdalmas szembesülés 
a költő lelkével, a feltoluló, szomo-
rú emlékekkel az átélt börtönévek-
ről. Az emlékezés keserű hullámai 
állandóan felkorbácsolódnak, a 
költemények erről is tanúskodnak. 

„Lelki békére leltem”
Wittner Mária halálraítéltként 
megélte társai elvesztését. Köteté-
ben megemlékezik róluk. „Életben 
maradni volt a legnehezebb úgy, 
hogy halálraítéltként megéltem tár-
saim elvesztését” – mondta.  

A szerző szerint egyfajta kötelessé-
ge sorstársairól emléket hagyni az 
utókornak. Ebben a szellemiség-
ben születtek versei. „Gyermekko-
rom óta szeretek olvasni, kedvelem 
a könyveket, talán ezért is tudtam 
átélni Kalocsát. Ha jó gondolatot 
találtam, akkor mindig feljegyeztem. 
Gimnáziumi éveim alatt kezdtem el 
verseket írni. A magyar és a történe-
lem kedvenc tantárgyaimmá váltak. 
Noha nem vagyok költő, de a ver-
sek visszatükrözik egész életemet és 
gondolataimat. Azokat a dolgokat, 
érzéseket, amelyek mélyen megérin-
tik a lelkemet, ki kell írnom magam-

ból. A fájdalom és a szomorúság 
életem részei voltak. A múltat nehéz 
felejteni, de lelki békére leltem” – 
mondta el lapunknak a szerző. 

A könyvbemutatón Wittner Má-
ria az október 23-ai Békemenetre 
hímzett, saját gondolatait tartalma-
zó vászonszalagot adott át Borbély 
Lénárd polgármesternek. 

Az Országgyűlés képviseletében 
Németh Szilárd miniszterhelyettes 
is köszöntötte az alkotót. • AZS

EGYHÁZI ÉLET

„Forrassz eggyé békességben  
minden népet s nemzetet!”

NEKed, NEKünk, NEKtek… Több mint 
két éven keresztül az 52. Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) hír-
levelében gyakran jelentek meg ezek a 
szavak. A frappáns megoldás röviden, lé-
nyegre törően kifejezi, mennyire személy-
re szólóan kaptunk meghívást egyházunk 
nagy eseményére, melynek 1938-at kö-
vetően ismét otthont adhatott hazánk. Az 
Eucharisztia, azaz Oltáriszentség nyolc na-
pon át tartó ünnepségsorozatán a világ szá-
mos országából érkező zarándok vett részt. 
Nem túl szép szóval „tömegrendezvény-
nek” is nevezhetnénk, melyen elég nehéz 
elképzelni a NEK-es szavak által ígért 
személyes jelenlétet úgy, hogy ténylegesen 
érezzem: számít, hogy én is eljöttem, hogy 
nem „vesztem el” a sok ember között.

Bevallom, két héttel a NEK előtt, mikor 
még úgy tűnt, zarándoktárs nélkül marad-
tam, én is elgondolkodtam, nekivágjak-e? 
Egyedül, ennyi ismeretlen ember közt? De 
egyre erősebb lett bennem a hívás: igen, el 
kell mennem! Aztán a megelőző napokban 
ketten lettünk, majd az első napon még 
ketten csatlakoztak, mígnem a hét folya-
mán lassan, húsz főre duzzadt csapatunk. 
A Hungexpo területére érve pedig szinte 
lépésről lépésre ismerősök mosolyogtak fe-
lém, volt, akivel húsz éve találkoztam ezt 
megelőzően. Ebédnél kezdetben egy, az-
tán már két asztal sem volt elég, ha mind 
együtt szerettünk volna leülni… A kezdeti 
megilletődöttség ennyi bíboros, püspök lát-
tán hamarosan az együtt ünneplés örömébe 
csapott át, napról napra egyre jobban meg-
éltük egyházunk nagy családjának szere-
tetteljes közösségét. A kenyérben és borban 
jelenlévő Krisztust ünnepeltük, Őt, aki a 
NEK himnuszának szavaival „Úr s király 
a föld felett”, és aki jelenlétével megta-
pasztalhatóvá tette számunkra a himnusz 
folytatását is: „Forrassz eggyé békességben 
minden népet s nemzetet!”
Sztancsikné Losonci Tímea, 
r. k. lelkipásztori munkatárs

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta
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Nemzeti értékek, hagyomány, minőség

Tradicionális magyar ízek, 
mesterségbemutatók, népi 
játékok, zenés-táncos szín-
padi műsorok várták az idei, 
hetedik alkalommal megren-
dezett Hungarikum Fesztivál 
látogatóit. A magyar kultúra 
értékeit felvonultató rendez-
vénynek ezúttal a felújított 
napközis tábor adott otthont. 

A színpadon egész nap válto-
zatos programok szórakoztat-
ták a közönséget, de a rendez-
vény ideje alatt sétáló zenészek 
is gondoskodtak a jó hangu-
latról. A tradicionális hazai 
ételek közül bajai halászlevet, 
karcagi birkapörköltet, kürtős-
kalácsot, lángost, rétest és az 
ország tortáját is megkóstol-
hatták az érdeklődők. 

A nap folyamán sokan for-
dultak meg a Csepeli Kertba-
rát Kör sátránál. Az egyesület 
1999 óta működik és próbálják 
folytatni a régi csepeli kertba-
rátok hagyományait, ötvözve a 
mai kor igényeivel. „Kertészke-
déssel, a kiskertek ápolásával, 
szépítésével foglalkozunk, e té-
mákban tartunk előadásokat. 
Tevékenységünkkel egyre job-
ban bekapcsolódtunk a termé-
szet- és környezetvédelembe is” 
– mondta el lapunknak Géczi 
Tibor, az egyesület vezetőségi 
tagja. A sátornál olyan különle-
ges növényeket is bemutattak, 
mint a szivacs és a kolbásztök, 
vagy a csilipaprika.

Az idei Hungarikum Fesztivá-
lon az állatbemutatók is nagyon 

Főzőverseny 
a horgásztanyán 

A Csepeli Horgász Egyesület immár tizennegyedik alka-
lommal rendezte meg a támogatói napot, ahol az egyesület-
tel szoros, jó kapcsolatokat ápoló szervezetek, horgászklu-
bok közös főzőversenyen vettek részt. 

A hat résztvevő csapat az egyesület Hollandi úti telephelyén 
már reggel nyolc órakor nekilátott az előkészületeknek, né-
hány óra múlva pedig már javában szálltak az illatok. Nem 
volt kikötés, hogy halas étel készüljön, így igencsak válto-
zatos ízvilágú bográcsok rotyogtak. Készült csilis bab, ha-
lászlé, töltött káposzta, birkapörkölt. Két vidéki meghívottja 
is volt a rendezvénynek, akik a saját tájegységükre jellemző 

étellel rukkoltak elő. A csepeli önkormányzat munkatársain 
kívül Borbély Lénárd polgármester, valamint Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármester, illetve több önkormányzati 
képviselő is aktívan kivette részét a főzésből. Mészáros Fe-
renc, a CSHE elnöke kérdésünkre elmondta, az egyesület 
eredményes évet zárt, anyagi helyzete stabil, több pályáza-
ton is sikerrel indultak. Példaként említette a Kisfaludy-pá-
lyázaton elnyert négymillió forintot, amelyből a dömsödi 
horgásztelepet újították fel, illetve az önkormányzattól ka-
pott 400 ezer forintos támogatást, amelyet a versenysportra 
fordítanak. 

Délre minden csapat elkészült az étellel, a résztvevők jó 
hangulatban, egymást kínálgatva várták a zsűri végső dön-
tését. A legjobb gasztronómiai élményt nyújtó csapat dí-
ját a csepeli rendőrkapitányság nyerte (halászlét főztek), 
míg a legszebb vendégváró asztal díját a Balatonfenyvesi 
Horgász Egyesületnek ítélték oda. • lg

népszerűek voltak. A gyerekek ki-
próbálhatták a lovaglást, volt állat-
simogató és díszgalamb-bemutató 
is, a Csepeli Galambtenyésztők 
Egyesületének jóvoltából. Az Age-
nor Civil Állatvédő Egyesület és 
a Jókutya Iskola sátránál magyar 
kutyafajtákról szóló kvízt tölthet-
tek ki az érdeklődők, emellett pe-
dig betekintést nyerhettek egy új 
kutyás sportágba, a Hoopers-tré-
ningbe is. Nagyné Lukács Ildikó 
tréner elmondta, ez az Amerikából 
származó kutyás sport 2020-ban 
ért el hazánkba. A Hoopers minden  
kutya számára ajánlható. Célja, hogy  
a kutyák a pályán mozogva az aka- 
dályokat meghatározott sorrend- 
ben és időkereten belül teljesítsék. 

A Hungarikum Fesztiválon a legki-
sebbek kézműves-foglalkozásokon 

vehettek részt, volt arcfestés, népi 
játszóház, de nagyméretű fajátékok 
és íjászkodás is várta a gyerekeket, 
Sabján Róbert kovácsmester segít-
ségével pedig puskagolyót, dobó-
kockát készíthettek. 

A gyerekeknek és felnőtteknek 
szóló Hungarikum-kvízt is sokan 
kitöltötték, a szelvények sorsolá-
son vettek részt, a szerencsések 
ajándékcsomagot nyertek. A prog-
ram zárásaként Keresztes Ildikó 
Akusztik koncertjét hallgathatta 
meg a közönség.

A kellemes őszi időben sokan lá-
togattak ki az egész napos családi 
programra, melyet ezúttal is a Cse-
peli Városkép Kft. szervezett az ön-
kormányzat támogatásával. 
• Potondi Eszter

HAGYOMÁNY

 Magdolna kislányával, 
Fatimával érkezett a 

fesztiválra. „Tetszenek 
a programok, általában 
szívesen jövünk a kerü-

leti rendezvényekre. 
Bár a Hungarikum 

Fesztivál inkább felnőt-
teknek szól, azért volt 

néhány foglalkozás, 
amin Fatima is szívesen részt vett, 

ilyen volt a mézeskalács-díszítés is.”

Maja, Gabi és 
Julianna: „Nagyon 
jól érezzük magun-
kat, nagyon tetszik 
az operett-előadás. 
Sajnos a pandé-
mia miatt nem 
jutottunk el túl sok 
rendezvényre, de a szabadtéri 
programokra szívesen elmegyünk.”

 Juhászné Horváth 
Julianna, a Hungarikum- 

kvíz egyik nyertese: 
„Az operett-előadásra 

érkeztem. Nem a kerület-
ben élek, de korábban az 
egykori Ligeti iskolában 
tanítottam. Szívesen töl-
töttem ki a kvízt, örülök, 

hogy kisorsoltak 
és nyertem.”

Pfeffer Borbála, a gyerekeknek szóló Hungari-
kum-kvíz egyik nyertese: „Kora délután jöttünk 
ki a programra. A kovácsmesternél készítettem 
egy szerencsepat-
kót, ez a foglalko-
zás tetszett a leg-
jobban. A kvíz nem 
volt nehéz, segítség 
nélkül töltöttem ki, 
nagyon örülök az 
ajándéknak.”

A csepeli önkormányzat 
csapata csilis babot készített

Keresztes Ildikó

VII. CSEPELI SÖRFESZTIVÁL
A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN ÉS UDVARÁN

(1213 BUDAPEST, SZENT ISTVÁN ÚT 230.)

PROGRAMOK 14 ÉS 22 ÓRA KÖZÖTT. A BELÉPÉS DÍJTALAN!

2021. OKTÓBER 16.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata támogatásával
és a Csepeli Német Önkormányzat szervezésében 

fotó: H
ajdú Á

gnes
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Kutyás napot tartott a Radnóti Miklós 
Művelődési Ház október 3-án az álla-
tok világnapja alkalmából. A szerve-
zők színes programokkal, ügyességi 
versennyel várták az állatbarátokat.

A programot a Dunakeszi ROKK Ki-
képzőbázis rendőrkutya-bemutatója 
nyitotta, melyet a Kacagó Bábszínház 
gyermekelőadása követett. A színpadon 
dr. Németh Krisztián állatorvos a klí-
maváltozás állatokra gyakorolt hatásá-
ról beszélt. Többek között szót ejtett az 
őszi-téli parazitafertőzésekről és azok 
megelőzéséről, valamint kitért arra is, 
miért érdemes a kötelező oltásokon túl 
is felkeresni az állatorvost. A magyar 
kutyafajtákról és a terápiás és segítőku-
tyák munkájáról Balázs Zsófia arany-
koszorús mestertenyésztő, agilitációs és 
jelzőkutya-kiképző tartott előadást. Rö-
viden bemutatta a terápiás, a vakveze-
tő, a rohamjelző és a mozgássérült-se-
gítő kutyák munkáját. A rohamjelző 
kutyák epilepszia vagy cukorbetegség 
esetén előre jelzik a rosszullétet, ro-
ham esetén segítséget hívnak gazdájuk-
hoz. „Amennyiben a kutyáknak sikerül 
a rosszullétet előre jelezniük, a gazda 
beveheti a gyógyszertét, illetve bizton-
ságba helyezheti magát. A kutyával 
rendelkezők rohamai sokszor ritkulnak, 
azok erőssége csökken” – hangsúlyozta 
Balázs Zsófia. A rendezvény ideje alatt 
a Klíma Kuckó sátraiban az állatok vi-
lágnapjához kapcsolódóan sokszínű, 
kreatív foglalkozások várták a gyereke-
ket és a szülőket egyaránt.

A programot engedelmességi verseny 
zárta. Gyerekek és kedvenceik bemu-
tathatták, mennyire ismerik az alapve-
tő parancsszavakat.  Az első helyezést 
Ritzl Abigél nyerte, aki 
a család másfél 
éves kutyusával, 
Noéval indult 
a versenyen. 
„Nem volt ne-
héz teljesíteni a 
feladatokat, nem 
kellett túl sokat 

gyakorolnunk előtte. Noé terápiás kutya-
képzésen vesz részt, az Azúr Segítőkutyás 
Egyesület alkalmazásában áll majd. Na-
gyon örülök, hogy nyertünk, a barátnőim 
is itt voltak, szurkoltak nekünk.” A máso-
dik helyen Kovács Bíborka és kutyája, a 
2,5 éves Fahéj végzett. „Ma láttam meg, 
hogy lehet jelentkezni a 
versenyre. Nagyon 
örülök, hogy 
részt vettünk. 
Fahéj négy hó-
napos kora óta 
van velünk, Al-
csúton ugrott be 
a kocsinkba, akkor 
még egy kis szőrgom-
bóc volt. A Jókutya Iskolába jártunk ovi-
ba és alaptanfolyamra is, otthon szívesen 
agilityzünk.” A harmadik helyezett Ollé 
Bori és Archibald lett. „Archibald teg-
nap volt egyéves. A legtöbb parancsszót 
ismerte, de a »fekszik!« parancsot többet 
kellett gyakorolnunk. Jutalomfalattal sok 
mindenre rá lehet venni, 
mert nagyon szere-
ti a gyomrát. Ko-
rábban jártunk 
kutyaoviba,   
szívesen kipró-
bálnánk majd a 
dog dancinget és 
az agilityt is.”

Adománygyűjtés, örökbefogadás 
Az állatok világnapja alkalmából az 
Agenor Civil Állatvédő Egyesület és a 
Jókutya Iskola is egész napos programot 
szervezett október 3-án. Az adomány-
gyűjtő és örökbefogadó napon több ci-
vil szervezet is képviseltette magát. „A 
Jókutya Iskola nyílt napján bárki bete-
kintést nyerhetett a csoportfoglalkozá-
sokba. Délelőtt egy mentett hattyút is 
visszaengedtünk a Kis-Duna-öbölbe a 
Tollas Barát Madármentés segítségével. 
A mentett kutyákkal megtartott bemuta-
tókon pedig az érdeklődők többek között 
megismerkedhettek az agilityvel és a 
Hoopers-tréninggel is” – mondta Por-
koláb Tamás, az Agenor Civil Állatvé-
dő Egyesület vezetője. 

Kutyapiszokgyűjtők
A Csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt. tíz darab kutyapiszokgyűjtőt 
helyezett ki a lakók közreműködésével 
Csillagtelepen.  A Nap utcában három, a 
Csillag utcában egy, a Merkúr és a Ra-
kéta utcában három-három darabot. A 
kerület kutyatulajdonosainak lehetősége 
van a kutyapiszokgyűjtő zsákok térí-
tésmentes igénylésére is. Egy tulajdo-
nos évente egy alkalommal 500 zsákot 
igényelhet, az eltartott kutyák számától 
függetlenül. Az átvételhez a kutya oltá-
si könyve és lakcímkártya bemutatása 
szükséges. A kutyaürülék-gyűjtő zsákok 
átvehetők a Városgazda ügyfélszolgála-
tán. További információ: varosgazda.eu

A magyar népmese napja alkalmá-
ból – melyet Benedek Elek születés-
napján, szeptember 30-án tartanak 
– szerveztek családi programot az 
Összetartozás Házában, ahol meg-
annyi gyerek merült el a népmesék 
varázslatos világában. 

Az aranyszőrű bárány mesejátékot Ge-
rencsér Valéria adta elő a kicsiknek, né-
hányan még aktív szereplőjévé is váltak 
az izgalmas történetnek. A filmvetítés 
iránt érdeklődők Ung-vidéki meséket és 
mondákat, valamint a Ludasi Népme-
semondó Műhely meséit tekinthették 
meg. A határon túli népmesei kincseket 
gyermek mesemondók adták elő ízes 
tájszólással. Akinek kedve tartotta, pró-
bára tehette tudását a népmesekvízen: 

a helyes megfejtőket mézeskaláccsal 
jutalmazták. A nap folyamán Vida Fe-
renc és Szendrey-Marót Ervin népze-
nészek népzenét, népi körjátékokat s a 
népi hangszerek kipróbálási lehetőségét 
biztosították a látogatóknak. A hang-
szerbemutatón előkerült a dob, a koboz, 
a citera és a tilinkó.

Különleges színfoltja volt a rendez-
vénynek a közös levél írása a Benedek 
Elek Emlékházba, a székelyföldi Kis-
baconba. „Látogatóink jókívánságait, 
üzeneteit egy közös levélben, postai úton 
küldjük el Csepelről a Kisbaconban szü-
letett mesemondó emlékházába, melyet 
az író egyik dédunokája, Bíró Enikő 
vezet” – mondta Bondor-Varga Ildikó 
intézményvezető. • AZS

CIVIL ÉLET

Kutyás nap a RadnótibanFurfangos mesék, közös játékok
Kedvenc mesehősök 

Pelyhe Edit 
nagymama 
Anikó 
unoká-
jával 
érkezett 
a ren-
dezvényre. 
„Otthon temér-
dek mesekönyv sorakozik a köny-
vespolcon. Anikó főleg az állatos 
meséket kedveli, talán azért is, 
mivel egyik ismerősünk Bükkzsér-
cen rengeteg háziállatot tart. Ott 
ismerkedett meg a pulykával,  
a kakassal, a tyúkkal, a galamb-
bal és a báránnyal. Unokámnak 
zömében magyar népmeséket 
olvasok. Úgy gondolom, a me-
seolvasással gazdagodik a gyere-
kek fantáziavilága, és az olvasás 
szeretete életük részévé válik” – 
mondta el a nagymama. 

Gyulainé 
Németh  

Éva 
ötgyer-
mekes 

édesanya 
rend-

szeresen 
olvas meséket 

a gyerekeknek. „Egyrészt a 
szókincsbővítés miatt tartom ezt 
fontosnak. Nagyon szeretem, ha 

szépen beszélnek a gyerekek és a 
felnőttek is. A mesevilág megis-

mertetését időben el kell kezdeni. 
Én a születésüktől fogva min-

dig olvastam, olvasok meséket 
otthon. Rendszerint a királylá-

nyos és sárkányos meséket kérik 
újra. Mondhatom azt is, hogy 
ez a szertartás minden este az 

elalváshoz kapcsolódik” – tette 
hozzá Éva.

fotó: Tóth Viktória

fotó: Tóth Viktória

A programokon keresztül a gyerekek is megismerkedtek a 
felelős állattartással – mondta Ligeti Ágnes intézményvezető
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Negyvenegyedik alkalommal – a jár-
ványügyi szabályok miatt létszám-
korlátozással – rendezték meg a Fut 
a Csepel futóversenyt, amelyen öt-
százan állhattak rajthoz. 

A koronavírus-járvány miatt tavaly 
nem lehetett megtartani a négy évtize-
des múltra visszatekintő csepeli futó-
versenyt, amelyen legutóbb több mint 
kétezren rajtoltak el. Bár az előzetes ér-
deklődés óriási volt, idén a járványügyi 
szabályok miatt a szervezőknek kor-
látozniuk kellett a nevezők számát. A 
rendezvényt Morovik Attila alpolgár-
mester nyitotta meg, aki elmondta, idén 
csak két távon indulhatnak versenyzők, 
akiknek létszámát a szervezők ötszáz 
főben maximálták. Pataki Zoltán, a 
Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület 
elnöke megköszönte a szervezőknek a 
gyors munkát, hiszen a járvány miatt 
sokáig bizonytalan volt a rendezvény 
sorsa. 

Versenyek, sportbemutatók
A versenyt az elmúlt évek során már 
jól bevált helyszínen, a Daru-dombon 
rendezték meg. A versenyzőknek a 
gyönyörű, késő nyárias időben Tarnay 
Zsuzsanna, a Fitt Jövő Alapítvány ala-
pítója tartott hét és fél perces bemelegítő 
edzést. 1500 méteren az alsó tagoza-

tos gyerekek, 4000 méteren pedig kor-
tól függetlenül bárki rajthoz állhatott. 
A futamokat Morovik Attila indította 
rajtpisztollyal. A szervezők idén is en-
gedélyezték a szülőknek, hogy együtt 
futhatnak a gyermekeikkel: ezzel a le-
hetőséggel sokan éltek, így a kisiskolá-
sok futama egyben családi esemény is 
volt. A rendezvényen a hagyományok-
hoz híven bemutatkoztak a csepeli spor-
tegyesületek. A felállított sátrakban a 
sportklubok vezetőivel, edzőivel lehetett 
beszélgetni és egy-két edzésformát is ki 

lehetett próbálni, a nagyszínpadon pedig 
egymást követték a látványos bemuta-
tók, amelyek betekintést nyújtottak az 
adott sportág edzéseibe. 

A versenyt a csepeli önkormányzat, a 
Csepeli Öttusa VSE, valamint a Cse-
peli Testnevelő Közösség szervezte és 
bonyolította le, a rendezvény fővédnö-
ke Borbély Lénárd polgármester volt. 

A részletes eredménylistát a Csepeli 
Hírmondó Facebook-oldalán találják.

Táblaavató ünnepséget rendeztek és fűz-
fát ültettek az idén januárban elhunyt 
Ludasi Róbert (1953–2021) mesteredző, 
a Csepeli Kajak-kenu Egyesület egykori 
elnöke emlékére a Csepeli Kajak-kenu 
Egyesület Hollandi úti sporttelepén. Az 
eseményen megjelent a mesteredző fele-
sége, Ludasi Róbertné, valamint Sárfal-
vi Péter, az utánpótlás-nevelésért felelős 
helyettes államtitkár, Schmidt Gábor, 
a Magyar Kajak-kenu 
Szövetség elnöke, Kiss 
Tamás olimpiai bron-
zérmes kenus, a Csepe-
li Kajak-kenu Egyesü-
let elnöke, Ábel Attila 
alpolgármester. Az em-
lékezők között számos 
egykori tanítványa, 
olimpiai és világbajnok 
sportoló is részt vett. 

Kiss Tamás beszédé-
ben úgy emlékezett 
Ludasi Róbertre, hogy 
nemcsak edzője, mes-
tere volt, hanem bajtár-

sa is. „Istenáldotta mester volt, aki tudta, 
mi kell a versenyzőinek a legjobb ered-
mény eléréséhez.” Sportvezetőként is so-
kat köszönhet neki a kajak-kenu sportág. 

„Kihúzott a partra”
Ludasi Róbertné csa-
ládja nevében megkö-
szönte az egybegyűl-
teknek, hogy őrzik 
férje emlékét. „Szá-
momra ő nem ment el, 
itt van velem. Ezen a 
csepeli telepen érez-
te magát jól, és tudta, 
hogy én meg otthon 
állom a sarat. Így töl-
töttük együtt az elmúlt 
ötven évet. Jólesik hal-
lani azokat a kedves 
szavakat, amelyeket 
mondanak róla. Néha 

nyers volt a modora, de ez azért történt, 
mert akadályok merültek fel. Bennem 
nem maradt hiányérzet. Szerető családja 
van, tanítványai rajongtak érte” – mond-
ta  Ludasi Róbertné, aki egy személyes 
élményét is megosztotta lapunkkal: „Jó 
ötven évvel ezelőtt, 1970-ben Robi és én 
is a Spartacusban sportoltunk. Robi ke-
nuzott, én kajakoztam. A Nagy-Dunán, 
a Lánchíd magasságában kajakoztam 
egy edzésen, amikor egy hajó erős hul-
lámokat vert, és felborultam. Robi sietett 
a segítségemre a kenujával, és valahogy 
kihúzott a partra. Minden így kezdődött 
el közöttünk.”

Az emléktáblára huszonkét nevet ír-
tak fel, akik Ludasi Róbert kezei alatt 
lettek olimpiai, világ- és Európa-baj-
nokok. Közülük sokan személyesen 
vettek részt a táblaavatón és gyújtottak 
mécseseket. • Cs. A. 

Fut a Csepel a Daru-dombon
SPORT

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 

Emléktábla Ludasi Róbert 
mesteredző tiszteletére

Elhunyt Kenyeres Vince

Elhunyt Kenyeres Vince (1939–2021), 
aki a Szabadkikötő Sportegyesület el-
nökeként tevékenykedett negyven éven 
át, 1975-től 2015-ig. Tiszapüspökiben 
született, tizenhét éves korában került 

Csepelre. Dokkmunkásként dolgozott a 
Szabadkikötőben, közben lelkesen teké-
zett a sporttelepen. Később a teke szak-
osztály vezetője lett. A Szabadkikötő 
SE fennállásának második elnökévé 
választották. Ideje nagy részét a sportte-
lepen töltötte, ahol a szabadtéri szezon-

ban élénk sportélet folyt. A helyszínen 
tenisz-, labdarúgó-, kosárlabda-, kézi-
labda-, tekepályák működtek. Kenyeres 
Vincének Csepelért-díjat adományozott 
a csepeli önkormányzat 2009-ben. Te-
metése október 22-én, 11.15 órakor 
lesz a Pestlőrinci temetőben. 

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: Tóth B
eáta
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Zsuzsi, azaz Female Yeti második 
csúcstámadási kísérlete sikeres volt, 
és feljutott a Himalájában a Manaslu 
8163 méteres csúcsára, oxigénpalack 
nélkül. A csepeli lánnyal legutoljára 
július 28-ai számunkban olvashattak 
hosszabb interjút, melyben Zsuzsi ak-
kor elmesélte, hogyan készül a csúcs-
hódításra. Részlet a cikkből: Zsuzsi 
folyamatosan edzi magát, 15 kilós tás-
kával túrázik a Börzsönyben, de folya-
matosan gyakorol itt Csepelen is, egy 
dunadűlői panelben. „Le-föl járkálok 
a lépcsőn teljes felszereléssel. Néha 
megkérdezik: Rossz a lift? – de én 
csak nevetve mondom, mire készülök. 
(…) A csúcstámadás előtti pár napban 
csak pépes élelmiszerek ajánlottak. 

Azt mondták, nem tudok majd enni, 
ezért nem vittem csak géleket és egy 
kis kekszet, ezért nagyon éhes voltam. 
Most figyelek erre is. Szeretném meg-
érezni, milyen 8000 méter felett járni. 
Nagyon vonz ez a kihívás, érdekel, mi-
lyen hatással lesz rám ez az élmény. 
Lehet, hogy a következő állomás az 
Everest lesz.”

Zsuzsi terve megvalósult, amihez mi is 
gratulálunk. 

Iskolánk, a Szárcsa Általános Iskola 
az idei tanévben ünnepli fennállásának 
hatvanadik évfordulóját. Ennek jegyé-
ben, az egész tanév során igyekszünk 
számos programmal kedveskedni jelen-
legi diákjainknak, pedagógusainknak, 
szülőknek, illetve korábbi tanítványa-
inknak és kollégáinknak. Az első, egész 
napos rendezvényünkön, a magyar di-
áksport napján, arra buzdítottuk tanu-
lóinkat, hogy minél többen érkezzenek 
kerékpárral vagy rollerrel az iskolába, 
melyet osztályonként jutalmazunk. Eb-
ben a „versengésben” a második évfo-

lyamos tanulók lelkesedése egy juta-
lomprogramot ért. A tanítási nap során a 
diákok az udvaron felállított ügyességi 
kerékpáros akadálypályán próbálhatták 
ki magukat, majd egy KRESZ-totóval 
tesztelhették elméleti tudásukat. Ennek 
a napnak aktualitásaként felavattuk a 
nagy szárcsásokat, az ifjú ötödikeseket. 

A Fut a Csepel programon iskolánk 
igen nagy létszámmal képviseltette 

magát: tanítványaink számos bajnoki, 
dobogós és pontszerző hellyel öregbí-
tették iskolánk hírnevét. Október 4-én, 
az állatok világnapján új, interaktív 
programmal folytattuk a szárcsás di-
ákéletet. Kérjük, kövessék nyomon is-
kolánk honlapját, hivatalos közössági 
oldalunkat és a Csepeli Hírmondót, így 
időben értesülhetnek az aktuális és le-
endő programjainkról. 
• Vígh Krisztina intézményvezető

AKTUÁLISTÖRTÉNELEM 

Az emberek legkedveltebb és legol-
csóbb szórakozási lehetősége a moziba 
járás volt a háború előtt és után is, egé-
szen az 1990-es évek elejéig. Megesett, 
hogy órák alatt elkapkodták a jegyeket 
egy-egy jobb filmre, a jegyüzérek meg 
olykor szép hasznot húztak. Csepelen 
már az 1920-as években működött mozi, 
később pedig a legismertebb helyek a 
Sziget, a Rákóczi és a Táncsics voltak. 
Természetesen Pestre is jártak mozizni 
az emberek. Mára a régi csepeli mozik 
bezártak, jelenleg csak a Csepel Plaza 
mozijában vetítenek filmeket. 

Apolló, Csík, Táncsics
A község első mozija, az Apolló még a 
némafilmek korában, a húszas években 
nyílt meg a Rákóczi úton. Később ennek 
helyén alakították ki a Rákóczi mozit. 
A húszas évek legvégétől a Templom 
utcában lévő kultúrházban is vetítet-
tek filmeket, de a vállalkozás 1931-ben 
csődbe ment. Csík Mihályné tulajdonos 
a harmincas években nyitotta meg mo-
ziját a piac mellett, amelyet sokáig Csík 
moziként emlegettek, a háború után 
azonban a Táncsics nevet kapta. Ez volt 
Csepel legnépszerűbb és legjobban ki-
alakított mozija. Az épületet eredetileg 
is filmek vetítésére tervezték. A nézőtér 
enyhén lejtett, hátul kényelmes páho-

lyok fogadták a vendégeket. A jegyára-
kat úgy állapították meg, hogy az első 
sorok olcsóbbak, a hátulsók drágábbak, 
a páholyok a legdrágábbak voltak. A 
hetvenes években két forintba kerültek 
az első sorok és négy forintba a hátrébb 
lévők. Egy emlékező szerint a legjobb 
helynek a 15. sor számított, mert ez volt 
a nézőtér felezővonala, és közvetlenül 
előtte nem voltak széksorok. A Táncsics 
premiermoziként működött, mindig 
csütörtökre esett az új filmek bemutatá-
sa. Az előadás filmhíradóval kezdődött, 
majd néhány perc szünet következett. 
Ekkor engedték be a későn érkezőket. 
Az ötvenes években különféle artis-
tamutatványokkal, bohócszámokkal 
szórakoztatták a közönséget, vagy egy 
ismert színész mondott el egy vidám 
történetet a szünetben. Szintén az öt-
venes évek érdekessége, hogy a szovjet 
filmeket ketten is megtekinthették egy 
jegy áráért. 

Kényelmetlen székek
A Sziget mozi 1943-ban nyílt meg Ki-
rályerdőben, a Szent István úton. Gyor-
san népszerű lett, gyakran volt telt ház. 
A hatvanas évek végén azonban bezár-
ták, évekig romokban állt, aztán lebon-
tották, és a helyén épült meg a mai or-
vosi rendelő. A Rákóczi mozi az Apolló 

utódaként jött létre a Rákóczi úton. Egy 
régi házból alakították ki, nyáron egy 
kerthelyiség is működött a hátsó ud-
varán. Néhányan a „Bolhás” csúfnevet 
adták neki, mert a nézőtere szűk volt, a 
székek kényelmetlenek. Ennek ellenére 
sokan kedvelték. A többi mozihoz ha-
sonlóan vasárnap délelőttönként matiné- 
műsorokat vetítettek gyerekeknek. 

Filmklub, szabadtér
A Munkásotthonban filmklub működött 
a hatvanas években, ahol régi filmeket 
vetítettek hetente egyszer. Ezeket klub-
tagok látogathatták bérlettel. A Rákóczi 
téri ifjúsági parkban szabadtéri mozi 
működött a hetvenes években, de a ve-
títéseket megszüntették. A környéken 
lakók nem is annyira a mozizás, hanem 
a zajos koncertek miatt zúgolódtak. A 
Királyerdei Művelődési Házban (a ko-
rábbi Ridegben) a nyolcvanas évek ele-
jétől vetítettek rendszeresen filmeket, 
de a nézőszám folyamatos csökkenése 
miatt az évtized végére felhagytak vele. 
A kilencvenes évek elején a Táncsics és 
a Rákóczi mozit is bezárták. • Cs. A.

Régi idők mozija Csepelen

Csúcshódítás a Himalájában

Jubileumi év a Szárcsában

Az egykori csepeli Táncsics mozi

Korábbi cikkünk
a Csepeli Hírmondó 

júliusi 28-ai számában
olvasható:

fotó: Fortepan / FŐFOTÓ
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Korszerűen felszerelt rendelő, kellemes 
és barátságos környezet: nem véletlen, 
hogy a csepeli Plazma Zóna egyre népsze-
rűbb a lakosság köreiben. Az ott dolgozó 
figyelmes és barátságos személyzetnek 
köszönhetően a plazmaadók mindvégig 
nyugodt, stresszmentes légkörben tölthe-
tik el segítő szándékú idejüket. 

Ritka az olyan egészségügyi intézmény, ahol 
a látogatásért nem a vendég fizet, hanem 
neki térítenek. Ehhez pedig csak némi időre 
és vérplazmára van szükség. 

Mint tudjuk, a vér nélkülözhetetlen a gyógyí-
táshoz, az életmentéshez: a vérplazma pedig 
létfontosságú gyógyszeralapanyagként szol-
gál. Nem állítható elő szintetikus úton, ezért 
is nagyon fontos, hogy minél többen segít-
senek és jelentkezzenek plazmaadónak! „Az 
ilyen alkotóelemekből készült orvosságokat 
használják véralvadási zavarok, immunhiá-
nyos betegségek, balesetek, égési sérültek vagy 
a transzplantáción átesett betegek kezelésére. 
A vérplazmát tartalmazó gyógyszereknek kö-
szönhetően például húsz évvel nőtt a hemo-
fíliás betegek átlagéletkora” ‒ hangsúlyozta 
Szabados-Szilvási Árpád, a centrum vezetője.

A plazmaadók átfogó képet kapnak 
jelenlegi egészségügyi állapotukról 
Plazmát adhat minden egészséges, 18 és 60 
év közötti személy, akinek testsúlya 50 és 130 
kg között van, és megfelel az alkalmassági 
vizsgálaton. Itt megnézik a jelentkező vérké-
pét, továbbá hepatitisz- és HIV-vizsgálatot 
végeznek, majd ellenőrzik a vénáit és vitális 
paramétereit is (mint például vérnyomás, pul-
zus). Ez a vizsgálat egy átfogó egészségügyi 
képet ad a plazmaadóról, ami számára is fon-
tos és egyben megnyugtató lehet; a legtöbb 
intézményben ezekért az eredményekért az 
emberek több tízezer forintot fizetnek. „Az 
eredmények függvényében nyolc nap elteltével 
lehetséges a donáció. Nagyon fontos, hogy a 
szervezetet felkészítsük a plazmaadásra. Pár 
nappal előtte már érdemes minimum két-há-
rom liter folyadékot fogyasztani, zsírmente-
sen, fehérjedúsan étkezni. A plazmalevételt 
egy erre a feladatra kifejlesztett gép végzi, 
mely a vért plazmára és vérsejtekre, valamint 
vérlemezkékre bontja, majd a két utóbbi alko-

tóelemet visszajuttatja a véráramba. Egy éven 
belül akár 45-ször is adható vérplazma” – 
mondta a csepeli centrum vezetője. 

A személyes segítségnyújtásért 
fizetség is jár
Felemelő érzés másokon segíteni. A legtöbb 
ember a jó szándéka és önzetlensége miatt 
keresi fel a létesítményt, de vannak olyanok 
is, akik rendszeres jövedelemkiegészítésért 
adják vérüket: bármi is az ok, az azonna-
li készpénzes költségtérítés mindenképpen 
jár. A fizetségen felül pedig táplálkozási 
tanácsokkal, ételekkel, üdítővel, kávéval és 
egyéb meglepetésekkel is kedveskednek az 
ott dolgozók a plazmaadóknak.

A Plazma Zóna is segít, 
ahol tud: szeptemberben 
alapítványt támogattak
A centrum elkötelezett a társadalmi felelős-
ségvállalás terén is. A szív világnapja alkal-
mából minden egyes plazmaadás után 500 
Ft-tal támogatta a Fővárosi Önkormányzat 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Alapítványát. 
A 100 000 forintos adományt szeptember 
28-án adták át a csepeli centrumban. „Nagy 
öröm számunkra, hogy ilyen jelentős összegű 
támogatást kaptunk, melyet részben az intéz-
mény elavult bútorainak cseréjére fordítunk” 
‒ közölte a kórház alapítványának vezetője, 
Turbucz Márta Mária.

Köllő Babett színésznő, 
a Tv2 Sztárban sztár zsűritagja 
is támogatja a plazmaadást
Az elragadó színésznő örömmel vett részt az 
adomány átadásán, ahol nemcsak betekintést 
nyerhetett a plazmaadás folyamatába, ha-
nem az első orvosi vizsgálaton is részt vett. 
„Megnyugtató, hogy ilyen alapos orvosi vizs-
gálat, folyamatos kontroll kíséri a plazmaa-
dást. Az első vérvétel fájdalommentes volt. 
Úgy gondolom, ha mindent rendben találnak, 
rendszeresen segítek majd a vérplazmámmal. 
A csepeli centrumban kellemes környezetben, 
barátságos hangulatban fogadják a leendő 
plazmaadókat” – mondta Babett. 

A plazmaadás teljes 
mértékben biztonságos
„A centrumban folyamatos orvosi felügyelet 
van, és képzett személyzet biztosítja a plaz-
maadást. Fontos számunkra, hogy az em-
berek a családias környezetben vendégként 
érezzék magukat, jó benyomással távozzanak 
és rendszeres plazmadókká váljanak” ‒ tájé-
koztatott Szabados-Szilvási Árpád.

Az Ön vérplazmája is életeket menthet. 
Ha szívesen segítene beteg embertársain, 
keresse a Plazma Zóna barátságos mun-
katársait: www.plazmacsepel.hu; 
06-70/810-5445
(X)

Rendkívüli népszerűségnek 
örvend a plazmaadás Csepelen

Köllő Babett színésznő, a Sztárban 
sztár leszek zsűritagja ellátogatott 

a csepeli plazmacentrumba

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

INGYENES ELŐADÁSOK   Nagyváradi esték: október 8., 17.00 óra (színházterem) 
- Útikalauz: Lakatos-Balla Attila történész előadása Nagyvárad látnivalóiról;  
október 8-a, 18.30 óra: Szűcs László, az Újvárad című folyóirat főszerkesztőjének 
előadása Nagyvárad kulturális életéről: A nagyváradi Metropol Group zenekar 
akusztikus koncertje – közreműködik Hegedűs István könnyűzenei szakíró  
20 órától az aulában: Nagyváradi ízek – gasztronómiai bemutató  
Október 9., 19.00 óra: Gianina Cărbunariu: A tigris – a nagyváradi Szigligeti Színház 
előadása (90 perc szünet nélkül). 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 1500 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: 2500 forint 
November 10., 19 óra: Topolcsányi Laura: Rocknagyi – Tina Turner küzdelme a 
világhírig – zenés őrület a Turay Ida Színház előadásában 
Október 23.: XIII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntő gyermek-
ifjúsági mezőny versenye.  www.vasslajos-szov.hu 

PROGRAM Október 16-a, 20.00–24.00 óráig (rendezvényterem): FIESTA de SALSA 
party. Tánciskolától és tudásszinttől függetlenül szeretettel várunk mindenkit! 
Jegyvásárlás a helyszínen 19 órától.  Belépő: 2000 forint. A rendezvény csak 
védettségi igazolvánnyal látogatható.  

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

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB Október 12-e, 16.30 óra: Németh Nyiba Sándor 
Krúdy Gyula Irodalmi Kör elnöke, Magyar Kultúra Lovagja, zenész-zeneszerző, 
költő, olimpikon és Keskeny-Farkas Anikó költő irodalmi estje. Beszélgetőpartner: 
Lengyel Géza költő. Közreműködnek: Katona Mária ének, Szöllősi Dávid ének, 
mandolin. A rendezvény díjtalan! 

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  

Búcsúzunk 

Méltósággal viselt, hosszan 
tartó betegség után elhunyt 
kollégánk, Varga György, a 
Csepeli Helytörténeti Gyűj-
temény munkatársa. Bár nem 
csepeli volt, nagy figyelmet 
fordított a kerületi értékek 
ápolására. Gondozta a gyűjte-
mény tárgyait, a tárlatvezetés-
ben is részt vett.

Csendes, segítőkész személye 
mindannyiunknak hiányozni 
fog. Nyugodjék békében. 
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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. október 26-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
Időpont: október 23-án, 10-16 óráig. Vezetések 11 és 14 órakor. 
A tárlat díjmentes megtekinthető, ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet 
a művelődési ház telefonszámán.

NYUGDÍJAS KLUB: október 30., szombat 15.00-18.00

KIÁLLÍTÁS: Neves Kor-Társ Galéria festménykiállítása- és vására: 
október 9-én és 10-én, 10 és 18 órakor.

BABA BÖRZE: november 6-án, szombaton 9-13 óráig. 
Asztalbérlés: kicsi 1000, közepes 1500, nagy 2500 forint.

TANFOLYAMOK
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)
Nordic Walking- sportgyaloglás-oktatás: október 26. kedd, 9.30. 
Vezeti: Menyhértné Teri: 06-30-313-3991.
Hastánc: Haladó csoport: 19.00-20.00. Tóth-Czirják Alíz, 06-30-722-0562 
Hangfürdő - Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok: október 12.,
 18 óra,  október 30.,  10 óra. Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291
Latin Cardio: Szerda: 18.00-19.30. Vezeti: Szabó Csilla (06-30-999-0702)
Jelentkezőket várunk pénteki időpontra latin cardiora és kezdő 
társastáncra!

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

Hip-Hop: kedd és péntek, 16-18 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

KLUBOK, KÖRÖK

Kattanj a hálóra! Ingyenes számítógép- 
és internethasználói tanfolyam: szerda, 18-21 óra

Játsszunk együtt! Játékklub minden hónap első szerdáján 
14-17 óra között

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: szerda: 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: ovisoknak, csütörtök: 16.00-17.00. Vezeti: Recsnik Zsófia
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   
szombatonként: 10.00-12.00. 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: október 9., 30., 9.30-12.30
Örökifjak Klubja: csütörtök: 10-11.30

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

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

Baba-mama
és Tini börze

 November 6., szombat 9-13 óráig

használt gyerekruhák, játékok
cseréje, vására és megunt

kamaszholmik vására
Asztalbérlés: kicsi 1000 Ft,

közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft

HÉTFŐ
FITTANYA-FITTBABA 10.00–11.00, 1000 Ft/alkalom, JÓGA 18 órától

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
ÚJ! PILATES 19 órától – INGYENES!

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

PÉNTEK – SZOMBAT
ÉLMÉNYFESTÉS – ELŐRE MEGHIRDETETT IDŐPONTOKBAN
10.22. (17:30 -20:30)  BUDDHA - FELNŐTT ÉLMÉNYFESTÉS
csepelieknek 4500 Ft/alkalom, előzetes regisztráció szükséges

SZOMBAT SZÜLETÉSNAPI CSOMAGOK

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

RÁKÓCZI KERT – CSALÁDOK PARKJA 

Címünk: Csepel, Rákóczi tér 34.

A program regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni október 26-áig lehet: 
info@rkcsaladokparkja.hu

MI nem riadunk meg az esôtôl! 
TI pedig bátrak vagytok!

2021. október 29. péntek

BÁTORSÁGPRÓBA
ELEMLÁMPÁVAL

Különleges kaland
a családok parkjában

Kapunyitás 18.30
Belépô családonként 500Ft

Hihetetlen 
esti programmal 
készülünk. 

Sötétedés után kicsik 
és nagyok próbára 
tehetik bátorságukat 
és feladatokat 
oldhatnak meg.

Légy bátor gyere el 
és ne hagyd otthon 
az elemlámpádat!

SZÜLÔK! 
Ezen az estén hagyjátok 
kint a valóságot 
és legyetek újra 
gyerekek!  

Márton-napi

vigasságok

Csepelen

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2021. november 13., szombat
Radnóti Miklós Művelődési Ház

VÁLOGATÁS A PROGRAMOKBÓL: 

ZENÉS GYEREKELŐADÁS, NÉPI TÁNCOK 

ÉS TÁNCOS NÉPSZOKÁSOK, KABARÉ, 

LÁNGOSEVŐ-VERSENY, JÁTSZÓHÁZ, 

ÁLLATSIMOGATÓ, LIBABEMUTATÓ, 

KÉZMŰVESVÁSÁR, LÁMPÁSKÉSZÍTÉS, 

LAMPIONOS FELVONULÁS, LIBAÉTELEK, 

LÁNGOS, FORRALT BOR

Kedvezőtlen időjárás esetén a programot a művelődési házban 
rendezzük meg. Részletes program a következő számban. 

A részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

Rákóczi Kert – Családok Parkja

#hellocsaladokparkja
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Jelentkezz hozzánk és válj
szakemberré!

karrier.vasut@knorr-bremse.com

+36-30-786-6798

DOLGOZZ NÁLUNK
SZERELŐKÉNT!

AMERIKAIFUTBALL-TOBORZÁS
Olyan sportot keresel, ahol új kihívások várnak rád? Láttad a Super Bowl-t és 
kipróbálnád élőben is, hogy milyen érzés az amerikaifutball-edzés és mérkő-
zés? Ahol egy közösség vár, hogy együtt elérjétek a maximumot? Ez a sport 
nagyon menő és rafináltan taktikai, mindamellett fizikális és olyan, mint a 
karácsony: az edzéseken és a meccsen is jobb adni, mint kapni! Ha a válasz 
igen, akkor az amerikai foci a te sportod és a Titánok közt a helyed!

A magyar bajnokságban szereplő Titans Amerikai Futball Klub vár, ha kipróbál-
nád magad ebben az az igazán kemény csapatjátékban. Utánpótlás csapata-
inkba keresünk újoncokat 12-19 éves korosztályban. Csapatunk 
Csepel-Szabadkikötőn edz és a hazai divíziós 1-es bajnokságban indul. Ezt 
profi edzői gárdánk teszi lehetővé, akik hazai és külföldi tapasztalattal is 
rendelkeznek. 

Most rajtad a sor, hogy kipróbáld, amit a filmekben már annyiszor láttál: gyere 
le és próbáld ki, milyen Titánnak és amerikai focistának lenni! Kedden és 
csütörtökön várunk az Szabadkikötő SE pályáján 19 órától. (1211 Budapest, 
Weiss Manfréd út 5-7.)

Ahol még több infót találsz rólunk: facebook.com/budapesttitanok; titans.hu  

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  ________________________________________ 
SZEREZZ versenyképes szaktudást a Knorr-Bremse-nél. 
Jelentkezz gyári betanított munkáink egyikére. Érdeklődj az 
alábbi elérhetőségeinken: +36-30-786-6898, karrier.vasut@
knorr-bremse.com________________________________________ 
JÓL MŰKÖDŐ csepeli munkahelyre köszörűst, fémszórásra 
betanuló szakembert (lakatos, hegesztő szakmával), vala-
mint esztergályost felveszek. Bér megegyezés szerint. Nyug-
díjas részmunkaidős is jelentkezhet. Tel: 06-1-277-4224 vagy 
06-20-926-6883

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________________________________________ 
GÁZKONVEKTOROK, vízmelegítők javítása, műszeres 
vizsgálata. T.: 06-20-964-5621________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelős-
ségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231

SZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS________________________________________ 
NEUROFEEDBACK terápiás módszer már Csepelen is! 
Hiperaktivitás, figyelemzavar, viselkedési problémák, 
szorongás, migrén, memóriaproblémák, tanulási ne-
hézség esetén ajánlott.  Bővebb információkért keressen 
bátran! Tel: 06-30-2023-670 

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________________________________________ 
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________________________________________ 
31 ÉVE jól működő vállalkozások (Bt, Kft) végleges nyug-
díjba vonulás miatt kompletten eladó. Telek, épület, eszkö-
zök, technológia, megmunkálógépek, nagy ügyfélkörrel, 
sok munkával. Épület: 1200 m² +3*100 m² száraz pincével 
a Csepel Művek közepén. Érdeklődni lehet:06-1-277-4224, 
06-20-926-6883-as telefonszámokon.________________________________________ 
NYARALÓT vagy telket vennék! Vízparthoz közeli nyaralót 
vagy telket vásárolnék. T.: 06-30-452-5074

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

APRÓHIRDETÉSEK   

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

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2021. október 15.

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 20-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A szeptember 22-ei skandináv rejtvény nyertese: Forró Kata. A gyerekrejtvény nyertese: Bergendi Olivér. Nyereményüket átvehetik szer-
kesztőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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1. Majdnem gyöngy!

2. „Egységben az …”

3. Folyadék edényét feldönti

4. Amely személy

5. „… munka ritkán jó”

6. Vágóeszköz

7. Víziszárnyas

8. Napszak

9. Első lett

10. Csapadék

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: hungarikum

Kiírásra került a 2022-es 
BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat. 
Részletek itt olvashatók:
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Időpont:
2021. október 23. (szombat)

Program:

 9:00 Koszorúzás az ’56-os emlékműnél
  Helyszín: Csepel, Szent Imre tér
  Közreműködik: Csepeli Auth Henrik 
  Fesztivál Fúvószenekar
 
 10:00 Ünnepi megemlékezés
  Csepel Örökség díj átadása
  Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház 
  (Csepel, Szent István út 230.)

hőseinek, áldozatainak tiszteletére rendezett

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt az

A rendezvények a hatályos Covid-intézkedések szerint kerülnek megtartásra.

ÜNNEPI LÁTOGATÁS
A CSEPELI BÜSZKESÉGPONTON

A Tamariska-dombnál található
1956-os Csepeli Büszkeségpont

egész napos ünnepi nyitvatartással várja a látogatókat.

 Nyitva:
2021. október 23-án, 10–16 óráig

Vezetett látogatások 11 és 14 órakor indulnak.

 A tárlat díjmentesen megtekinthető.

P ROGRAMA JÁN LÓ

KOSZORÚZÁSRA ÉS MEGEMLÉKEZÉSRE

1956-OS FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC
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