
csepeli
hírmondó

A XXI. Kerületi Önkormányzat lapja
XIII. évfolyam 8. szám | 2022. április 20.

Helytörténeti témanap 
a Királyerdei Művelődési Házban

15. OLDAL   

Kétszázötven óvodás focizott 
a Bozsik-sportnapon

16. OLDAL   

KÖZÖSEN: MEGÚJUL 
A HOLLANDI ÚTI IFJÚSÁGI TÁBOR

Önkormányzati
félidő: interjú

Borbély Lénárddal 
2-3. OLDAL



2 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 3

A koronavírus-járvány ellenére az el-
múlt két és fél évben rengeteg olyan 
fejlesztést sikerült megvalósítani, 
amit korábban elterveztünk. Csepel 
egyértelműen fejlődött – mondta Bor-
bély Lénárd. Az önkormányzati ciklus 
felénél nagyinterjút adott nekünk Cse-
pel polgármestere, akivel a koronaví-
rus jelentette kihívásokról, megvaló-
sult és a jövőbeni fejlesztésekről, az 
ukrán helyzetről és a kormánnyal való 
együttműködésről is beszélgettünk.
 
 Meglepte az április 3-i kétharmad?
	 Először	 is	 szeretnék	 köszönetet	
mondani	mindenkinek,	aki	elment	sza-
vazni.	Elismerésem	azoknak	is,	akik	a	
választások	lebonyolításában	segédkez-
tek.	A	győzelemre,	sőt,	a	kétharmadra	
is	 számítottam.	 Köszönet	 azoknak	 az	
önkénteseknek,	 akik	 segítettek	 ebben.	
Óriási	sikert	értünk	el,	és	mi,	csepeliek	
is	 örülhetünk,	 annak	 ellenére,	 hogy	 a	
Fidesz-KDNP	jelöltje,	Németh Szilárd 
sajnos	 ismételten	nem	kapott	bizalmat	
a	választóktól.	Ennek	ellenére	azt	gon-
dolom,	 hogy	 a	 kormány	 támogatására	
továbbra	is	számíthatunk.

 Biztos ebben?
	 Száz	 százalékig.	 Hiszen	 itt	 az	 ön-
kormányzatban	 együtt	 gondolkodunk	
Orbán	Viktor	miniszterelnök	úr	kormá-
nyával.	Tizenkettedik	éve	annak,	hogy	
Csepelen	jobboldali	vezetés	van.	Ebből	
én	 ‒	 négy	 év	 alpolgármesterség	 után	
‒	 nyolcadik	 éve	 nemzeti	 konzervatív	
polgármesterként	 képviselem	 a	 kerüle-
tünket.	Erre	szól	a	felhatalmazásom.	Ez-
után	is	kizárólag	Csepel	érdekeit	fogom	
képviselni.	Ha	pedig	megnézzük	egy	ki-
csit	részletesebben	a	választási	eredmé-
nyeket,	azt	látjuk,	hogy	Csepel	balolda-
lisága	magas	választási	részvételi	arány	
mellett	jobboldali	többségre	változik.

 Ön 2019 októberében a második cik-
lusát kezdhette meg a kerület élén. Az-
óta sorra érik a kihívások az országot, 

így Csepelt is. Itt elég, ha csak 
a koronavírus-járványra 
gondolunk. Hogy küz-
döttek meg ezzel?
	 Amikor	 2019-
ben	 újra	 győzelmet	
arattunk,	egy	stabil,	
kiszámítható	 jövő-
ben	 gondolkodtunk,	
költségvetésünket	 is	
erre	 terveztünk.	 2020	
elején	 éppen	 a	magyar‒
lengyel	barátság	hetére	ké-
szültünk,	amikor	beütött	a	koro-
navírus-járvány.	 Azonnal	 meghoztuk	
azokat	az	intézkedéseket,	amiket	a	cse-
peli	emberek	védelme	érdekében	szük-
ségesnek	 tartottunk.	Néhány	 ezek	 kö-
zül,	a	teljesség	igénye	nélkül.	A	Humán	
Szolgáltatások	 Igazgatósága	 idősek,	
rászorulók	napi	bevásárlásában	műkö-
dött	közre,	a	polgármesteri	hivatal	és	a	
Csepeli	Városkép	Kft.	munkatársaival	
pedig	 segítséget	 nyújtottunk	 az	 oltás-
sal	 kapcsolatos	 időpontszervezések,	 a	
betegek	 tájékoztatása,	 valamint	 egyéb	
papírdokumentáció	 előkészítésében.	
Munkatársaimmal	 több	 mint	 tízezer	
ingyenes	 maszkot	 osztottunk	 szét	 a	
lakosok	között.	Aki	igényelt	az	önkor-
mányzattól,	 kapott	 maszkot,	 amit	 rá-
adásul	házhoz	is	vittünk.	A	Tóth	Ilona	
szakrendelőnek	 ugyanakkor	 rengeteg	
védőfelszerelést,	 maszkokat,	 fertőtle-
nítőszereket	 vittünk.	 Hatalmas	 össze-
fogás	volt,	amire	büszke	vagyok.	És	ne	
felejtkezzünk	meg	arról	sem,	hogy	saját	
költségvetésünkből	 a	 65	 év	 felettiek-
nek	ismét	lehetővé	tettük	az	ingyenes,	
tüdőgyulladás	elleni	védőoltást.		

 Hogy hatott a vírus elterjedése az 
önkormányzat gazdálkodására?
	 Nehéz	 időszak	 van	 mögöttünk.	 A	
járvány	 nem	 válogatott,	 és	 mivel	 je-
lentősen	 hozzájárultunk	 az	 országos	
védekezéshez,	 nekünk	 is	 racionali-
zálni	 kellett	 a	 működésünket.	 Ennek	
kapcsán	 kiszámítható,	 fenntartható	

költségvetést	 alkottunk	 meg.	
Egyet	 azonban	 fontos	 le-
szögeznem:	 az	 önkor-
mányzatnál	 minden	
döntésünk	 közép-
pontjában	 a	 csepeli	
emberek,	 családok	
állnak.	 Nem	 vélet-
len,	 hogy	 a	 járvány	
alatt	 a	 csepeli	 politi-
kusok	 tiszteletdíját	 a	

budapesti	átlag	szintjére	
csökkentettük,	az	ebből	fa-

kadó	megtakarítást	 pedig	 azok	
az	 óvodapedagógusok	 és	Városgazdá-
nál	dolgozók	kapták	meg,	akik	bérből	
és	fizetésből	élnek,	és	Csepel	polgára-
it	szolgálják.	Tudom,	hogy	ez	a	döntés	
sokaknak	fájt,	de	szerintem	ez	így	volt	
korrekt.	Azóta	a	képviselői	tiszteletdí-
jak	is	bőségesen	rendeződtek.	Sőt.

 Közben a Karácsony Gergely ve-
zette főváros sorra vonta meg Csepel 
fejlesztését érintő forrásokat. Mire hi-
vatkozott a főpolgármester?
	 Természetesen	 a	 koronavírus-jár-
ványra.	Csakhogy	a	főpolgármester	úr	
érvelése	sántít,	ugyanis	a	Fővárostól	a	
Csepelnek	 korábban	 megígért	 pénze-
ket	a	főváros	baloldali	vezetésű	önkor-
mányzatai	kapták.

 Milyen fejlesztéseket érintett Kará-
csony Gergely döntése?
	 Csepelen	 a	 Táncsics	 Mihály	 utca	
felújítására	 már	 megvoltak	 a	 kivite-
li	 tervek,	 amikor	 törölték	 a	 projektet.	
Ugyanígy	 törölte	 Karácsony Gergely 
–	a	vészhelyzet	alatt	személyesen,	min-
denféle	 egyeztetés	 nélkül	 ‒	 a	 kerék-
párút-építést	 és	 a	 P+R	 parkolóépítést	
is.	 Milliárdos	 fejlesztésekről	 van	 szó,	
de	 örülünk,	 hogy	 a	Magyar	Kormány	
támogatásával	a	Táncsics	Mihály	utca	
felújítását	az	idén	nyáron	el	tudjuk	kez-
deni,	ha	a	szükséges	engedélyeket	meg-
kapjuk.	Ennyit	 arról,	hogy	ki,	honnan	
vesz	el	forrásokat.

INTERJÚ INTERJÚ

 Sokak szerint az elmúlt két és fél 
évben szemmel látható a fejlődés Cse-
pelen, miközben, mint említette, a jár-
vány nem volt jó hatással az önkor-
mányzat gazdálkodására. Mi a titok?
	 Nincs	 titok,	 csak	 fegyelmezett	
gazdálkodás	 és	 odafigyelés.	 A	 koro-
navírus-járvány	 sok	 dolgot	 felülírt,	 a	
fejlesztéseket	 tekintve	 azonban	 nem	
álltunk	 le.	 Hatalmas	 önkormányzati	
önerő	 mellett	 a	 kormány	 támogatásá-
val	 folytattuk	 az	 útépítéseket,	 célunk,	
hogy	minden	 csepeli	 utca	megújuljon.	
Büszke	 vagyok	 arra,	 hogy	 a	 lakosok	
bevonásával	 az	 elmúlt	 két	 és	 fél	 év-
ben	 megépült	 a	 Görgey	 iskola	 helyén	
egy	új	park.	A	Csepeli	Gyermeksziget	
Program	keretében	pedig	megépítettük	
a	 napközis	 tábort,	 és	 elindult	 a	 nagy-
szabású	 iskolafejlesztési	 programunk	
is.	2020-ban	a	Herman	Ottó	Általános	
Iskolát,	2021-ben	a	Mátyás	Király	Ál-
talános	Iskolát	újítottuk	fel	kívül-belül.	
Az	 iskolafelújítási	 programunk	 idén	
folytatódik	 a	Katona	 József	Általános	
Iskolával.	 Megépült	 az	 Összetartozás	
Háza,	 megkezdődött	 a	 Jedlik	 gimná-
zium	újjáépítése.	A	 jövőt	 illetően	 sze-
retném,	 ha	 a	 Csepeli	 Munkásotthon	
felújítása	is	elindulna,	valamint	jó	len-
ne,	ha	a	csillagtelepi	városrehabilitáció	
munkálatai	 is	befejeződnének,	amihez	
még	forrásokat	várunk.	De	szeretnénk	
rendbe	 tenni	a	Csepeli	Piac	környékét	
is,	ezen	kívül	kerékpárutat,	parkolókat,	
parkokat	építünk,	fákat	ültetünk.	

 Mit lehet tudni a jelenleg elég rossz 
állapotban lévő volt ifjúsági táborról? 

	 Az	 ott	 élők	 bevonásával	 tervezzük	
a	megújítását.	Indult	egy	kérdőíves	fel-
mérés,	amiben	arra	kerestük	a	választ,	
milyen	 fejlesztéseket	 tudnának	 itt	 el-
képzelni	 a	 csepeliek.	Nagy	 öröm	 szá-
momra,	hogy	az	önkormányzat	és	az	itt	
élők	 véleménye	 megegyezik	 a	 terület	
fejlesztését	 illetően.	 Mi	 mindig	 is	 ki-
zárólag	sport-	és	szabadidős	célú	zöld-
beruházásként	 gondoltunk	 a	 Kis-Du-
na-partnak	 erre	 a	 szakaszára.	 Egy	
kutatás	 szerint	 pedig	 a	 csepeliek	 több	
mint	 83	 százaléka	 gondolta	 ugyanígy.	
A	 téma	 kapcsán	 tartott	 lakossági	 fó-
rumokra	 egyébként	 sokan	 eljöttek,	 és	
osztották	meg	velünk	a	véleményüket.	
Első	 körben	 összegeztük	 és	 kiértékel-
tük	 a	 javaslatokat,	 ötleteket.	 Terveink	
szerint	még	az	 idén	nyáron	kezdődhet	
a	 felújítás.	 Ezt	 100	 százalékos	 önkor-
mányzati	forrásból	valósítjuk	meg.

 Mi a helyzet a csepeli egészségügy-
gyel? Mit sikerült eddig megvalósítani?
	 Büszke	vagyok	arra,	hogy	Csepelen	
‒	 a	 kormány	 által	 biztosított	Egészsé-
ges	Budapest	Programnak	köszönhető-
en	‒	soha	nem	látott	egészségügyi	fej-
lesztések	valósultak	és	valósulnak	meg.	
Önkormányzati	hozzájárulással	együtt	
csaknem	négymilliárd	 forintot	költhe-
tünk	a	csepeli	egészségügy	fejlesztésé-
re.	Az	elmúlt	időszakban	új,	több	száz	
milliós	 orvostechnikai,	 informatikai	
eszközöket	helyeztünk	üzembe	a	Tóth	
Ilona	szakrendelőben.	Vettünk	egy	va-
donatúj	digitális	röntgenkészüléket,	egy	
korszerű	mammográf-készüléket,	négy	
felsőkategóriás	 ultrahang-berendezést,	

egy	csontsűrűségmérésre	alkalmas	gé-
pet	 és	 egy	mennyezeti	 sínes,	 digitális	
röntgent.	Ezeken	kívül	a	háziorvosaink	
nyomtatót,	laptopot	kaptak,	orvosi	ren-
delőket	 tataroztunk.	Felújítjuk	az	egy-
kori	 szülőotthon	 épületét,	 elindítjuk	 a	
kerületben	 az	 egynapos	 sebészetet,	 és	
további	orvosi	felszereléseket	szerzünk	
be.	Bízom	benne,	hogy	ezek	hosszú	tá-
von	hozzájárulnak	a	magas	színvonalú	
orvosi	ellátás	csepeli	biztosításához.	A	
technikai	fejlesztés	viszont	önmagában	
nem	elég,	az	orvosok	is	kellenek	hozzá.

 Miben bízik az ukrán helyzetet ille-
tően? Hogyan segítik az ukrán mene-
külteket? 
	 Reménykedem,	 hogy	 a	 konfliktus	
minél	 előbb	 lezárul.	 Mindannyian	 bé-
két	 akarunk.	A	 támogatásról	 pedig	 azt	
tudom	 mondani,	 hogy	 önkormányza-
tunk	 rengeteg	dolgot	 tett	 és	 tesz	 a	 baj-
bajutottak	megsegítéséért.	Elsők	között	
voltunk	Budapesten,	akik	menekülteket	
fogadtak	 be,	 a	 Segítség	 Köve	 Alapít-
vánnyal	 együttműködve	 pedig	 tartósé-
lelmiszereket	juttattunk	el	Kárpátaljára.	
Beregszászon	 néhány	 hete	 magam	 is	
jártam,	 vittem	 a	 csepeliek	 adományát.	
Az	 önkormányzat	 és	 mi,	 képviselők	
anyagilag	 is	 támogattuk	 az	 ottaniakat.	
Nehéz	időket	élnek,	de	fontos	tudatosí-
tanunk	bennük,	hogy	számíthatnak	Ma-
gyarországra	és	számíthatnak	Csepelre.

 Mit remélhetnek a csepeliek a kor-
mánytól a választások után?
	 A	 kormánnyal	 kiváló	 a	 kapcsola-
tunk.	Miközben	a	Főváros	minden	cse-
peli	 fejlesztést	 törölt	 ‒	 a	 ciklus	 felénél	
eddig	 egyetlen	 javaslatuk	 egy	 gyalo-
gátkelőhely	megépítése	volt	‒,	addig	mi	
itt	 Csepelen	 saját	 erőből	 és	 kormány-
zati	 támogatásból	 milliárdos	 fejleszté-
seket	 hajtunk	 végre.	 Hamarosan	 meg	
fog	 épülni	 a	 Csepeli	 Közpark	 is,	 ben-
ne	 olyan	 funkciókkal,	 amely	 minden	
csepeli	 javát	 szolgálja.	 Biztos	 vagyok	
benne,	hogy	az	itt	élők	továbbra	is	szá-
míthatnak	a	kormány	 támogatására.	A	
legfontosabb	 azonban	most	 az,	 hogy	 a	
sok	 feszültség	 és	 vita	 után,	 mindenki	
béküljön	ki	a	szomszédjával,	barátaival,	
mert	 mind	 csepeliek	 vagyunk.	 Ez	 az,	
ami	összeköt	és	nem	szétválaszt.	• TK

Borbély Lénárd polgármester: 
mi mind csepeliek vagyunk
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Napra	pontosan	2	és	fél	év	telt	el	a	legutóbbi	önkormány-
zati	választás	óta.	Mostani	megbízatásunk	feléhez	értünk.

2019	óta	nagyon	sok	nehézséggel	találkoztunk.	Egészség-
ügyi	világjárvány	kezdődött,	a	szomszédunkban	kitört	a	
háború,	emiatt	megrengett	a	világgazdaság.	Viharkárok,	
tűzkár	 és	 soha	 nem	 látott	 jégkár	 sújtotta	 kerületünket.	
Részben	 magunkra	 maradtunk,	 mert	 a	 Főváros	 kitörölt	
bennünket	az	összes	fejlesztési	listájáról.	Ennek	ellenére	
lakóhelyünk,	Csepel,	mégis	folyamatosan	fejlődik	és	újul	
meg.	Befejeztük	 az	óvodaudvar-felújítási	 programunkat.	
Elindítottuk	az	iskolák	felújítását.	Idén	a	harmadik	iskola	
újul	meg	önkormányzati	önerőből.	Eközben	‒	ha	lassan	is	
‒,	de	elindult	a	Kormány	által	finanszírozott	megújítása	a	
Jedliknek.	Létrehoztuk	és	megnyitottuk	Trianoni	emlék-
kiállításunkat,	 az	Összetartozás	Házát.	Megépítettük	 és	
megnyitottuk	a	Tamariska-dombnál	a	legújabb	közösségi	
színterünket,	a	Cserkészházat.	Ez	azóta	sajnos	leégett,	de	
már	zajlik	az	újjáépítése.	Újra	megépítettük	és	visszaadtuk	
a	 csepeli	 gyerekeknek	és	 családoknak	a	Kis-Duna-parti	
napközis	 tábort.	Visszavásároltuk	és	elbontottuk	a	 tönk-
retett	volt	Görgey	iskolát.	Most	egy	csodálatos	park	van	a	
helyén.	Kormányzati	segítséggel	folyamatosan	új	eszkö-
zöket	vásároltunk	az	egészségügyi	 ellátás	 javítása	érde-
kében.	Jelenleg	az	egynapos	sebészet	kivitelezése	zajlik.	
Szintén	kormányzati	segítséggel	és	hatalmas	önkormány-
zati	önerővel	több	kilométer	utat	megépítettünk.	Nyáron	
megújul	 a	Táncsics	Mihály	utca	 is.	 Felújítottuk	 a	 stran-
dot,	rengeteg	ingyenes	nyári	tábort	szerveztünk	a	velünk	
együttműködő	civil-	és	sportszervezetekkel	együtt.	Kul-
turális	rendezvények	sora	és	közösségépítés	történt.	Eköz-
ben	pedig	rendeztük	a	viszonyunkat	a	Munkásotthonnal,	
a	közös	munkának	számos	eredménye	már	látszik.

Hihetetlen	 összefogással,	 politikai	 nézetektől	mentesen,	
közösen	megvédtük	a	belvárosi	városközpontunkat	attól,	
hogy	a	Fővárosi	Önkormányzat	hajléktalanszállót	hozzon	
létre	 Csepel	 szívében.	 Eközben	 pedig	 az	 Ökumenikus	
Szeretetszolgálattal	közösen	hosszú	évek	óta	 folyamato-
san	gondoskodunk	a	fedél	nélkül	maradt	embertársaink-
ról.	Megvédtük	a	Kis-Duna-partot,	annak	ellenére,	hogy	
a	képviselő-testületben	sem	volt	egyértelmű	ez	a	szándék.	
A	közösség	akarata	és	ereje	győzött.	Hamarosan	közössé-
gi	tervezés	nyomán,	a	csepeliek	akaratának	megfelelően	
elindul	az	ifjúsági	tábor	megújítása.	Nemsokára	pedig	ku-
tyamenhely	jön	létre	Hároson.

A	 fejlesztések	nagy	 többségét	 saját	 önkormányzati	 erő-
ből	 hajtottuk	 végre,	 és	 a	 Kormány	 támogatását	 is	 ma-
gunk	mögött	tudhattuk.	A	fejlesztési	ötletek	nemcsak	az	
önkormányzattól,	hanem	a	lakosságtól,	csepeli	közössé-
gektől	 is	 származnak.	 Köszönet	 érte!	 Közben	 zajlanak	
a	kormányzati	 beruházások	 is.	Az	új	Duna-híd	megva-
lósítása,	 Budapest	 legújabb	 nagyszabású	 közparkjának	
létrehozása	Észak-Csepelen,	 valamint	 további	 sportcélú	
fejlesztések	a	területen.	Mindezek	megvalósulása	mellett	
a	képviselő-testületben	helyet	foglaló	politikai	pártokkal	
összefogva	mindent	megtettünk	a	 lakosság	védelme	ér-
dekében	a	koronavírus-járvánnyal	szemben,	több	tízezer	
védőoltás	beadását	szerveztük	meg,	és	segítséget	nyújtot-
tunk	a	háború	 sújtotta	 területről	menekülőknek.	Csepel	
most	is	szolidáris.

Tisztában	 vagyunk	 azzal,	 hogy	 sok	 minden	 van	 még	
előttünk.	Sok	munkát	még	el	kell	végezni	és	be	kell	fe-
jezni.	Az	 is	bizonyos,	hogy	nem	tökéletes,	amit	csiná-
lunk,	de	törekszünk	rá!	Ehhez	továbbra	is	kérem	csepeli	
lakótársaim	 jóindulatú	 segítségét,	 észrevételeit,	 jogos	
kritikáit,	de	leginkább	az	együttműködésüket.

Ésszel, szívvel, tisztességgel, továbbra is hajrá Csepel!

Száz éve született
165	 éve,	 1857.	 április	 11-én	 született	
Weiss Manfréd.	Idén	decemberben	lesz	
a	 századik	 évfordulója	 a	 nagy	 múltú	
gyáriparos	halálának,	aki	meghatározó	
szerepet	töltött	be	Csepel	életében	és	az	
ország	gazdaságtörténetének	legsikere-
sebb	 vállalkozásbirodalmát	 teremtet-
te	meg.	Róla	 emlékezett	meg	 a	Weiss	
Manfréd	 útnál	 található	 emlékműnél
Borbély Lénárd	polgármester,	
Morovik Attila	és	Pákozdi
József	alpolgármester,	vala-
mint	dr. Vincze Anikó 
jegyző.

A	 Csepel	Művek	 történe-
te	 szorosan	 kapcsolódik	 a	
kerülethez.	A	XX.	század	első	
felének	 kiemelkedő	 magyar	
nagyüzeme,	az	első	világhá-
ború	 idején	 az	 Osztrák–
Magyar	Monarchia
második	legna-
gyobb	hadiüzeme	

volt.	 A	 gyárat	 1946	 végén	 államosí-
tották,	 neve	WM	Acél-	 és	 Fémművek	
Nemzeti	Vállalat	lett.	1950	és	1956	kö-
zött	 Rákosi	 Mátyás	 Vas-	 és	 Fémmű-
vek	volt,	majd	1956-tól	Csepel	Vas-	és	
Fémművek	néven	ismerték.	A	történé-
szek	a	gyár	alapításának	idejét	1892-re	
teszik,	de	valójában	csak	egy	év	múlva	
kezdődtek	el	az	 ipartelep	építési	mun-
kái.	Kezdetben	százötvenen	dolgoztak,	
s	 az	 volt	 a	 feladatuk,	 hogy	 lőszereket	

szereljenek	szét.	A	megrendelé-
sek	 növekedésével	 a	munká-
sok	 létszáma	 is	 emelkedett,	
a	századfordulón	már	csak-
nem	 ezer	 munkást	 alkal-
maztak.	 Weissék	 további	
földterületeket	 vásároltak,	
új	 műhelyeket,	 csarnoko-
kat	építettek.	

Weiss Manfréd	 neve	 az	
1910-es	 évek	 közepére	 fo-

galommá	vált.	Ő	volt	az	
ország	 legjelentő-
sebb	 gyáriparo-

sa	 és	 a	 legnagyobb	 adófizetője.	 Noha	
az	elegáns	Andrássy	úton	állt	a	villája,	
ahol	népes	családjával	élt,	 ideje	legna-
gyobb	részét	mégis	Csepelen	töltötte	a	
gyár	irányításával.

fotó: Hajdú Ágnes

Önkormányzatunk szervezésében idén ismét 
útnak indítjuk időseknek szóló ingyenes 
hajókirándulásainkat.

A rendezvényen csodálatos budapesti panoráma, 
teljes körű vendéglátás, kellemes zene és tánc teszi 
feledhetetlenné az együtt töltött programot.

Tartson velünk Ön is idei első kirándulásunkon, 
várjuk szeretettel egy közös utazásra!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Kedves Csepeli Nyugdíjasok!

A HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUMA:

2022. MÁJUS 12.
CSÜTÖRTÖK

JELENTKEZÉS:

2022. ÁPRILIS 21. – MÁJUS 11. KÖZÖTT
(MUNKANAPOKON 10–18 ÓRÁIG)

ÚJRA EGYÜTT!

SZERETETTEL VÁROM ÖNÖKET 

KÖZÖS HAJÓKIRÁNDULÁSUNKON!

INGYENES MEGHÍVÁS NYUGDÍJASOKNAK!

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

JELENTKEZÉS: 

NY_hajokirandulas_2022.indd   1 4/19/22   09:25
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Megtartották a közösségi tervezéssel 
megvalósuló volt ifjúsági tábor meg-
újításának második lakossági fóru-
mát, ahol a városvezetők ismertették 
a csepeliek fejlesztéssel kapcsolatos 
véleményét, ötleteit. 

Az	önkormányzat	a	csepeliek	bevonásá-
val	kívánja	megújítani	a	Hollandi	úti	volt	
Ifjúsági	Tábort.	A	közösségi	 tervezés	
első	állomásaként	februárban	már	tartot-
tak	egy	lakossági	fórumot,	ahol	számos	
javaslat,	felvetés	hangzott	el.	A	csepeli-
eknek	lehetőségük	volt	egy	kérdőíven	is	
elmondani	 a	 beruházással	 kapcsolatos	
véleményüket.	A	húsvéti	ünnepek	előtt	
tartott	 második	 lakossági	 fórumon	 szó	
esett	a	fejlesztés	főbb	céljairól,	a	beérke-
zett	kérdőívek	kiértékeléséről.	

Átfogó megújítás
Takács Ferenc,	a	Csepeli	Városfejlesz-
tési	Nonprofit	Kft.	 általános	 igazgatója	

ismertette,	hogy	az	1204	darab	beérke-
zett	kérdőív	alapján	a	csepeliek	hogyan	
képzelik	el	a	megújult	tábort.	A	válasz-
adók	 86	 százaléka	 egyetért	 az	 önkor-
mányzat	 legfőbb	 céljával,	 miszerint	 a	
tábor	átfogó	megújítására	van	 szükség.	
Még	többen	(96	százalék)	értettek	egyet	
azzal,	hogy	a	Kis-Duna-parton	nagysza-
bású	 építkezésnek	nincs	 helye,	 és	 csak	
természetközeli,	közösségi	célú	fejlesz-
tés	valósulhat	meg.	A	kérdőívben	felso-
rolt	fejlesztések	közül	a	legtöbben	a	nö-
vényzet	és	a	zöldfelületek	megújítására	
(940	 szavazat),	 az	 étkezési	 lehetőségek	
bővítésére	(819),	piknikező	(773)	és	sé-
tányok	(762),	valamint	új	játszótér	(721)	
kialakítására	 szavaztak.	 A	 lakosság-
tól	 számos	új	ötlet	 és	 javaslat	 érkezett,	
mint	például	mosdók,	 stégek	 létesítése,	
szabadtéri	mozi,	tűzrakóhely,	tanösvény	
létrehozása.	 A	 csepeliek	 szívesen	 lát-
nának	 olyan	 új	 szolgáltatásokat,	 mint	
kerékpárjavító-állomás,	mobiltöltő	pon-

tok,	 és	 csónakok	 bérlési	 lehetősége.	 A	
csepeliek	 véleményt	 nyilváníthattak	
arról	 is,	hogy	a	megújult	 ifjúsági	 tábor	
kiről	 kapja	 nevét.	 A	 legtöbben	 Kolo-
nics Györgyre	szavaztak	(720),	és	közel	
fele	 ennyien	 látnák	 szívesen,	 ha	Weiss 
Manfrédról	neveznék	el.	

Sport és rekreáció 
Az	ifjúsági	tábor	a	sport-	és	rekreációs	
célú	felújítást	követően	is	elsősorban	a	
csepeli	 gyerekek	 nyári	 napközis	 tábo-
roztatását	fogja	szolgálni.	A	beruházás	
során	a	hetvenes	évek	elején	épült	köz-
műhálózat,	valamint	az	út-	és	a	világí-
tási	hálózat	is	teljesen	megújul.	Szintén	
teljes	megújításon	esik	át	a	zöldfelület,	
amelynek	 fenntartását	 automata	 öntö-
zőrendszer	biztosítja.	Bővülnek	a	sport-	
és	 szabadidős	 tevékenységek.	 További	
parkolók	létesülnek,	új	utcabútorokat	és	
kerékpártárolókat	 telepítenek.	A	jelen-
legi	 bejárat	 mellett	 zöldsávot	 alakíta-
nak	ki,	amely	elválasztaná	a	parkolótól	
a	sportpályákat.	A	terület	déli	sarkában	
lennének	az	új	szállásépületek,	és	itt,	a	
Kis-Duna-part	felőli	oldalon	egy	pihe-
nőrétet	 is	 kialakítanak.	A	 büfé	 épüle-
tét	nem	bontják	le,	de	teljes	felújításon	
esik	át,	 amelynek	során	kap	egy	nagy	
teraszt,	és	nem	a	sétány,	hanem	a	Du-
na-part	felé	néz	majd.	

Útépítések
A	 csepeli	 önkormányzat	 folytatja	 ki-
emelt	 beruházási	 projektjét,	 az	 út-,	
járda-	 és	 csapadékcsatorna-építést	 a	
kerületben.	melyek	a	kormány	támoga-
tásával	zajlanak.		Április	elején	a	Móri	

utcában,	a	Királyhágó	utca	és	Királyer-
dő	út	között	út	közötti	 szakaszon	kez-
dődött	el	a	munka.	Az	utca	91	méteren	
teljesen	új	aszfaltréteget,	járdát	kap	és	a	
vízelvezetést	is	megoldják.	A	tervezési	
területen	belül	hat	víznyelőakna	és	hoz-
zá	kapcsolódó	hat	szikkasztóblokk	épül.

Nem nő a beépítettség
Borbély Lénárd,	Csepel	polgármestere	
fő	 szempontnak	 nevezte,	 hogy	 a	 Du-
na-part	 teljes	 szakaszát	 a	 jelenlegi	 ál-
lapotában	kell	megőrizni.	Hozzátette,	a	
faállomány	felmérése	már	elkezdődött,	
amelyre	azért	van	szükség,	mert	a	be-
teg,	 belül	 elkorhadt,	 balesetveszélyes	
példányokat	a	gyerekek	biztonsága	ér-
dekében	ki	kell	vágni.	Hangsúlyozta,	az	
önkormányzat	 minden	 egyes	 kivágott	
fa	után	legalább	két	újat	ültet.	Bár	a	ter-
vek	 között	 szerepel	 a	 jelenlegi	 tenisz-
pálya	 helyén	 új	 szállásépület,	 amely	
mintegy	ötven	gyereket	tudna	fogadni,	
az	önkormányzat	a	 terület	beépítettsé-

gét	nem	kívánja	növeli.	Az	új	játszótér	
tematikus	lesz,	amely	illeszkedni	fog	a	
Kis-Duna	környezetéhez.	Szempont	az	
is,	 hogy	ne	bontsanak	 el	minden	 épü-
letet:	a	büfén	kívül	az	étkező	 is	olyan	
állapotban	 van,	 hogy	 elbontás	 nélkül	
meg	 lehet	 újítani.	 A	 birkózócsarnok	
másik	oldalán	lévő	fás	terület	megma-
radna,	és	az	aljnövényzet	rendbetételé-
vel	futópálya	létesülhet.	

A	polgármester	a	kérdésekre	válaszolva	
elmondta:	a	tábor	továbbra	is	elkerítve	
marad,	az	önkormányzat	által	ellenőr-
zött	és	fenntartott	lesz,	a	bejárati	porta-
épületet	is	megújítják.	A	terület	egésze	

önkormányzati	tulajdonban	van	és	ma-
rad	 is,	ezért	a	csarnok	körül	megépült	
parkoló	 közös	 használatú.	 Elhangzott	
még,	 hogy	 a	 terület	 kizárólag	 önkor-
mányzati	 forrásból	 újul	meg,	 és	 az	 új	
javaslatokat	a	költségvetést	figyelembe	
véve	fogják	beépíteni	a	tervekbe.	

A	 közbeszerzést	 követően	 nyáron	 el-
kezdődhetnek	 a	 munkálatok,	 így	 a	
beruházás	 2023-ban	 vagy	 legkésőbb	
2024-ben	fejeződhet	be.	

A	 fórumon	 jelen	volt	még	Ábel Attila 
alpolgármester	 és	Gyulai István,	Cse-
pel	főépítésze. • TK

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Természetközeli, közösségi és rekreációs célú 
fejlesztés valósulhat meg a Kis-Duna-parton 

Közösen: megújul 
a volt ifjúsági tábor 

A kérdőívet kitöltők 96 százaléka egyet értett azzal, hogy a Kis-Duna-parton nagyszabású 
építkezésnek nincs helye, és csak természetközeli, közösségi célú fejlesztés valósulhat meg

A Móri utcában április elején indult el az út- és járdaépítés

Kérdésekre válaszolva elhangzott, a tábor továbbra is elkerítve marad, az önkormányzat által 
ellenőrzött és fenntartott lesz. A terület egésze önkormányzati tulajdonban van és marad is

A fórum itt 
megtekinthető:
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A	 választási	 eredmények	 értékelése	
előtt	először	is	szeretném	megköszönni	
mindenkinek,	 pártállástól	 függetlenül,	
hogy	 elment	 szavazni!	Nagyon	 fontos,	
hogy	négyévente	 véleményt	mondjunk	
arról,	 hogy	 kiben	 bízunk	meg	 jobban,	
kire	bízzuk	az	ország	vezetését.	A	vá-
lasztásokat	követően	pedig	a	győztesek	
feladata	 és	 felelőssége,	 hogy	 a	 nemzet	
szolgálatában	vezessék	az	országot.

Az	április	3-ai	választás	Csepelen	és	So-
roksáron	különleges	volt,	hiszen	immár	
harmadszor	 csaptam	 össze	 Németh 
Szilárddal.	 Én	 a	 harmadik	 győzel-
memre,	 Németh	 ‒	 két	 vereség	 után	
‒	az	első	visszavágásra	készült.	Mint	
április	3-án	kiderült,	az	ellenzéki	kam-
pánycsapat	várakozásai	teljesültek,	hi-
szen	egymás	után	harmadszorra	is	mi	
kerültünk	ki	győztesen	ebben	a	válasz-
tókerületben.	 Egyéniben	 és	 pártlistán	
is	 ránk	 szavaztak	 többen.	 24	595	 vá-
lasztó	 tisztelt	meg	bizalmával,	vagyis	
nagyon	magabiztosan,	több	mint	2500	
szavazattal	 győztük	 le	 egyéniben	 a	
fideszes	 jelöltet.	 Mindez	 azért	 nagy	
fegyvertény,	 mert	 az	 aktív	 mozgósí-
tókampánynak	 köszönhetően	 Németh 
Szilárdra	 is	 majdnem	 ezernégyszáz-
zal	többen	szavaztak	a	két	kerületben,	
mint	2018-ban.	Ezt	kemény	munkával	
ellensúlyozni	 tudtuk,	 hiszen	 a	 ránk	
szavazók	 száma	 is	 közel	 ugyanennyi-
vel	növekedett.	Amióta	Csepel	és	So-
roksár	egy	választókerületet	alkot,	az-
óta	 soha	 nem	 szavaztak	még	 annyian	
egy	jelöltre	sem,	mint	most	rám.	Külön	

ki	kell	emelni,	hogy	ha	a	két	kerületet	
külön	számoljuk,	akkor	Csepelen	(2415	
szavazattal)	és	Soroksáron	(125	szava-
zattal)	 is	győztünk!	Minden	aktivistá-
nak,	minden	stábtagnak,	minden	szava-
zatszámlálónak	köszönöm	az	elvégzett	
kemény	munkát.	Külön	köszönet	 illeti	
Szvorény Kristóf	kampányfőnököt,	va-
lamint	Ritter Ottó	soroksári	koordiná-
tort,	akik	összefogták	ezt	a	kampányt.	

Harmadik	 helyen	 Kovács Attila	 (Mi	
Hazánk)	végzett,	negyedik	lett	Csizma-
dia Cseke	(Kétfarkú	Kutya	Párt),	ötödik	
Koller Sándor	 (Megoldás	Mozgalom),	
hatodik	 Járó Arnoldné	 (NÉP),	 hete-
dik	pedig	Pál Éva.	Látható	tehát,	hogy	
Csepelen	 a	 kamupártokra	 (Gattyán-fé-
le	Memo,	a	Szanyi-féle	 ISZOMM	és	a	
Gődény-féle	 NÉP)	 nem	 volt	 kereslet.	
Az	 eredmények	 kapcsán	 érdemes	 ki-
emelni	egy	érdekességet:	sok	párt	sza-
vazója	mást	jelölt	be	az	egyéni	szavazó-
lapon,	mint	akit	az	általa	preferált	párt	
jelölt.	Meglepő	módon	a	Fidesz	listájára	
szavazók	 közül	 is	 766-an	 egyszerűen	
nem	voltak	hajlandók	Németh Szilárd-
ra szavazni!	 Ehhez	 képes	 rám	 895-tel	
több	szavazat	érkezett,	mint	a	DK-Job-
bik-Momentum-MSZP-LMP-Párbe-
széd	 listájára.	 Nagyobb	 számú	 átsza-
vazást	 láthattunk	 még	 a	 kutyapártos	
szavazók	 esetében,	 hiszen	 a	 szavazóik	
közül	 473-an	 szavaztak	 más	 jelöltre.	
Ami	persze	nem	meglepetés	annak	tük-
rében,	hogy	a	Kutyapárt	maga	is	gyak-
ran	 emlegette:	 nekik	 a	 listás	 szavazat	
számít,	 egyéniben	 nyugodtan	 szavaz-

zanak	támogatóik	az	általuk	esélyesnek	
tartott	ellenzéki	jelöltre.	

Egyéniben	tehát	győztünk,	és	Budapest	
18	 választókerületéből	 17-ben	 ugyanez	
történt.	 Országosan	 azonban	 torony-
magasan	 győzött	 a	 Fidesz-KDNP.	 A	
választás	 végeredményeként	 így	 ők	
135	 képviselőt	 küldhetnek	 az	 Ország-
gyűlésbe,	 az	 ellenzéki	 pártok	 közösen	

57	képviselőt,	míg	a	Mi	Hazánk	6	 főt.	
Meggyőződésem,	hogy	az	eredmények-
ből	az	ellenzéknek	 le	kell	vonnia	a	 ta-
nulságokat,	 és	 teljesen	más	 politizálást	
kell	 folytatnunk.	Ebben	a	kampányban	
végérvényesen	 világossá	 vált,	 hogy	 az	
ellenzéknek	saját	médiára	van	szüksége,	
a	választók	 felé	 jól	 elmesélhető,	 az	or-
szág	minden	részében	érthető	és	átélhe-
tő	 történetre	és	mondanivalóra	 is	szük-
ség	van.	Az	előttünk	álló	négy	évben	el	
kell	végezni	a	Budapesten	kívüli	világ-
ban	is	az	eddig	elhanyagolt	építkezést.	

A képviselőjelöltekre leadott szavazatok száma és aránya Csepelen és Soroksáron
Dr. Szabó 
Szabolcs

Németh 
Szilárd

Kovács 
Attila

Csizmadia 
Cseke

Koller 
Sándor

Járó 
Arnoldné

Pál 
Éva

Összesen

Csepel 19176 16761 2236 1365 685 225 194 40642

Soroksár 5419 5294 812 410 219 74 47 12275

Összesen (fő) 24595 22055 3048 1775 904 299 241 52917

Összesen (%) 46,5 41,7 5,8 3,4 1,7 0,6 0,5 100,0

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS

Dr. Szabó Szabolcs – DK–Jobbik–Momentum–MSZP–LMP–Párbeszéd

Helyben győzelem, országosan vereség  A választáson és a népszavazáson 
is magas volt a részvételi arány. Ön 
szerint Magyarországon működik és 
erős a demokrácia?
	 Pontosan.	Ezúton	 is	szeretnék	min-
denkinek,	 minden	 csepelinek	 köszö-
netet	mondani,	aki	részt	vett,	és	leadta	
szavazatait.	A	magas	részvétel	és	vég-
eredmény	 egyértelmű,	 nagyon	 erős,	
kétharmados	 többséget	 biztosító	 fel-
hatalmazás.	 A	 magyarok	 a	 békére,	 a	
biztonságra,	a	fejlődésre,	gyermekeink	
megvédésére	szavaztak.	Magyarorszá-
gon	 párt	 még	 soha	 ennyi	 szavazatot	
nem	kapott	az	országgyűlési	választá-
son:	 több	mint	 3	millió	 60	 ezren	 sza-
vaztak	 a	 Fidesz–KDNP	 listájára,	 ez	
54,13%-os	 végeredmény.	 Népszava-
záson	 se	 szavaztak	 soha	 ennyien	 egy-
irányba,	még	az	EU-	és	NATO-csatla-
kozásunkkor	 sem.	Több	mint	3	millió	
609	ezer	(92,32%)	magyar	döntött	úgy,	
hogy	 védjük	 meg	 gyermekeinket	 az	
erőszakos	 LMBTQ-lobbi	 nyomulásá-
tól.	(Ez az adat a népszavazás első kér-
désére vonatkozik ‒ a szerk.)	Minden	
magyar	 ember	 számíthat	 ránk!	 Meg	
fogjuk	szolgálni	a	bizalmat!

 Hogyan értékeli a választás csepeli 
eredményét?
	 Legelőször	 is	 szeretném	 megkö-
szönni	 családomnak,	 hogy	 mindig	
mellettem	álltak.	Tisztelettel	köszönöm	
munkatársaimnak,	 támogatóimnak,	az	
önkénteseinknek	 a	 kampányban	 vég-
zett	nélkülözhetetlen,	értékes	és	önzet-
len	munkájukat.	 És	 hálás	 köszönetem	
azoknak	a	választóknak,	akik	rám	és	a	
Fidesz-KDNP-re	szavaztak.	Bár	1402-
vel	több	szavazatot	kaptam,	mint	2018-
ban,	mégis	a	csepeli	választók	többsége	
ismét	dr. Szabó Szabolcsot,	Gyurcsány 
Ferenc	 emberét	 ültette	 be	 az	 Ország-
gyűlésbe.	Az	emberek	akaratát	 termé-
szetesen	 tiszteletben	 tartom,	 döntésü-
ket	tudomásul	veszem,	illetve	gratulá-
lok,	 és	 eredményes	munkát	 kívánok	 a	
képviselő	 úrnak.	Bár	 ez	 utóbbit,	már-

mint	az	eredményes	munkát,	
cseppet	sem	érzékelhettük	dr.	
Szabó Szabolcs	elmúlt	nyolc-
éves	 képviselői	 tevékenysé-
gében.	 Semmit	 sem	 tud	 fel-
mutatni,	 amivel	 hozzájárult	
volna	 Csepel	 fejlődéséhez,	
a	 csepeliek	 boldogulásához.	
Mert	bizony	a	kerületünk	is,	
ahogy	 az	 egész	 ország,	 az	
Orbán Viktor	vezette	nemze-
ti	 kormányok	 idején	 nagyon	
sokat	 fejlődött,	 erősödött,	
gyarapodott,	 és	minden	 cse-
peli	a	magánéletében	is	előre- 
léphetett.	 Hatalmas	 meny-
nyiségű	 kormányzati	 forrás	 érkezett	
Csepelre,	amit	én	harcoltam	ki,	amiért	
én	lobbiztam,	s	erre	nagyon	büszke	va-
gyok.	Ma	se	csinálnám	másképp,	min-
dig	a	csepeli	érdekek	érvényesítéséért,	
az	értékeink	erősítéséért	küzdöttem.	A	
királyerdei	és	kertvárosi	utak,	járdák,	a	
parkok,	játszóterek,	bölcsődék,	óvodák,	
iskolák	felújítása,	az	Egészséges	Buda-
pest	Program,	a	Jedlik,	a	Kozma	István	
Magyar	Birkózó	Akadémia,	a	munka-
helyteremtő	beruházások,	a	HÉV	kor-
szerűsítése	 mind-mind	 sokmilliárdos	
kormánytámogatással	 valósultak,	 va-
lósulnak	meg.	 (Az útépítésekhez nagy-
arányú önkormányzati támogatás páro-
sul ‒ a szerk.) Szabó Szabolcs	viszont	
ezekhez	a	fejlesztésekhez	soha	semmit	
se	tett	hozzá,	sőt	folyamatosan	fúrta-fa-
ragta,	lefitymálta,	rossz	színben	tüntet-
te	fel	azokat.

 Csepel a főváros része, ide a főváro-
si önkormányzatnak is komoly fejlesz-
tési forrásokat kellene juttatnia. 
 Szabó Szabolcs	 egyetlen	 egy	 fillér	
fővárosi	támogatást	sem	tudott	Csepel-
re	 hozni,	 pedig	Karácsony Gergellyel 
egy	követ	fújnak,	s	személyesen	is	nagy	
cimborák.	Szabó	 és	Karácsony	 csepe-
li	 fejlesztési	 tervei	 kimerültek	 abban,	
hogy	migránsokat	és	a	fővárosi	hajlékta-
lanokat	telepítettek	volna	Csepelre.	Ezt	

szerencsére	 meg	 tudtuk	 akadályozni.																																																																																																																								
De	 mi	 van	 az	 olyan,	 a	 fővárosi	 ön-
kormányzat	 kötelezettségébe	 tartozó	
ügyekkel,	mint	 a	Gubacsi	 híd	 felújítá-
sa?	Vagy	mikor	építik	tovább	a	Gerinc-
utat?	Reggel	óriási	dugók	a	belváros	és	
az	agglomeráció	felé,	délután	pedig	for-
dítva.	Miért	vonták	el	a	három	kerületet	
–	Soroksárt,	Csepelt	és	Pestlőrincet	‒	is	
érintő	kerékpárút	és	a	hozzá	tartozó	bi-
ciklis-gyalogos	 kis-dunai	 híd	 fővárosi	
forrását?	Miért	 nem	korszerűsítik,	mi-
ért	nem	fejlesztik	az	egyre	népszerűbb	
soroksári-csepeli	kompot?	Mi	a	helyzet	
a	csepeli	temető	bővítésével?	A	főváros	
által	 fenntartott	 csepeli	utakon	 (is)	ká-
tyú	kátyú	hátán	–	mikor	 javítják?	Mi-
kor	 lesz	 teljes	 a	 csapadékvíz-elvezető	
csatorna	 a	 Szent	 István	 úton?	 És	még	
sorolhatnánk	napestig.	Szabó Szabolcs 
pontosan	 ismeri	 ezeket	 a	 problémákat,	
de	 nem	 lobbizik	 Karácsony Gergely-
nél,	vagy	ha	mégis,	akkor	teljesen	ered-
ménytelenül.

 A Fidesz–KDNP-lista hetedik he-
lyéről ön is bekerül az országgyűlés-
be. Hogyan tovább?
	 Folytatom	 azt	 a	 képviselői	 építő-
munkát,	amit	már	huszonnégy	éve	vég-
zek	Csepelért.	 Rám	minden	 körülmé-
nyek	 között	 számíthattak	 és	 ezután	 is	
számíthatnak	a	csepeliek!	• KA 

Németh Szilárd István – Fidesz–KDNP

Ezután is számíthatnak 
rám a csepeliek

Az országgyűlési választások lezárultával arra kértük a 17. egyéni választókerület megválasztott képviselőjét, 
dr. Szabó Szabolcsot és a második legtöbb szavazatot szerző Németh Szilárdot, értékeljék az eredményeket. 
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Szuromi Anna 
fellépése:

NEKÜNK MINDIG MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!
HAJRÁ, MAGYAROK!
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Három	 éve	 nyitotta	 meg	 ka-
puit	 a	 Rákóczi	 Kert	 –	 Csalá-
dok	 Parkja,	 mely	 változatos,	
izgalmas	 programokkal	 várja	
a	 látogatókat.	 Az	 itt	 dolgozó	
maroknyi	lelkes	csapatnak	kö-
szönhetően	 évről	 évre	 egyre	
népszerűbb	 és	 kedveltebb	 az	
intézmény.	 Legyen	 szó	 sport-
ról,	oktatásról,	szabadidőről,	itt	
valamennyi	korosztály	megta-
lálja	 a	 számára	 legérdekesebb	
tevékenységet,	 elfoglaltságot.	
Az	 önkormányzat	 jóvoltából	
a	 kismamáknak	 tartott	 angol-
tanfolyamot,	az	önvédelmet	és	
a	 seniorfitneszt	 térítésmente-
sen	vehetik	igénybe	a	kerület-
ben	 élők.	Az	 élményfestés	 az	
egyik	legnépszerűbb	program,	
legutóbb	 több	 mint	 hatvanan	
alkottak	együtt,	de	sokan	csat-
lakoznak	az	 edzésekhez	 is.	A	
gyerekek	 nagyon	 szeretik	 a	
kreatív	 foglalkozásokkal	 egy-
bekötött	 születésnapi	 bulikat,	
de	rendkívül	sikeresek	a	nyári	
táborok	is.	Az	évek	során	igazi	
közösség	formálódott,	barátsá-
gok	 szövődtek,	 családias	 lég-
kör	alakult	ki.	Sokan	szívesen	
jönnek	a	különleges	 játszótér-
re,	kipróbálják	a	futókört,	vagy	
éppen	gitározni	tanulnak.	

A	Rákóczi	Kertben	az	ünnep-
napokhoz	 kapcsolódóan	 is	
rendszeresen	 szerveznek	prog-

ramokat.	 Húsvéthétfőn	 nyom-
követő	 tojáskeresést	 tartottak,	
mely	sokféle	ügyességi	és	kre-
atív	foglalkozással	egészült	ki.	

Videó a parkról:

Nemzetközi kerékpár-
verseny Csepelen
Csepelen	rendezik	meg	április	29-én	a	Kárpáti	Futárver-
seny	nevű	nemzetközi	kerékpárverseny	egyik	 rövidtá-
vú	szakaszát.	A	versenyt	a	második	világháború	idején	
működő	lengyel	föld	alatti	állam	hősies	futárai	tisztele-
tére	hívták	életre	1975-ben,	s	hamarosan	az	európai,	sőt	
világszinten	is	a	tehetséges	fiatalok	egyik	legfontosabb	
eseményévé	vált.	A	versenyt	hagyományosan	Lengyel-
ország,	Szlovákia	és	Magyarország	útjain	rendezik	meg,	
de	olykor	Csehország	területét	is	érinti.	

A	csepeli	önkormányzat	által	támogatott	idei	Kárpáti	Fu-
tárverseny	kerületi	szakasza	a	Csepel	Művek	I-es	kapujá-
tól	indul.	A	helyszín	kiválasztása	nem	véletlen,	hiszen	a	
gyár	igen	fontos	szerepet	játszott	Lengyelország	történel-
mében	az	1920-as	 lengyel–szovjet	háború	 idején.	1920.	
augusztus	 15-én	 Varsónál	 a	 lengyel	 haderő	 győzelmet	
aratott	a	szovjet-orosz	csapatok	felett.	A	háború	menetét	
megfordító,	„visztulai	csoda”-ként	is	ismert	eseményben	
jelentős	szerepe	volt	a	Magyarországról	érkezett	 lőszer-
szállítmánynak.		A	verseny	–	így	is	tisztelegve	a	102	év-
vel	ezelőtt	történtek	előtt	–	19 óra 20 perckor rajtol el.	
A	versenyzők	a	Teller	Ede	úton	haladnak	végig,	majd	a	
Posztógyár	utcánál	fordulnak	meg	és	érkeznek	vissza.	

A	 kerékpárverseny	 miatt	 április 29-én 17 és 22 óra 
között a Teller Ede utat és a környező kis utcákat 
lezárják a közlekedés előtt. (A Posztógyár utca nem 
lesz lezárva.) A	gyár	területén	közlekedő	171-es busz 
útvonala nem változik.	A	szervezők	várják	az	érdeklő-
dőket,	a	sportszeretőket	a	verseny	útvonalához,	illetve	a	
Csepeli	Szurkolói	Arénába,	ahol	a	beérkező	kerékpáro-
sok	fogadása,	díjazása	zajlik	majd.	

Hároméves a Rákóczi Kert
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Az	anyák	napját	vi-
lágszerte	 	 megün-
neplik,	 ám	a	külön-
böző	 országokban	
más	 és	 más	 napo-
kon.	 	 Magyarorszá-
gon	 május	 első	 va-
sárnapján	tartják	ezt	
a	 kedves	 ünnepet,	
így	idén	május	1-jén	
köszöntjük	 az	 édes-
anyákat.	 „Minden 
évben készülök az 
anyák napjára. Már 
a bölcsiben és az 
óvodában is így volt. 
Az iskolában tech-
nika- vagy rajzórán 
készítjük el az anyák 
napi ajándékot, raj-
zolunk, festünk, kre-
atív dolgokat alko-
tunk. Sokszor verset 
is tanulunk, amit 
az anyák napi mű-
sorban vagy otthon 
mondtunk el. Én ott-
hon még egy megle-
petéssel is készülök, 
tavaly süteményt is 

sütöttem apukám segítségével, és vi-
rágot is mindig adok anyukámnak. 
Szerintem azért fontos ez az ünnep, 
mert megköszönhetem az anyukám-
nak, hogy szeret, figyel rám, mindig 
kedves hozzám. Ezen a napon a nagy-
mamákra is gondolok, nekik is virá-
got, rajzot ajándékozok”	–	mesélte	el	
lapunknak	a	tízéves	Pataki Anna.	

Állatfigurák az óvodában

Most	már	fecskét,	mókust,	baglyot,	cin-
két,	 verebet	 és	még	egy	 rigót	 is	 láthat-
nak	a	Csalitos	óvodába	járó	gyerekek	az	
udvarukon.	 Az	 óvoda	 kérésére	 ugyan-
is	 különleges	 állatfigurákat	 és	 képeket	
helyezett	ki	az	önkormányzat	az	ottani	
madártani	 ösvényre.	 A	 képeket	 Kányi 
József,	 a	Csepeli	Városgazda	Zrt.	 cím-
festője	készítette.	

A	 Katona	 József	 Általános	 Iskola	
felújítása	miatt	‒	május	elejétől	‒	az	
ott	tanuló,	alsó	tagozatos	gyerekek-
nek	a	napközis	tábor	nyújt	átmeneti	
helyet.	A	tanév	végéig	a	tábor	épü-
leteiben	tartják	meg	a	tanórákat.	

A	napközis	 tábor	udvara,	 a	 játszó-
tér	azonban	minden	hétvégén	nyit-
va	áll	a	családok,	a	gyerekek	előtt.	
Szombaton és vasárnap 9 és 20 
óra között várják a látogatókat. 

EGYHÁZI ÉLET

A nagy nevettető
Egy	 ideggyógyász	 rendelőjében	megje-
lent	egy	ápolt,	jól	öltözött	férfi.	Pár	mon-
dat	után	az	orvos	észrevette,	hogy	a	lát-
szólagos	 nyugalom	 mély	 szomorúságot	
takar.	A	 specialista	 elvégezte	 a	 vizsgá-
latot,	majd	 így	szólt:	ma	este	menjen	el	
a	cirkuszba,	a	műsorban	fellép	egy	híres	
bohóc,	akiről	azt	állítják,	hogy	a	fél	vi-
lágot	már	megnevettette,	mindenki	 róla	
beszél,	meglátja,	jót	fog	nevetni.	A	férfi	
felzokogott,	de	hát	az	a	bohóc	én	vagyok.	

Nem	minden	az,	aminek	 látszik!	Willi-
am	Shakespeare	 fogalmazta	meg,	 hogy	
bár	minden	ember	az	volna,	aminek	lát-
szik;	vagy	pedig	ne	látszanék	olyannak,	
ami	nem!	Ez	igaz	a	boldogságra	nézve	is.	
Hogyan	lehet	egy	bohóc	szomorú,	ami-
kor	az	ő	dolga	a	nevettetés?	Robin	Willi-
ams	legendás	színészként	él	sokunk	em-
lékezetében.	 Csak	 kevesen	 tudják	 róla,	
hogy	depresszióval	küszködött,	ami	éle-
tének	tragikus	végéhez	is	vezetett.	
A	zsoltárban	azt	olvassuk,	hogy	boldog,	
aki	 nem	 jár	 az	 istentelenek	útjain,	 nem	
áll	 rá	 a	 bűnösök	 ösvényeire,	 és	 nem	ül	
együtt	 a	 gúnyolódókkal,	 hanem	 abban	
leli	örömét,	ha	az	Örökkévaló	tanítja,	és	
éjjel-nappal	azon	gondolkodik.	

A	vidámság	és	a	boldogság	–	bár	hasonló	
érzéseket	is	kiváltanak	–	két	különböző	
természetű	dolog.	A	vidámság	egy	olyan	
örömteli	állapot,	amit	a	környezetünkből	
felénk	 áradó	 pozitív	 hatásoknak	 tudha-
tunk	be.	De	 csak	 addig	 tart,	 amíg	 ez	 a	
pozitív	 hatás	 meg	 nem	 szűnik.	 A	 bol-
dogság	ellenben	egy	olyan	örömteli	lelki	
állapot,	ami	belülről	fakad,	és	amit	talán	
a	„megelégedettség”	szavunk	ír	le	a	leg-
jobban.	 Akkor	 vagyok	 boldog,	 amikor	
nem	másokhoz,	nem	is	a	körülményeim-
hez,	 hanem	 saját	magamhoz	mérem	 az	
életemet.	 Amikor	 nem	 akarok	 másnak	
látszani,	mint	ami	vagyok.	A	boldogság	
egy	állandósult,	jóleső	életérzés,	amit	Is-
ten	ad	azoknak,	akik	kérik	tőle.	
Filemon Zsolt

ÓVODA

Köszöntjük 
az édesanyákat

Hétvégén nyitva a napközis tábor játszótere

NAGYON BOLDOG 

ANYÁK NAPJÁT KÍVÁNOK!

KEDVES CSEPELI ÉDESANYÁK, 

NAGYMAMÁK, DÉDNAGYMAMÁK!

CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD

„Nincsen a gyermeknek
                    Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
                 Őt karjaiba zárja.”

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Óvodai beiratkozás 
májusban
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alap-
ján minden gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig be-
tölti a 3. életévét, a nevelési év kez-
dőnapjától (2022. szeptember 1-jé-
től) legalább napi négy órában óvodai 
nevelésre kötelezett.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, 
aki a szülői felügyelete vagy gyámsá-
ga alatt álló gyermeke részére kellő 
időben nem kéri az óvodába történő 
felvételét, szabálysértést követ el.

A kötelező felvételt biztosító (körzetes) 
óvoda köteles felvenni azt a gyerme-
ket, aki életvitelszerűen az óvoda kör-
zetében lakik. Életvitelszerű ottlakás-
nak minősül, ha a gyermek a kötelező 
felvételt biztosító óvoda körzetében 
található ingatlant otthonául használja 
és az ilyen ingatlan a polgárok szemé-

lyi adatainak és lakcímének nyilván-
tartásában a gyermek lakóhelyeként 
vagy tartózkodási helyeként az óvodai 
beiratkozás első határnapját megelő-
ző 3 hónapnál régebb óta szerepel.

A szülő gyermeke adottságainak, ké-
pességeinek, érdeklődésének megfele-
lően, saját vallási, világnézeti meggyő-
ződésére, nemzeti hovatartozására 
tekintettel szabadon választhat óvodát 
(nem kötelező felvételt biztosító – nem 
körzetes óvoda). Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata Csepeli Csoda-
kút Egyesített Óvodában a 2022/2023. 
nevelési évre történő beiratkozás 
személyesen a tagóvodákban törté-
nik. A beiratkozás időpontja: 2022. 
május 2–4., 8–17 óra

A beiratkozással kapcsolatos további 
részletes tájékoztató, valamint a szük-
séges nyomtatványok a www.cseo.hu 
honlapon az Óvodai beiratkozás me-
nüpont alatt letölthetőek vagy a tagóvo-
dákban személyesen kitölthetőek.

Pataki Anna rajza
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Magyarországon	1964	óta	április	11-én,	
József Attila	születésnapján	ünnepeljük	
a	magyar	költészet	napját.	Ebből	az	al-
kalomból	 tartott	 zenés-verses	 előadást	
Tolcsvay Béla	Kossuth-díjas	énekes,	ze-
neszerző,	dalszövegíró	a	Radnóti	Mik-
lós	Művelődési	Házban	hétfőn.	A	ven-
dégeket	 és	 az	 előadóművészt	Borbély 
Lénárd	 polgármester	 köszöntötte.	 El-
mondta,	 immár	 hagyomány	Csepelen,	
hogy	 kulturális	 eseménnyel	 emlékez-
nek	meg	a	költészet	napjáról.
  
Tolcsvay Béla	gitárja	kíséretében	éne-
kelte	egyebek	közt	Petőfi Sándor,	Jókai 
Mór,	Ady Endre	néhány	közismert	köl-
teményét,	 saját	 szerzeményeit,	 de	 rög-
tönözve	a	dalszövegekbe	szőtte	Csepel	
nevét	 is,	hogy	ezen	a	napon	 itt	 járt	és	
örömmel	énekelt.	A	75	éves	előadómű-
vésszel	az	előadás	előtt	beszélgettünk.	

 „Széplelkű nép a magyar” 
„A magyar költészet napja számomra 
elsősorban a magyar nyelvet jelenti, 
amelynél nincsen szebb a földön. A mi 
íróink, költőink mind filozófusok, akik 
mindig megtalálják a kivezető utat a lé-
lek számára. Óriási értéket hoztak lét-
re, amelyek támaszt nyújtanak az olva-
sónak, minden magyarnak. Ötvenéves 
munkásságomból bőven van merítés, 
amiből előadhattam dalaimat Csepelen. 

Énekeltem Petőfi Sándor és más ismert 
költők megzenésített verseit és saját 
szerzeményeimet is. Énekmondónak val-
lom magam, mint annak idején Tinódi 
Lantos Sebestyén vagy Balassi Bálint. 
Énekmondó az, aki a hírvivő szerepét 
tölti be. Felelősséget érzek, hogy köz-
vetítsem az embereknek azt a tudást és 
kulturális irányt, amiben hiszek. Bárhol 
énekeltem külföldön, a dalok hangzásá-
ból ítélve azt mondták, hogy szép lelkű 
nép élhet ott, ahonnan származom. Em-
lékszem, 1974-ben jártam Erdélyben, 
ahol elénekeltem a Kicsi madár, hogy 
tudsz énekelni című népdalt, amely a 
nép lelki világát tükrözi csodálatosan. 
Talán nem mindenki tudja, de nekünk, 
magyaroknak több százezer népdalunk 
van, miközben Ausztriának például csak 
néhány ezer. A népdal szépen megmu-

tatja egy nép lelki világának gazdagsá-
gát, mélységét.” Tolcsvay Béla	elmond-
ta,	 a	 Velencei-tó	 északi	 részén	 lakik	
egy	 faluban. „Csodálatos, szőlőtermő 
vidék. Szeretem, ahogyan a faluban kö-
szöntjük, megszólítjuk egymást közeli 
ismerősként. Azt csinálom, amit eddig 
is: dalokat írogatok, zenélgetek. Boldog 
vagyok, mert azt teszem, amit szeretek. 
És hála istennek, sok helyre meghívnak 
előadni, népdalokat énekelni.” • Cs. A. 

A Királyerdei Művelődési Ház gazdag 
történelmi, néprajzi, kulturális prog-
ramokkal, izgalmas foglalkozásokkal 
várta a gyerekeket helytörténeti té-
manapjain. Közel háromszáz részt-
vevő, három csepeli óvoda és három 
általános iskola képviseltette magát 
a programon. A gyerekek a sokszínű 
előadásokon keresztül barangolhat-
tak a múltban, a kerület történetében. 
A múzeumpedagógiai foglalkozások 
a kisebbeknél főként lakhelyük, kör-
nyezetük játékos felfedezését segítet-
ték, a felsősöknél a történelemórán 
tanultakat árnyalták, színesítették.

A	Helytörténeti	Gyűjtemény	kiállításá-
hoz	kapcsolódóan	a	témanap	három	na-
gyobb	 történelmi	korszakot	ölelt	 fel.	A	
látogatók	többek	között	megismerhették	
a	bronzkort,	a	honfoglalás	korát,	a	ma-
gyar	reneszánsz	időszakát.	A	művelődé-
si	ház	udvarán	felállított	jurta,	a	Mátyás	
király	korát	idéző	lakomaasztal	is	a	kor-
szak	jobb	megértését	segítette,	csakúgy,	
mint	 a	 tárgyalkotó	 kézműves-foglal-
kozások,	a	kódexmásolás,	a	 tarsoly-	és	
karkötőkészítés.	A	gyerekek	betekintést	
nyerhettek	 a	 török	 korba,	 Csepel	 el-
néptelenedésének,	 majd	 újratelepítésé-
nek	 időszakába,	 megismerkedhettek	 a	
gyűjtemény	 gyártörténeti	 egységével,	
Csepel	iparosodásával	is.	Cseh Doroty-
tya,	Szabó Nikolett, Hegedűs Kiara	 és	
Németh Réka	a	Széchényi	iskolából	ér-
keztek,	 hetedik	 osztályosok.	 „Nagyon 
tetszik a program, elsőként a Helytör-
téneti Gyűjteményt néztük meg. Eddig 
még nem jártunk itt, nagyon érdekesnek 
és hasznosnak találtuk a témanapot. A 
tárlat több ponton kapcsolódott a törté-
nelemórán tanultakhoz, a most aktuális 
tananyaghoz, az első világháborúhoz.”

Állatsimogató, mesterség-
bemutató, minimalom
Sokféle	 népi	 játék	 és	 állatsimogató	 is	
várta	 a	 gyerekeket	 a	 művelődési	 ház	
udvarán.	A	Királyerdei	Tájház	mellett	
interaktív	 mesterségbemutatók	 (ko-
vács,	 bőrdíszműves),	 valamint	 gyógy-
növény-,	 fűszernövény-felismerés	 is	

tarkította	 a	 programot.	 A	 lábhajtásos	
Csepel	 varrógéppel	 is	 megismerked-
hettek	 a	 gyerekek,	 a	 présgéppel	 pedig	
emlékérmét	készíthettek.	Újdonság	volt	
a	minimalom	és	a	pereckészítés	is,	ami	
nagyon	 népszerű	 volt	 a	 gyerekek	 kö-
rében.	„Korábban még nem tartottunk 
ilyen komplex helytörténeti témanapot, 
bár a program részelemei felbukkantak 
már a helytörténeti tábor tematikájában 
és rendezvényeinken is. A témanap re-
mek lehetőséget kínál arra, hogy a gye-
rekek játékos formában ismerkedjenek a 
környezetükkel, a kerület történetével, a 
néphagyományokkal. A Királyerdei Mű-
velődési Ház kialakítása lehetővé teszi, 
hogy egy időben több kisebb csoportot 
fogadjunk, a helyszínek forgószínpad-
szerűen működnek. A tárlatvezetés mel-
lett múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
is tartunk, hogy az adott történelmi kor-
szak kézzelfoghatóbbá, érthetőbbé vál-
jon”	–	mondta	Horváthné Csikós Ilona 
a	 Királyerdei	 Művelődési	 Ház	 intéz-
ményvezetője.	 Kiemelte,	 a	 helytörté-
neti	 foglalkozások	 igen	 népszerűek,	 a	
gyűjteményt	látogató	gyerekcsoportok-
tól	 rengeteg	 pozitív	 visszajelzést	 kap-
nak,	 a	 kerületi	 pedagógusokkal	 folya-
matosan	kapcsolatban	állnak.	„Vannak, 
akik sokadszorra hoznak csoportokat, 
ismerik és szeretik kézműves-foglalko-
zásainkat. A járvány előtt átlagosan 
havi hét alkalommal érkeztek hozzánk 
csoportok. Nem csak helybéliek, más ke-
rületekből, illetve környező települések-
ről is voltak látogatóink. Ugyanakkor a 

helyi nyári táborok is szívesen építik be 
foglalkozásaikba a tárlatlátogatást. A 
Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény nép-
szerűségéhez az is hozzájárul, hogy a 
tárlatvezetéseink és foglalkozásaink díj-
mentesek.” • Potondi Eszter 

Tolcsvay Béla estje 
a magyar költészet napján

KULTÚRA

Irodalmi lépcsősor
A	magyar	költészet	napjára	készül-
tek	el	azok	a	feliratok	az	Evezős	ut-
cai	lépcsősoron,	melyek	harmincöt	
magyar	 költő	 egy-egy	 híres	 ver-
sének	 címét	 tartalmazzák,	 így	 is	
tisztelegve	 a	magyar	 irodalom	 je-
les	képviselői	előtt.	A	feliratokat	a	
Városgazda	munkatársai,	valamint	
Kányi József	 címfestő,	Mészáros 
Róbert	 és	Farkas Kálmán	 festők	
készítették.	

A vers mindenkié
Április	 11-én	 a	 Kis-Duna-
parttól	kezdve	az	 Iskola	 téri	
KRESZ-parkon	 át	 a	 Szent	
Imre	 térig,	 több	 csepeli	 köz-
területen	is	versek	tűntek	fel:	
nagy	magyar	költők	költemé-
nyeinek	részleteit	helyezték	el	
kerületszerte	Borbély Lénárd 
polgármester	és	munkatársai.

Helytörténeti témanap Királyerdőben

Gyerekek mondták:
Bódis Lívia 
Julianna, 
az	Eötvös	
Iskola	
harmadikos	
tanulója:	
„Jól érzem 
magam, a legin-
kább a népi játszótér 
kötött le, de nagyon tetszett az 
állatsimogató is. A perecsütést is 
nagyon élveztem.”

Horváth Míra, 
az	Erdősor	
Tagóvodá-
ból	érke-
zett,	jövőre	
megy	iskolá-
ba.	„Nagyon 
örülök, hogy 
itt lehetek, hogy kipróbálhatok 
mindent. Jártam az ugrálóvárban, 
megnéztük a kovácsot, kipróbáltam 
a fűszernövény-felismerést és gipsz-
képet is festettem, ami majd kikerül 
a szobám falára.”  

fotó: Hajdú Ágnes
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A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 
szervezésében mintegy kétszázötven 
óvodás részvételével Bozsik-sport-
napot tartottak a Laurencz László 
Sportcsarnokban. 

Április	5-én	és	6-án	9-9	csepeli	óvoda,	
összesen	 kétszázötven	 óvodás	 népesí-
tette	be	a	Laurencz	László	Sportcsarno-
kot,	ahol	különböző	labdás	és	mozgás-
koordinációs	 feladatokban,	 ügyességi	
gyakorlatokban	 mérték	 össze	 tudásu-
kat.	Az	eseményt	Borbély Lénárd	pol-
gármester	 nyitotta	 meg,	 aki	 arról	 be-
szélt,	 hogy	 az	 immár	 hagyománnyá	
vált	rendezvény	célja,	hogy	rendszeres	
testmozgásra	 neveljék	 a	 gyerekeket.	
Hozzátette:	 Csepelen	 számos	 sporte-
gyesület	 működik,	 amelyeket	 jó	 szív-
vel	 ajánl	 mindenkinek.	 Hirholczné 
Faragó Tünde,	 a	 Csepeli	 Csodakút	
Egyesített	 Óvoda	 intézményvezetője	
elmondta,	 a	 kerületben	 2017	 óta	 szer-
vezik	az	ovifoci	programban	részt	vevő	

tagóvodák	 számára	 a	 Bozsik-sportna-
pokat.	Kiemelte:	az	óvodák	eszköztára	
évről	 évre	 folyamatosan	 bővül,	 így	 a	
gyerekek	 egyre	 jobb	 feltételek	mellett	
sportolhatnak.	Révész Dániel,	a	CSUSE	
elnöke	 kérdésünkre	 elmondta,	 a	 ren-
dezvény	célja	nem	a	versengés	volt,	így	
nem	 hirdettek	 győzteseket	 sem.	 „Egy 
olyan kötetlen, jó hangulatú sportren-
dezvényen vagyunk túl, ahol a gyerekek, 
a pedagógusok és az edzők közelebb 
kerülhettek egymáshoz. Az ovifoci-fog-
lalkozásokat azok az edzőink tartják, 
akik itt is segítették őket és az egyesület-
ben is az edzőik lesznek. Célunk, hogy 
az őszi iskolakezdéskor az óvodákból 
minél többen jöjjenek focizni az U7-es 
korosztályba.” • LG

Tíz iskola, 
ötszáz diák 
Bár	 tavaly	 a	 járvány	 miatt	 elmaradt,	
idén	 a	 hagyományoknak	 megfelelően	
megrendezték	 a	 kerületi	 mezei	 futó-

verseny	diákolimpiáját	március	11-én	a	
Kis-Duna-part	királymajori	részén.	

Tíz	általános	iskola	mintegy	ötszáz	diák-
ja	hat	korosztályban	teljesítette	a	kitűzött	
távokat.	A	 futóversenyt	az	önkormány-
zat	 támogatta,	 a	 díjakat	 Morovik Atti-

la	 alpolgármester	 adta	 át.	 Az	 esemény	
fő	 szervezője	Hajdú Imre,	 a	 Kazinczy	
Ferenc	 Általános	 Iskola	 testnevelő	 ta-
nára,	 a	 kerületi	 testnevelési	 munkakö-
zösség	 vezetője	 volt.	 Korábban	 hosszú	
éveken	 át	 Jenei	 János	 irányította	 a	 ke-
rületi	 testnevelési	munkaközösséget,	de	 

az	 elismert	 szakember	 nyugdíjba	 vo- 
nult.	Hajdú Imre	az	elmúlt	négy	évben	
szintén	 a	 testnevelési	 munkaközösség	
vezetőjeként	tevékenykedett,	most	pedig	
egy	személyben	 látja	el	a	 feladatot.	Ér-
deklődésünkre	elmondta,	hogy	a	csepeli	
mezei	 futás	nagy	hagyománnyal	bír,	és	
a	legjobbak	rendre	jól	szerepelnek	a	bu-
dapesti	és	országos	döntőkben.	„Jól elő-
készített pálya várta a futókat, amelyért 
köszönet illeti a Jedlik Ányos Gimnázium 

tanulóit és az őket vezető Szeberényi Ta-
más testnevelő tanárt. Összesen tizenkét 
futamot rendeztünk, és négy futamonként 
eredményt hirdettünk. A tizenkét csapat-
versenyből hat győzelmet a Kazinczy, 
hármat a Szárcsa, kettőt az Eötvös, egyet 
a Mátyás általános iskola ért el. Az egyé-
ni versenyek győztesei közül öt a Szárcsa, 
négy az Eötvös, egy-egy pedig a Kölcsey, 
Katona és Kazinczy iskola tanulója lett” 
–	mondta	Hajdú Imre.

Április második hétvégéjén tartot-
ták a brazil harcművészetet tanuló 
csepeli gyerekek és felnőttek éves 
avatással egybekötött övcseréjét (hi-
vatalosan XVII. Batizado e troca de 
cordas) a Széchenyi István Általános 
és Két Tannyelvű Általános Iskola tor-
natermében. A Capoeira Academia 
Egyesület szervezésében a kétna-
pos, nagyszabású eseményre hazai 
és külföldi vendégek is érkeztek. 

Az	első	napon	a	gyerekek	és	 a	 felnőt-
tek	 vizsgája	 zajlott,	 másnap	 pedig	 az	
óvodások	adtak	számot	az	akrobatikus	
mozgásgyakorlatok	 elsajátításáról.	 Az	
évente	 egy	 alkalommal	 rendezett	 Ba-
tizado	 esemény	 vizsgáján	 nincsenek	
kötött	 formagyakorlatok	 –	 tudtuk	meg	
Sárközi Béla Zsolt	oktatótól.	„A harcot, 
vagyis a játékot egy bezárt körben, a Ro-
dának nevezett játéktérben a mesterekkel 
és tanítókkal kell játszani. A jó hangulat-
ról, illetve az energiaadásról az éppen 
nem játszó capoeiristák tapssal, énekkel 
és tradicionális hangszerek megszólalta-
tásával gondoskodnak. Ez egy kortalan 
játék. Nem csupán harcművészet, hanem 
a brazil kultúra gyöngyszeme is, ami 
2014 óta a kulturális világörökség része 
lett. Én tizenöt évvel ezelőtt ismerked-
tem meg vele, amikor a fiamat kísértem 
el egy edzésre. Azóta már hetedik éve, 
hogy oktatok. A technikákat egy brazil 
fiatalembertől, Mestre Novais da Silva 
Joaótól tanulom, aki 2003-ban érkezett 
hazánkba, és Csepelt választotta tanítá-
sa fő helyszínéül. Nekem, mint Csepel 
szülöttjének és itt élőnek nagyon fontos, 

hogy értékeket adjunk át a csepelieknek. 
Számomra elsődleges az egészség védel-
me, a gyerekek egészséges szocializáló-
dása, és egy kis varázslat megismerteté-
se mindazokkal, akik fogékonyak erre” 
–	mondta	el	lapunknak	az	oktató.	

A	kerület	számos	rendezvényén	feltűn-
tek	már	 a	 zenés-táncos	harcművészeti	
ágat	 bemutató	 fellépők	 látványos	 pro-
dukcióikkal.	Capoeiracsoport	Csepelen	
2004	óta	működik,	jelenleg	három	ok-

tatóval.	A	Herman	Ottó	Általános	Isko-
lában	gyerekeket	 tanítanak,	a	Radnóti	
Miklós	Művelődési	Házban	pedig	gye-
rekeket	 és	 felnőtteket	 egyaránt.	 Több	
csepeli	 óvodában	Krisán Andrea tart	
fakultatív	jelleggel	edzéseket.	Időtarta-
mát	tekintve	a	kicsikkel	45	percet	fog-
lalkoznak,	 míg	 a	 felnőttek	 másfél-két	
órát	is	edzhetnek.	Az	eseményen	részt	
vevő	Rideg Borka	 2015	 óta	 capoeira- 
rajongó,	pedig	csupán	a	bátyját	kísérte	
el	 edzésre.	 Elmondása	 szerint	 nagyon	
megfogta	 a	 befogadó	 közösség,	 a	 jó	
hangulat	és	a	szeretet,	az	összetartozás	
érzése.	• Antal Zsuzsa

Brazil harcművészet Csepelen

Részletes eredmények: csepel.hu

Ingyenes rákszűrés
Ingyenes bőr- és szájüregi rák szűrőnap lesz április 23-án a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálatnál. A szűrőnap egy országos, tizenegy helyszínt magába fog-
laló program része, amely során szakorvosokkal, életmód-tanácsadókkal is ta-
lálkozhatnak az érdeklődők. A szűrés 10 és 16 óra között tart.

Kétszázötven óvodás focizott a Bozsik-sportnapon A díjakat Morovik Attila adta át

fotó: Tóth Beáta

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: Hajdú Ágnes
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Idén	rekordszámú,	mintegy	kétszáz	da-
rab,	egyenként	hatszáz	literes	műanyag	
komposztládát	adott	át	ingyen	az	önkor-
mányzat	csepeli	kerttulajdonosoknak	a	
Zöld	Sziget	Program	keretében.	Az	első	
komposztládákat	2011-ben	osztották	ki	
a	lakók	között,	s	eddig	összesen	ezeröt-
száz	darabot	juttattak	el	az	igénylőknek.	
A	 sikeres	 akciót	 minden	 évben	 meg-
tartják,	 tavaly	 azonban	 a	 járvány	 mi-
att	elmaradt	–	mondta	Borbély Lénárd 
polgármester.	 Az	 önkormányzat	 célja,	
hogy	a	kerület	minél	zöldebb	és	szebb	
legyen.	Az	elmúlt	években	sok	minden	
történt	annak	érdekében,	hogy	ez	meg-
valósuljon.	A	közterületeken	több	mint	
ötezer	fát	ültettek,	további	sok	ezer	ki-
ültethető	 díszcserjét,	 gyümölcsfát	 és	
virágpalántát	adtak	át	ingyenesen	a	cse-
peli	 családoknak.	 A	 komposztláda-ak-
cióval	segíteni	szeretnék	az	itt	élőknek	
a	zöldhulladék	természetes	újrahaszno-
sítását.	A	Zöld	Sziget	 Program	 elemei	
közé	tartozik	a	Virágos	Csepelért	akció,	
amikor	 egynyári	 virágokat	 ajánlanak	

fel,	 az	 őszi	 cserjeültetési,	 valamint	 a	
gyümölcsfaprogram	is.	

Miért jó a komposztálás? 
Rákosi Viktória	zöldhulladék-szakértő	
a	komposztálással	kapcsolatos	hasznos	
tanácsokat	osztott	meg	előadásában.	A	
komposzt	 olyan	 humusz,	 amely	 a	 nö-
vények	 számára	 nélkülözhetetlen	 tá-
panyagokat	 tartalmaz.	 Felhasználható	
virágágyások,	pázsitok,	szobanövények	
földjének	 javítására.	 A	 komposztálás-
sal	csökken	a	kertben	és	a	háztartásban	
keletkezett	 hulladék	mennyisége,	 egy-
ben	 környezettudatos	 tevékenységet	
végzünk.	Miket	javasolt	komposztálni?	
Gyümölcsök	 maradékait,	 szobanövé-
nyek	 elszáradt	 leveleit,	 kávézaccot	 és	
teafüvet,	 teafiltert,	 használt	 virágföl-
det,	fahamut,	növényevő	kisállatok	trá-
gyáját,	 faforgácsot,	 fűrészport,	 faleve-
let,	 szalmát,	 szénát,	 aprított	 gallyakat,	
ágakat,	kerti	gyomokat,	 füvet.	Sikeres	
a	 komposztálás,	 ha	 giliszták	 vannak	
benne.	Ha	az	edény	megtelik,	a	tartal-

mát	jól	össze	kell	keverni,	és	utána	he-
tekig	állni	hagyni.	A	négy-hat	hónapos	
komposztot	 már	 fel	 lehet	 használni	 a	
talaj	javítására.	• Cs. 

Segítség csepeli kerttulajdonosoknak

TUDNIVALÓK
A virágágyások beültetésére egynyári 

virágokat ajánl fel Csepel Önkormányzata. Társasházak 
esetén a be nem kerített előkert, a bejáratok melletti terület 

vagy a járda melletti zöldsáv használható; kertes házak esetén az 
ingatlan előtti járda és az úttest közötti zöldsáv. A növények elültetéséről és 

későbbi ápolásáról a jelentkezőknek kell gondoskodniuk.

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A Jelentkezési lap a www.csepel.hu és www.varosgazda.eu weboldalakról tölt-
hető le. Társasházak esetében a lakóközösség nevében eljáró közös képviselő, 
illetve közös képviselet (cégszerű aláírással) tud pályázni, társasházanként vagy 
külön-külön lépcsőházanként kiállított jelentkezési lappal. A jelentkezési lapon 
kérjük, hogy a virágok átvételére jogosult személy nevét és telefonos elér-
hetőségét is megadni szíveskedjenek. Kertes házak esetében az adott címre 
érvényes lakcímkártyával rendelkező lakó jelentkezését várjuk. A jelentkezési 
lapot a viragoscsepelert@varosgazda.eu e-mail címre lehet benyújtani.

MEDDIG LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2022. április 30.

A NÖVÉNYEK ÁTVÉTELE
A növények átvehetők 2022. május 13-án, pénteken 7–18 óra között a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.-nél (1215 Budapest, Katona József u. 
62–64., a Kassai utca felőli dolgozói parkolóban).

Tisztelt Csepeliek!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere C SEPEL

Csepeli Zöld Sziget Programunk részeként, az elmúlt évek-
hez hasonlóan, idén is megrendezzük ingyenes virágpalánta 
akciónkat. Célunk, hogy Csepelt még barátságosabb, virá-
gosabb kerületté tegyük!

Az ingyenes virágpalántákért társasházi közösségek és 
kertes házakban élők egyaránt jelentkezhetnek. Cseré-
be mindössze azt kérjük, hogy a virágokat saját otthonuk 
előtt, a közterületek szépülésére ültessék el és gondozzák 
szeretettel.

Varázsoljuk szebbé Csepelt közösen!

INGYENES
VIRÁGPALÁNTA AKCIÓ

JELENTKEZÉS: 2022. ÁPRILIS 30-IG

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:  Csepeli Városgazda NZrt. Zöldterület-fenntartási osztály  •  Telefon: 1/277-7856  •  E-mail: viragoscsepelert@varosgazda.eu

KÖRNYEZET REJTVÉNY

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. április 29.

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 május 4-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! Az április 6-ai skandináv rejtvény nyertese: Dési Marcsi. A gyerekrejtvény nyertese: Hódi Emese. Nyereményüket átvehetik szerkesztősé-
günkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését	a	középső	oszlopban	olvashatod!

Előző	rejtvényünk	megfejtése,	április	népi	elnevezése: szelek hava
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	1.	 És	a	többi,	röv.

	2.	 Csitt-…	(fémes	hang)

	3.	 Római	56

	4.	 Szállított	személye

	5.	 Majdnem	eszi!

	6.	 Drót,	vezeték

	7.	 Római	109

	8.	 Becézett	Mihály

	9.	 Hazám	közepén!

10.	Ülőbútora

11.	Római	555
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Radnóti Miklós Művelődési Ház | 1214 Budapest, Vénusz u. 2.
Tel.: 278-2757 | www.csepelivaroskep.hu/radnoti

10.00 A békakirály – zenés bábjáték
11.00  Mozdulj az egészségért! – 
 fitneszpercek
13.00  Egészséges Makk Marci 
 és Makk Marcsi – zenés 

mesejáték
14.00  Szappankészítés lépésről-lépésre
15.00  Varázslatos hangszerek – 
 PET-palackból, biciklipumpából, 

portörlőből és még 
 sok minden másból

További programok:
klímás vándortanösvény | ökojátszóház

palánta- és magbörze (ingyenes cserebere)
vizes élőhelyek mikrovilága

fűszerfelismerés | állatsimogató

A rendezvényre a belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

A programváltoztatás jogát fenntar�uk!

2022. ÁPRILIS 23., 10-16 ÓRA2022. ÁPRILIS 23., 10-16 ÓRA

RADNÓTI MIKLÓS
MŰVELŐDÉSI HÁZ
RADNÓTI MIKLÓS
MŰVELŐDÉSI HÁZ

FÖLD
NAPJA
FÖLD
NAPJA

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

asztalbérlés elővételben:
1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

2022. május 7., június 11.,
szombat, 9-13 óra között

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

XXV. KIRÁLYERDEI
ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS

ÉS BÖRZE
2022. MÁJUS 8., VASÁRNAP 10:00-17:00

Belépő: 500 Ft, 10 éves kor alatti
gyerekeknek ingyenes a belépés

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

SZENIOR AKADÉMIA
Ingyenes előadásokra várjuk
a Milton Friedman Egyetem

és a Szabó Magda Közösségi Tér
szervezésében az 50+-os korosztályt.

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/

Az előadásokról bővebben a honlapunkon (csepelivaroskep.hu/szabomagda/) 
és a facebook oldalunkon olvashatnak. Várjuk a jelentkezéseket e-mail-ben 
(szmagda.iroda@gmail.com) és telefonon (+36 1/355-4032)

•  Május 4., 15.00
Dr. Jászberényi József: 

Hol vannak a nők? 
Hol vannak a férfiak?

Helyszín: Szabó Magda
Közösségi Tér Színházterme

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 
nyitvatartási idejében.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
A tárlat díjmentesen megtekinthető, ezzel kapcsolatban 
érdeklődni lehet a művelődési ház telefonszámán.

NYUGDÍJAS KLUB: április 30-a, 15.00-18.00

TANFOLYAMOK
Kerekítő mondókás móka 0-3 éves korig: Ölbeli játékok, népi mondókák 
és népdalok. Csütörtök 10-10.30. Farkas Katalin: 06-20-967-7628
Táncolj és rajzolj zenére: Mozgáskoordinációt fejlesztő foglalkozás 
komolyzenére 5-12 éves gyerekeknek. Időpont: hétfő 17.00-18.00.  
Vezeti: Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291. Jelentkezőket várunk!
Milieu Dance (Jazz Balett): Időpont: kedd, csütörtök 17.00-18.00.  
Vezeti: Fekete Gabriella: 06-70-4198009
No Comment Hip-Hop Tánciskola: Kezdő szinttől, 12-18 éves fiatalok részére. 
Hétfő, szerda: 16.00-18.00. Vezeti: Gróf Zsuzsanna: 06-30-903-3210
Goju-Ryu karate kisiskoláskortól: Időpont: kedd, csütörtök kezdő: 17-18 óra., 
haladó: 18-19 óra. Vezeti: Farkas Miklós: 06-30-938-9787 
Nordic Walking – sportgyaloglásoktatás: 
Május 12-e, 9.30. Vezeti: Menyhértné Teri: 06-30-313-3991 
Hangfürdő – Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok:  
Április 22-e péntek , 18.30. Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291
Szenior örömtánc: Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges.) 
Szerda 11 óra. Vezeti: Almási Judit: 06-30-729-2152
Nyugdíjas hölgyek tornája: Ízületi mozgáshatárok növelése, izomzsugo-
rodások mérséklése, a törzs és az alsó végtagok izomzatának erősítése. 
Március 17-től hétfőn és csütörtökön: 8.30-9.30. Vezeti: Kvanta Erika

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, 17-18 óra 

English with Ildi, angol tanfolyam 4-7 éveseknek:   
hétfő, 17.15-18.00

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
Alakformáló torna: kedd, 18-19 óra. 
Jelentkezés: Valter Szilvi: 06-30-316-3863

Nőiességet fejlesztő óra: 
hétfő, 18-19 óra. Az órákra regisztráció szükséges: 
06-70-372-6314, vagy vagasiszilvi@gmail.com 

Capoeira Abolicao: kedd, 18.30-20.00; péntek, 19.30-21 óra

Gymstick: hétfő és csütörtök, 20-21 óra

Zumba: hétfő és csütörtök, 19-20 óra

Varróiskola: csütörtök, 18-21 óra; péntek, 17-20 óra

Gerinctorna 45 felett: kedd, 8.30-9.30

Jóga a mindennapi életben: kedd, 18-19.30

KLUBOK, KÖRÖK

Kattanj a hálóra! Ingyenes számítógép- 
és internethasználói tanfolyam: szerda, 18-20 óra

Játsszunk együtt! Játékklub minden hónap első szerdája, 14-17 óra

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

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

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK 
Tartásjavító gerinctorna: Nyak-, váll-, hát-, derékfájdalom   
megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30 
Élettánc: szerda: 9.00-10.30 
Hatha jóga: kedd: 10.00-11.00 
Kézimunkakör: kéthetente péntek: 14.30-16.30.   
Vezeti: Tóth Mária pedagógus

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK 
RG: szerda: 16.15-17.15. Vezeti: Polákovics Rita 
ovisoknak, csütörtök: 16.00-17.00. Vezeti: Recsnik Zsófia
Kung-fu: hétfő, 19.00-20.30; csütörtök:18.00-19.30. 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
Hatha jóga: csütörtök 18-19.30. 
Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó: 06-20-375-3164

KLUBOK, KÖRÖK
AA Klub: szerda, 18.00–19.00
Íjászat: április 30.: 9.30-12.30

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

A kiállítást megnyi�a
Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Közreműködik
Nagy Csaba
a Fasang Árpád Zeneiskola tanára

A kiállítást rendezte 
Farkas Enikő
intézményvezető-helye�es

A kiállítás megtekinthető:
2022. május 20-ig, hétfőtől 
csütörtökig 9.00-19.00 óráig, 
pénteken 9.00 16.00 óráig, 
szombaton 9.00-13.00 óráig.

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

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

Sárosi Tibor
képzőművész

Színek és
formák

című kiállításának megnyitójára

2022. április 22-én,
pénteken 18 órára

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/

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

CSEPEL SZÍNHÁZ 
Április 23-a, 11 óra: BING Nyuszi és Barátai – showműsor gyerekeknek. Jegyek kap-
hatók a jegy.hu oldalán.
Április 27-e, 10 óra: Csukás István – Csík Csaba – Bor Viktor: Pom Pom meséi - Gombóc 
Artúr a világ körül. Zenés mese gyermekeknek. Belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 
Május 10-e, 10 óra: Játsszunk pantomimet! Interaktív játék kisiskolásoknak. Előadja: 
Patka Heléna és Dvorák Gábor 

PROGRAM
Április 30. – május 1.: XI. Országos Öregtáncos Találkozó. Május 1-je, 13 óra: Gálamű-
sor 13 szenior néptáncegyüttes részvételével. Kísér: Pálházi Bence és Bandája. A talál-
kozó fővédnöke és a gálaműsort megnyitja Borbély Lénárd, Csepel polgármestere.

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

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Április 26-a, 16 óra: Szepesi Zsuzsanna költő „Hangulatok” című új verseskötetének 
bemutatója. Közreműködik: Katona Mária ének, Szöllősi Dávid ének, mandolin. Műsor-
szerkesztő: Lengyel Géza költő.

GALÉRIA 21 
Május 19-ig a Stemmer Ferenc Fotóklub Tavaszi tárlata látható nyitvatartási időben hét-
köznapokon 8 és 16 óra között. 

JEGYVÁSÁRLÁS online a Munkásotthon honlapján, illetve Facebook-oldalán. 
Jegypénztári nyitvatartásunk megváltozott!  Hétfő és péntek: 10 és 12 óra, szerdán 16 
és 18 óra között. Tel.: 06-1-276-7242

INFORMÁCIÓ  További információk a honlapunkon (www.csmoa.hu) és Facebook 
(Csepeli Munkásotthon/Csepel Színház) oldalunkon! További közösségi megjelenés: 
Instagram: csmo21 és TikTok: csmo21, telefon: 06-1-276-7733
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A Prima Maroni Kft. gesztenyepürégyártással 
foglalkozó, 30 éves múltú családi vállalat, 

munkatársat keres Budapest XXI. kerületébe.

FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: Önálló és gyártósori gépek 
üzemeltetése • Termékváltáshoz szükséges gép átállítások 
elvégzése • Gyártástechnológiai folyamatok működtetése • 

Anyagmozgatás (5-10 kg) • Műszak végén gépsor eltakarítása

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: Egészségügyi 
(érvényes tüdőszűrő) és munkaköri alkalmasság • Kiváló fizika 

erőnlét, jó állóképesség • Üzemi higiénia betartása

AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
Élelmiszeriparban, hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK: Egy műszakos, hétfőtől péntekig tartó 
munkarend • Bejelentett munkaviszony • Stabil, megbízható 

vállalati háttér • Hosszú távú munkalehetőség

HAVI NETTÓ FIZETÉSI KERET: 220.000 - 260.000 Ft

JELENTKEZÉS MÓDJA: fényképes önéletrajz, info@maroni.hu címre

Mostanában sokat gondolkozol azon, hogy 
munkahelyet váltanál? Szeretnél egy 'covid-álló' 
stabil cégnél dolgozni? Csatlakozz hozzánk alap- 

vagy középfokú végzettséggel. 
 
 
 

CAFETERIA

13. HAVI JUTTATÁS

JELENLÉTI PRÉMIUM

TELJESÍTMÉNY PRÉMIUM

50%-OS MŰSZAKPÓTLÉK

MAGÁN EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS

CÉGES KONDITEREM

INGYENES PARKOLÓ

JUTTATÁSAINK

1238 Bp. Helsinki út 105.
+36307866798; +36304924140
www.knorr-bremse.karrierportal.hu
karrier.vasut@knorr-bremse.com

ÁLLÁSAINK

RAKTÁROS

SZERELDEI AUDITOR

FÉKRENDSZER SZERELŐ

BETANÍTOTT GYÁRI MUNKA

CNC MARÓ GÉPBEÁLLÍTÓ

CNC ESZTERGA GÉPBEÁLLÍTÓ

CNC MARÓ GÉPKEZELŐ

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

KARBANTARTÓ TECHNIKUS

 

 

ÁLLÁS________________________________________ 
A CSEPEL Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. felvételt 
hirdet szereldei betanított munkás munkakörökbe. 8 órás 
egyműszakos munkavégzés. Jelentkezését 2022.04.29-ig 
önéletrajz megküldésével a turcsanyi.jozsef@csepelbike.
com e-mail címre várjuk, valamin leadhatja személyesen 
a munkaügyön (1211 Budapest, Duna lejáró 7. szám alatt, 
H-P 7:00-14:00 óra között) ________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre, acélszerkezeteket gyártó cég-
hez keresünk irodai adminisztrátort, műszaki előkészítőt 
(árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal), lakatost, he-
gesztőt, sofőrt (B kat. jogsival, fizikai munka is).  
Tel: 06-30-981-1401, 06-30-349-1614________________________________________ 
CSOMAGOLÓANYAGOKAT gyártó és forgalmazó cégünk 
csepeli telephelyére keres férfi munkatársakat extruder 
(gép) kezelő munkakör betöltésére több műszakos mun-
karendbe, szabad hétvégével. Feltétel: 8 általános iskolai 
végzettség. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
műszaki érzék előnyt jelent. Jelentkezés a pomporplast@
pomporplast.hu címen vagy a 06-20-934-3998 telefon-
számon bérigény megielölésével.________________________________________ 
LAKOSSÁGI összeírói álláslehetőség a 21. kerületben. To-
vábbi információk és feltételek: 06-30-631-5025 

KIADÓ INGATLAN________________________________________ 
CSEPEL Rózsadombon 60 m² házrész kocsibeállóval reális 
áron kiadó, 1+2 szoba. Tel: 06-30-376-8014

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpad-
ló-lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. 
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 
061-229-5694 festesma.iwk.hu ________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, fele-
lősségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és 
környékén, valamint Fejér-megyében is. 
Tel: 06-70-296-3231 ________________________________________ 
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással. 
Tel: 06-30-422-1739 

LOMTALANÍTÁS! Hagyaték, eladás előtti-utáni ingatla-
nok ürítése, lomtalanítása rövid határidővel. 
06-30-398-1597 ________________________________________ 
REDŐNY, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése garanciá-
val! Ajándék szúnyogháló minden megrendeléshez! Ke-
rületi redőnyös. Tel: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 ________________________________________ 
KAZÁN, cirkó, gáz-vízmelegítő felújítás, csere, javítás, 
karbantartás. Kazáncsere kéménybéleléssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. Gázbojler cseréje villanybojlerre. Fábián 
Zsolt épületgépész. Tel: 06-30-943-4372________________________________________ 
LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték, pince, padlás üríté-
se, rakodással, kihordással. Hulladékszállítási engedéllyel 
rendelkezünk. Tel: 06-30-703-0518 ________________________________________ 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS, kamerás csatorna vizsgálat bon-
tás nélkül, garanciával! 0630/293-4774 Hívja Huber Ferit 
bizalommal! ________________________________________ 
CSERE Aranka mesterfodrász várja a régi és új vendégeket 
a Bp., Kossuth Lajos utca 100/A   fodrászüzletbe. Tel: 06-
20-216-2964

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰR Csepelen. Benőtt gombás köröm keze-
lése, tyúkszem, sarokrepedés, Callux szikementes keze-
lés. Bejelentkezés: 06-30-970-4417  

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok készpénzért: bútort, 
könyvet, festményt, porcelánt, kerámiát, bizsut, híradás-
technikát, bakelitlemezt, szerszámokat, horgászati cikke-
ket, konyhai eszközöket, papírrégiséget, numizmatikát, 
arany-ezüst-bronz tárgyakat. Díjtalan kiszállással, kiemelt 
áron! Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949, 06-1-466-8321, 
pinterregisegek@gmail.com ________________________________________ 
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhul-
ladékot vásárolok. A kiszállás díjtalan. Tel: 06-30-461-7759

ÉLETJÁRADÉK________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne megbízható, leinformál-
ható vállalkozó, Aradi Lászlóné, Zsuzsanna: 06-1-285-4808, 
06-30-240-4056 ________________________________________ 
LEINFORMÁLHATÓ, megbízható házaspár életjáradéki 
vagy eltartási szerződést kötne, akár nagyobb összegű 
első részlettel és magas havi díjjal, 
Kálny Csaba: +36-20-949-4940

APRÓHIRDETÉSEK   

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

címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 

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

Májusi programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Május 6-a, 16 óra: Illuminátusok kódja 
Május 11-e, 16 óra: Vörösmarty Mihály. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Május 13-a, 16 óra: Prímások a 100 tagú cigányzenekarból 
Május 18-a, 16 óra: Ferenczy Károly, a nagybányai festő. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Május 19-e, 15 óra: Zeneirodalom legszebb zenéiből.  
Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész     
Május 20-a, 16-óra: Liszt Ferenc, a magyar zene üstököse 3.rész.  
Előadó: Kozma Anikó zenetanár
Május 27-e, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene. 
Előadók: Tánczos Katalin hárfaművész és tanítványa

Úti beszámoló 
Május 12-e, 15 óra: Kínai nagykörút 3. rész. Előadó: Mikó Imre aranydiplomás 
építészmérnök, okleveles közgazdász
Május 26-a, 18 óra: Régmúlt birodalmak – Portugália. Előadó: Szabó László 
okleveles építészmérnök. Az előadások filmvetítéssel egybekötöttek.  

Turisztika  
Március 23-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. Bemutató táncos: 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: Pintér Ilona Eszter 
magántanár. 

Angol  
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 10 és 16 óra között. 
Oktató: Várkonyi Ágnes.       

Játékos délelőttök és délutánok 
Kártyázni lehet minden szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között. 
A sakkozni vágyókat  hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra között várjuk.
Kvízjáték: május 25-én, 14 órától. 

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



24 csepeli hírmondó csepeli hírmondó PB

CSEPELI
RETRO MAJÁLIS

a Daru-dombon

Május 1.,
vasárnap 10 órától

10.00 Süsü, a sárkány – a Fogi Színház meseelôadása
11.00 A csepeli Swat Dogs Kutyaiskola bemutatója

12.00 Májusfa-állítás 
13.00 A Dance of Destiny Tánciskola fellépése

13.30 Mesekocsi Színház bohócmûsora
14.30 Retro buli a Cascade Music Jam zenekarral
16.30 A Rippel Brothers & Akadémia bemutatója

18.00 Charlie koncert

További programok: a csepeli NDK-s klub kiállítása, veterán jármûvek, 
retro számítógépek, videójátékok és egyéb tárgyak bemutatója, 
állatsimogató, lufibohóc, arcfestés, óriás kalózlégvár, körhinta,

kombi sportaréna, felfújható célkapu és sok más játék
A rendezvényre a belépés díjtalan. A programváltozás jogát fenntartjuk!


