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Megkezdődött a Csepeli Strand felkészíté-
se a nyári szezonra. Információink szerint 
az elkövetkezendő hetekben a női öltöző 
burkolatán és a medencékben végeznek 
karbantartási munkálatokat, ezenkívül 
rendbe teszik a fákat, sövényeket, hama-
rosan pedig indul az uszodasátor bontása 
és elkezdik a nyári öltözők külső részének 
festését, valamint a gépészeti berendezé-
sek karbantartását is.

Felszerelik a napvitorlákat, ivókutakat és 
kitakarítják a csúszdákat, hogy a tervezett 
május 20-ai nyitásra készen álljon a strand 
a vendégek fogadására.

Április 27-én tartotta soron következő 
ülését a fővárosi közgyűlés, ahol egy 
Csepellel kapcsolatos rossz hír is kide-
rült. Az alábbiakban Borbély Lénárd 
csepeli polgármester aznapi facebookos 

bejegyzését olvashatják: „400 millió fo-
rint támogatást szereztem a Fővárosi 
Önkormányzattól Csepel javára, még 
Tarlós István főpolgármester úr idejé-
ben. A pénz a csepeli gerincút folytatá-

sára szolgált, hiszen ebből kellett volna 
megtervezni a Fővárosnak az elkerülő 
utunk befejezését, amit szintén a Fővá-
rosi Önkormányzatnak kell megépíteni, 
tulajdonosként. Azóta a Magyar Kor-
mány többször is támogatta és befogad-
ta európai uniós támogatásra, annak 
ellenére, hogy rossz pályázatot nyújtott 
be Budapest vezetése. Sok év eltelt, és 
a szükséges önerő összege megnőtt. Ezt 
kellene Budapestnek kiegészíteni. Isme-
rem Budapest költségvetését. Lenne mi-
ből. Csak akarat nincs.

A mai Fővárosi Közgyűlésen meglepe-
téssel szembesültem azzal, hogy a Ka-
rácsony Gergely által vezetett Főváros 
mégsem pályázik, ami azt jelenti, hogy 
nem akarják megépíteni a gerincút hát-
ralevő szakaszait. Tervek nélkül ugyanis 
nem lehet. Így már tényleg minden bu-
dapesti fejlesztésből le vagyunk húzva, 
amit a város vezetése irányít. Olyan, 
mintha nem is a főváros része lenne a 
kerületünk. Sajnálom, hogy Karácsony 
Gergely így áll Csepelhez.”

Az áprilisi képviselő-testületi ülésen 
egyhangúlag elfogadták a csepeli ren-
dőrkapitányság éves beszámolóját, 
amelyből kiderül, 2021 a közbiztonság 
szempontjából az elmúlt tíz esztendő 
eddigi legkiemelkedőbb éve volt. 

A testületi ülés napirendje előtt Borbély 
Lénárd polgármester a testület nevében 
köszöntötte a közelmúltban minisztéri-
umi díjazásban részesült csepelieket. 

Ladányi Erika, a csepeli Kompánia 
Tanoda kuratóriumi elnöke kiemelkedő 
szakmai tevékenységének elismeréséül 
belügyminisztériumi elismerő okleve-
let vehetett át. Az 1997-ben létrejött 
tanoda egyénre szabott felzárkózási 
lehetőséget nyújt az iskolarendszerben 
nehezen, illetve rosszul teljesítő 10–16 
éves gyerekek számára. 

Török Ferenc, a Csepel Lövész Egy-
let sportolója Héraklész-díjat vehetett 
át Szabó Tündétől, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának sportért fele-
lős államtitkárától. A 18 éves sportoló 
tavaly ősszel az ötven méter kisöbű 
sportfegyver összetett csapatversenyé-
ben junior világbajnoki címet szerzett. 

Az egyéni megmérettetésen egy haj-
szállal maradt le a döntőről, végül a ki-
lencedik helyen végzett. A több évtize-
des múltra visszatekintő Csepel Lövész 
Egylet legeredményesebb versenyzőjé-
nek célja, hogy a magyar felnőtt válo-
gatott tagjaként részt vehessen a párizsi 
olimpián 2024-ben. 

Beszámolók, üzleti tervek
A polgármester közölte, Bercsik Ká-
roly fideszes képviselő betegség mi-
att nincs jelen az ülésen, így a Fi-
desz-frakció nem tudja a többséget 
biztosítani. Mivel az előterjesztések 
között nincs olyan, amely hosszú távú 
stratégiát érintene, és indokolt lenne a 
teljes testületi létszám, ezért nem ha-
lasztotta el az ülést, de arra kérte az 
ellenzéki képviselőket, hogy a párt-
politikát félretéve az önkormányzat 
működőképességéhez elengedhetetle-
nül fontos előterjesztéseket szavazzák 
meg. Horváth Gyula, a DK képviselő-
je jelezte, eleget fog tenni a polgármes-
ter kérésének. A testület egyhangúlag 
fogadta el a csepeli rendőrkapitányság 
és a csepeli tűzoltóparancsnokság ta-
valyi évről szóló beszámolóját. Szi-
lágyi Sándor csepeli rendőrfőkapitány 

elmondta, kerületünkben a közbiz-
tonsági helyzet évek óta stabil, a ka-
pitányság eredményes felderítési és 
nyomozási mutatókkal rendelkezik. A 
koronavírus és a különleges jogrend, 
valamint a veszélyhelyzet meghatá-
rozta a 2021-es évet, és jelentős több-
letfeladatot generált. Hozzátette, az 
önkormányzattal és a képviselőkkel is 
jó a kapitányság kapcsolata. Szót ejtett 
arról is, hogy kerületünkben folyamat-
ban van a teljes térfigyelő-rendszer 
felújítása. A beszámolóból kiderül, a 
2021-es év közbiztonság szempontjá-
ból az elmúlt tíz év eddigi legkiemel-
kedőbb éve volt, a súlyos testi sértés, 
garázdaság, személygépkocsi-feltörés, 
kifosztás és rongálás számában csök-
kenés történt. Pócsik Attila tűzoltó ez-
redes, a Dél-budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője a beszámolóból 
azt emelte ki, hogy a tűzoltóság csen-
des évet zárt, nem történt kiemelt je-
lentőségű káresemény a kerületben.  
Az önkormányzat és a csepeli ren-
dőrkapitányság évek óta együttmű-
ködési megállapodást köt a kerületi  
lakosok biztonságérzetének fokozása  
érdekében, amelyet évente megújít. 
A képviselők döntöttek arról, hogy az 
önkormányzat a szabadidős járőri tevé-
kenység finanszírozására jövő év ápri-
lisáig kilencvenmillió forintot különít-
sen el, amely kiterjed a közterületek, 
nyilvános helyek kiemelt rendőri elle-
nőrzésére, és strandszezonban a Csepe-
li Strand területére. 

A képviselők 9 igen, 7 nem és egy tar-
tózkodással fogadták el az önkormány-
zati cégek (Csepeli Városfejlesztési és 
Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft., a 
Csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt., és a Csepeli Városkép Kft.) 
tavalyi évi beszámolóját és az idei évi 
üzleti tervét. 

Esélyegyenlőség, 
nyári napközis táborok
A testület elfogadta a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot, amely átfogó 

ÖNKORMÁNYZAT AKTUÁLIS

helyzetelemzést tartalmaz a hátrá-
nyos helyzetű társadalmi csoportok 
lakhatási, foglalkoztatási, egészség-
ügyi, szociális és oktatási helyzeté-
ről. A dokumentum a feltárt esély-
egyenlőségi problémák felszámolása 
érdekében javasolt intézkedéseket is 
tartalmazza. A képviselők döntöt-
tek támogatások odaítéléséről is. Hat 

nemzetiségi önkormányzat részére 
egyenként 250 ezer forint támogatást 
szavaztak meg, amelyet előre megha-
tározott célra – programok, rendezvé-
nyek – költhetnek. 

Az önkormányzat az idei nyári napkö-
zis tábort június 27-e és augusztus 19-e 
között szervezi meg. Ennek helyszínei 

a Hollandi úti Sport-, Szabadidő- és 
Rendezvényközpont, a tavaly megújult 
Csepeli Napközis Tábor (Hollandi út 
18.), és a Mészáros Jenő óvoda Vénusz 
utcai telephelye. 

Az ülés végén a polgármester megkö-
szönte az ellenzéki képviselők együtt-
működését. • LG

Ülésezett a képviselő-testület

Mi lesz a gerincúttal?

Felkészülés a nyári szezonra

Deme Zoltán, Török Ferenc edzője, Ladányi Erika, 
a Kompánia Tanoda kuratóriumi elnöke 
és Török Ferenc, a Csepel Lövész Egylet sportolója

A fővárosi közgyűlés ülésén
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A kerületi iskolák felújítását 2019-
ben határozta el a kerület önkor-
mányzata a Csepeli Gyermeksziget 
Program keretében. Elsőként, 2020-
ban a Herman Ottó Általános Iskola 
újult meg, a következő évben a Má-
tyás Király Általános Iskolára került 
sor. Nemrégiben a Katona József 
Általános Iskolában kezdődött el 
a munka. A felújítások teljes mér-
tékben önkormányzati forrásból, 
önerőből valósulnak meg, a polgár-
mesteri program keretében. A cél 
az, hogy valamennyi nevelési intéz-
mény megújuljon.  

Borbély Lénárd polgármester lapunk-
nak korábban elmondta: a Csepeli 
Gyermeksziget Program 2014-ben in-
dult, amellyel először a kerületi böl-
csődék és óvodák udvarának felújítását 
vállalták. „Legfőbb célunk az volt, hogy 
valamennyi intézményben XXI. századi 
színvonalú, modern, biztonságos játszó-
udvarokat alakítsunk ki, szem előtt tart-
va azt az elképzelésünket, hogy nemcsak 
a jelen, hanem a jövő generációi szá-
mára is színvonalas otthont teremtsünk. 

Mindezt öt év alatt hatalmas munkával 
és jelentős anyagi ráfordítással sikerült 
megvalósítani. 2019-ben ismét nagy 
fába vágtuk a fejszénket: eldöntöttük, 
hogy néhány év alatt felújítjuk az összes 
általános iskolát a kerületben” – hang-
súlyozta a polgármester.  

Herman után Mátyás  
A nagyszabású iskolafelújítási program 
első állomása a Herman Ottó Általános 
Iskola volt. A 2020 nyarán megszépült 
iskolát szeptemberben már birtokba ve-
hették a gyerekek. „Az átfogó felújítás 
nyomán megszépültek a tantermek, a ta-
nári és az irodák is. A festés, a nyílás-
zárók cseréje mellett az osztálytermek új 
padlóburkolatot is kaptak, és a korszerű 
külsőárnyékolás-technika is megvalósult. 
A balesetveszélyes belső udvar burkolata 
is megújulhatott, a sportpályát is nagy 
lelkesedéssel vették birtokba a gyerekek. 
Szép és korszerű lett az ebédlő kiszolgá-
lórésze is, mely minden elvárásnak meg-
felelt. A pincét pedig a maximális hely-
kihasználást figyelembe véve alakították 
át” – mondta Bezzeg Judit intézmény-
vezető a felújítással kapcsolatban.

A szintén teljes egészében önkormány-
zati forrásból 2021-ben a Mátyás Ki-
rály Általános Iskolában kezdődött el a 
munka. A szeptemberi iskolakezdésre 
itt is készen állt minden a gyerekek fo-
gadásra. Megtörtént a főépület minden 
termében, a tanáriban, a folyosón, a 
tornateremben is a festés, a radiátorok 
és a burkolat cseréje. Két új öltözőt is 
kialakítottak a földszinti helyiségek 
átszervezésével. Juhász Katalin intéz-
ményvezető a tanévnyitón elmondta, 
nagyon örülnek a két udvar teljes meg-
újításának, s az iskola bejáratának meg-
szépítése is megtörtént. 

Katona: az új tanévre készen lesz 
Ahhoz, hogy a Katona József Általá-
nos Iskola épületének felújítása befe-
jeződjön az őszi iskolakezdésre, az in-
tézmény egy részének kiürítésére, és a 
gyerekek, valamint a tanárok költözésé-
re volt szükség. Fontos, hogy a költözés 

kizárólag az alsó tagozatos gyerekeket, 
négy évfolyamot, azaz nyolc osztályt 
érint. Az oktatás a Csepeli Napközis 
Táborban zajlik, az alsós diákok a szü-
nidő kezdetéig, június 15-éig lesznek 
itt.  A gyerekek étkeztetését is az ottani 
tálalókonyha és étkező látja el.

A Katona iskola is teljes mértékben 
önkormányzati pénzből újul meg. Az 
intézményben ‒ többek között ‒ fes-
tés, burkolatcsere történik, megújul-
nak a vizesblokkok is. Új helyiségeket 
is kialakítanak egyes meglévő termek 
megszüntetésével: lesznek új tanter-
mek és egy új foglalkoztató is az első 
emeleten. Felújítják a konyhát és hoz-
zá tartozó tárolót, a dolgozók részére 
külön öltözőt alakítanak ki. A kert is 
megszépül. Korszerű, új játszóudvaro-
kat alakítanak ki új játszóeszközökkel. 
Itt is lesz burkolatcsere és egy nívós 
fogadótér, ahol gyülekezni lehet: ide 
padokat is kihelyeznek. Megtörténik 
a csatorna- és vízhálózat újraépítése, a 
kerítés felújítása. Megújulnak a zöld-
felületek: fákat, cserjéket telepítenek, 
füvesítenek.  

Folytatódik az iskolafelújítási 
program Csepelen

A felújítások 
teljes mértékben 
önkormányzati 
forrásból valósulnak 
meg, a polgármesteri 
program keretében

Herman Ottó Általános Iskola

Mátyás Király Általános Iskola

A Katona iskolában – többek között – festés, burkolatcsere 
történik, megújulnak a vizesblokkok, lesznek új tantermek 
és egy új foglalkoztató is az első emeleten. A kert is megszépül. 
Korszerű, új játszóudvarokat alakítanak ki új játszóeszközökkel

fotó: Tóth Beáta/G.M.
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Fővárosi védettséget kapott 
Csepel két épülete is. Az egy-
kori pártház (Szent Imre tér 
11-12., építész: Weichinger 
Károly, 1952) és a volt mun-
kásszálló (Kossuth Lajos 
utca 30–46., építész: ifj. Dá-
vid Károly, 1952-1953). Az 
1950-es évek elején emelt lé-
tesítmények így a kiemelke-
dő építészeti és várostörténeti 
házak sorába kerültek.

Elballagtak a Jedlik Ányos Gimnázium 
végzős diákjai április 29-én. Idén 137-
en fejezték be a tanévet. Az ünnepsé-
gen részt vett Borbély Lénárd polgár-
mester, Morovik Attila alpolgármester 
és Tóth Endre, a Dél-pesti Tankerületi 
Központ szakmai vezetője.

Borbély Lénárd polgármester a balla-
gókat köszöntve kiemelte, ez az első 
alkalom, hogy az új helyszínen, a Tejút 
utcában rendezték meg a ballagást. Gra-
tulált a végzős diákoknak tanulmányaik 
befejezéséhez, egyúttal sok sikert kívánt 
az érettségihez, és a továbbtanuláshoz 
is. Ahogy fogalmazott: a végzősök jó 
tanulmányi eredményeikkel öregbíthe-
tik Csepel jó hírét. Az önkormányzat is 
azért dolgozik, hogy a kerület megújul-
jon, parkok szépülnek meg, bölcsődék, 
óvodák, iskolák újulnak meg. A kor-
mánynak köszönhetően pedig újjáépül 

a Jedlik Ányos Gimnázium főépülete a 
Táncsics Mihály utca mentén. 

Németh Szilárd hivatali elfoglaltságai 
miatt nem tudott személyesen jelen len-
ni az ünnepségen, így levélben köszön-
tötte a jelenlévőket. A csepeli Jedlik 
Ányos Gimnázium rekonstrukciója ma 
az ország legnagyobb, teljes egészében 
államilag finanszírozott oktatási beru-
házása, 21 milliárd forintból épül újjá.

Bese Benő, a Jedlik Ányos Gimnázi-
um igazgatója köszöntőjében kiemelte, 
utoljára szól a csengő és kondult a ha-
rang, persze csak hivatalosan. Kiemel-
te: idén 137-en fejezik be a tanévet, a 
diákok tanulmányi átlaga 4,57 volt, 23 

tanuló pedig kitűnő év végi bizonyít-
ványt vehet át. Beszédében hangsú-
lyozta, a középiskola elvégzésével lezá-
rul egy korszak, mely viszonylag zárt 
világ volt, a felelősség főként a szülők 
és az iskola vállán nyugodott. Hama-
rosan azonban új élet vár a diákokra, a 
felnőtté válás időszaka, ahol megjele-
nik a szabadság, de vele együtt a fele-
lősség is. Bese Benő köszönetet mon-
dott a szülőknek az együttműködésért, 
a tanároknak, osztályfőnököknek az 
áldozatos munkáért. Az írásbeli, majd 
június második felétől kezdődő szóbeli 
érettségi vizsgákhoz sok sikert kívánt, 
csakúgy, mint a továbbtanuláshoz és a 
felnőtt élethez. • PE

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Videó a ballagásról

Csepel lakossága és az önkormányzat 
az Ukrajna elleni orosz agresszió kez-
detétől segítette a menekülteket és a 
háború miatt is nehéz helyzetbe került 
kárpátaljai magyarokat. Márciusban 
108, Ukrajnából menekült indiai egye-
temistát szállásolt el az önkormány-
zat a volt Ifjúsági Tábor területén, az-
óta pedig számos menekült családnak 
nyújtott segítséget. Nemrégiben kilenc 
ukrajnai kisgyerek kezdte meg az óvo-
dát Csepelen. Óvodai ellátásukról az 
önkormányzat gondoskodik.

Borbély Lénárd polgármester mun-
katársaival kétszer vitt nagy értékű 
adománycsomagot az ukrajnai határ 
mentén lévő, többségében magyarlakta 
Beregszászra. A csepeli magánszemé-
lyek, vállalkozások, civil szervezetek, 
az önkormányzat dolgozói, valamint 
a képviselő-testület összefogása során 
több mint tíztonnányi tárgyi ‒ tartós 
élelmiszer, tisztálkodószer, takaró, 
babaápolási termék ‒, illetve jelentős 
pénzadomány is összegyűlt. Babják 

Zoltán beregszászi polgármester meg-
köszönte az eddigi felajánlásokat, egy-
ben arra kérte a csepelieket, támogas-
sák továbbra is a nehéz helyzetben lévő 
lakosságot. Nagy szükség van továbbra 
is a segítségre. 

A csepeli önkormányzat és a Segít-
ség Köve Alapítvány közösen gyűjti 
az adományokat. Péntekenként 10 és 
18 óra között adhatják le felajánlá-
saikat az Ifjúsági Tábor (Hollandi út 
8.) 4-es pavilonjában.

Adományokat osztott szét rászorulóknak 
a Segítség Köve Alapítvány a Hollandi 
úton található ifjúsági táborban. Schö-
nek Márta, az alapítvány vezetője és az 
önkéntesek felnőtt- és gyermekruhákat, 
párnákat, paplanokat, plédeket, törölkö-
zőket, valamint egy körülbelül hétezer 
forint értékű illatszercsomagot adtak át 
a jelentkezőknek. Érkeztek rászorulók 
az anyaotthonból, a családotthonból, 
a csepeli nagycsaládosoktól, valamint 

a Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
által gondozott családoktól, akiket kü-
lön értesítettek a lehetőségről. Schönek 
Márta közölte, hogy a közeljövőben újra 
tartanak majd hasonló adományosztást.  

Egy évszázad
Századik születésnapja alkalmából kö-
szöntötte Borbély Lénárd polgármes-
ter Kovács Józsefné, Emma nénit. Az 
idős hölgy harminc éve él Csepelen, 
negyven évig dolgozott gépírónőként, 
Két gyermeke, három unokája és egy 
dédunokája van. Korábban nagyon 
szeretett kertészkedni, hímezni. Most 
már lánya gondozza, ápolja. Jó egész-
séget kívánunk! 

Továbbra is szükség 
van a segítségre

Ballagás a Jedlikben

Védett építészeti emlékek

Adományosztás az ifjúsági táborban  

fotó: Hajdú Ágnes
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A XXI. Kerületi Rendőrkapitányság és 
a Csepeli Napközis Tábor összefogásá-
val rendszeres társasjátékos foglalkozá-
sok indulnak csepeli diákok számára a 
felújított tábor területén. Az iskolákkal 
szorosan együttműködő Kosztyú Lász-
ló rendőr zászlós kezdeményezésére 
az első közösségi játékot április elején 
tartották a Kazinczy Ferenc Értékköz-
vetítő és Képességfejlesztő Általános 
Iskola 7. b osztályos tanulói részére.

A hosszú hónapokon át tartó, a járvány 
miatt elindult digitális oktatás a társas 
kapcsolatok szinte teljes hiányával járt, 

pedig a közösség nagyon fontos szere-
pelt tölt be a fiatalok életében is. Ezzel 
kapcsolatban Kosztyú László elmondta, 
hogy ez az időszak megmutatta, hogy az 
otthon falai között, családi körben töltött 
idő, a szülő-gyermek és testvér-testvér 
kapcsolatok nem elegendőek, fontos, 
hogy a gyerekek tágabb környezetben is 
szerezzenek élettapasztalatokat. 

„Nélkülözhetetlen, hogy az iskolás korú 
fiatalok megtanulják, milyen csoport-
ban, társas közegben lenni, játszani, 
egymással együtt érezni, konfliktusokat 
kezelni. Ehhez járul hozzá az általunk 

szervezett társasjátékos foglalkozás” – 
hangsúlyozta a rendőr zászlós. „Ezért 
merült föl a gondolat a kerületi rend-
őrkapitánysággal együttműködve, hogy 
a játékos foglalkozásokat ide hozzuk a 
napközis táborba, melyet a csepeli ön-
kormányzat teljesen felújított. Itt a Kis-
Duna partján, zöld környezetben, mo-
dern épületekben tanulhatnak játékosan 
a diákok, akiknek első csoportja látha-
tóan nagyon jól érezte magát a négy-
órás elfoglaltságon” – tette hozzá Ka-
bai Edina, a tábor intézményvezetője. 

A Csepel SC Alapítvány Béke téri sta-
dionjában április 25-e és 27-e között 
rendezték meg a kerületi atlétikai diá-
kolimpiát. Négy korcsoportban vetél-
kedtek egymással az általános iskolák 
csapatai. Az utóbbi évek hagyomá-
nyainak megfelelően a Kazinczy és a 
Szárcsa iskolák csapatai szerepeltek a 
legeredményesebben, de dicséret illet 
minden iskolát, amelyek felkészültek 
a versenyre és részt vettek a bajnoksá-
gon. Az időjárás mind a három nap kel-
lemes volt, csak az utolsó nap befejező 
versenyszámában, a 800 méteres síkfu-
tás alatt eredt el az eső – közölte Hajdu 
Imre, a kerületi testnevelési munkakö-
zösség vezetője. 

A részletes eredményeket a Csepeli Vá-
roskép weboldalán találják. 

Befejeződött a csepeli és a kolozsvári zeneiskolások közös 
Erasmus+ Charms projektje. A Csepeli Fasang Árpád Alap-
fokú Művészeti Iskola tanulói felkészítő tanáraik kíséretében 
Kolozsvárra látogattak március végén. Vendégfogadójuk a Si-
gismund Toduta Zenei Főgimnázium volt. 

A partnerintézménnyel a kamarazene-oktatás támogatására 
kiírt európai uniós Erasmus+Charms pályázat során jött létre 
a kapcsolat, amelyet a csepeli és kolozsvári zeneiskola 2020-
ban nyert el. Amint arról tavaly ősszel már beszámoltunk, a 
Fasang zeneiskola a Charms projekt keretében látta vendé-
gül a kolozsvári zenelíceum tanulóit és tanárait. A mostani 
cserelátogatásról dr. Szentkirályi Aladár intézményvezető 
adott hírt lapunknak. 

Az egyhetes program közös próbákkal, mesterkurzusokkal, 
kamarazenei koncertekkel és városnézéssel telt. A csepeli 
és kolozsvári diákok oktató-nevelő célzatú koncerten lép-
tek fel a látássérültek iskolájában, a Down-oktató központ 
és az Autista Egyesület dísztermében. Koncertet adtak a 
kolozsvári Tisztek Házában, a gyulafehérvári Diákműve-

lődési Házban, majd zárásul az Unió utcai Néprajzi Mú-
zeumban (Redutban) is, ahol annak idején Liszt Ferenc is 
fellépett. „Rendkívül jó hangulatban és felszabadultan telt 
az egyhetes utunk. A tanulók és a tanárok is remekül érezték 
magukat Kolozsváron. Mindennap próbáltunk, koncertez-
tünk, várost néztünk, és nagyszerű ellátásban volt részünk. 
A projekt által biztosított közös gyakorlásoknak köszönhe-
tően a gyerekek sokat fejlődtek. Számos barátság köttetett, 
mely túllép határokon és időn is” – számolt be lapunknak 
az intézményvezető, aki azt is elmondta, hogy az Erasmus+ 
Charms projekt egyik záróakkordjaként a Kolozsváron járt 
diákok bemutathatták tudásukat a szülők, barátok és a ze-
netanárok előtt is. A Fasang AMI, Ferencsik termében el-
hangzott koncert alkalmat adott arra, hogy a külföldi látoga-
tás mesterkurzusainak, 
koncertjeinek és együtt-
működésének tapaszta-
latait az Erdélyben járt 
tanárok megoszthassák 
az itthon maradt kollé-
gáikkal is. • AZS 

Társasjátékos foglalkozások iskolásoknakKoncertek, kirándulások, barátságok

Kerületi atlétikai diákolimpia 2022

Diákok mondták
Baráz Farkas Ágoston: „Már kilenc éve zenélek a ze-
neiskolában. Az idei évben megtapasztaltam, hogy mek-
kora élmény a közös zenélés, amikor a több szólamból 
összeáll a darab. A Charms sok új barátot adott nekem 
és megmutatta, hogy a színpadokon játszva mi is tudunk 
élményt adni a közönségünknek.” 

Sitku Mátyás: „Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy 
meghívást kaptam a Kolozsvárra utazó csapatba. Még 
nem volt ilyen élményben részem, ezért kíváncsi voltam, 
hogy fogom magam érezni, találok-e barátokat. A helyi 
zeneiskola nagyon kedvesen fogadott bennünket. Aladár 
bácsi és a tanárok mindent megtettek azért, hogy jól érez-
zük magunkat és megismerjük a várost. A koncertek na-
gyon jól sikerültek, szorosabb barátságok is kialakultak. 
Az egész hét során gyűjtött élmények arra inspiráltak arra, 
hogy a saját hangszeres tudásom még jobban fejlődjön.”

Moldován Csenge Réka: „Nagyon hálás vagyok, hogy ki-
juthattam Erdélybe, és együtt játszhattam az ottani iskola 
tanulóival.  Jó volt hallani, hogy az ottani diáktársaink kö-
zött magyar anyanyelvűek is vannak. Izgalmas, stresszes, 
de egyben örömteli is volt a járvány után újra színpadon 
állni és együtt zenélni közönség előtt. Úgy érzem, sokat fej-
lődtem abban, hogy kamarazenélés közben jobban odafi-
gyeljek a társaimra. Felejthetetlen élmény volt a történelmi 
helyszínek meglátogatása is.”

Hétvégi kikapcsolódás
A nyári táborok ideje még nem 
érkezett el, de a megújult Csepeli 
Napközis Tábor minden hétvégén 
9 és 20 óra között várja a családo-
kat játékra, pihenésre, feltöltődésre.

Kosztyú László rendőr zászlós 
kezdeményezésére indult el 
a közösségi játék

fotó: Tóth Beáta
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Sárosi Tibor szobrászművész 
Színek és formák című kiállítá-
sa a Szabó Magda Közösségi Tér 
Galériájában nyílt meg. A tárlatot
Borbély Lénárd polgármester 
nyitotta meg, aki hangsúlyozta: a 
szobrászművész köztéri alkotásai 
sok értéket adtak a kerületnek. Pél-
daként említette a Kis-Duna-parti 
Kolonics szobrot, a Csepel bejá-
ratánál látható üdvözlő városka-
put, a kalózhajós játszóteret, de a 
Rákóczi Kert ‒ Családok Parkja 
várjátékának elemei is a szobrász 
nevéhez fűződnek. A polgármes-
ter személyes ismeretségükről is 

szólt. Elmondta, 15 éves barátság 
fűzi az alkotóhoz.

Sárosi Tibor festményei és régeb-
bi táblaképei is láthatók a kiállítá-
son. Első szobrát még kisiskolás-
ként, Erdőbényén készítette, ahol 
felnevelkedett. „A képzőművészeti 
főiskolán képi ábrázolás szakon 
végeztem. Számomra az alkotás a 
lényeg, mindig kell valamit csinál-
nom. A fafaragás viszont elég ne-
héz fizikai munka. Az alkotás során 
a spontaneitást követem. Amikor 
például festek, maximum azt ter-
vezem meg előre, hogy meleg vagy 
hideg színekkel dolgozok” – mond-
ta el lapunknak a művész.

A kiállítás május 20-ig tekinthe-
tő meg hétfőtől csütörtökig 9 és 
19, pénteken 9 és 16, szombaton 
9 és 13 óra között.

EGYHÁZI ÉLET

Jézus mondja: 
Bizony hamar eljövök! 
(Jelenések 22,20.)

Jézus ígérete belátható közelségbe került. 
Végzetes változás történik a világban. Az 
emberiség nem képes jó irányba fordítani 
az események menetét. Az ember nem a 
megoldás, hanem a probléma része, ha ép-
pen nem előidézője. Nem kell ahhoz val-
lásosnak lenni, hogy ezt belássuk. Elég a 
józan megfontolás. Elég rápillantani a tör-
ténelemre vagy akár egy-egy ember rövid 
kis élettörténetére. De hát nincsen-e megír-
va a Mózes könyvében: Átkozott lesz a Föld 
miattad! (1Mózes 3,17.) A Biblia szerint az 
ember hozta a halált a földre. Ez arat most 
is. És még koránt sincs vége. A bűnnek 
ugyanis az a természete, hogy kiteljesedik. 
Az egymásnak feszülő indulatok háborúkat 
szülnek, azok minden keserű következmé-
nyével együtt. Vannak mini háborúk is az 
emberek között és vannak világraszólók. A 
Sátán magvetése ez. Ő a hazugság atyja, az 
embergyilkos. Az ő követője lett az embe-
riség és lesz is, amíg el nem jön a vég. Jé-
zus felajánlotta a megtérés lehetőségét. Új 
gondolkodást, új akaratot, új erőt, Istennel 
való életet. Az emberek azonban semmivel 
sem törődnek, csak azzal, hogy a hétközna-
pi elfoglaltságaikat, kedvteléseiket folytat-
hassák. Meddig? Ahogy olvassuk az evan-
géliumban: „És miként a Noé napjaiban 
lett, úgy lesz az ember Fiának napjaiban 
is: Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek 
mindaddig, amíg Noé a bárkába bement, 
és eljött az özönvíz, és mindenek elvesztek. 
Hasonlóan, mint Lót napjaiban is; ettek, 
ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De, 
amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és 
kénkő esett az égből, és mindenki elveszett. 
Így lesz azon a napon is, melyen az ember-
nek Fia megjelenik.” (Lukács 17,26kk.) Ne 
értse félre senki! A pusztulást nem Jézus 
hozza a világra. Azt az ember maga idézi 
a saját fejére. Jézus a pusztulás közepette 
jelenik meg, hogy legyen megmenekülés és 
ne vesszen el minden és mindenki. Ámen! 
Jöjj el Uram Jézus!
Zólyomi Mátyás

Festmények 
és köztéri 
alkotások

Tizenegyedik alkalommal rendez-
ték meg a hagyományőrző Orszá-
gos Öregtáncos Találkozót a Csepeli 
Munkásotthonban május elsején. Az 
eseményen tizenöt együttes mint-
egy háromszáz táncosa vett részt. 
A vendégeket Borbély Lénárd pol-
gármester köszöntötte, aki anyák 
napja alkalmából az édesanyákhoz 
is kedves szavakat intézett. Megem-
lítette, hogy a kerület nemcsak fizi-
kailag, hanem kulturális értelemben 
is megújul, ez a mostani találkozó 
pedig egyedülálló. 

Nagy József, a Munkásotthon Alapít-
vány kuratóriumi elnöke emlékeztetett 
rá, hogy a Munkásotthon fennállásá-
nak bő száz éve alatt mindig kiemelt fi-
gyelmet fordított a hagyományőrzésre. 
Az öregtáncosok találkozóját kétévente 
rendezik meg, amely egy fellépési le-
hetőség, jó hangulatú baráti, szakmai 
összejövetel.   

A Csepeli Öregtáncosok Együttese 
(CSÖTE) 1997-ben alakult meg Vida 
József vezetésével. A nevükben sze-
replő „öregtáncos” kifejezés nem az 

életkorra utal, hanem a tánccal eltöltött 
évekből eredő érettségre, tapasztalat-
ra. Az együttes irányítója Nagy Viktor 
Gábor január elseje óta. Hetente két 
alkalommal próbálnak a Munkásott-
honban. Minden évben számos meg-
hívásnak tesznek eleget Csepelen és 
az ország több pontján. Rendszeresen 
részt vesznek a litéri szenior néptánc-
találkozón. A szakmai műhelymunka 
és hagyományőrzési tevékenység ha-
tékonyabbá tételének céljából 2011-ben 
egyesületet alkottak. 2019 januárjában 
a CSÖTE mint egyik alapító tag be-
lépett a Kárpát-medencei Öregtáncos 
Együttesek Szövetségébe.

Az öregtáncos találkozó szerepe kima-
gaslóan fontos a mai néptánc kultúra 
hagyományainak megőrzésében, a kö-
zösségi élet kialakításának biztosításá-
ban. Csak ők szerveznek az országban 
ennek a korosztálynak ilyen nagysza-
bású találkozót, melyen egyre többen 
szeretnének részt venni. A nemzeti ha-
gyományokat ápoló közönség számára 
Csepel neve immár egybeforrt a gene-
rációkat összefogó néptánc rendezvény-
nyel, mely azt hirdeti, hogy gyökerein-
ket korra való tekintet nélkül lehet és 
kell is ápolni. • Cs. A.

A Csepeli Fasang Árpád Alapfokú Művészeti Iskola 
Szín-Pad-Kép Tagintézménye és a Nagy Imre Általá-
nos Iskola 21. alkalommal hirdette meg a Csepel-szi-
get Ifjú Tehetségei regionális képző- és iparművészeti 
pályázatát. Idén 190 alkotó kapott oklevelet és ajándé-
kot kimagasló teljesítményéért. 

Körömi Gábor tagintézmény-vezető elmondta: iskolájuk 
alapítása óta kiemelt figyelmet fordít a kerületben élő 
és tanuló fiatalok képzőművészeti tehetséggondozására. 
Idén több mint 750 egyéni és csoportos alkotás született, 
29 tagintézménytől több mint harminc pedagógus rész-
vételével. A legjobbak a katalógusban kaptak helyet. A 
támogató önkormányzat képviseletében Morovik Attila 
alpolgármester gratulált a díjazottaknak, valamint meg-
köszönte a pedagógusok és szülők munkáját. Hangsú-
lyozta: az iskolákban ‒ alapfeladataikon túl ‒ rendkívül 
fontos a tehetséggondozás, s a gyermektehetségek felfe-
dezése elsősorban a pedagógusok feladata. • AZS

Öregtáncos-találkozó a Munkásotthonban

Ifjú tehetségek díjnyertes alkotásai

A kiállítás május végéig tekinthető 
meg az intézmény aulájában

Sárosi Tibor

CIVIL ÉLET
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Pontosan 19 óra 20 perckor rajtolt el 
az első kerékpárversenyző a Csepel 
Művek főbejáratától a Kárpátok Ke-
rékpáros Futárversenyen április 29-én. 
Az időpont jelképes, mivel 1920-ban a 
Weiss Manfréd Gyár több millió lőszer-

rel segítette Lengyelországot a bolse-
vik Szovjetunió elleni háborújában. 
A nemzetközi versenyen huszonkét 
csapat csaknem száztíz kerékpározója 
vett részt. A sportolókat köszöntötte, 
majd a futamot indította és a díjakat 

átadta Borbély Lénárd polgármester, 
valamint Maciej Szymanowski,  a var-
sói Wacław Felczak Intézet igazgatója, 
Tomasz Wójcik versenyigazgató és La-
urinyecz Imre, a Wacław Felczak Ala-
pítvány budapesti igazgatója.

A futárversenyre hét csapat érkezett 
Lengyelországból, köztük a lengyel 
válogatott. Magyarországot szintén a 
legjobbjaink képviselték. Európa szá-
mos más országa is elküldte egy-egy 
együttesét. A versenysorozat több 
szakaszból áll. Első állomása Csepel 
volt, ahol a kerekesek két kilométert 
tettek meg a Teller Ede úton. Félper-
cenként indították a versenyzőket, 
akik átlagosan két és fél perc alatt 
tették meg az utat. A legjobb ered-
ményt a győztes olasz Buratti Nicolo 
érte el, aki 2 perc 19 másodperc alatt 
repesztette végig a távot.   

A Kárpátok Kerékpáros Futárversenyt 
1975 óta rendezik meg annak emléké-
re, hogy a második világháború idején a 
lengyel ellenállási mozgalom tagjai hő-
sies futárszolgálatot láttak el. 2019 óta 
a történészprofesszor Wacław Felczak 
emlékének szentelik a versenyt, aki lét-
rehozta a lengyel ellenállás futárhálóza-
tát. A járvány miatt a versenyt az elmúlt 

két évben nem rendezték meg. Most elő-
ször Budapestről indult a megmérette-
tés, amelynek következő állomásai Szlo-
vákiában és Lengyelországban lesznek. 
A verseny végén a győztes által dedikált 
Waclaw Felczak-mezt licitre bocsátják. 

Borbély Lénárd polgármester elmond-
ta: Csepel önkormányzata örömmel 

fogadta a lehetőséget, hogy idén a 
verseny első helyszíne a kerületben 
legyen. Csepel mindig jó kapcsolatot 
ápolt Lengyelországgal. Csepelnek há-
rom lengyel testvérvárosa van: Kielce, 
Wołomin és Szczecin. Boldog Jerzy 
Popiełuszko atya tiszteletére pedig em-
lékművet állítottak, és egy utcát is el-
neveztek róla. • Cs. A.

Meghívót kapott a női kézilabdázók 
serdülő válogatottjába a 16 éves Kaj-
dácsi Kira, a Csepel DSE fiatal kiváló-
sága. A válogatott két edzőmérkőzést 
játszott Szlovénia együttesével Siófo-
kon, amelyeken a csepeli lány is pá-
lyára lépett. Válogatottunk mind a két 
meccset megnyerte. A másodikat ráa-

dásul fölényesen, s ezen a találkozón 
Kajdácsi Kira két gólt dobott. 

Természetesen érthető az öröm a Kajdá-
csi családban, amelyet sokan ismernek 
Csepelen. Az édesanyának, Németh 
Klárának mind a négy lánya a Csepel 
DSE-ben kézilabdázik. A legidősebb a 
21 esztendős Kinga, aki a felnőtt csapat 
egyik legjobb és legeredményesebb já-
tékosa – az egyesület megalakulása óta 
a csapat tagja. A 17 éves és szintén te-
hetséges Kata az ifiknél és a felnőttek-
nél is pályára szokott lépni. Egy hosszan 
tartó sérülésen van túl, de szerencsére 
már rendre szerepet kap a találkozókon. 
A legkisebb lány a kilencéves Karo-
lina, aki nemrég döntötte el, hogy ké-
zilabdázni fog. Jelenleg a Csepel DSE 
szivacs korosztályában ismerkedik a 
játékkal. 

Kajdácsi Kira az Erzsébeten található 
Budapest Baptista Gimnázium, Tech-
nikum és Sportiskolába jár. Már ko-
rábban felmerült, hogy meghívót kap a 
korosztályos válogatottba, de a járvány 
miatt ez elmaradt. A szakemberek 
figyelmét nem kerülte el, hogy rend-
kívül gólerős, jó mozgású, ügyes játé-
kos, ezért most behívták a válogatott 
keretébe. Ez azért is említésre méltó, 
mert többnyire a nagyobb csapatokból 
válogatják össze a legjobbakat, a cse-
peli együttes pedig még nem tartozik 
a bajnokesélyesek közé a korosztályos 
gárdák között sem. Kira eredeti posztja 
irányító, a mostani meccseken viszont a 
széleken játszatták. Dobott két gólt, jól 
védekezett, nem lehet rá panasz. Édes-
anyjuk röviden azt mondta lapunknak, 
nagyon örül Kira sikerének, és büszke 
mind a négy lányára. • Cs. A.

Negyvenkét évvel ezelőtt, 1980. ápri-
lis 23-án dobott hatalmas világcsúcsot 
Paragi Ferenc (1953–2016) gerelyha-
jító, a Csepel SC leghíresebb atlétája. 
Éppen a moszkvai olimpiára készült  
a tatai edzőtáborban, amikor 96,72  
méterre hajította a gerelyt. A korábbi 
világcsúcsot Németh Miklós tartotta, 
aki a montreáli olimpián 94,58 méte-
res világrekordot ért el, ezzel olimpi-
ai bajnok lett. Bár Paragi a moszkvai 
olimpia esélyese volt, végül csak ti-
zedik lett. A verseny után térdfájdal-

makra, ízületi kopásokra panaszko- 
dott. A Csepel Örökség-díjat 2012-ben, 
a Csepel díszpolgára posztumusz ki-
tüntetést 2016-ban kapta meg. Egy vele 
készült interjúban lapunknak korábban 
elmondta, hogy örökké fájó emlék ma-
rad számára a moszkvai kudarc. Utólag 
is azzal magyarázta gyengébb szerep-
lését, hogy sérülten versenyzett. A vi-
lágcsúcsára azonban mindig büszke 
marad. Világrekordját három év múlva, 
1983-ban tudta túlszárnyalni egy ame-
rikai gerelyhajító. • Cs. A.

Nemzetközi kerékpárverseny Csepelen

Korosztályos válogatott lett 
Kajdácsi Kira kézilabdázó

Világcsúcs negyvenkét éve fo
tó
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neiben alaposan összekevert Rubik-koc-
kát tizenegy másodperc alatt a helyére 
rakott. De ez még semmi! Ő valójában 
a vakon kirakás magyar bajnoka. Ezt 
úgy kell érteni, hogy az összekevert 
kockákat előbb gyorsan szemrevételez-
te, majd bekötötték a szemét, utána va-
kon is képes volt a helyükre igazítani az 
egyforma színű négyzeteket. A szemre-
vételezés és a kirakás negyven másod-
percet vett igénybe. Mindennek megvan 
a maga fortélya, és sok gyakorlás kell a 
sikerhez, magyarázta az érdeklődőknek. 

Színpadi programok
Aki nem akart lemaradni a színpadi ese-
ményekről, a következő műsorokat te-
kinthette meg: a Dance of Destiny Tán-
ciskola fellépését, a Mesekocsi Színház 

bohócműsorát és a retró bulit a Cascade 
Music Jam zenekarral. Ezután léptek fel 
a Rippel Brothers tagjai, tehát a híres ar-
tista Rippel fivérek. Bemutatójuk igazán 
látványosra sikerült, mert a nézők pisz-
szenés nélkül, szájtátva figyelték a mu-
tatványokat. Nem véletlen, hogy számos 
díjjal tüntették ki őket külföldön is. Aki 
pedig kedvet kapna a mutatványokhoz, 

csinálhatja utánuk, várják a jelentkező-
ket az artistaképző akadémiájukra. A 
nap végén már csak egyetlen program 
maradt, Charlie koncertje. Úgy tűnt, a 
közönség nem engedi az énekest haza-
menni, annyi ráadást kértek. • Cs. A. 

SZABADIDŐ

Nem tudnám megmondani, mi volt 
a legvonzóbb program a csepeli ret-
ró majálison, mert felléptek világhírű 
artistaművészek és a Rubik-kocka ki-
rakásának országos bajnokai, s akkor 
még nem beszéltünk a rengeteg ötletes 
gyerekjátékról, amelyekben a felnőttek 
is élvezetüket lelték. Tény, hogy ren-
getegen látogattak ki a Daru-dombra 
május elsején; kedvező volt az időjárás, 
s az emberek hiányolták is a majálist, 
hiszen az elmúlt két évben a járvány 
miatt elmaradt. Még a környező te-
lepülésekről is jó néhányan érkeztek, 
mert egy látogató szerint ennyi szí-
nes és ingyenes programot náluk nem 
szerveznek. A csepeli önkormányzat 
támogatásával most újra megrendezték 
a csepeli majálist, melynek szervezői a 
Csepeli Városkép munkatársai voltak.

Májusfa, kisvasút, varázslat
A közönség már szépen összegyűlt 
kora délelőtt, amikor a színpadon a 
Fogi Színház meseelőadását, a Süsü, a 
sárkányt előadták. Alighogy véget ért, 
a társaság nagy része egy elkerített te-
rület felé tartott, ahol a csepeli Swat 
Dogs Kutyaiskola bemutatóját nézhet-
ték meg. Láthattuk például, hogy a be-
tanított rendőrkutyák hogyan teperik le 
a földre az erőszakos, garázda fickókat. 
Ekkor éppen delet harangoztak, és fel-
állították a májusfát. A májusfa a termé-
szet újjászületésének és a szerelemnek 
a jelképe. Sokféle szokás kapcsolódik 
hozzá. Az egyik az, hogy fiatal legé-
nyek állítják fel azoknak a lányoknak a 

háza előtt, akikhez komoly szándékkal 
közelednek. A gyerekek ezt követően 
sorra járták a számukra legizgalma-
sabb programokat. Lehetett kisvasúton 
döcögni, arcot kifestetni, íjászatot ta-
nulni, halacskázni, állatokat simogat-
ni, légvárban ugrálni, varázslakatokat 
és bilincseket kioldani, kézművesmes-
terségeket elsajátítani, űrszimulátorba 
beülni, amely azt az illúziót keltette a 
benne ülőkben, hogy száguldanak vala-
hová a Mars felé. Akadt egy kis homo-
kos terület, ahol fémkeresővel kutatták 
a talajt, és természetesen mindig rábuk-
kantak egy-egy érdekes fémtárgyra. 

Retro tárgyak, Rubik-kocka
A kiállítási pavilonok előtt is élénk volt 
az érdeklődés. Az NDK-s klub most elő-
ször mutatkozott be a majálison. Bobák 
János tulajdonos csepeli otthonában, az 
Orgonás utcában rendezte be az egyko-

ri Kelet-Németországból származó kü-
lönféle használati tárgyakat bemutató 
múzeumát. Itt tényleg minden retró! A 
kézi hajtású habverő, az elektromos jég-
kaparó, a manikűrkészlet, a hajszárító- 
búra. Két sátorral odébb a Rubik-kocka 
kirakásának hazai bajnokai pörgették 
az ujjaik között a játékot. Barta Ádám 
a színpadon is bemutatta, hogy egy szí-

Csepeli retró majális 
a Daru-dombon

SZABADIDŐ

Látogatók véleménye

Mádi Gábor: „Feleségemmel, két 
lányommal és a kisfiammal jöttünk 
Érdről Csepelre. Érden is szok-
tak majálist rendezni, de itt több a 
program és nem kell értük fizetni. 
És tetszik a retrós hangulat. Más-
kor is voltunk itt, akkor is jól érez-
tük magunkat. Mindent körbejár-
tunk, amik érdeklik a gyerekeket. 
Nagy területen sok játék van. Tet-
szettek a régi autók, a kézműves- 
sátor, a vonatozás, szinte minden.”
   

Schäffer család:  „A férjemmel, két 
kisgyerekemmel és a nagymamával 
jöttünk a majálisra. Pár éve köl-
töztünk Csepelre, s korábban egy 
alkalommal már voltunk itt majáli-
son. A férjem a legjátékosabb, min-
dent kipróbál. Persze a gyerekek 
is. Halacskáztunk, sikeresen vettük 
az ügyességi játékokat, tetszett az 
ugrálóvár, a csúszda, a kisvonat, a 
körhinta, élveztük a kutyabemuta-
tót. Finomakat ettünk is.”

fotó: Hajdú Ágnes/ Tóth Beáta
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A Föld napját minden évben 
április 22-én tartják. Világ-
szerte számos akcióval hív-
ják fel a figyelmet termé-
szeti kincseink megóvására, 
környezetünk élhetőbbé, 
szebbé tételére. Ebből az al-
kalomból rendeztek egész 
napos programot a Radnóti 
Miklós Művelődési Háznál. 

A gyerekeket zenés mese-
játékkal és bábelőadással is 
várták a szervezők. Színpad-
ra lépett az Island Rock Cse-
pel formáció. Az Aprólépés 
csoport tagjai a környezet- és 
egészségtudatosság jegyében 
tartottak foglalkozásokat. A 
vizes élőhelyek mikrovilá-
gában az édesvizek és ten-
gervizek lakóival lehetett 

megismerkedni. Rendkívül 
népszerű volt a kisebbek kö-
rében a dobozba rejtett kü-
lönböző tárgyak felismerése, 
melyek a környezetvédelmi 
és energiatakarékos megol-
dások használatára hívták fel 
a figyelmet. A bioritmushoz 
kapcsolódó kvízkérdésekbe 
már a felnőttek is bekapcso-
lódhattak. A kézműves-fog-
lalkozáson bicikligumi-bel-
sőből kulcstartót, nyakláncot 
és fülbevalót készíthettek az 
ügyes kezűek. 

A Magyar Környezetvédel- 
mi Egyesület klímás ván-
dortanösvénye az éghajlat-
változásról szólt. A gyere-
kek például kísérletezős, 
tapogatós, élményszerű já-

tékokon keresztül jobban 
megismerkedhettek az időjá-
rás viszontagságaival, a föld 
klímájával. 

A rendezvény végén, a szín-
padon Muzsikus Gábi és csa-
pata szórakoztatta a közön-
séget. Különleges inter-aktív 

koncertjükön olyan varázs-
latos hangszerekké vált tár-
gyakat is megszólaltattak, 
mint a PET-palack, bicikli-
pumpa vagy portörlő. 

KÖRNYEZET

Fotók:

KÖRNYEZET

Föld, víz, levegő

2022 áprilisában lezárult a KEHOP- 
1.2.1-18-2018-00037 azonosítószámú, 
„Klímastratégia kidolgozása és klí-
matudatosságot erősítő szemlélet-
formálás Csepelen” című projekt. En-
nek keretében számtalan program, 
képzés és szemléletformáló akció 
valósult meg a kerületi lakosok aktív 
részvételével. 

A 2019 májusában indult, húszmillió 
forint keretösszegű projekt fő célja a 
klímaváltozáshoz történő alkalmazko-
dással kapcsolatos tudás megosztása, 
szemléletformáló programok megva-
lósítása volt. Első lépésként elkészült 
Csepel klímastratégiája, amely hosszú 
távon meghatározza a kerület klímavál-
tozással összefüggő kibocsátási, alkal-
mazkodási és szemléletformálási cél-
jait. A klímastratégia jövőképe Csepelt 
a főváros modern, élhető, zöld szigete-
ként azonosítja. A lakosság az elkészült 
klímastratégiáról, illetve a projekthez 
kapcsolódó eseményekről a Csepeli 
Hírmondóban megjelent újságcikkek-
ből, a csepel.hu weboldal „Projektek” 
menüpontjában található tartalmakból, 
valamint Facebook-bejegyzésekből tá-
jékozódhatott. Az elkészült dokumen-
tummal összefüggésben ismeretter-

jesztést célzó kiadványok kidolgozása 
és terjesztése is megtörtént. A 2500 
példányszámban megjelent kiadvány 
révén az általános iskolások, a nyug-
díjasok, az önkormányzat és cégeinek 
munkavállalói, valamint a pedagógu-
sok közérthető formában ismerhették 
meg az éghajlatváltozás okait, illet-
ve ötleteket, tanácsokat is kaptak az 
energiafelhasználásuk csökkentésére. 
A kiadványokban színes infografikák 
hívták fel a figyelmet a vízpazarlásra, 
az elkerülhető hulladékképződésre, az 
épületek és a háztartási gépek energia-
hatékonyságának fontosságára. 

Annak érdekében, hogy Csepel teljesí-
teni tudja a klímastratégiában kitűzött 
célokat, kiemelt jelentőséggel bír a helyi 
szereplők szemléletformálása. A peda-
gógusok, az önkormányzat, illetve a Vá-
rosgazda Zrt. munkatársai online kép-
zés formájában juthattak információhoz 
az éghajlatváltozás mindenkit érintő ha-
tásairól, azok hatékony megelőzéséről. 
A több mint ötszáz résztvevő az előadá-
sokon megszerzett tudásról online teszt 
formájában adott számot. A csepeli ál-
talános iskolák felső tagozatos diákjai 
számára kétfordulós tanulmányi ver-
senyt hirdettek meg. A kétfordulós ver-

seny első körében több mint 1200 diák 
töltött ki online tesztsort iskolai tanóra 
keretében. A második forduló interak-
tív vetélkedő formájában zajlott, ahol a 
csepeli általános iskolák ötfős csapatai 
mérték össze tudásukat a klímavédelem 
különböző témaköreiben. A feladatokat 
az adott témakörben elismert szakembe-
rekből álló zsűri bírálta el.

A projekt keretében interaktív, temati-
kus szemléletformálási programok is 
megvalósultak. Az öt rendezvény az 
energiatakarékosság, a hulladékcsök-
kentés, a felelős állattartás, valamint 
a környezetkímélő közlekedési módok 
fontosságát hangsúlyozta, kiemelve 
ezek klímára gyakorolt pozitív hatása-
it. A programokon részt vevők figye-
lemfelhívó témák segítségével színe-
síthették ismereteiket, így hallhattak 
az úszó szemétszigetekről, a Föld órá-
járól, a környezetbarát ünneplésről és 
a kerékpározás előnyeiről is. A négy 
települési figyelemfelhívó akció kere-
tében pedig az élelmiszer-pazarlás, a 
klímabarát étkezés fontosságára hívtuk 
fel a résztvevők figyelmét. A rendezvé-
nyeken a gyerekek számára kreatív és 
játékos foglalkozásokat is tartottunk.

A Rákóczi Kert – Családok Parkja 
ad otthont a projekt keretében létre-
jött klímavédelmi bemutatóhelynek. 
A bemutatóhelyen az alternatív ener-
giaforrások közül a víz és a szél kerül 
szemléltetésre. A vízenergia bemutatá-
sát a vízikerék, a szélenergiáét pedig a 
szélkerék szemlélteti játékos formában, 
alternatív energiatorony képében.

Klímabarát kerület

Tizenkétezer fa
„Fontos számunkra környezetünk védelme, ezért is ültet-
tünk el több mint 12 ezer fát 2010 óta, amivel Csepel az 
első a budapesti kerületek között, és erről szól a lakossági 
faültetési kezdeményezésünk is, amivel a helyiek maguk 
ültethetnek fát tulajdonuk előtt a Városgazda segítségével. 
Büszke vagyok továbbá arra, hogy megőriztük és tovább 
fejlesztjük az itt élőknek kerületünk egyik legnagyobb 
zöldfelületét, a Kis-Duna-partot, hogy zöldebb, élhetőbb 
Csepelt hozzunk létre.  Vigyázzunk a környezetünkre, vi-
gyázzunk a Földre! Mert mindannyiunk jövőjéről van szó” 
– írta Borbély Lénárd polgármester a közösségi oldalán.

A csepeli 
templomok 
érdekes 
világa
Ismeretterjesztő 
előadás

Előadó: 

Fabó Beáta,

a Budapesti 
Városvédő Egyesület
templomtörténeti 
csoportjának vezetője 

Időpont: 

2022. május 13., 
péntek, 17 óra

Helyszín:

Összetartozás 
Háza – Trianon 
emlékkiállítás
1214 Budapest, 
Erdősor utca 33.

A helyszínen 
megvásárolható 
a Budapesti Városvédő 
Egyesület kiadványa: 
Budapest templomai 
Csepel – XXI. kerület

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött! 
Regisztrálni az osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu 
email címen, illetve a +36-1-310-0118-as telefonszámon lehet.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A Rákóczi Kertben kialakított 
klímavédelmi bemutatóhely
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A Csikó, Cirmos és Puli sétányok kör-
nyékén tizenhárom autót tört fel és 
rongált meg, egyet pedig ellopott M. 
Richárd 17 éves fiatalember április 
22-e és 26-a között. Elfogták a csepeli 
rendőrök, és hamar kiderült róla, hogy 
ugyanarról a személyről van szó, aki 
pár nappal korábban egy csepeli sze-
relőműhelybe is betört a testvérével. 
A rendőrök akkor is elfogták, őrizetbe 
vették, de a bíróság nem rendelte el a 
letartóztatását. Most újra előterjesztést 
tettek letartóztatására.

Király István rendőr főtörzsőrmester és 
Kónya Mária rendőr főtörzsőrmester 
nyomozók eredtek az akkor még isme-
retlen tettes után, bár sejtették, hogy M. 
Richárd lehet az elkövető, akit április 
19-én már előállítottak egy betörés mi-
att. Végigkutatták az összes címet, ahol 

fellelhető lett volna, de bujkált. Az esti 
órákban aztán a Lámpás utca környé-
kén felbukkant, mikor meglátta a rend-
őröket, elszaladt. A rendőrök Bánrévi 
Gábor polgárőr segítségével utolérték 
és őrizetbe vették. 

De mi történt pár nappal korábban? Ak-
kor egy Martinovics utcai szerelőmű-
helybe törtek be, ahonnan különféle 
gépeket, szerszámokat loptak el a tette-
sek, majd távozásukkor két személyau-
tót is eltulajdonítottak. Az elkövetőket, 
egy testvérpárt végül a környező tele-
pülésekről állították elő a nyomozók a 
csepeli rendőrkapitányságra. Az akció 
sikerében komoly szerepet játszott egy 
jól kiképzett rendőrkutya. • Csarnai Attilla 

A teljes cikk a Csepeli Hírmondó  
Facebook-oldalán olvasható

Elfogták a sétányok autóinak feltörőjét
AKTUÁLIS PROGRAM
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Rovásírás-szakkör 
Az alapoktól kicsiknek és nagyoknak
10 éves kortól 99 éves korig

Májusban 14-én és 28-án, szombaton, 
10.30 és 12 óra között.

Helyszín: Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás
1214 Budapest, Erdősor utca 33., +36 1 310 01 18
osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu
 
A részvétel ingyenes!

Játékosság, gyakorlat, kérdezz-felelek

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

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

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

Sárosi Tibor
képzőművész

Színek és formák
című kiállítására

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.

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/

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: május 14-e, május 28-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:  
Május 13-a, 18.30. május 28-a, 10 óra. 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: május: 7., 14., 21., 28.: 9.30-12.30

PROGRAM
Május 13-a, 18 óra: P. Pap Zoltán Szigeti szívhangok című költői estje. 
Közreműködik Barbinek Péter.

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

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

CSEPEL 
ÉS A GYÁR

TÖRTÉNETE
Állandó kiállítás

 
Megtekinthető: szerdán 8-14.30 óráig,

pénteken 14-18 óráig, szombaton 9-13 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges! A belépés díjtalan!
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CSEPELI MUNKÁSOTTHON 
1215 Bp., Árpád u. 1. I Tel.: 276-7733
www.csmoa.hu I csmo@csmoa.hu

CSEPEL SZÍNHÁZ 
Május 10-e, 10.00 óra: Játsszunk pantomimet! Interaktív játék kisiskolásoknak. 
előadja: Patka Heléna, és  Dvorák Gábor. A belépés INGYENES, de regisztrációhoz kö-
tött! Regisztráció: dankanics.agnes@csmoa.hu; 06-1-276-7733
Május 31-e, 10 óra: Csík Csaba, H. Varga Tamás: Mátyás Király meséi (gyermekeknek).
Jegyinformáció, regisztráció: dankanics.agnes@csmoa.hu; 06-1-276-7733. Jegyár: 
1000 forint. 

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

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Május 10-e, 16 óra: Szállási Etelka író (Nagyecsed díszpolgára) Visszapergetett idő című 
kötetének bemutatója és a 2022-es év Tűzőrző antológiájának kiosztása. Közreműködik: 
Katona Mária ének, Szöllősi Dávid ének, mandolin. Műsorszerkesztő: 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

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. május 13.

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 18-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! Az április 20-ai skandináv rejtvény nyertese: Ágh Diána. A gyerekrejtvény nyertese: Tóth Vivien. 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: tavaszi szél

1

1

3

4

5

6

7

8

9

1. Délszláv nép (régebben: rác)

2. Szalad

3. Amelyik kutya ugat, az nem …

4. … csak a szívével lát az ember

5. Kapával dolgozik

6. Él, mint … a vízben

7. Húsvéti étel

8. Ellentéte: nincs

9. Aki …, marja

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. 

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR
II. Rákóczi F. út 106. I Tel.: 2763-512 I Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1
fszek2101@fszek.hu, fszek.hu/setalo I Nyitvatartás: h-sz: 12-19, k-cs-p: 10-17, sz: 9-14

KIÁLLÍTÁS
Június 30-ig: James Bond négy keréken:60 év legmenőbb autói. Makett-kiállítás
Ezt a páratlan, több mint 100 darabos gyűjteményt még Q is megirigyelné! 

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK 
Május 4-e, 15 óra: (minden hónap első szerdája) 
Mandalaszínezű klub - Élvezzük együtt a színezés nyugalmát! Szeretettel várunk minden 
alkotni és színezni vágyó résztvevőt a foglalkozásokra, bármelyik alkalomhoz lehet csat-
lakozni. Klubvezető: Sütő Kata 
Május 6-a, 10 óra: (minden hónap első péntekje): Kerekítő Manós Mondókás Móka 0-3 éve-
seknek. Játékos foglalkozás Farkas Katalin óvodapedagógussal 
Május 18-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub -  Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó, nu-
merológus várja beszélgetésre a régi és új érdeklődőket. A téma: sorsunk a nevünkben. 
Minden kedden 10 órától Kanasztacsata kártyaklub 

SZOLGÁLTATÁSOK
Könyv-és folyóiratkölcsönzés. Könyv átkérése, előjegyzés, külön díj ellenében; DVD 
filmek, hangoskönyvek kölcsönzése; Ingyenes diafilmkölcsönzés. Több mint 350 mese 
diafilm. Fedezzék fel újra a diafilmek hangulatát! 
Adatbázisok a könyvtárban: http://www.fszek.hu/adatbazisok

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás és iskolai csoportokat könyvtárbemutató 
és könyvtárhasználati foglalkozásokra. Előzetes bejelentkezés szükséges. 
Tel.: 06-1-2763-512 

Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon: www.fszek.hu, 
vagy személyesen illetve a 2763-512 telefonszámon.

Kéthetente új könyvek!  70-féle folyóirat, internet, fénymásolás, nyomtatás, szkenelés. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtárban minden rendezvény ingyenes, de előze-
tes regisztráció szükséges!  

Ha még jobb könyvtárat szeretne, kérjük, rendelkezzen adója 1%-ról a Pro Bibliot-
heca Civica Alapítvány javára! Adószámunk: 18166741-1-42. Köszönjük! 
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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

FELADATOK, AMIK RÁD VÁRNAK

TAKARÍTÁS
HELYBEN SÜTÖTT

PÉKÁRUK MEGSÜTÉSE

ÁRUPAKOLÁS KASSZÁZÁS

Kezdd el a pályafutásod
az Értékesítésben és dolgozz
Bolti eladóként! 

1222 budapest, 
Háros utca 11/B. 

rész - és teljes 

munkaidó́ben 

heti 40 óra
kezdő bruttó bér

377 100 Ft 
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GépKezelőKeT
KeresünK

gyártó csapatunkba

jelentkezni és érdeklődni lehet:
richard.kapas@hu.feralpigroup.com

vagy hívd: 06-30-748-0122

Feralpi-Hungária Kft.
1211 Budapest, Terelő u. 10.
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ÁLLÁS________________________________________ 
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 cé-
günk csepeli telephelyére keres férfi munkatársakat ext-
ruder (gép) kezelő munkakör betöltésére több műszakos 
munkarendbe, szabad hétvégével. Feltétel: 8 általános 
iskolai végzettség. Hasonló munkakörben szerzett ta-
pasztalat, műszaki érzék előnyt jelent. 
Jelentkezés a pomporplast@pomporplast.hu címen vagy a 
06-20-934-3998 telefonszámon bérigény megielölésével. ________________________________________ 
LAKOSSÁGI összeírói álláslehetőség a 21. kerületben. 
További információk és feltételek: 06-30-631-5025 

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 ________________________________________ 
PARKETTA csiszolás, szalag, laminált lerakás, javítás. 
Ajtó és ablak zárak javítása, küszöbcsere. Festés: 500 
Ft/nm-től, mázolás: zsalugáterek, lambériák, kerítések. 
Tel: 06-30-499-1814, 06-20-945-5473 ________________________________________ 
REDŐNY, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése garanciá-
val! Ajándék szúnyogháló minden megrendeléshez! Ke-
rületi redőnyös. Tel: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 

LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték, pince, padlás ürí-
tése, rakodással, kihordással. Hulladékszállítási enge-
déllyel rendelkezünk. 06-30-703-0518 ________________________________________ 
CSERE Aranka mesterfodrász várja a régi és új vendé-
geket 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 

HANGSZER________________________________________ 
YAMAHA PSR-GX76 szintetizátor állvánnyal kitűnő álla-
potban eladó. Tel: 06-30-962-3604 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 ________________________________________ 
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. 

Nyelvoktatás
A Budapesti Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körzet Imaházában 

2022. április 29-től újraindult az ivrit (modern héber) oktatás. 
A tanítás péntekenként 16.30-tól 17.30 óráig tart. 

Cím: 1201 Budapest, XX. kerület, Vörösmarty utca 8. fsz. 
(Zilah u. sarok). Díja: 500 forint/óra. 

 Várunk minden érdeklődőt. Kérjük, hogy azok jelentkezzenek, akik 
meggyógyultak a covid-betegségből, 

vagy rendelkeznek három covid-oltással. 
Jelentkezés: kerenyi.ripker@t-online.hu 

Ha fogynál, erősödnél, vagy csak mozognál, nálunk a helyed.
A tanfolyam nulláról indul, előzetes tudás és erőnlét

nem szükséges. Bármelyik korosztályt szívesen látjuk! 

Cím:
1213 Budapest,
Gyimesi út 39. 

Részletekért
hívj a

06 30 209 3332
számon!
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                                                                         MÁJUS 25., 10-18, PULI SÉTÁNY

Csepeli
Gyereknap

Puli sétány

Május 29.

vasárnap, 10-18 óra

Hetedhét sétányra szóló gyereknapi

kalanddal várunk mindenkit, 

legyen akár kicsi, akár nagy. 

Ha velünk tartasz, izgalmas

élményekben lesz részed!

Találkozzunk a Puli sétányon! 

A teljes program rövidesen olvasható lesz

a csepel.hu oldalon, illetve a Csepeli Hírmondó

május 18-ai számában. 

CSEPEL CSALÁDI 

SPORTNAP

Május 21-én 9-15 óráig

a Csepeli Strandfürdőn

Ezen a napon egész Csepel mozogni fog!

Több mint 30 sportágat 

tudsz kipróbálni,

több mint 35 kerületi 

egyesület jóvoltából,

és rengeteg nyári tábor 

közül választhatsz!

Vedd fel a tornaruhád, 

és mozogj egy vidámat!

MINDEN 
GYEREK 
ÉS FELNŐTT 
EGY REMEK 
NAPOT 
TÖLTHET EL 
EGYÜTT!

További részletek hamarosan!


