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„A beruházóval és a kivitelezőkkel kö-
zösen, »gondos tulajdonos« szemlélettel 
bejártuk és áttekintettük az épülő Jedlik 
iskolát. A munka terv szerint jól halad, 
reméljük, minden határidőre elkészül” – 
írta május 13-ai Facebook-bejegyzésé-
ben Borbély Lénárd polgármester. 

Az iskolafelújítás 2021 novemberé-
ben kezdődött el és a szerződés szerint 
2023 októberében kell átadni az épü-
letet. A véghatáridőt azonban befolyá-
solja, hogy mikor tud elköltözni a Jed-
lik kertjéből a Dél-Pesti Tankerületi 
Központ. Ez nem történt meg, pedig ez 
év április 30-a volt a határidő. Most ar-

ról tájékoztatták a polgármestert, hogy 
csúszás van ugyan, de reményeik sze-
rint a költözés legkésőbb 2022 végéig 
megvalósul. Ide tartozik, hogy Németh 
Szilárd korábban kijelentette, a Csepel 
SC-be költözik a Dél-Pesti Tankerüle-
ti Központ. A Jedlik kivitelezése nettó 
16 milliárd forintba kerül, az összeget 
állami forrásból biztosítják. Az önkor-
mányzat mindenben együttműködik 
az állami beruházó céggel és minden-
ben segít a kivitelező cégnek. Az ön-

kormányzat az elmúlt években – az 
óvodaudvar-felújítások és egyéb fej-
lesztések mellett ‒ több csepeli iskolát 
is felújított. A Jedlik Ányos Gimnázi-
um újjáépítése országos szinten is ki-
emelkedő. A műszaki átadás időpont-
ja a jövő év második felében lesz. A 
felújítás után az ingatlan a csepeli ön-
kormányzat tulajdonában marad, és a 
jedlikes diákok újra birtokba vehetik. 

Képeink a bejáráson készültek. 

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Bejárás a Jedlikben

Megrázó baleset
Mentő- és személyautó ütközött Csepelen május 7-én  
éjszaka. A személyautó vezetője a helyszínen életét vesz-
tette. „Szörnyű baleset történt a Széchenyi‒Kassai utcák 
kereszteződésében. Egy gyermekmentő ütközött egy sze-
mélyautóval, miközben egy újraélesztésre váró csecsemő-

höz tartott. Sajnos a babát sem sikerült megmenteni, illetve 
a halálos áldozat mellett több súlyos és könnyű sérült van. 
Őszinte részvétem és együttérzésem a családoknak, illetve 
mielőbbi felépülést kívánok a sérülteknek.

Ismét kezdeményezni fogom a Fővárosi Önkormányzatnál  
a kereszteződésében közlekedési lámpák kihelyezését” – írta 
közösségi oldalán Borbély Lénárd polgármester. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
alkalmából tartandó rendezvényeire

Időpont:

2022. JÚNIUS 4. (SZOMBAT)

13:30 Zenés, verses tárlatvezetés színinövendékek előadásában
15:00 Időszaki kiállítás-megnyitó – válogatás a Trianon emlékezete
 című képzőművészeti pályázat alkotásaiból
15:30 Zenés, verses tárlatvezetés színinövendékek előadásában
17:00 Asszonyok, akik otthon maradtak – Császár Angela 
 és Nagy váradi Erzsébet vers- és dalestje

A rendezvény teljes ideje alatt kézműves foglalkozások, hagyomány-
őrző játékok várják az érdeklődőket, a Trianon emlékkiállítás egyéni-
leg folyamatosan megtekinthető.

A belépés ingyenes, de a tárlatvezetéseken és a dalesten való 
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Regisztrálni az 
osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu e-mail címen, 
illetve a 06 1 310-0118-as telefonszámon lehet.

DÉLELŐTT:

CSEPEL, BÉKE TÉRI TRIANON EMLÉKMŰ

 9:00  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

DÉLUTÁN:

ÖSSZETARTOZÁS HÁZA – Trianon emlékkiállítás
(Csepel, Erdősor utca 33.)

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

MEGHÍVÓNEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Osszetartozas_Napja_CSH1per1 OK.indd   1 2022. 05. 16.   17:16
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Igazi nyárias idő, dunai panoráma, zene, tánc, mulat-
ság: minden adott volt az idei első nyugdíjas hajóki-
rándulás sikeréhez. A kerület egyik legnépszerűbb 
programján ezúttal is közel háromszáz időst láttak 
vendégül. 

Borbély Lénárd polgármester a vendégeket köszöntve el-
mondta: a csepeli önkormányzat 2014-ben, az idősek vi-
lágnapján szervezte az első sétahajózást. Bár a pandémia 
miatt tavaly csak egyszer került sor a programra, ez már 
lassan a negyvenedik hajókirándulás. Hangsúlyozta: az 
önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a szépkorúakra, 
így a hajókirándulás is egy olyan esemény, ahol megbe-
csülésüket, tiszteletüket fejezhetik ki az idősek iránt.

A mintegy háromórás programot az önkormányzat 
támogatásával a Csepeli Városkép Kft. munkatársai 
szervezték. 

Elindult a gyermekpszichiátriai rendelés a Csikó sétá-
nyon. Dr. Gál Diána gyermekpszichiáter hetente kétszer, 
hétfőn és szerdán, előzetes bejelentkezéssel várja a pácien-
seket 13 és 19 óra között. 

Ugyanakkor januártól ‒ tb által finanszírozott ‒ mam-
mográfiás emlőrákszűrés is igénybe vehető a TIESZ-ben.  

A vizsgálat elérhető mindazoknak, akik beutalóval érkez-
nek és a háziorvosuk csepeli. A 45 és 65 év közötti hölgyek 
automatikusan behívót kapnak. Akik elmúltak 65 évesek, 
de a koronavírus-járvány miatt tavaly nem tudtak részt ven-
ni a vizsgálaton, beutalóért forduljanak háziorvosukhoz.

Május a vérnyomásmérés hónapja. A figyelemfelhívó kam-
pányhoz idén a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat is csat-
lakozik. Május 9-étől egészen a hónap végéig, minden nap 
várják azokat a pácienseket, akik szeretnék ellenőriztetni 
vérnyomásukat. Nem szükséges időpontkérés, bejelentkezés. 

A következő időpontokban várják még a pácienseket: 
május 19-e, 14–19 óra; május 20-a, 8–13 óra; május 23-a,  
12.30–17.30 óra; május 24-e, 8–14 óra; május 25-e, 8–14 
óra; május 26-a, 14–19 óra; május 27-e, 8–14 óra; május 
30-a, 12.30–17.30 óra; május 31-e, 8–14 óra.

Hajókirándulás csepeli nyugdíjasoknak Mammográfia,
vérnyomásmérés

Zimmer Piroska: „Először vagyok 
a hajókiránduláson, a barátnőimmel 
jöttem. A lányom harminc éve Svédor-
szágban él, sok időt töltök nála, nemrég 
jöttem haza. 1950 óta élek Csepelen. 
Nagyon jól érzem magam a hajókirán-
duláson, egyébként is szívesen megyek 
a kerületi programokra.”
 

Mezei Magdolna és Mezei Judit:  
„Sógornők vagyunk, másodszor-
ra veszünk részt a kiránduláson. 
Az újságból értesültünk, hogy 
ismét lesz sétahajózás. Voltunk 
a fedélzeten, megcsodáltuk a 
panorámát, sok fényképeket ké-
szítettünk.”

 
Széling Magdolna: „A Csepeli Moz-
gássérültek Önálló Egyesületével ér-
keztem. Már sokadszorra vagyok itt, de 
mindig jól érzem magam. Az egyesület 
is szervez kirándulásokat, amikhez szí-
vesen csatlakozom, de a kerületi ren-
dezvényekre is örömmel megyek. Pró-
bálok aktív életet élni, sokfelé eljutni.”
 

Szentgyörgyiné Riskó Kati 
és Szentgyörgyi István: „Ez 
az első alkalom, hogy részt 
veszünk a hajókiránduláson. 
Kellemes a hangulat. Három 
éve költöztünk Csillagtelepre, 
korábban a zsúfolt, nyüzsgő 
belvárosban laktunk. Bár újak 

vagyunk a kerületben, már vannak ismerőseink, barátaink is.”

Huszonkét év 
Huszonkét év jegyzői munka után nyugdíjba vo-
nult dr. Szeles Gábor, kerületünk jegyzője. Május 
13-án a Királyerdei Művelődési Házban köszön-
ték meg több mint két évtizednyi munkáját. „Sze-
les Gábor hivatása során mindvégig szakmai hoz-
záértéssel, lelkiismeretesen és végtelen alázattal 
szolgálta Csepel és az itt élők érdekeit. Képvise-
lő-testületünk, a polgármesteri hivatal, az önkor-
mányzati intézmények és cégek nevében ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani a Csepelért végzett 
lelkiismeretes és áldozatos munkájáért!” – mondta 
Borbély Lénárd polgármester.  

Dr. Szeles Gábort 1995-ben választották meg 
aljegyzőnek, majd 2000-ben nevezték ki jegy-
zőnek. Politikamentes jegyzőségét mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy 2000-től 2010-ig előbb a 
baloldali, majd 2010-től 2022-ig a jobboldali ve-
zetésű önkormányzatokban látta el a törvényes-
ségi felügyeletet. Mint mondja, politikával soha 
nem foglalkozott, mindig a szakmai szempon-
tokat tartotta szem előtt. „Fájó szívvel ugyan, de 
tudomásul kell vennem, hogy a világ elment mel-
lettem, az elektronikus ügyintézés már nem az én 
világom. Jöjjenek csak a fiatalok” – mondta egy 
év eleji interjúban lapunknak.  

Dr. Szeles Gábor jegyző nyugdíjba vonult, 
ez alkalomból köszöntötték munkatársai

Borbély Lénárd polgármester ezúttal 
is részt vett a hajókiránduláson

fotó: Tóth B
eáta
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Begónia, 
bársonyvirág, 
petúnia
Ismét nagy érdeklődéssel zajlott az 
önkormányzat ingyenes virágpa-
lánta-akciója, mely a Csepeli Zöld 
Sziget Program keretében zajlik 
évek óta. 

Május 13-án korán reggel érkeztek 
az igénylők a Városgazda telephe-
lyére, ahol kilencféle egynyári vi-
rág közül válogathattak. Több mint 

ezren vettek részt az akcióban.  Az 
ingyenes virágpalántákért társas-
házi közösségek és kertes házak 
lakói jelentkezhettek. A növények 
elültetéséről és későbbi ápolásáról 
a jelentkezőknek kell gondoskodni-
uk, ám a kertész szakemberek most 
is szívesen adtak tanácsot a tele-
pítésről és a gondozásról. A szak-
szerű ültetésben és az ápolásban a 
virágok átvételekor kapott részletes 
tájékoztató is segítséget nyújt. 

A választható virágok fajtái között 
szerepelt petúnia, begónia, bársony-
virág, kakastaréj és díszcsalán is. 

SZABADIDŐSZABADIDŐ

A másfél évvel ezelőtt átadott Görgey 
park mára a csepeliek kedvelt közös-
ségi terévé vált. A terület rendbetéte-
le, a romos épület elbontása, valamint 
a park megújítása a polgármesteri 
program nyomán, teljes egészében 
önkormányzati finanszírozásból való-
sult meg. Csakúgy, mint a kerület több 
pontján lévő parképítések. 

A Csikó sétányon lévő volt Görgey isko-
la helyén 2020 novemberében adták át a 
közösségi tervezéssel megvalósult Gör-
gey parkot. Mint ismeretes, a szocialis-
ták által elherdált ingatlant 2018-ban 
sikerült visszaszereznie az önkormány-
zatnak, miután az előző városvezetés 
2007-ben egy magánvállalkozó részére 
értékesítette. A leromlott állapotú, bal-
esetveszélyes épületet 2019-ben bontot-

ták el. A helyről sokaknak még mindig 
a 2003 óta üresen és romosan álló egy-
kori Görgey Artúr Általános Iskola jut 
eszébe. Ottjártunkkor találkoztunk egy 
fiatal édesapával, aki mosolyogva meg-
jegyezte, ahol a kisfia most éppen ját-
szik, ott tanult ő annak idején valame-
lyik tanteremben. Találkoztunk olyan 
környékbelivel is, aki bár a közelben 
lakik, csak most látogatott ki először az 
unokájával. Az ő emlékezetében eddig 
úgy élt ez a lakóházaktól körbeölelt tér, 
amit a romos iskolaépület és a hajlék-
talanok miatt nem szívesen közelített 
meg, de most elismerését fejezte ki, 
ahogyan az önkormányzat rendbe tette 
ezt az elhanyagolt területet, amely rö-
vid idő alatt igazi pezsgő, mediterrán 
hangulatú köztérré, Csepel egyik látvá-
nyosságává változott.

Szökőkút, aktív kikapcsolódás
A park legnépszerűbb eleme kétségte-
lenül a szökőkút, főleg a kisgyermekes 
családok körében. A múlt heti, korán 
jött májusi kánikulában már rengeteg 
gyerek pancsolt a vízsugarak között, a 
felnőtteknek pedig remek kikapcsoló-
dás a kényelmes padokon hallgatni a víz 
csobogását. Ez a vízi elem egyedülálló 
a kerületben. Nemcsak mozgás-, hanem 
szélérzékelővel is el van látva, így erő-
sebb szél esetén a vizet nem szórja szét. 
A játszótéri eszközök – a mászóháló, a 
két hinta, a hajó – a legkisebbeknek ké-
szültek, ottjártunkkor folyamatos hasz-
nálatban voltak. Sokatmondó, hogy a 
park területén egyetlen kisgyereket 
vagy kamaszt sem láttunk, aki a telefon-
jával lett volna elfoglalva. 

A tér másik végén található a park 
sportfunkciós része, a tollaslabda- és 
a lábtengópálya, valamint a teqball, 
a pingpongasztal és egy sakkasztal, 
amelyek a kamaszok és a fiatal felnőt-
tek körében legalább annyira népsze-

rűek, mint a szökőkút. Egy itt lakótól 
megtudjuk, a sportpályák tavasztól 
őszig délután négytől benépesülnek, 
hétvégén pedig egész nap nagyon so-
kan választják az aktív kikapcsolódás 
eme formáit. 

Futókör: sokan használják
A parkban minden szülő nyugodtan en-
gedheti labdázni a legkisebb gyermekét 
is, nem kell attól félnie, hogy a labda 
kigurul a forgalmas útra. A hatalmas 
zöldfelület nemcsak labdázásra, tollaso-
zásra, frizbizésre alkalmas, hanem pik-

nikezésre is: akár nagyobb baráti társa-
sággal is érdemes kilátogatni. A parkot 
körbeöleli egy 360 méter hosszú, gumi-
burkolatú, teljes hosszában kivilágított 
futókör, így este is biztonságosan lehet 
használni. Egy futótól megtudjuk, a kö-
zelben nem nagyon található futópálya, 
így nemcsak a környéken lakók járnak 
le kocogni. A pályán rendszeresen szo-
kott edzeni egy hetvenöt éves férfi, akit 
sokan megcsodálnak sportos életvitele 
miatt. Beszélgettünk olyan időssel is, 
aki csak gyaloglásra használja, de mint 
mondja, arra is kitűnően alkalmas. 

A közösségi tervezéskor többen tartot-
tak attól, hogy a játszótéri elemeket, a 
padokat, a sporteszközöket megrongál-
ják, de szerencsére ez alaptalan volt. A 
Csepeli Városgazda rendszeresen kar-
bantartja a park egészét, így az idelá-
togatót olyan látvány fogadja, mintha 
azt tegnap adták volna át. A Görgey 
park legnagyobb előnye, hogy a békés, 
nyugodt környezetben minden korosz-
tálynak – a legkisebbektől az idősekig 
– kikapcsolódást nyújt, legyen az egy 
rövid pihenés, egy ebéd utáni séta vagy 
egy aktívabb sportolás. • LG

Elhanyagolt területből 
közkedvelt park

Megújuló játszóterek
„Csepelen rengeteg közösségi teret építettünk a családoknak, 
elég, ha csak a Rákóczi Kertre, a megújult napközis táborra 
vagy éppen a Kalózhajós játszótérre gondolunk. A gyerekek 
biztonsága érdekében az itt lévő játszóeszközöket folyamatosan 
karbantartjuk, ahogy megtesszük ezt az egyéb játszótereken is. 
A Tárház utcai játszótérnél a gumiburkolatot cseréltük nemrég, 
jelenleg pedig a Csikó sétánynál lévő játszótérnél dolgoznak 
a Városgazda munkatársai, ahol festeni fogják a játékokat, és 
gumiburkolatra cserélik a használt műfüvet” ‒ írta közösségi 
oldalán Borbély Lénárd polgármester.

Krisztina és Gizella:  
„Királymajorból ér-
keztünk, szomszédok 
vagyunk. Sokszor 
együtt kertészke-
dünk, szeretjük, ha 
szép a környezetünk. 
Kedveljük a szép, szí-
nes virágokat. Mindig 
figyeljük a hirdetményeket, komposztládát 
is igényeltünk már. Jövőre is szívesen eljö-
vünk az akcióra.” 

Erzsi néni: Családi 
házban lakom Ki-
rályerdőn. A kertbe 
és az utcafrontra 
is ültetek virágokat, 
nagyon szeretem a 
kertészkedést. Örülök 
ennek a lehetőségnek, jó, hogy minden év-
ben meghirdetik. Most kakastaréjt és begó-
niát viszek, szépen mutatnak majd.”

Felújították a Rákóczi Kert népszerű játékát is 

A Görgey park a kerület egyik legkedveltebb közösségi tere
fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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Borbély Lénárd, Csepel polgármes-
tere hivatalos levélben szólította fel a 
Hollandi úti birkózócsarnokot működ-
tető Kozma István Magyar Birkózó 
Akadémia Alapítványt (KIMBA) az 
épület köré húzott kordon lebontására. 
Erre nyolc napja van az alapítvány-
nak. Ha nem történik semmi, az ön-
kormányzat megteszi a szükséges jogi 
lépéseket. 

A polgármester a levélben kitért arra, 
hogy a kerítéssel a KIMBA nemcsak 
tulajdont és törvényt sért, hanem a 
csepelieknek épült fitneszparkot is el-
érhetetlenné tették. Utóbbit három éve 
tízmillió forintból hozták létre a KIM-
BA mellett, de a kordon miatt elérhe-
tetlen. A kondiparkot a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács pénzéből építették, 
a szervezet elnöke, Hatala József pedig 
az átadáskor egyértelműen úgy fogal-
mazott: „a most átadott területet nem 
csupán a birkózók használhatják majd, 
hanem bárki eltöltheti ott hasznosan a 
szabadidejét.” A Nemzeti Bűnmegelő-
zési Tanács éppen azért segít fitnesz-
parkok építésében, mert a sport lefog-

lalja, értelmes, hasznos és egészséges 
időtöltést nyújt a fiataloknak.

Borbély Lénárd polgármester levelé-
ben ‒ az önkormányzat és az alapít-
vány között köttetett ráépítési szerző-
désre hivatkozva – leírja: az alapítvány 
az önkormányzat hozzájárulása nél-
kül építette a kordont, ezért felszólít-

ja őket, hogy bontsák le és az eredeti 
állapot helyreállításával biztosítsák a 
kültéri fitneszparkhoz való lejutást. A 
KIMBA-nak alig egy hete maradt a 
kerítés bontására és a megállapodás-
ban foglaltak betartására.

A KIMBA egyelőre nem reagált a pol-
gármester levelére.

Kordonbontásra szólítja fel a polgármester 
a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiát

Nagy sikerű gálaműsorral ünnepel-
ték fennállásuk tizedik évfordulóját a 
Csepel Hangja énekkar tagjai a Cse-
peli Munkásotthonban május 6-án. A 
jeles évforduló alkalmából Borbély 
Lénárd polgármester köszöntötte a 
résztvevőket, Fabók Ágnes kórusve-
zető díjakat adott át. 

A Széchenyi István Általános Iskola és 
Két Tannyelvű Általános Iskolában tíz 
évvel ezelőtt indult a kezdeményezés, 
hogy saját énekkaruk legyen: a csapat 
mára remek közösséggé formálódott. 
Mindez köszönhető az iskolának, a 
tankerületnek és a szülők támogatá-
sának – hangsúlyozta a polgármester 
köszöntőjében. Kiemelte és egyben 
megköszönte Fabók Ágnes kórusve-
zető munkáját. Felhívta a figyelmet az 
énekkar kimagasló produkcióira, mely 
Csepelen olyan érték, amelyet őrizni 
és gondozni kell. Az önkormányzat a 
jövőben is támogatni fogja tevékenysé-
güket – mondta a polgármester. 

A gálán közel háromórás műsorral sze-
reztek örömteli perceket a közönségnek 
a fellépők. Részletek hangzottak el töb-
bek között a Pál utcai fiúkból, a Légy 
jó mindhaláligból, a Twist Olivérből, a 
Rómeó és Júliából. 

A produkciók után díjazásban része-
sültek az énekkar munkájában aktívan 
részt vevők. A Csepel Hangja Díj 2022 

győztesei Carballo-Kohári Dominik 
René, Juhász Nimród és Császár Diá-
na lettek. Győri Villő és Győri Zoé tán-
cosok különdíjat kaptak a koreográfi-
ákért. Szaporné Varga Zsuzsa és 
Baksainé Tőzsér Edit pedagógusokat 
megajándékozták, hiszen az énekkar 
alakulása óta osztályaikból már négy 
generáció játszott az előadásokon. Cse-
pel Hangja szülői díjat Bozsó Mónika 
vehetett át a szervezésért.  

Így kezdődött
A Csepel Hangja csapat 2011-ben Szé-
chenyi Énekkar néven indult el. Jelen-
leg hetven taggal zömében csepeli ren-
dezvényeken lépnek fel. „Az induláskor, 
első koncertünkön húszan voltunk, retró 
slágereket játszottunk. Egy év múlva 
már ötven tagot számláltunk. Eleinte ne-
gyedik osztálytól lehetett hozzánk csat-

lakozni, de most például hatéves a leg-
kisebb tagunk és 23 éves a legidősebb. 
Visszajárnak fellépéseinkre alapítóink 
is. Büszke vagyok arra, hogy színpad-
ra tudok állítani nehezebben kezelhető 
gyermeket is. A tanári pályám előtt ko-
rábban színházban dolgoztam, így isme-
rős nekem a színpadi világ, a szereplés. 
Emlékezetes pillanatok közé tartozik az 
ötéves gálánk, amikor saját darabunkat 
közel százan adtuk elő. Hatalmas siker 
volt még 2017-ben az István, a király 
Kalapács József főszereplésével, majd 
2020-ban egy nemzetközi versenyen a 
második helyezést értük el” – mondta 
lapunknak a kórusvezető. 

Jó közösség
A nemzetközi versenyen a most díja-
zott győztesek közül Carballo-Kohári 
Dominik René Koppányt játszotta, Ju-
hász Nimród pedig Torda szerepét kap-
ta. „Három éve csatlakoztam az ének-
karhoz. Többen dicsérték, milyen jó a 
hangom van, és én is ki szerettem volna 
próbálni magam. Édesapám hivatásos 
énekes, latin dalokat énekel. Valószínű-
leg tőle örököltem az éneklés szeretetét. 
Később színházban is szívesen kipróbál-
nám magam” – mondta Dominik. Nim-
ród három éve énekel és jár fellépé-
sekre az énekkarral: „Ági néni mindig 
biztatott, lépjek be hozzájuk. Nagyon jó 
a közösség, sok élményt nyújt nekem. 
Szeretek énekelni, főleg musicaleket. A 
Pesti Magyar Színházba is felvettek, ott 
a Twist Olivér-darabban játszom.” • AZS

Tízéves a Csepel Hangja énekkar

Fabók Ágnes 
kórusvezető 

tanítványaival

Közösségi 
munka csepeli 
helyszíneken 
A középiskolai érettségi bizonyítvány 
megszerzésének előfeltétele az ötven 
óra közösségi szolgálat teljesítése. En-
nek jegyében került sor a Vásárhelyi 
Pál Technikum tanulói számára szer-
vezett önkéntes napra május 11-én 
délelőtt. A Segítség Köve Alapítvány 
‒ a hosszú évek alatt kialakult szoros 
kapcsolatnak köszönhetően ‒ szerve-
zőként vett részt a közösségi munká-
ban, amelyen hét osztály mintegy két-
száz diákja dolgozott. A tanulók főleg 

gyomlálásban, a játszótéri homoko-
zók felásásában és takarításban segí-
tettek több helyszínen, így a Tamaris-
ka-dombnál, a strandon, a napközis 
táborban, a Rákóczi Kertben, a Szent 
Imre térnél, a Zrínyi utcai és a Ki-
rálymajorban lévő nagy játszóterek-
nél. Minden helyszínen a Városgazda 
egy-egy vezetője várta a gyerekeket.

AKTUÁLIS KULTÚRA

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Viktória
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Hamarosan itt a nyári szünet, a ki-
kapcsolódás és persze a táborozá-
sok ideje. A csepeli gyerekek sokféle 
lehetőség közül válogathatnak. Ezek 
közül jó néhány a csepeli önkor-
mányzat jóvoltából ingyenes lesz a 
résztvevőknek: erre pályázati pénz-
ből van lehetőség. A paletta igen szí-
nes: sport-, művészeti, helytörténeti 
és kézművestábor is megtalálható a 
kínálatban. A Csepeli Városkép Kft. 
idén ötféle ingyenes napközis tábort 
szervez, melyekre főként a 6–12 éves 
korosztályt várják. A programokról a 
művelődési házak vezetőit, illetve a 
szervezőket kérdeztük.

Rákóczi Kert – Családok Parkja
A Kölyök Fitnesz Tábor évek óta az 
egyik legnépszerűbb napközis tábor, 
mely idén hét turnusban várja az ak-
tív kikapcsolódásra vágyó gyerekeket. 
A programok elsősorban a sport köré 
épülnek, mindennap más mozgásfor-
máé a főszerep. „Nagyrészt a tavalyi-
hoz hasonló programokkal, például 

sorversenyekkel, ügyességi és labdajá-
tékokkal, különböző edzésekkel, vizes 
játékokkal, kézműves-foglalkozásokkal, 
társasjátékokkal tesszük változatossá a 
táborban töltött időt” – mondták el la-
punknak a szervezők, Mag Barbara és 
Tarnay Zsuzsanna. Kiemelték, ezek a 
programok igen népszerűek a gyerekek 
köré-ben, de mindig próbálnak újdon-
ságokkal, meglepetésekkel is készül-
ni. Idén például először lesz a stran-
don aquafitneszedzés a gyerekeknek. 
Ugyanakkor minden hétre szerveznek 
kirándulásokat és izgalmas programokat 
különböző külső helyszínekre. Érdek-
lődni az info@fittjovoalapitvany.hu 
címen lehet.

● ● ●
Rákóczi Kert – Családok Parkja
A képzőművészeti tábor hasznos idő-
töltést biztosít a nyári szünetben. A prog-
ram célja, hogy a gyerekek fogékonnyá 
váljanak a művészetek iránt. „Fontos, 
hogy a nálunk eltöltött idő hozzájáruljon 
a gyermekek személyiségének a fejlődé-
séhez, segítse a közösségi szellem meg-
teremtését, valamint az önállóság és ön-
tevékenység fejlődését.  Nem szükséges 
rajztudás, képzőművészeti tapasztalat, 
csupán alkotókedv, együttműködő hoz-
záállás, vidámság” – mondta Zubor Mó-
nika intézményvezető. A részvétel 6–12 
éves csepeli lakcímmel rendelkező gye-
rekek számára ingyenes. A tábor július 
11-e és 15-e között zajlik. A szervezők 
az alkotáshoz szükséges anyagokat, a 
napi négyszeri étkezést, a friss gyümöl-
csöket és ásványvizet is biztosítják. Re-
gisztráció: info@rkcsaladokparkja.hu

● ● ●
Királyerdei Művelődési Ház
A Királyerdei Művelődési Ház helytör-
téneti tábora július 4-e és 8-a között 
várja a gyerekeket. Az ötnapos táborban 
izgalmas programokon, élményeken 
keresztül ismerkedhetnek meg a gye-
rekek a kerület történetével, természe-
ti és kulturális értékeivel. Betekintést 
nyerhetnek a kovácsmesterségbe, a bir-

kanyírásba, íjászkodhatnak, fakaruszon 
utazhatnak, de rengeteg érdekes kézmű-
ves program is várja őket. A szervezők 
mindent megtesznek, hogy a gyerekek 
a táborozás alatt tartalmasan töltsék az 
időt. „A művelődési ház másik népszerű 
programját, a Hercegnő- és lovagkép-
ző napközis tábort július 25-e és 29-e 
között rendezik meg. Ez a tábor első-
sorban a hat–nyolc éves korosztálynak  
szól” – hangsúlyozta Horváthné Csikós  
Ilona, a Királyerdei Művelődési Ház 
vezetője. A színes programok a lovag- 
kort idézik; várépítés, középkori lakoma,  
tánc, kard- és ékszerkészítés – csak 
néhány kedvcsináló a programból.  
Mindkét táborból egy-egy turnus in-
dul, melyekre 20-25 főt várnak. Jelent- 
kezni a kiralyerdeimuvhaz@csepeli  
varoskep.hu e-mail címen lehet.

● ● ●
Radnóti Miklós Művelődési Ház 
A Csillag tábort tavaly szervezték meg 
először. A napközis táborba a 7–12 éves 
korosztályt várják elsősorban. „A prog-
ram szellemisége a tavalyihoz hasonló, 
a korábban népszerű programokat idén 
is megtartjuk és sok újítás is lesz. A Csil-
lag táborban minden nap más tematika 
köré épül. Lesz sport-, környezetvéde-
lemi, művészetekről és állatokról szóló 

nap is, ez utóbbin ellátogatunk a Sziget-
halmi Vadasparkba” – mondta Ligeti 
Ágnes intézményvezető. A táborból két 
turnus indul: június 27.–július 1., illetve 
július 11-e és 15-e között. A program so-
rán napi négyszeri étkezést biztosítanak 
a gyerekeknek, és igyekeznek figyelem-
be venni a különböző ételallergiákat is. 
Érdeklődni a +36-1/278-2757-es tele-
fonszámon lehet. 

● ● ●
Szabó Magda Közösségi Tér 
A Játék és Hagyomány tábor két időpont-
ban, július 18-a és 22-e, illetve augusz-
tus 1-je és 5-e között indul. „Egy lángot 

adok, ápold, add tovább.” E gondolat je-
gyében a táborban lesz fazekasfoglalko-
zás, íjászkodás, a gyerekek solymászbe-
mutatón vesznek részt, és ellátogatunk 
Dinnyésre, „a világ egyetlen anyaghűen 
megépített vármakett parkjába”, baran-
golunk a tanösvényen, s találkozunk a 
parasztudvar lakóival. „Terveink között 
szerepel, hogy útközben megnézzük, hol 
született Gárdonyi Géza, s egyik nap a 
Csepeli Helytörténeti Gyűjteményben 
ismerkedünk kerületünk múltjával” – 
mondta Udvardi Beáta intézményve-
zető. Az új, élményekben gazdag tábort 
a 7–11 éves korosztálynak szervezik. 
Jelentkezni a 06-1/355-4032-es tele-
fonszámon és a szm.iroda@csepeli-
varoskep.hu e-mail címen lehet.

● ● ●
2022-es Csepeli Labdarúgó Tábor 
A Csepel Utánpótlás Sportegyesület 
és a Csepel FC közös tábora közvet-
lenül az iskola befejezése után várja 
a 7–14 éves korosztályt. A program 

június 16-17-én indul, majd két ötna-
pos turnus következik június 20‒24., 
illetve június 27.‒ július 1-je között. 
A futball-specifikus tábor helyszíne a 
Hollandi úti pálya lesz, ahol öt edző 
részvételével zajlanak majd a trénin-
gek, edzések. A táborban napi három 
étkezés biztosított. A szervezők nem 
csak fiúk, lányok jelentkezését is vár-
ják! Érdeklődni és jelentkezni lehet 
az utanpotlas@csepel.hu e-mail cí-

men, vagy Rácz Botondnál a 06-20/ 
773-1997-es telefonszámon.

● ● ●
Öttusatábor 
A Csepel Öttusa és Vízi Sport Egye-
sület augusztus elsején indítja el in-
gyenes öttusatáborát 6–14 éves korú 
gyerekeknek heti turnusokban, a Cse-
peli Strandfürdő területén. Összesen 
négy turnust szerveznek. Ezek hétfő-
től péntekig, reggel fél 8-tól délután 4 
óráig tartanak. Egy-egy turnusban öt-
ven gyereket fogadnak. Mindennap két 
étkezést biztosítanak. A résztvevőkkel 
szakképzett edzők, pedagógusok fog-
lalkoznak. Az öttusatábor programjai 
között változatos sport- és játékos te-
vékenységek szerepelnek. Lesz benne 
úszás, vívás, lövészet, lézerfutás, aka-
dálypálya-verseny, sorverseny, rajzver-
seny, kvíz, kidobós játék, számháború, 
pingpong, csocsó, tánc, kézműves-fog-
lalkozás, strandolás. Fizetős táborként 
szervezik meg az úszó- és élménytá-

bort, amely június 20-ától kezdődik 
szintén heti turnusokban, tíz héten át. 
További információk és jelentkezés 
Vadász Norbert úszásoktató főszer-
vezőnél: 06-30/839-9920; csepeluszas 
@gmail.com.  

● ● ●
Kajak-kenu tábor
A Csepeli Kajak-Kenu Egyesület jú-
nius 20-ától nyolc héten át nyolc tur-

Nyári táborok a kerületben
VAKÁCIÓ
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nusban fogadja a 9–14 éves korú, úszni 
tudó gyerekeket nyári sporttáborába 
– mondta Kiss Tamás, az egyesület el-
nöke. A részvétel ingyenes. Egy-egy 
turnus egy hétig tart reggel nyolctól dél-
után fél ötig. Egy turnusban egyszerre 
húszan vehetnek részt. A résztvevők 
naponta négyszer kapnak étkezést. A 
jelentkezőket változatos programokkal 
várják. A vízzel való ismerkedés része 
a kajakozás és a kenuzás, ezeken kívül a 
sárkányhajózás. Ez utóbbi hajóban egy-
szerre akár húszan is elférnek, és nagy 
élményt nyújt a gyerekeknek. Egy al-
kalommal megkerülik a Molnár-szige-
tet. A szárazföldön is mozgalmas prog-
ramok színesítik a napot. A változatos 
játékok között szerepel a foci, tollaslab-
da, pingpong, különféle társasjátékok. 
Egy nap túrát szerveznek a Kalózhajós 
játszótérre, egy másik alkalommal a 
strandra látogatnak, ha az időjárás ked-
vező. A táboroztatás egyik célja, hogy a 
gyerekek élményekkel gazdagodjanak 
és megszeressék a kajak-kenu sportot.  
Jelentkezni az egyesület honlapján, 
a csepelkajakkenu.hu oldalon lehet.  

● ● ●
Példaképek és életmód 
Június 16-ától augusztus 31-éig kétféle 
ingyenes táborban várják a gyerekeket 
– közölte Király István, a Halker-Ki-
rályTeam Kick-Box Akadémia ve-
zetője. Az egyikben agressziókezelő 
sport- és példaképrendszer-kialakító 

foglalkozást tartanak, a másik neve 
életviteli sporttanoda program nyári 
tábor. Mindkét tábor napközis jellegű, 
9 és 16 óra között folynak a foglalko-
zások. Az agressziókezelő táborban 
egyebek mellett azzal foglalkoznak 
majd, hogyan lehet levezetni a feszült-
séget a sporttal, illetve hogyan hat a 
teljesítményünk az életben elfoglalt 
helyünkre. A gyerekeket sok mozgás 
és sportolási lehetőség várja. Az élet-
viteli tanoda táborban a hatékony élet-
vezetésre, a szervezett életmód kiala-
kítására helyezik a hangsúlyt. Mindezt 
a sporton és különféle előadásokon 
keresztül mutatják be. A foglalkozá-
sokat a régi Rákóczi iskolában tartják. 
Bővebb információ és jelentkezés: 
Hammer Mónika, 06-20/249-5536. 

● ● ●
Edzések és strandolás 
„A Csepeli Birkózó Club két egyhetes 
tábort szervez elsősorban saját birkózó 
növendékei számára” – közölte Hajdu 
Imre, a Csepeli Birkózó Klub vezető-
edzője. A napközis tábor június 27-étől 
július 1-jéig tart a Burattino Általános és 
Középiskola Táncsics Mihály úti épüle-
tében. A táborban előreláthatóan mint-
egy húsz, 6–12 éves korosztályú gyere-
keket fogadnak reggel 8 órától 16 óráig. 
A kisdiákokkal Bányi Olivér és Nyíri 
Milán birkózóedzők foglalkoznak. A 
szabadidős programok keretében stran-
dolás és moziban egy film megtekinté-

se szerepel. A másik tábort augusztus 
8-ától 14-éig tartják Balatonberényben. 
Ezen diák és serdülő korosztályú cse-
peli birkózók vesznek részt, körülbelül 
huszonöten. Ez gyakorlatilag edzőtábor 
lesz, ahol mindennap kemény edzéseket 
vezényelnek le. A szabadidős tevékeny-
ségek sorában kirándulásokat és stran-
dolást terveznek a szervezők.  

● ● ●
Élménytáborok
Változatos programok várják a gyere-
keket két turnusban, július 11-e és 
15-e, augusztus 15-e és 19-e között. 
A júliusi táborban a víz lesz a közpon-
ti téma: lesz hajózás, kirándulás vizes 
játszótérre, tropicariumba, strandra. 
Minden nap más formában találkoz-
hatnak a gyerekek a vízzel és a vízi vi-
lággal. Az augusztusi táborban is egy 
felejthetetlen hetet tölthetnek: a prog-
ramokon megismerkedhetnek a felelős 
állattartással, az állatok gondozásával, 
lesz állatkerti séta, pónisétáltatás, ál-
latsimogató. Mindkét tábor ingyenes, 
háromszori étkezést, innivalót, friss 
gyümölcsöt biztosítanak. A csoportok 
találkozási helye: Humán Szolgálta-
tások Igazgatósága Családsegítő Kö-
zösségi Háza (Csete Balázs u. 15.) Itt 
7.30-tól várják a gyerekeket, a progra-
mokról is ide érkeznek vissza. A szülő-
ket 16 órától várják. A jelentkezéshez 
fel kell venni a kapcsolatot az isko-
lai segítővel, Fehér Melindával: 06-
70/199-1962 vagy Kupi Andrással: 
06-70/377-8432.

● ● ●
Művészeti tábor 
A Csepeli Gyermekekért Alapítvány 
szervezésében a 6-12 éves korosztály-
nak június 27. és július 1. között Művé-
szeti Élménytábor indul a Sport-, Sza-
badidő- és Rendezvényközpontban. 
A résztvevők a művészetek sokszínű 
eszközével megmutathatják egyéni-
ségüket, tehetségüket. Regisztráció: 
csgyalapitvany@gmail.com
• Csarnai Attila, Potondi Eszter

A táborok a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 
azonosítószámú „Csillagtelep szociális célú 
rehabilitációja”  elnevezésű projekt  kereté-
ben valósulnak meg.

Napközis tábor
Az önkormányzat hagyományos nyári 
napközis tábora  június 27-e és augusz-
tus 19 -e között lesz. Helyszínei a Hol-
landi úti Sport-, Szabadidő- és Rendez-

vényközpont, a tavaly megújult Csepeli 
Napközis Tábor (Hollandi út 18.), és a 
Mészáros Jenő óvoda Vénusz utcai te-
lephelye. (Erről bővebben következő 
számunkban olvashatnak.)

VAKÁCIÓ VAKÁCIÓ

A táborok a helyek függvényében fogadják a jelentkezése-
ket. Kérjük, az adott tábor helyszínén személyesen vagy te-
lefonon érdeklődjenek az aktuális lehetőségekről. 
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SORVERSENYEK, JÁTÉKOS 

SPORTVETÉLKEDŐK ÉS ÜGYESSÉGI 

JÁTÉKOK VÁRJÁK A CSEPELI 

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEKET. 

A CSALÁDI NAP REMEK ALKALOM 

ARRA, HOGY A GYEREKEK ÉS 

A SZÜLŐK JOBBAN MEGISMERJÉK 

EGYESÜLETÜNKET ÉS AZ EDZŐKET.

IDŐPONT: 2022. MÁJUS 28. (SZOMBAT) 9:00–13:00 ÓRÁIG
HELYSZÍN: CSEPEL, HOLLANDI ÚT 18.

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL

FOCIZZ VELÜNK!

HAJRÁ CSEPELI OVISOK!

CSUSE_csaladi_sportnap_CSH_1per2 OK.indd   1 2022. 05. 16.   17:01

Jótékonysági 
koncert
A zene gyöngyszemei ‒ Faragó 
Attila és barátai. A Kromati-
Canto Singers együttes kon-
certje 2022. június 4-én. 

A délutáni programra már min-
den jegy elkelt, így az együttes 19 
órától ráadáskoncertet ad, ami-
re még válthatók jegyek. A bevé-
telből az együttes az egri Mark-
hot Ferenc Kórház újszülött- és 
koraszülöttosztályát, valamint a 
Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete Csepeli Csoportját támo-
gatja. Jegyár: 2000 forint.

A koncert helyszíne: 1211 Bu-
dapest, Deák tér 1., evangélikus 
templom. Mindenkit szeretettel 
várnak. 
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A csepeli templomok érdekes világáról 
tartott előadást Fabó Beáta, a Buda-
pesti Városvédő Egyesület templomtör-
téneti csoportjának vezetője az Össze-
tartozás Háza – Trianon emlékkiállítás 
Erdősor úti épületében. A vendégeket 
Borbély Lénárd polgármester köszön-
tötte. Az eseményen Tenk András, 
a Csepeliek a csepeliekért Egyesület 
alelnöke egy 1893-ból származó érté-
kes imakönyvet ajándékozott a Csepeli 
Helytörténeti Gyűjteménynek. Bemu-
tatták a Budapest templomai – Csepel 
című könyvet, amelynek megjelenését 
a csepeli önkormányzat támogatta, s 
amelyet kedvezményes áron lehet meg-
vásárolni az Összetartozás Házában. 
Köszönetet mondtak Fabó Beátának 
a könyv létrehozásáért és Bolla Dezső 
történésznek a lektorálásért. 

A polgármester arról beszélt, hogy az 
önkormányzat az elmúlt öt évben nem-
csak a kerület fizikai megújítására, ha-
nem szellemi, kulturális fejlesztésére 
is nagy hangsúlyt fektetett. Ismernünk 
kell múltunkat, örökségünket, önma-
gunkat. Ennek alappillére a vallás, az 
egyházak. Amíg ezeket a templomokat 
megtöltik az emberek, jó úton járunk. 
Fabó Beáta előadásában megemlítette, 
hogy Csepel községben már az 1700-
as években állt templom, amikor a kis 
falu a Nagy-Duna partján helyezkedett 
el. Az 1838. évi nagy árvíz elmosta a 
települést, s az emberek a mai Szent 

Imre téren és környékén kezdtek le-
telepedni. Itt építették fel a római ka-
tolikus Kisboldogasszony-főplébánia 
templomát 1862-ben, amely ma is Cse-
pel egyik jelképe. A külső homlokza-
tát 1970-ben, a belső terét 1988-ban 
újították fel legutóbb. A baptistáknak 
1958-tól működik imaházuk, korábban 
egy kápolnájuk volt, első gyülekezetük 
1902-ben jött létre. A mai piacnál talál-
ható evangélikus templomot 1928-ban 
építették. A Béke téren lévő Jézus Szí-
ve-templom 1933-ban készült el. A vá-
rosközpontban lévő református temp-
lomot szintén 1933-ban építették meg, 
egyik tervezője ifj. Ybl Miklós volt, 
az Operaházat megálmodó Ybl Miklós 
unokaöccse. Reformátusok már a XVI. 
századtól éltek a szigeten. Királyerdő-
ben található a Szűz Mária Szeplőte-

len Szíve-templom, amelynek építését 
1967-ben fejezték be. A Hetednapi Ad-
ventista Imaházat egy családi házban 
alakították ki 1968-ban. Csepeli gyü-
lekezetük 1950-ben jött létre. A Béke 
téren lévő Szent József Otthon Kápolna 
1992-ben készült el. Itt élte élete utolsó 
éveit Prokop Péter pap és festőművész, 
akinek a festményei megtalálhatók az 
épületben. A görögkatolikus templo-
mot 2000-ben adták át a Rákóczi téren. 
Csepeli közösségük 1980-tól műkö-
dött. Királyerdőben, a Martinász utcá-
ban állt eredetileg egy kis református 
gyülekezeti terem és parókia, amely 
2009-től a Szent István úton található 
egykori Schmidt panzióba költözött. A 
zsidó hitközség 2013-ban kapott egy 
telket az önkormányzattól a Rákóczi 
úton. • cs. a. 

Erdélyben jártak 
a Mátyás diákjai 
Két év kihagyás után idén végre újra 
eljutottak a Mátyás Király Általános 
Iskola diákjai a Határtanul program ke-
retében szervezett kirándulásra. A 8. z 
osztály Erdélybe utazott.

Tusnádfürdőn volt a szállásunk, ahol 
nagy szeretettel fogadtak minket és 
igazi családias vendéglátásban volt 
részünk. Innen tettünk naponta kirán-

dulásokat híres városokba, emlékhe-
lyekre. Megemlékeztünk a magyar 
történelem és irodalom híres szemé-
lyeiről. Koszorúztunk Nagyváradon, 
Szent László király szobránál, az aradi 
vértanúk emlékére emelt emlékműnél, 
de megtekintettük Orbán Balázs és 
Tamási Áron emlékhelyeit is. Iskolánk 
névadójának, Mátyás királynak szülő-
városát, Kolozsvárt is meglátogattuk. 
A helyi, tusnádfürdői Jókai Mór Ál-
talános Iskola diákjainak könyveket 
ajándékoztunk, és délután egy barátsá-
gos focimeccsre is sor került. • Killi Nóra

KULTÚRA

fotó: Hajdú Ágnes

Erdei Kvasznay Éva festő- és szob-
rászművész alkotásaiból Vecser-
nye címmel nyílt kiállítás a XVIII. 
kerületi Nemcsics Emlékházban 
május 4-én. Csepel közismert kép-
zőművésze idén augusztusban lesz 
nyolcvanéves. 

A 2020 szeptemberétől látogatható 
emlékházban és galériában a legne-
vesebb hazai képzőművészek mun-
káiból nyílik évente több időszaki 
kiállítás. A Királyerdőn élő művész 
retrospektív tárlattal mutatkozik be 
a művészkedvelő közönség előtt. A 
legrégibb munkái közül szobrok és 
egy tájkép látható, a többi új fest-
mény és grafika. „Édesanyámtól, 
Kvasznay Gulyás Margit festőmű-
vésztől örököltem a rajzolás szere-
tetét. Otthon sokszor láttam, aho-
gyan alkot. Így volt kitől ellesnem a 

művészet csínját-bínját. Kezdetben 
a faragás foglalkoztatott, Marosiné 
Földvári Irénnek sokat köszönhe-
tek. Később tájképeket, virágcsend-
életet és portrékat festettem, jelenleg 
főleg grafikákat készítek. Augusztus-
ban a Vecsernye kiállításom zárásán 
a Kép-más című életműkönyvem 
bemutatóját tervezem itt, az emlék-
házban” – mondta el lapunknak a 
képzőművész, aki idén márciusban 
kiemelkedő képzőművészeti tevé-
kenysége elismeréséért Munkácsy 
Mihály-díjat kapott. 

A kiállítás megtekinthető au-
gusztus 13-áig az emlékházban 
szerdán 9-től 15 óráig, szombaton 
14-től 18 óráig, illetve előzetes 
bejelentkezéssel a 06-20/988-942-
es telefonszámon. Cím: Budapest 
XVIII., Ungvár u. 42. 

EGYHÁZI ÉLET

Húsvéti időszak – 
a hit megvallása 
A keleti rítusú egyházak – ezek közé 
tartozik a görögkatolikus egyház is – 
ezekben a hetekben a húsvéti időszakot 
töltik. A feltámadás mint az üdvösség-
történet legfontosabb eseményének ün-
neplése negyven napon át tart, egészen 
a mennybemenetel (áldozócsütörtök) 
ünnepéig. Ez az időszak a tanúságtétel 
ideje. Nem véletlenül emlékezünk meg 
a kenethozó asszonyokról, Tamás apos-
tolról. Ugyanakkor előkerülnek olyan 
evangéliumi események is, melyeknek 
középpontjában a Krisztusba vetett hit 
megvallása áll (az inaszakadt meggyó-
gyítása, a vakon született meggyógyí-
tása és a szamariai asszony története). 
Hogy miért van ez így? Mert szükség 
van rá! Az Istenbe vetett hittel sokfé-
leképpen találkozhatunk, az emberek 
ebben a tekintetben sem egyformák. 
Hasonlóan a magvető példázatában 
szereplő magokhoz, melyek az Isten 
igéjét jelentik van, akit meg sem érint 
az Isten ismerete, mások mindenfé-
le kifogásokat keresnek, és sokakban 
szárba szökken, és százszoros termést 
hoz. Egy a fontos, hogy a hitet mun-
kálni kell! A boldogságot, megint csak, 
küzdelmek árán lehet elérni! Fel kell 
venni a harcot a közömbösség ellen, 
a világ felesleges dolgainak kísértése 
ellen és végső soron a szeretetlenség 
ellen, mert ezek mind távolabb akar-
nak taszítani bennünket Krisztustól. 
Az örömhír azonban mégis az, hogy 
az igazi közösségre, a hit megvallására 
mindenki eljuthat! Tegyünk ezért! Ve-
gyük fel a kapcsolatot a saját egyházi 
közösségünkkel és erősítsük meg az Is-
tennel való kapcsolatunkat! Buzdítás-
kén álljon még itt a vakon születettről 
nevezett vasárnap ünnepi éneke: „Lelki 
szemeimre vak lévén, * mint a születé-
sétől vak, hozzád járulok, Krisztusom! * 
Bűnbánattal kiáltom néked: * Te vagy a 
sötétségben ülők tündöklő világossága.” 
Mosolygó Dénes görögkatolikus parókus

Fabó Beáta könyvbemutatóján: a kötet kedvezményesen 
megvásárolható az Összetartozás Házában

CIVIL ÉLET

Erdei Kvasznay Éva munkái 
a Nemcsics Emlékházban 

Lakossági kérdőív
Az alábbi QR-kód alatt a Pest Megyei Kormányhivatal 
levegőminőség-fejlesztéséhez kapcsolódó lakossági 
kérdőívét találják. Kitöltésével hozzájárulhatnak, hogy 
kerületünk számára elegendő reprezentatív minta áll-
jon rendelkezésre a környezetvédelmi program soron 
következő felülvizsgálatához. A kérdőív elérhetősége:

Templomok és imaházak Csepelen 

fotó: R
uck R

óbert
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Május 22-én, vasárnap nyit a Csepe-
li Strandfürdő. A tervek szerint az 
úszás, az aktív kikapcsolódás mellett 
új programok is várják a látogatókat. 
A nyitásról Kovács Lajost, a Csepeli 
Strandfürdő új vezetőjét kérdeztük. 

„A nyári szezonban a fürdőszolgáltatás 
megfelelő minősége érdekében kiemelten 
fontosak a karbantartási, tisztántartási 
munkálatok. Hogy ezeket rendszeresen 
el tudjuk végezni, néhány változásra is 
szükség van a strand életében. A reg-
geli úszást bérletrendszerrel szeretnénk 
megoldani, lebonyolítani. Kora reggel, 6 
és 8 óra között kizárólag bérlettel lehet 
belépni a strand területére, ekkor csak 
a nagy úszómedence használható.  A 
bérletek a pénztár nyitvatartási idejében 
megvásárolhatóak, melyek egységesen 
szeptember 15-éig érvényesek” – mond-
ta Kovács Lajos, a strand vezetője. 

Ahogy a strandfürdő vezetője fogal-
maz, törekednek a strand praktikus 
működtetésére, így a korábbi gyakor-
lattal ellentétben az öltözőszekrény 
kulcsát letét ellenében, már a pénz-
tárnál megkapják a látogatók. Hason-
lóan működik az értékmegőrző is, itt 
500 forintért biztosítanak szekrényt, 
melynek kulcsára mindenki maga vi-
gyáz, a strandolás végén pedig vissza 

kell adnia. Az öltözők koedukáltak, a 
fülkékben lehet átöltözni. A jobb tá-
jékozódás érdekében minden öltöző-
épület betűjelzést kap, a pénztárnál 
kiadott jegyen jelzik, melyik öltözőbe 
kell mennie a látogatónak. „Minden 
öltözőben fokozottan ügyelünk a tiszta-
ságra csakúgy, mint a vizesblokkokban. 
A ruhában fürdőzés minden strandon 
komoly problémát jelent, erre különö-
sen oda kívánunk figyelni a jövőben. A 
házirendet minden vendégnek be kell 
tartania, és kizárólag fürdőruhában, 
zuhanyozás után vehetők igénybe a me-
dencék. A strand területén biztonsági 

őrök is dolgoznak, így a fürdő folyama-
tosan felügyelet alatt lesz. Idén várjuk 
a diákmunkára jelentkező, elsősorban 
kerületi fiatalokat is, főként medence-, 
csúszdaőr, valamint karbantartási fel-
adatok ellátására” ‒ hangsúlyozta. 

„Szeretnénk vendégeinknek minél több 
élményt, programot nyújtani. A tervek 
szerint kézműves-foglalkozások, labda-
játékok, fotózkodás színesítené a prog-
ramot. A termálmedencében napi tor-
nával kedveznénk a nyugdíjasoknak, de 
továbbra is szervezünk úszásoktatást, 
lesz vízi aerobik is. A csepeli élményme-
dence a legnagyobb a fővárosban, ami-
re igazán büszkék lehetünk” ‒ tette még 
hozzá Kovács Lajos. • PE

Hamarosan nyit a strand

Pénztár nyitvatartási ideje: 9.00-17.30 • Hőségriadó idején 20 óráig nyitva a strand.
Csepeli Strandfürdő nyitvatartása: H-V: 6.00-8.00: reggeli úszás (csak bérletesek) • H-V: 9.00-19.00

A Csepeli Strandfürdő május 22-től várja vendégeit 
Felnőtt belépő 3000  3500
Felnőtt belépő csepeli lakcímkártyával 2700  2900
Nyugdíjas és diák (nappali tagozatos) belépők 2400  2500
Diák (nappali tagozatos) belépők csepeli lakcímkártyával 2200  2300
Gyermekjegy 3 éves kortól 1000  1200
Felnőtt bérlet 10 alkalmas (szeptember 15-ig érvényes) 25600
Felnőtt bérlet csepeli lakcímkártyával, 10 alkalmas (szeptember 15-ig érvényes) 20800
Nyugdíjas és diák (nappali tagozatos) bérlet, 10 alkalmas (szeptember 15-ig érvényes) 22400
Diák (nappali tagozatos) bérlet csepeli lakcímkártyával,10 alkalmas (szeptember 15-ig érvényes) 18400
Értékmegőrző 500  500
Szauna 1000  1200

Hétköznap Hétvégén

Idén folytatódott a Trianon emléke-
zete pályázati verseny, melynek az 
Összetartozás Háza adott otthont 
május 12-én. Tavaly a történelem 
kategóriában versengtek a csepeli 
tanulók, most a vers- és prózamon-
dásban, valamint a képzőművészeti 
kategóriában mérték össze tudásu-
kat a részvevő diákok. 

Az irodalmi versenyen az Arany János 
és a Katona József iskolák tanulói ver-
senyeztek. Elhangzott többek között 
József Attila, Juhász Gyula és Babits 
Mihály költeménye. A képzőművészeti 
kategóriában több mint ötven alkotás 

érkezett, amelyekből kiállítás is nyílt 
az udvaron. Két kategóriában, az 5-6. 
és 7-8. osztályosok munkáit értékelték. 

Borbély Lénárd polgármester gratulált 
a tanulóknak és a felkészítő tanároknak, 
s adta át a díjakat. Elmondta: 2010 óta 
nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy 
megismertessék a magyar nemzet törté-
nelmét a diákokkal. 

Az irodalmi verseny zsűrijének nevé-
ben Körömi Gábor tagintézmény-ve-
zető elmondta, az értékelés során főleg 
azt vették figyelembe, hogy a gyerekek 
mennyire tudták közvetíteni a vers, a 

próza mondanivalóját a közönségnek. 
A képzőművészeti kategória alkotásait 
zsűrizők képviseletében Erdei Kvasz-
nay Éva képzőművész arról beszélt, 
hogy rendkívül nehéz helyzetben vol-
tak az értékelésnél, nagyon sok kitű-
nő munka született. Megköszönte a 
felkészítő tanárok segítségét, hiszen 
megértették a gyerekekkel, mit jelent 
Trianon, mi a haza, mi a magyarság. 
Minden résztvevő emléklapot és aján-
dékot kapott. A felkészítő tanárokat is 
jutalmazták. 

Az eseményeket a Csepeli Városkép 
szervezte és bonyolította le a Dél-pesti 
Tankerületi Központ szakmai segítsé-
gével. •  AZS

Tánc-Ház-Lánc 
A Csepeli Kistáncos Alapítvány 2021-
ben elnyerte a Csoóri Sándor Program 
néptáncos táncházra kiírt pályázatát. A 
Tánc-Ház-Lánc projekt keretében négy 
kerületi általános iskolában tartottak in-
teraktív tanórákat az alsó tagozatosok-
nak a Csepp-Csepel Táncegyüttes tagjai 
Kreiszné dr. Paál Sára vezetésével. 

Az órák jeles napokhoz kötődtek. A Ka-
rácsony iskolában a Márton-nap kapcsán 
tanulságos libamesével és táncházzal is-
merkedtek a gyerekek. A Vermes iskolá-
ban Luca-napi szokások elevenedtek fel. 
A projekt harmadik állomásán a Kazin-
czy iskolában erdélyi meséket dolgoz-

tak fel táncházi mulatság keretében. Az 
Eötvös iskolában pedig a májusfa-állítás 
köré építették a mesét, a játékokat és a 
táncot az előadók. Az intézményekben 
tartott interaktív előadások végén mind-
azok a gyerekek, akiknek tetszett az 
előadás, egy láncszemmel meghosszab-
bíthatták iskolájuk füzérét. A legérdeklő-
dőbbek tulipános kártyát kaptak osztály-
főnökeiktől. A gyerekek ezzel vehetnek 
részt a Pünkösdi Királyság programon a 
Simon Bolivár sétányon június elsején. 
„Ekkor tartjuk a projekt ötödik záróren-
dezvényét is. Örömmel mondhatom, hogy 
soha ennyi gyermek nem játszott, táncolt, 
ismerkedett egymással és a Csepp-Csepel 
táncosaival, mint ebben a projektben. Cé-
lunk a magyar örökség megszerettetése 

minél szélesebb körben. Szeretnénk ösztö-
nözni az alsó tagozatos korosztályt, hogy 
legyenek a Cseppek közösségének tagjai, 
ahol színes tevékenységekkel biztosítjuk  
a gyerekek fizikai és mentális egészségé-
nek fejlesztését” – mondta a táncegyüttes 
vezetője. 

Trianon emlékezete: 
irodalom, képzőművészet 

Eredmények
Az irodalom kategória nyerte-
sei: 1. Gáborecz Nikolett; 2. Mohl 
Zsombor; 3. Bakk Domonkos; kü-
löndíjas: Rozsnyói Roland
A képzőművészeti kategória nyer-
tesei: 5-6. osztályos korcsoportban: 
1. Zankó Kornélia; 2. Pózna Petra; 
3. György Anna Ibolya; 7-8. osztá-
lyos korcsoportban: 1. Gulyás Adél; 
2. Bodnár Zita; 3. Rácz Réka 
Különdíjat kaptak: Filkor Bog-
lárka; Takár Szláva; Garzó-Art 
Hanna; Unger Sára

A díjakat és okleveleket 
Borbély Lénárd adta át
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CSEPEL CSALÁDI SPORTNAP

Május 21-én, szombaton 

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!

Sportágak: Akrobatika, Birkózás, Karate, 

Kick-Box, Tánc, RG, Villámtájékozódás, 

Modellezés, Sakk, Atlétika, Capoiera, 

Labdarúgás, Strandröplabda, Kosárlabda, 

Kézilabda, Úszás, Kajak-kenu, Búvárkodás, 

Box, Ping-pong, Trike-Bike, Lövészet, 

Cross-fit, Vívás, Futás, AQUAfitness, 

Evezés, Tollaslabda stb.

Vidám sportprogramok: kötélhúzás, 

légvárak, retro játékok, zsákban futás, 

csúszda, hasas ugró verseny, sportquiz, 

interaktív játékrendszer, célbadobás,  

szurkolói zászló készítés, sorversenyek,

kartonhajó futam, akadálypálya

Színpadon: Táncbemutatók (Island Rock, 

Fit kid, Csep’Jazz, Dance Express) 

és fitnesz programok (alakreform, zumba, 

pound, funkcionális tréning, crossfit)   

Vedd fel a tornaruhád, és mozogj egy vidámat!

MINDEN GYEREK ÉS FELNŐTT EGY REMEK NAPOT TÖLTHET EL EGYÜTT!

Csepeli Strandfürdő: 1213 Budapest, Hollandi út 14.
Tel.: +36 30 839 6620, e-mail: csepeluszas@gmail.com
A rendezvényre a belépés díjtalan, de helyszíni regisztrációhoz kötött.
A házirend betartása kötelező, a programváltozás jogát fenntartjuk!

HIRDETÉS

A csepeli Plazma Zóna március 21-én, a 
Boldogság Világnapján 100 ezer forintot 
adományozott a helyi Csodakút Egyesített 
Óvoda Szivárvány Tagóvodája alapítványá-
nak, a Boldog Gyermekkor Alapítványnak, 
de a plazmaadóikról sem feledkeztek el.

A centerben nem először segítettek ado-
mánnyal az ott dolgozók, de természetesen 
azokra is gondoltak, akik az ő munkájukat 
segítik. Ezen a napon a plazmaadók a szo-
kásos juttatás és a körültekintő fogadtatás 
és odafigyelés mellett vattacukrot, valamint 
extra költségtérítést is kaptak, továbbá egy 
wellness-csomagot is kisorsoltak közöttük. 

Egyetlen plazmaadó is 
hatalmas segítség
Több olyan gyakori betegség is van, amely-
nek a kezeléséhez szükséges gyógyszer 
nélkülözhetetlen összetevője a vérplazma. 
Ilyenek azok a betegek, akiknek valamilyen 
immunhiányos betegsége van, vérzékeny-
ségben szenvednek, súlyos égési sérülésük 
van, vagy transzplantáción estek át.

Mindezeket figyelembe véve életmentő is 
lehet, ha egy beteg számára egy adott pilla-
natban vagy folyamatosan biztosítva van az 
állapota javulásához szükséges gyógyszer. 
Ehhez viszont elengedhetetlen a plazmaadók 
hozzájárulása. Csepelen szerencsére egyre 
többen vállalkoznak arra, hogy felajánlják a 
segítségüket.

Mindenki előzetes 
vizsgálatokon vesz részt
Plazmaadónak alapvetően bárki alkalmas 
lehet, aki 18–60 év közötti, minimum 50 
és maximum 130 kg testsúlyú, egészséges, 
és rendelkezik magyarországi lakóhellyel. 
Az első látogatás alkalmával természetesen 
mindenki részt vesz egy konzultáción, majd 
egy orvosi vizsgálaton és vérvételen, hogy 
biztosan csak akkor adjon plazmát, ha arra a 
szervezete is készen áll. 

Átmentileg kizáró tényező lehet például egy 
antibiotikumos kezelés vagy egy 6 hónapnál 
nem régebbi tetoválás. A Plazma Zónába 
látogatók ilyen esetekben is részletes tájé-
koztatást kapnak, és a későbbiekben nincs 
kizárva, hogy plazmát adjanak. Állapotfel-

mérésre mindenki esetében elsősorban a sa-
ját védelme érdekében kerül sor, és ha min-
dent rendben találtak, hamarosan lehetséges 
is a plazmaadás.

Teljesen biztonságos az eljárás
A plazmaadás egy nagyjából 45 perces fo-
lyamat, amelyet követően minden plazma-
adó készpénzes költségtérítést kap, mellette 
pedig enni- és innivaló finomságok, vala-
mint alkalmanként meglepetések is várják. 
A plazmalevétel előtt és után is fokozottan 
ügyelni kell a vízbevitelre és a fehérjebevi-
telre, amire az ott dolgozók is felhívják a se-
gítő szándékú plazmaadók figyelmét.

Hol található a csepeli 
Plazma Zóna?
A center Csepelen belül a Kossuth Lajos utca 
117. szám alatt minden hétköznap 7.00 órá-
tól 20.00 óráig, szombaton pedig 8.00 órától 
16.00 óráig várja a plazmaadókat. A plaz-

maadásról részletes információk találhatóak 
még a honlapjukon: www.plazmacsepel.hu, 
aktuális híreik pedig folyamatosan elérhető-
ek a Facebook-oldalukon. Ezen felül termé-
szetesen telefonos és e-mailes érdeklődésre 
is van lehetőség.

Összességében bárki, aki úgy dönt, hogy 
plazmát ad Csepelen, biztonságos körül-
mények között segíthet az embertársainak,  
költségtérítésben részesül, tanácsokkal lát-
ják el és alkalmanként tematikus napokon is 
részt vehet. Mindezt pedig egy olyan intéz-
ményben teheti meg, amelynek az adomá-
nyozás is a szívügye.

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

100 ezer forint adománnyal támogatta a Boldog 
Gyermekkor Alapítványt a csepeli Plazma Zóna
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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 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. • Június 10-e, 18.30 óra: Évadzáró Gálaműsor. Fellépnek a Munkásotthon 
művészeti csoportjai. Jegyár: 2 000 forint.

PROGRAM 
Június 19-e, 8-tól 12 óráig: Országos Éremgyűjtő Találkozó és Börzenap a Magyar Érem-
gyűjtők Egyesülete Csepeli Csoportjának szervezésében.Kapcsolattartó (asztalfoglalás): 
Mészáros Zoltán. Tel.: 06-20 457-5708;  e-mail: zutyi12@gamil.com . A belépés díjtalan!

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

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Május 24-e, 16 óra: Benke László író, költő, a Hét Krajcár Kiadó vezetője, a Magyar Író-
szövetség tagja Otthonkereső című kötetének bemutatója. Közreműködik: Bertók Nikolett, 
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

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

Júniusi programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Június 1-e, 16 óra: Önök kérték – irodalmi műsor. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Június 15-e, 16 óra: A „8-ak festője”, Czigány Dezső. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Június 17-e, 15 óra: Csepeli Mosolygó Dalkör nyárköszöntő műsora. 
Vidám, zenés műsor.

Úti beszámoló 
Június 2-a, 15 óra: Kínai nagykörút 4. rész. 
Előadó: Mikó Imre aranydiplomás építészmérnök, okleveles közgazdász
Június 16-a, 15 óra: Kínai nagykörút 5. rész. 
Előadó: Mikó Imre aranydiplomás építészmérnök, okleveles közgazdász  

Turisztika  
Június 8-a: Séta a budai hegyekben szakmai vezetővel. 
Találkozó a Nyugdíjas Közösségi Ház előtt 9 órakor  

Jogi tanácsadás  
Június 15-ig minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási 
kérdésekben Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot. 

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna június 15-ig: minden hétfőn és pénteken 8 és 10 óra között. 
Hastánc június 15-ig: 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. 

Játékos délelőttök és délutánok 
A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk 
nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.
Június 8-a: kvízjáték 14 órától. 

Kedves nyugdíjas látogatóink!

A nyári időszakban, június 20-tól augusztus 31-ig a nyugdí-
jas közösségi ház kevesebb programmal várja a látogatókat. 
A sakkozni és kártyázni nyitvatartási napokon 14 és 18 óra 
között lehet.  Kímélő tornára jelentkezni heti egy alkalommal 
– szerdánként – van lehetőség. A szombati táncos délutánokat 
változatlanul megtartjuk 15 és 18 óra között. Szeptember 1-től 
új és régi programokkal szeretettel várunk mindenkit!

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. 

Székelyföldi 
kirándulás          
Esős áprilisi vasárnap haj-
nalban indultunk el Erdély-
be. Megérkezve Déva vá-
rához előadtuk a Kőmíves 
Kelemennét. Vajdahunyad 
várában idegenvezetőnk sok 
érdekességet mesélt. Toroc-
kói szállásunkon finom va-
csora várt minket. A reggeli 
séta után a Tordai-hasadékba 
kirándultunk. Segesvár után 
elindultunk új szállásunk-
ra, Tibódra. Szejkefürdőn, 
a Mini Erdélyen kívül szép 
székelykapukat is láttunk. 
Elszekereztünk egy tanyára, 
este székely ,,esküvőt” tartot-
tunk, amelyet egy jóhangula-
tú néptánc zárt. Megnéztük a 
Szent Anna-tavat és a Mohos 
tőzeglápot is. Szentegyházán 
megismerkedtünk az ott la-
kókkal, sőt kürtőskalácsot is 
sütöttünk. A nagygalambfal-

vi iskolában ‒ a vendéglátás 
mellett ‒ egy barátságos fo-
ci-és kosármeccset is leját-
szottunk. A Parajdi-sószoros-
nál kedvünkre „megnyaltuk a 
sót”, és lementünk a sóbányá-
ba. Székelyudvarhelyen meg-
néztük az Emlékezés Parkját 
és a várat, majd egy szovátai 
ebéd és a rigó-tavi megmár-
tózás után búcsúztunk Er-
délytől. Felejthetetlen élmény 
marad! • A vermes iskola diákjai

PROGRAM

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

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

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

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
Info: +36 20 334-3341
06 1 355-4032

ÍJÁSZTÁBOR

2022. július 25-29.,
8 és 16 óra között

Díja: 30.010 forint
(napi háromszori étkezéssel)

Csepel Ifjúsági Íjász Egyesület: 
06-20-334-3341

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 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: 
Június 14-e, 9.30 Vezeti: Menyhértné Teri: 06-30-313-3991 
Hangfürdő – Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok:  
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
Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00 
Örökifjak Klubja: csütörtök: 10.00-11.30

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
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 21., 28.: 9.30-12.30

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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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. ________________________________________ 
CSEPELI élelmiszeripari üzemünkbe keresünk konyhai ki-
segítőt teljes- és részmunkaidős foglalkoztatásban.  Fizetés 
nettó 250.000 Ft + juttatások.  Feladatok: melegkonyhai 
termékekhez alapanyagok előkészítése, szakács segítése, 
edényzet tisztántartása, tálalás, takarítás, csomagolás, 
együttműködés raktáros és csomagoló kollégákkal. Jelent-
kezni a 06-1-817-0853 lehet. 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák: 60-30-622-5805, 06-20-492-4619 ________________________________________ 
FESTÉS- mázolás. Lakások, lépcsőházak, üzletek kőműves 
javítással. Gyors kezdés. Tel: 06-30-568-6255 Kovács Gergely ________________________________________ 
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 ________________________________________ 
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 

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰR Csepelen. Benőtt gombás köröm keze-
lése, tyúkszem, sarokrepedés, Callux szikementes keze-
lés. Bejelentkezés: 06-30-970-4417________________________________________ 
HÁZHOZ megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957 

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

APRÓHIRDETÉSEK   

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

címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 

INGYENES KISZÁLLÍTÁS CSEPELEN
PLUSZ 5% KEDVEZMÉNY
KUPONKÓD: J21CSEP
AZ INGYENES KISZÁLLÍTÁS KIZÁRÓLAG BUDAPEST
XXI. KERÜLETÉRE VONATKOZIK ÉS VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES.
A KUPONT 2022.05.18-TÓL 2022.08.31-IG HASZNÁLHATÓ FEL
HÁROMSZOR. AKCIÓS TERMÉKEKRE NEM ÉRVÉNYES A KUPON.
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Árusítás, diákmunka
A Csepeli Strandfürdő a nyári szezonban 

vendéglátó és kereskedelmi egységek számára 
lehetőséget biztosít kitelepüléses árusításra, 

illetve várja a diákmunka iránt érdeklődő 
csepeli fiatalokat. 

Jelentkezni 
a kovacs.lajos@varosgazda.eu 

e-mail címen lehet.

REJTVÉNY

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. május 27.

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 június 1-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A május 4-ei skandináv rejtvény nyertese: Szabó Csilla. A gyerekrejtvény nyertese: Tóth Marianna. 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: Európa Nap
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 1. Nagy szita

 2. Ezen a helyen

 3. Pörög

 4. Kenhető tejtermék

 5. Nagyon csúnya

 6. Római 1600

 7. Feltekert, görbe péksütemény

 8. Hüllő nagyobbik fele!

 9. Szarvas… (kérődző állat)

10. Stadion közepe!

11. Világos hajszín

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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Puli sétány
Csepeli Gyereknap

Május 29., vasárnap, 10-18 óra

10.00 Island Rock TáncSport Egyesület bemutatója

10.40 A Nap és a Hold elrablása – zenés, interaktív,

gólyalábas gyermekelőadás

11.30 Hamupipőke – mesemusical 13.00 Hip-hop táncbemutató

14.00 Tibus és a Hintalók együttes koncertje

15.00 Dog Dancing Iskola – kutyatánc-produkció

16.00 Soma Show – Hajnóczy Soma bűvészműsora

17.00 Major Eszter és barátai

Hetedhét sétányra szóló gyereknapi kalanddal

várunk mindenkit, legyen akár kicsi, akár nagy!

További sok élmény vár rád: Happycopter – helikopter-szimulátor,

ifjú mérnökök játszótere, bűvésziskola, az ország legnagyobb légvára,

kisvonat, körhinta, arcfestés és még sok minden más!

Találkozzunk a Puli sétányon! 

A rendezvényre a belépés díjtalan! A programváltoztatás jogát fenntartjuk!


