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A májusi testületi ülésen Borbély Lénárd 
polgármester köszöntötte a kiemelkedő 
eredményeket elért csepelieket. Bagi 
István, a Weiss Manfréd Technikum és 
Szakközépiskola 10. osztályos tanulója 
a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép 
Magyar Beszéd országos döntőjében 
Kazinczy-érmes lett. Czada Szabolcs, a 
Weiss Manfréd Technikum és Szakkép-
ző Iskola tanulója első helyen végzett a 
Szakma Sztár országos versenyén, így 
az ország legjobb villanyszerelője cím-
mel büszkélkedhet. 

A képviselők döntöttek az SZMSZ 
módosításáról és a Csepeli Város-
gazda szervezeti átalakulásáról. A 
Városgazda a jövőben kizárólag a vá-
ros fenntartásával, üzemeltetésével és 
karbantartásával foglalkozik, a vállal-
kozási tevékenységeket (ingatlankeze-
lés és -gazdálkodás, kintlévőségek be-
hajtása, a strand és a piac üzemeltetése) 
egy piaci szemléletű önkormányzati 
cég végzi. Ezzel a Városgazda feladat-
köreibe tartozó közfeladatok működé-
sének hatékonysága is növelhető. 

Döntés született a szemésze-
ti ellátás újraszervezésé-
ről. Erről eddig a Csillagte-
lepi Szemészeti Szolgáltató 
Kft. gondoskodott, amely je-
lezte az önkormányzatnak, 
hogy a felnőtt, közfinanszí-
rozott ellátásból szeretne ki-
vonulni. A jövőben a Görgey 
Artúr téri rendelő feladatait 
a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat veszi át, míg a 
Vénusz utcai gyermek- és 
magánszemészeti ellátást 
továbbra is a Csillagtelepi 
Kft. biztosítja. A kerüle-
ti szakorvoshiányon kíván 
enyhíteni Borbély Lénárd 
polgármester és Pákozdi 
József alpolgármester elő-
terjesztése, amely a szak-
orvosokat piaci alapon 
bérbeadható lakásokkal 
támogatja. 

Az óvodapedagógusok megtartása 
érdekében a csepeli pótlék emelésé-
ről született döntés. Ahol egy óvoda-
pedagógus látja el a feladatokat, a pót-
lék havi összege a jelenlegi bruttó 40 
ezer forintról 80 ezer forintra, sajátos 
nevelési igényű gyermek ellátásában 
feladatot teljesítők juttatása pedig 100 
ezer forintra emelkedik. A testület 
bővítette a szociálisan rászorultság 
alapján igénybe vehető támogatások 
körét is. A rászoruló csepeli lakosok 
nyílászárócseréhez támogatást ve-
hetnek igénybe, amelynek mértéke az 
anyagköltség 30 százaléka, legfeljebb 
200 ezer forint. Döntés született a ma-
gánterületeken kivágott fák pótlási 
kötelezettségéről. A polgármester azt 
szeretné, ha Csepel zöldfelületeit meg 
tudná őrizni a kerület. A döntés sze-
rint 2022. július 1-jétől – a gyümölcs-
fák és a 4 cm-nél vékonyabb törzsű 
fák kivételével – a magánterületen ki-
vágott fákat pótolni kell a tulajdonos-
nak, a fakivágás pedig a magánterü-
leten is engedélyköteles lesz. Az élet-, 
egészség- vagy vagyonvédelmi okból 

történt kivágást pedig be kell jelente-
ni három napon belül. A kérelemhez, 
bejelentéshez szükséges formanyom-
tatványok az önkormányzat honlapján 
lesznek elérhetők.

Tóth Sándor (LMP) azt kérdezte a pol-
gármestertől, milyen intézkedést kí-
ván tenni a Széchenyi és a Kassai út 
kereszteződésének biztonságosab-
bá tétele érdekében. Borbély Lénárd 
válaszában elmondta, többször ké-
relmezte Karácsony Gergely főpol-
gármesternél, hogy a balesetek nagy 
száma miatt lámpás kereszteződést 
létesítsen a főváros. A polgármester 
felhívta a figyelmet, ez már jogszabá-
lyi kötelessége is a fővárosnak, hiszen 
egy miniszteri rendelet előírja, ha há-
rom éven belül legalább hat személyi 
sérüléses baleset történik egy adott ke-
reszteződésben, azt kötelező jelzőlám-
pássá tenni. Mint ismeretes, az érintett 
útszakaszon május elején egy személy-
gépkocsi mentőautóval ütközött, a bal-
esetben egy ember meghalt és többen 
megsérültek. • Lass Gábor

Karácsony 
Gergely 
méhlegelője
Vadvirágos Budapest programmal 
büszkélkedik a főváros vezetése, derül 
ki abból a tájékoztatóból, amely nemré-
giben lapunk birtokába jutott. A projekt 
lényegében arról szól, hogy milyen óri-
ási „eredményeket” értek el Karácsony 
Gergelyék a gazos területekből méhle-
vegővé avanzsált fővárosi közterülete-
ken azáltal, hogy nem vágják a füvet. 
A sok szép térkép mellett általános tá-
jékoztatót, a vadvirágos rétek gondozá-
sához hasznos tanácsokat (röviden: ne 
nyírj füvet!) és a már-már kötelezően 
előírt gyakran ismételt kérdéseket is ta-
lál az, aki elolvassa a programot.

Ebből megtudtuk, hogy huszonkét fő-
városi kezelésű helyen nem nyírják 
a füvet egy éve, „így a növényeknek 
van idejük virágozni, magot érlelni és 
terjeszteni”. Ez pedig jó a méheknek, 
darazsaknak, akik amúgy is a kihalás 
szélén vannak. Hogy mit szólnak a „ro-
varbarát” megoldáshoz a térdig gazban 
járó budapestiek, nem derült ki. Mint 
ahogy az sem, milyen komolyan vehető 
haszna van (már ha van) az ilyennek. 
Mert mit látunk? Néhány darázzsal 
több lett, és újfajta növényfajok teszik 

még keservesebbé az életünket abban 
a városban, ahol a statisztikák szerint 
minden második ember allergiás. Rá-
adásul a zöldprogramjára oly büszke 
Karácsony Gergely ezzel tovább csök-
kentette a hasznos zöldterületet az itt 
élőknek, hogy a kullancsok szaporodá-
sáról és a házi kedvencét a toklászban 
nyakig sétáltató kutyatulajdonosokról 
ne is beszéljünk. Mindez újfent csak 
Karácsony Gergely és csapata alkal-
matlanságának bizonyítéka. Hogy a fő-
város mára eljutott odáig, hogy az álta-
la kezelt területeken a füvet sem képes 
lenyírni és mindenféle mondvacsinált 
okokra meg kutatásokra hivatkozva 
nem végzi el a feladatát. Mi pedig nya-
kig leszünk majd a gazban. A fővárosi 
balliberális elit budapesti uralkodását 
pedig méretes gyomtelepek, hektáros 
toklászerdők fogják szegélyezni.

A programot (sajnos) tovább folytatják, 
miközben a fővárosnak lenne hol füvet 
vágni Csepelen: a Weiss Manfréd út, a 
Teller Ede út, a II. Rákóczi Ferenc külső 
részei ki sem látszanak a gazból. • TK
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Ülésezett a képviselő-testület FIGYELEMFELHÍVÁS
Tisztelt Csepeliek!
Az elmúlt hetekben egyes csepeli tár-
sasházak kezelését végző cég írásbeli 
szavazást hirdetett a lakók között – töb-
bek között – fűtéskorszerűsítési pályá-
zaton való részvételre a Kiss János altá-
bornagy utca egyik ingatlanában. 

Levelükben a radiátorcsere lehetőségét 
vetették fel a lakóknak, melyhez írásuk 
szerint az önkormányzati tulajdonú cég, 
a Csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt. pályázat útján 29 millió 700 
ezer forint vissza nem térítendő tá-

mogatást nyújthat. A lakók szavaztak, 
csakhogy félrevezethették őket. 

Szeretnénk felhívni a lakosság fi-
gyelmét, hogy a Csepeli Városgazda 
Közhasznú Nonprofit Zrt. egy gaz-
dasági társaság. Nem feladata és 
a törvény sem engedi, hogy vissza 
nem térítendő hiteltörlesztési céltá-
mogatást nyújtson társasházaknak.  
A nem létező támogatással való hite-
getés ugyanakkor alkalmas arra, hogy 
megtévessze a lakókat és olyan hamis 
illúzióba ringassa őket, miszerint az ál-
lami támogatáson felül egy másik for-
rásból is hozzájuthatnak vissza nem 

térítendő támogatáshoz, ezáltal csök-
kentve az őket terhelő költségeket.

Arra kérjük tehát a csepelieket, hogy le-
gyenek körültekintők és ne dőljenek be 
a cégnek, amikor a Városgazda nagy-
arányú támogatásával kecsegtetnek.  
A csepeli önkormányzat más módon,  
többek között nyílászárócsere-program-
mal támogatja a rászoruló kerületi lako-
sokat, amelynek részletei hamarosan 
nyilvánosak lesznek. Az önkormányzat 
jogi lépéseket tesz az ügyben.
 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
társasházak és szövetkezeti lakó-
házak részére mobil, zárt hulladék-
konténer-tároló közterületen törté-
nő kihelyezésének támogatására

Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzatának képviselő-testüle-
te a 224/2020. (IX. 24.) Kt. határozat 
alapján a Budapest XXI. kerület köz-
igazgatási határain belül található, 
legalább 4 lakásból álló társasházak, 
illetve lakásszövetkezetek részére 
mobil, zárható kivitelű és zárható 
hulladékkonténer-tárolók közterü-
leten történő kihelyezésének támo-
gatására az önkormányzat nyilvá-
nos pályázatot hirdet. A pályázattal 
kapcsolatban további információ 
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Ágazatánál kapható. Kapcsolattartó:  
dr. Csomány Csenge, telefonszám: 
+36-1/427-6100; e-mail: csomany.
cs@budapest21.hu.

A pályázat részletes 
leírását a csepel.hu 
oldalon, illetve itt ta-
lálják: 

Keppel Gyula felkészítő tanár, Bagi István, Czada Szabolcs és 
Herczeg Mária, a Weiss Manfréd iskola intézményvezetőjefotó: Tóth Beáta
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A csepeli polgármesteri hivatal idén 
is megrendezte hagyományos gyer-
meknapi programját, a városháza-lá-
togatást. Az eseményen valamennyi 
kerületi általános iskola képviseltet-
te magát, két-két negyedik osztályos 
diákkal.

A gyerekeket Borbély Lénárd polgár-
mester fogadta a nagytanácsteremben, 
ahol játékos testületi ülésen vehettek 
részt. Megismerkedhettek az önkor-
mányzat működésével, a testületi ülé-
sek menetével, a polgármester felada-
taival. A képviselői székekben ülve 
kipróbálhatták, hogyan kérhetnek szót, 
miként működik a szavazógép, kérdé-
seket tehettek fel. Sokakat érdekeltek 
a kerületi iskola- és játszótér-felújítá-
si programok, a Béke téri sportpálya 

megújulása is. Az ülésen például olyan 
fontos kérdésekről szavazhattak, hogy 
elkészüljön-e a Jedlik Ányos Gimnázi-
um a tervezett 2023-as őszi átadás előtt. 
A testületi ülésen dr. Villányi Dóra al-
jegyző is részt vett, aki a jegyzők mun-
kájával ismertette meg a jelenlévőket.

A testületi ülést követően a polgármes-
ter vezetésével a gyerekek körbejár-
ták a hivatalt, betekintést nyerhettek 
a szervezeti egységek működésébe, 
megismerkedhettek az alpolgármes-
teri és a jegyzői irodával. A látogatás 
a polgármester tárgyalószobájában, 
majd dolgozószobájában folytatódott, 
ahol egy különleges meglepetés várta a 
gyerekeket. Mindenki beülhetett a pol-
gármesteri székbe, és közös fényképen 
szerepelhetett a kerület első emberével. 

A látogatás végén a kistanácsterem-
ben szendvicsekkel és süteménnyel 
kínálták a gyerekeket, a névre szóló 
emléklap mellett ajándékot is kaptak. 
A programot közös fotó zárta a Szent 
Imre téri országzászlónál. • P.E. 

Gyermeknap a polgármesteri hivatalban

Fazakas Orsolya 
a Kölcsey 
Ferenc 
Általános 
Iskolából 
érkezett. A 
nagytanács-
teremben ő 
foglalta el Borbély 
Lénárd helyét, így ideiglenes pol-
gármesterként ő vezette a testületi 
ülést. „Jól éreztem magam, sok új 
és érdekes dolgot tudtam meg a 
hivatal működéséről, arról, hogyan 
zajlik egy testületi ülés.”

Suszter Bence 
a Karácsony 
Sándor Álta-
lános Iskola 
tanulója. 
„Nagyon jó 
volt a prog-
ram, rengeteg 
új információ hang-
zott el a testületi ülésen. Például, 
hogy a magánterületeken is pótolni 
kell a kivágott fákat. Az emeleten 
az alpolgármesterek irodája  
nagyon tetszett.”

Csiha Adrienn 
a Karácsony 
Sándor is-
kola diákja. 
„Örülök, 
hogy itt le-
hettem, hasz-
nosnak érez-
tem a látogatást. 
Érdekes volt kipróbálni, milyen egy 
a testületi ülés, bemenni  
a polgármester szobájába.”

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

fotó: Tóth Viktória



6 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 7AKTUÁLIS VAKÁCIÓ

A hamarosan beköszöntő nyári szünet idején három helyszí-
nen várja a csepeli iskolásokat az önkormányzat hagyomá-
nyos napközis tábora július 4-e és augusztus 19-e között. A 
turnusokat a Hollandi úti Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központban, a tavaly megújult Csepeli Napközis Táborban 
(Hollandi út 18.), és a Mészáros Jenő óvoda Vénusz utcai 
telephelyén szervezik. 

A korábbi évekhez hasonlóan a szülőket az általános is-
kolák Kréta rendszerén tájékoztatják a részletes táborozási 
tudnivalókról. Ügyeletet naponta a táborok helyszínén 
reggel 6-tól 8 óráig, valamint 16-tól 17 óráig biztosíta-
nak. A programokat mindennap 8 órától 16 óráig csoportos 
foglalkozásokban tartják. A nagyobbak csak szülői enge-
déllyel érkezhetnek és távozhatnak a tábor területéről. A 
táborozási időszakon kívül a nyári vakáció többi napjára a 
gyerekek felügyeletét az iskolák látják el június 16-a és júli-
us 1-je között, valamint augusztus 22-e és 31-e között. Erre 
az időszakra étkezést is lehet igényelni. A városvezetés által 
támogatott táborban a csepeli lakóhellyel rendelkező iskolás 
gyerekek, valamint másik kerületben, településen élő, de cse-
peli iskolába járó tanulók vehetnek részt.

A napi háromszori étkezésért fizetni kell, azonban a teljes 
tábori időszakban a programok ingyenesek. Az ellátás a cse-
peli lakcímmel rendelkező iskolásoknak napi 760 forint, a 
kerületen kívüli gyerekek részére fizetendő térítési díj napi 
1119 forintba kerül. Az első hétre a befizetés a tábori hely-
színeken lehetséges június 21-én és 22-én 7-től 17 óráig. 
Ebédbefizetések helyszíne: a Hollandi úti táborok esetében 
a Csepeli Napközis Táborban (Hollandi út 18.), a sajátos ne-
velési igényű gyerekek részére a Mészáros Jenő Óvoda, Ál-
talános Iskola és EGYMI Vénusz utcai (Vénusz u. 17/A) épü-
letében történik. Az étkezési díjak átutalással is fizethetők 
legkésőbb június 14-éig. Ezután készpénzes fizetés lehetsé-
ges a tábori helyszíneken. Erről részletes tájékoztatást az is-
kolák weboldaláról letölthető jelentkezési lapon találnak az 
érdeklődők. Étkezések lemondása: az igénybevétel előtti 
napon legkésőbb 10 óráig telefonon lehetséges. 

Csepeli Napközis Tábor: (Hollandi út 18.): 06-70/661-7001; 
Sport-, Szabadidő és Rendezvényközpont: 06-70/661-
7002; Mészáros Jenő óvoda Vénusz utcai telephelye: 
06-70/661-7008

A táborban való részvételre a jelentkezéseket június 3-áig 
várják elsősorban elektronikus úton a nyaritabor@csepel 
gszi.hu címre. A jelentkezési lap azonban leadható a gyer-

mek iskolájának portaszolgálatán is. 
Bővebb információ: Varga Erika tá-
borvezető: varg.era1963@gmail.com; 
06-20/-265-1204 • AZS

Nyári napközis tábor
Csak a part melletti kondiparkot volt 
hajlandó szabaddá tenni a Németh Szi-
lárdhoz kötődő Kozma István Magyar 
Birkózó Akadémia (KIMBA), miután 
Borbély Lénárd polgármester a kor-
don lebontására szólította fel őket. A 
létesítmény köré engedély nélkül épí-
tett kordont beljebb húzták, de meg-
maradt. Az Ifjúsági Tábor területének 
beépítéséhez is ragaszkodnak. Borbély 
Lénárd, Csepel polgármestere ugyan-
akkor a kordon lebontása érdekében bí-
rósághoz fordul. Kiemelte: a csepeliek 
84 százaléka ellenezte a „sportkollégi-
um” kis-Duna-parti megépítését, ezért 
az önkormányzat megvédi a partot a 
beépítéstől, az Ifjúsági Tábort pedig a 
terveknek és a csepeli lakosság kéré-
sének megfelelően a csepeli gyerekek 
táboroztatása érdekében újítja fel. 

Ha nem lenne kordon a Kozma Ist-
ván Magyar Birkózó Akadémia körül, 
bárki – akár csepeliek is – bemehet-
nének, és leparkolhatnának a birkó-
zócsarnok területén. Ezért nem fogják 
lebontani a kerítést – írták hivatalos 
válaszlevelükben Borbély Lénárd pol-
gármester kordonbontásra való felszó-
lítására. Németh Szilárd – aki részt 
vett a Fidesz 2007-es kordonbontá-
sában – egy Facebook-posztban véd-
te az engedély nélkül épített kerítést.  

„A kordon túloldalán egy önkormány-
zati kocsma is látható, ezzel ellentét-
ben, a KIMBA területén, a kordonon 
belül viszont alkoholt fogyasztani és 
dohányozni is tilos!” – fogalmazott a 
politikus. Bár tény, hogy a 
Kis-Duna Büfében az üdí-
tők, kávé és fagyi mellett 
sört és fröccsöt is lehet fo-
gyasztani, Európában ez 
nem számít bűnnek. Sőt, 
mint azt többen felvetet-
ték, Németh állításával 
szemben a legtöbb ren-
dezvényen a KIMBA-ban 
is lehet alkoholt fogyasz-
tani, a kajak-kenu telepre 
pedig éppen a politikus 

engedélyével állítottak fel egy söráru-
sítő pavilont. 

A KIMBA emellett ismét szóvá tette, 
hogy „az önkormányzat blokkolja az 
akadémia bővítését”. Vagyis a kerület 
vezetése nem engedi nekik megvenni 
és beépíteni a kis-Duna-parti Ifjúsági 
Tábor területét, ahová ők „sportkollé-
giumokat”, konferenciaközpontot, ven-
déglőt és rekreációs-sportegészségügyi 
központot építenének. Süle László, a 
KIMBA-t működtető alapítvány kurá-
tora a Nemzeti Sportban támadta a cse-
peli önkormányzatot, és azzal vádolta 
Borbély Lénárd polgármestert, hogy 
személyesen gáncsolja a part beépítését. 
A lap nem kereste meg az önkormány-
zatot, és mint kiderült, Deák Zsigmond, 
az egyoldalú és elfogult cikk szerzője 
Németh Szilárd beosztottja, sajtófőnöke 
a Magyar Birkózó Szövetségben. 

„Kollégium és sportegészségügyi köz-
pont építését soha nem ígértem meg Né-
meth Szilárdnak, ahogyan azt Süle Lász-
ló, a KIMBA kurátora nyilatkozza. És 
itt jön a lényeg, amiről eddig senki nem 
beszélt: bár a megnevezésben sportkol-
légiumot emlegetett mindenki, valójában 
szállodát akartak és akarnak oda építeni. 
Ezt egyértelműen alá tudja támasztani az 
önkormányzat. Ezt, és bármilyen más be-
építést pedig elutasítunk, és velünk együtt 
az itt élők is. Ahogyan a Fidesz-KDNP 
kormánya is az embereket meghallgatva, 
a többség akarata nyomán hoz döntése-
ket, úgy mi itt Csepelen, ennek a polgá-
ri közösségnek a tagjaiként, szintén ezt 

tesszük” – válaszolt a vádakra Borbély 
Lénárd. Csepel polgármestere utalt 
arra is, hogy az önkormányzat közvéle-
mény-kutatása szerint a csepeliek 84,4 
százaléka elutasította el a kis-Duna-parti 
helyszínt. A vitában ismét szóba került, 
hogy a KIMBA teljes földszinti része a 
Csepeli Birkózó Club (CSBC) számára 
épült, ám a rezsiköltségek megosztása 
helyett olyan bérleti feltételeket szabtak 
meg nekik, amit sem erkölcsileg, sem 
anyagilag nem tudtak elfogadni. 

Az önkormányzat nemcsak kordon-
bontást és a csepeli birkózók beengedé-
sét, de a Csepel SC fejlesztéséről szóló 
konzultációt is kért Németh Szilárdtól. 
Utóbbit Németh 52,5 milliárd forin-
tos kormányzati támogatásból tervezi 
megújítani, ám a társadalmi egyezte-
tést saját magával tartotta meg – mond-
ta el Ábel Attila alpolgármester a Cse-
pel.info hírblognak. 

A kerület azt kérte volna a Csepel SC-
től, hogy legyen üvegzseb a közpénz-fel-
használás átláthatóságára, legyenek cse-
peliek és sportolók is a kuratóriumban, az 
önkormányzat testületének pedig legyen 
beleszólása a személyek kiválasztásába. 
„Emellett azt kértük volna, hogy a Csepel 
SC fejlesztése ne az egyéb csepeli fejlesz-
tések kárára történjen, hanem azokkal 
együtt, egy időben. Vagyis folytatódjon 
a kerület kormányzati, infrastrukturális 
fejlesztése: rendben és késlekedés nélkül 
épüljön meg a korszerű HÉV, az új cse-
peli híd, a Jedlik gimnázium, támogassák 
a csepeli útépítéseket és útfelújításokat, 

kezdődjön meg a Csepeli 
Munkásotthon felújítása. A 
magyar kormány eddig ki-
emelten támogatta Csepelt, 
amire szükség is van azok 
után, hogy Karácsony Ger-
gely főpolgármester minden 
fővárosi fejlesztési forrást 
elvont a jobboldali vezetésű 
kerületektől, és átirányított 
a balliberális vezetésű kerü-
letekbe” – fogalmazott az 
alpolgármester. • TK

„Megvédjük a Kis-Duna-partot”

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Nyáresti harmóniák
W. A. Mozart: A-dúr zongoraverseny, KV 414

W. A. Mozart: G-moll szimfónia, KV 550

Közreműködik:
Csepeli Szimfonikus Zenekar

Szólista: Nagy Csaba zongarművész
Vezényel: Péntek János Artisjus-díjas karmester

IDŐPONT:
2022. június 14. (kedd) 18 óra

HELYSZÍN:
Királyerdei Művelődési Ház
(Csepel, Szent István út 230.)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét

NYÁRKÖSZÖNTŐ
ZENEI ESTJÉRE

PROGRAM:

„A Rákócziak nyomában”
125 éves a tárogató, a magyar lélek hangja

 
Közreműködik:

Erdő Zoltán tárogatóművész
Lisztes Jenő cimbalomművész

Borbély Lénárd 
Csepel polgármestere
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A Szárcsa Általános Iskola az idei 
tanévben ünnepli fennállásának hat-
vanadik évfordulóját. A jubileumi év 
alkalmából az intézmény színes prog-
ramokkal, rendezvényekkel várta 
egykori és jelenlegi diákjait, tanára-
it. Május 18-án a gyerekek az iskola 
kertjében cserjeültetéssel emlékez-
tek a kerek évfordulóra, május 27-én 
pedig nagyszabású gálaműsorral lép-
tek színpadra a Királyerdei Művelődé-
si Házban.

Az Ilyenek vagyunk című jubileumi 
gálaműsoron Borbély Lénárd polgár-
mester mondott ünnepi köszöntőt, majd 
díszoklevelet adott át Vígh Krisztina 
intézményvezetőnek. Az ünnepségen 
jelen volt Morovik Attila alpolgármes-
ter, Zupkó János önkormányzati kép-
viselő, Tóth János tankerületi igazgató, 
Milovszky Istvánné (Zsóka néni) és Ka-
puvári György egykori igazgatók is. 

Vígh Krisztina megnyitó beszédében 
kiemelte, ebben a tanévben hatvan 
színes programmal emlékeznek az év-
fordulóra.  Az intézmény nagy sikerű 
iskolatörténeti gyűjteménye a szárcsá-
sok múltját, jelenét mutatja be. A Szár-
csát emberközpontú iskolának nevezte, 
melynek vonzerejét a sport alapozta 
meg. A diákok mindmáig számos sport-
versenyen kimagaslóan szerepelnek. 
Beszédében kitért az iskola legújabb ha-

gyományaira is, az angyalfaállításra, az 
internetes vetélkedőkre, a karácsony- és 
tavaszváró hangversenyekre is. 

Az intézmény születésnapi gálaműso-
rán zenés-táncos produkciók, dalok, 
versek és színjátékok elevenedtek meg a 
színpadon. A műsorszámokat az ének-
karosok fellépése színesítette. A szüle-
tésnapi gála a Valahol Európában című 
musical nagysikerű dalával zárult. 

Két igazgató
Az intézmény 1961 októberében nyitot-
ta meg kapuit. A Csepel Vas- és Fém-
művek dolgozóinak növekvő létszáma, 
az újonnan kerületbe költözők magas 

aránya indokolta az iskola létrehozá-sát. 
A Szárcsában a kezdetektől pezsgő és 
színes élet folyt: szakkörök, sportver-
senyek, kirándulások, táborok, ünnepé-
lyek tarkították a hétköznapokat.

Vígh Krisztina és Kapuvári György a 
Szárcsa iskola jelenlegi és egykori igaz-
gatója nagy örömmel és lelkesedéssel 
készültek az ünnepi programra. Még a 
gálaműsor előtt beszélgettünk velük. 

Kapuvári György közel húsz évig töl-
tötte be az iskola igazgatói posztját. Bár 
budapesti születésű, Szombathelyen vé-
gezte a középiskolát, majd a Berzsenyi 
Dániel Tanárképző Főiskola testneve-

lés-matematika szakán szerzett diplo-
mát. Egy-egy évet Dukán és Gyékénye-
sen tanított, majd 1976-ban a Szárcsa 
iskolában kapott munkát. Bár az iskola 
meghatározó ponttá vált az életében, 
1986 és ’88 között a Csikó sétányon lévő 
általános iskola kötelékében folytatta a 
tanítást. A szíve azonban visszahúzta, 
és két év kitérő után ismét a Szárcsában 
folytatta. 1996-tól igazgató lett. „Nagy 
ugrás volt ez az életemben. Sokat készül-
tem rá, úgy érzem, hogy jól sikerült a 
váltás, igazgatóként harmonikus, jó kap-
csolatot alakítottam ki a kollégáimmal, a 
tanulókkal és a szülőkkel is. Ugyanakkor 
igyekeztem megfelelni a kihívásoknak, az 
új feladatoknak is” – mondta Kapuvári 
György, aki bár már nyugdíjas, de aktív 
életet él. Hat unokája van, hetente há-
romszor visszajár az iskolába. „Nyugodt 
szívvel vonultam nyugdíjba, mert láttam, 
jó kezekbe kerül az iskola. Az intézmény 
ötvenéves jubileumát az én igazgatósá-
gom alatt ünnepeltük. Az évforduló al-
kalmából könyv is megjelent, az önkor-
mányzat is segítette a méltó ünneplést.”  

Vígh Krisztina 2015 óta az iskola veze-
tője, földrajz-testnevelés szakos tanár. 
Ezer szállal kötődik az intézményhez, 
hiszen itt töltötte általános iskolai éve-
it, később pedig hivatását is itt gyako-
rolta. A Szárcsa pályája meghatározó 
helyszíne. Ahogy fogalmaz, nagy nyu-
galommal, békességgel lát rá az iskolá-
ra, olyan, mintha mindennap hazajön-

ne. „Igazgató úrral gyakran felidézzük, 
sokat nevetünk azon, hogy 1976-ban 

együtt kezdtünk a Szárcsában, csak 
más-más szerepkörben, én akkor men-
tem első osztályba. A gyerekkoromat 
Csepelen töltöttem, és bár már hosszú 
idő óta Törökbálintról járok be, de a 
szülői ház a párhuzamos utcában van, 
így csak át kellett sétálnom. Örülök, 
hogy ennek a hivatásnak valamennyi 
lépcsőfokát végigjárhattam, hogy tanít-
ványból napközis nevelő, majd testneve-
lés és földrajztanár, osztályfőnök lettem, 
de a diákönkormányzatban is vállaltam 
feladatot. Úgy gondolom, hogy az igaz-
gatói megbízás jókor jött. Hiszek ab-
ban, hogy egy-egy szakmán belül időről 
időre meg kell újulni, fontos, hogy más 
területeken is kipróbáljuk magunkat. Az 
új feladathoz rengeteg segítséget, hihe-
tetlen támogatást, sok-sok szabadságot 
kaptam igazgató úrtól és az egész tan-
testülettől is.” • PE

Hat évtized, hatvan program

Megújuló iskolák 
A Csepeli Gyermek-
sziget Program kere-
tében ‒ a bölcsődék és 
óvodák után ‒ a kerü-
leti iskolák felújítása is 
elkezdődött 2020-ban. 
A Herman és Mátyás 
iskolák után most a Ka-
tona iskolára került sor. 
„Folyamatosan zajlik 
a munka. A polgár-
mesteri program kere-
tében, önkormányzati 
forrásból kívül-belül 

megújul a Katona Jó-
zsef Általános Iskola.  
A Csepeli Gyermekszi-
get Program részeként 
minden iskolát (is) fel 
fogunk újítani” ‒ írta 
Facebook-bejegyzésé-
ben Borbély Lénárd 
polgármester.

A Katona iskola felújítása 
kész lesz az új tanévre

Vígh Krisztina és Kapuvári György Közös faültetés az iskola kertjében

A gálaműsort a Királyerdei Művelődési Házban tartották

fotó: Tóth Viktória

fotó: Tóth B
eáta
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Ötvenedik születésnapját ünnepelte 
május 16-án a Szivárvány Tagóvo-
da. Az intézményt a Csepel Vas- és 
Fémművek építtette a gyárban dol-
gozó családok gyermekeinek ellá-
tására 1972-ben. A jubileumi ün-
nepségen részt vett Borbély Lénárd 
polgármester, Morovik Attila alpol-
gármester, Hirholczné Faragó Tünde, 
a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda 
intézményvezetője, Szűcsné Gál Etel-
ka intézményvezető-helyettes, Gajdos 
Viktória tagóvodavezető, Kohári Márta 
SNI-ellátásért felelős intézményveze-
tő-helyettes, Szántó Tiborné szakmai 
tanácsadó és Hermanné Laboncz 
Etelka koordinációs tanácsadó.

Az ünnepi köszöntőket követően a je-
lenlévők időkapszulában helyezték el a 
jövőnek szóló üzeneteiket. Az ünnep-
ség az óvodások műsorával folytató-
dott, majd a születésnapi sütemény el-
fogyasztásával és játékkal zárult. 
 
Fejlesztés, integráció, 
elkötelezett munka
Gajdos Viktória a Szivárvány Tagó-
vodában kezdte a pályáját 1993-ban. 
Óvodapedagógusként, majd óvodaveze-
tő-helyettesként, két éve pedig tagóvo-
da-vezetőként dolgozik. Vezetői teen-
dői mellett nagy örömmel foglalkozik 

továbbra is a gyerekekkel, óvónőként 
is részt vesz az intézmény életében. 
„Nagyon szeretem ezt az óvodát, olyan, 
mintha a második otthonom lenne” – fo-
galmaz. A Szivárvány Tagóvoda 2018 
óta sajátos nevelési igényű (SNI) gye-
rekek integrációját is ellátja. „Kezdet-
ben csak egy-egy autizmus spektrum-
zavarral küzdő gyermeket fogadtunk, 
mára azonban sokat bővült, fejlődött 
az ellátás, munkánkat gyógypedagógus 
és gyógypedagógiai asszisztens is segí-
ti” ‒ mondta Gajdos Viktória. Jelenleg 
102 gyermek jár az intézménybe, öt 
csoportban folyik a nevelés. „Összesen 
kilenc SNI-s gyereket látunk el, csopor-

tonként két főt. A csoport-
létszámot úgy alakítottuk ki, 
hogy az érintett gyermekek 
megfelelő ellátását, fejleszté-
sét, integrációját biztosítani 
tudjuk. Nagy kihívás volt ez 
az óvoda számára, hisz pe-
dagógusaink korábban nem 
találkoztak sajátos nevelési 
igényű gyerekekkel, de remek 
képzést, felkészítést kaptunk. 
Nálunk csapatmunka folyik, 
közösen döntünk, megbeszél-
jük a fejlesztőfoglalkozások-
kal kapcsolatos terveket, le-
hetőségeket. A csoportokban 
kéttanáros modell működik. 
Amíg az óvónő a gyerekek 
többségével foglalkozik, ad-

dig a gyógypedagógus a sajátos nevelési 
igényű gyermekeket segíti abban, hogy 
bekapcsolódjanak, részt vegyenek a fog-
lalkozásokon. Ez a modell nagyon jól 
működik, sikeresebb, hatékonyabb az in-
tegráció” ‒ tette hozzá Gajdos Viktória. 

Arról kérdezve, intézményvezetőként 
mit szeretne megvalósítani, milyen 
programokra helyezne nagyobb hang-
súlyt, kiemelte: a digitális eszközök 
térnyerése a mozgásszegény életmód 
miatt fontos cél, hogy a mozgásfej-
lesztési programot még komplexebbé 
tegyék, de egyre inkább fókuszba, elő-
térbe kerülnek az érzelmi intelligenci-

Ötvenéves a Szivárvány Tagóvoda
ÓVODA ÓVODA

át fejlesztő játékok is. A kutyás terápi-
át a szülők és a gyerekek is örömmel 
fogadták, nagy sikere volt. A program 
nemcsak az állatok iránti szeretetről, 
bánásmódról szól, hanem a mozgás és 
a szociális képességek fejlesztéséről is.

Üzenetek, kívánságok
Az ünnepségen a kerek évforduló alkal-
mából az óvoda dolgozói és a gyerekek 
időkapszulában helyezték el üzeneteiket, 
gondolataikat a jövő generációi számára. 
És hogy Gajdos Viktória  mit kíván az 
elkövetkező ötven évre? „Mi szerencsés 
helyzetben vagyunk, hiszen két fiatal kol-
légánk is van, de kevesen választják ezt 
a pályát, kevés az óvodapedagógus. Ez 
a szép hivatás hullámvölgybe került. Azt 
kívánom, hogy a sok nehézség után szak-
mailag, erkölcsileg újra elismert, megbe-
csült legyen a magyar óvodapedagógia, 
hisz magas színvonalú, innovatív munkát 
végzünk, rengeteg kiváló szakember dol-
gozik a pályán.” • Potondi Eszter

CsepelenSZOMBA
T

ÖSSZETARTOZÁS HÁZA – TRIANON EMLÉKKIÁLLÍTÁS 
16.00–24.00
1214 Budapest, Erdősor utca 33. I T.: 310 0118
e-mail: osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu

Fellépők többek között: Felméri Péter humorista, 
a Dirty Slippers zenekar, Kokányok néptáncegyüttes, 
Csepeli Öregtáncos Együttes, Magyar Szablyavívó Iskola

Kísérő programok: tárlatvezetések, könyvbemutató, 
hagyományos mesemondás, szablyavívás kipróbálása, 
ismerkedés a rovásírással

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
18.00–24.00
1213 Budapest, Szent István út 230. I T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Ízelítő a programból: zenés máglyagyújtás, szalonnasütés, 
a MikiNiki és a Csinibabák zenekar fellépése, 
tűzzsonglőr-show, „felfedező túra” a múzeumban,  élőszobor 
performance, mesejáték és további gyermekprogramok 

Kiállítások: Csepel és a gyár története, Királyerdei Tájház, 
Gloria Victis – 1956 emlékezete a világban vándorkiállítás, 
tárlatok a Tamariska-domb alatti óvóhelyen

A rendezvények teljes programja rövidesen olvasható a csepel.hu oldalon,  illetve a Csepeli Hírmondó
június 15-i számában.  A csepeli programokon való részvétel ingyenes. A fővárosi Múzeumok Éjszakája 

karszalagok aznap mindkét helyszínen megvásárolhatók.A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Királyerdei
Művelődési Ház

Óvoda- és bölcsődeudvarok 
A Csepeli Gyermeksziget Program keretében megújultak a bölcsőde- és 
óvodaudvarok: ez Borbély Lénárd polgármester programjának egyik fon-
tos pontja volt. A felújítások 2019 végére befejeződtek, 2020-ban az isko-
lák megújulása kezdődött el. Az óvodafelújítások utolsó állomása a Fenyves 
óvoda volt 2019 végén. 

Videó:

Borbély Lénárd polgármester és Hirholczné 
Faragó Tünde az óvodai ünnepségen

fotó: Tóth Beáta
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A borongós idő ellenére sokan láto-
gattak ki az idei csepeli gyermeknap-
ra, ahol mesés élmények, izgalmas 
játékok, színpadi programok várták 
a gyerekeket. A nagyszabású csalá-
di rendezvénynek a Puli sétány adott 
otthont, a programon több száz csa-
lád vett részt.  

A sétányon kalandozva
A Puli sétány valódi mesesétánnyá ala-
kult május utolsó vasárnapján. A gye-
rekek izgalmakkal és kihívásokkal teli 
utat járhattak be. Az élmények hét hely-
szín köré csoportosultak. A Búfelejtő 
parkban körhinta, kisvasút, vízibicikli 
szórakoztatta a gyerekeket. Az Apraja-
falva sátorban a legkisebbeknek játék-
kuckót rendeztek be, és kipróbálhatták 
a mini ugrálóvárat is. A Művészetek és 
alkotók világában a kreativitásé volt a 
főszerep. Sokféle kézműves-foglalko-
záson próbálhatták ki ügyességüket a 

gyerekek. Lehetett ékszert, színes ho-
mokképet, rögtönzött festményt készí-
teni, papírsárkányt hajtogatni, de ha 
valaki kedvet érzett rá, egy rövid időre 
jelmezbe is bújhatott. 

A Tudomány és jövő dimenziójában töb-
bek között bűvésziskola, robotika várta 
az érdeklődőket, de több helyszínen le-
gózni is lehetett. A népi játszótér, a pó-
nilovaglás és az állatsimogató az egyik 
legnépszerűbb helyszínen, a Mesefalu- 
ban egyesültek. A Játéköröm-sziget kü-
lönlegessége az volt, hogy a Csepeli 
Rendőrkapitányság két munkatársával 
társasjátékozhattak a gyerekek. A Bátor-
ságpróbán pedig a legmerészebbeknek 
egy sárkány szájába kellett benyúlniuk 
és kitalálniuk, milyen tárgyakat találnak. 
Az idei program igazi újdonsága, külön-
legessége volt az ország legnagyobb lég-
vára, ahol egész nap nagy volt a nyüzsgés, 
de regisztráció után a helikopter-szimu-

látorba is sokan beültek. A kincskereső 
játék is sok izgalmat tartogatott, de az 
íjászkodást is szívesen kipróbálták a gye-
rekek. A lufibohóc és az arcfestés igen 
kedvelt volt, de a gólyalábasok mókázása 
is sok derültséget okozott.

Zene, tánc, mese, illúzió
A gyermeknap színpadi produkciói is 
igen változatosak, sokszínűek voltak. 

Fellépett az Island Rock, Tibus és a 
hintaló együttes, de a gyerekek meg-
nézhették a Hamupipőke mesemusi-
calt, a Dog Dancing Iskola kutyatánc- 
produkcióját, egy remek hiphoptánc-
előadást, valamint Major Eszter és 
barátai koncertjét is. Hajnóczy Soma 
kétszeres bűvészvilágbajnok műsora 
a gyerekek és a felnőttek körében is 
nagy sikert aratott.

Aki a mesesétány hét helyszínéből leg-
alább ötöt kipróbált, és a hétpecsétes 
titok lapon ezt igazolni tudta, sorso-
láson vett részt, ahol játékokat, mozi-, 
illetve strandbelépőt nyerhetett. A ren-
dezvényt ezúttal is a Csepeli Városkép 
Kft. munkatársai szervezték, az önkor-
mányzat támogatásával. A programra 
Borbély Lénárd polgármester is kiláto-
gatott. • Potondi Eszter

Gyereknapi 
bemutató 
a tűzoltóknál 
Több száz gyerek és az őket kísérő fel-
nőtt látogatott el a csepeli tűzoltóság 
Katona József utcai laktanyájába május 
29-én, ahol a tűzoltók megtartották a 
hagyományos gyermeknapot. Az el-
múlt két évben ez elmaradt a járvány 
miatt, éppen ezért most a szokásosnál 
is nagyobb volt az érdeklődés. Az érke-
zőket öt turnusban, óránként engedték 

be a laktanyába. A vendégeket Pistai 
Ferenc tűzoltó őrnagy, a csepeli tűz-
oltóság megbízott parancsnoka fogad-
ta. A gyerekek mindent megnézhettek: 
sisak, kámzsa, védőkabát, védőnadrág, 
csizma, kesztyű, légzőkészülék, bon-
tóbalta, kötelek. Egy átlagos védőfel-
szerelés legalább ötven kilót nyom. A 
hétköznapokban szinte nincsen olyan 
nap, hogy ne riasztanák a csepeli ka-
tasztrófavédőket. Mennek tüzet oltani, 
de ott vannak a balesetek helyszínein, 
katasztrófák elhárításain, vízből men-
tések esetén, veszélyes fák kivágásá-
nál, és még akkor is, amikor túlsúlyos 
beteget kell elszállítani egy házból.

SZABADIDŐ SZABADIDŐ

Tószegi-Faggyas Katalin férjével 
és két gyermekével, Dalmával és 
Patrikkal érke-
zett a ren-
dezvényre. 
„Nagyon 
jó a han-
gulat, sok 
ismerőssel 
találkoztunk. 
A gyerekek is jól 
érzik magukat, kipróbálták az 
ugrálóvárat, a kézműveskedést,  
a kincskeresést, de a népi játszó-
teret is nagyon kedvelték. Mindig 
szívesen jövünk a kerületi progra-
mokra, rendezvényekre.”

Varga Péter 
három gyer-
mekével, 
Norinával, 
Nándival 
és Nikivel 
látogatott 
ki a prog-
ramra. A gye-
rekek örömmel mutatták gyer-
meknapi ajándékaikat. Ahogy 
mesélték, szívesen próbálták 
ki az arcfestést, a kincskere-
sést, a legkisebbnek, Nikinek a 
Hamupipőke musical is nagyon 
tetszett.

Baksa-Novák 
Károly és 
Veronika 
négy gyer-
mekükkel, 
Fülöppel, 
Mirjámmal, 
Sebestyénnel 
és Benjáminnal érkeztek, ötödik 
gyermekük ezúttal nem tartott 
velük. „A legkisebbeknek a kis-
vasút, a körhinta tetszett legin-
kább, de a mesemusical is lekö-
tötte figyelmüket. A nagyobbak 
az óriás légvárban érezték jól 
magukat. Az arcfestést valameny-
nyien kipróbálták, a vattacukor 
pedig ráadás volt.”

Játék, kaland, élmény 
a csepeli gyermeknapon

fotó: Hajdú Ágnes és Tóth Beáta
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A Csepel Utánpótlás Spor-
tegyesület szervezésében 
családi sportnapot tartot-
tak az egyesület Hollandi 
úti sporttelepén. 

Révész Dániel, a Csepel 
Utánpótlás Sportegyesület 
elnöke elmondta, az ovis Bo-
zsik-program keretében tar-
tott rendezvény célja az volt, 
hogy a szülők is betekintést 
nyerhessenek az egyesület 
munkájába, megismerkedje-
nek az edzőkkel, és lássák a 
gyermekeikben rejlő tehet-
séget. „A Magyar Labdarú-

gó Szövetség előírása, hogy 
az Ovifoci programban részt 
vevő egyesületeknek tavasz-
szal négy olyan rendezvényt 
kell szervezniük, ahol az óvo-
dások együtt focizhatnak. Az 
ezt megelőzőeket hétköznap 
tartottuk, kétszer a Laurencz 
László Sportcsarnokban, a 
harmadikat pedig már a Hol-
landi úti sporttelepen, de ott 
a szülők csak mint nézők ve-
hettek részt. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy negyedik alkalom-
mal hétvégére tesszük az ese-
ményt, hogy több szülő is el 
tudjon jönni az eseményre.”

Sok felnőtt nemcsak a pálya 
széléről figyelte gyermekét, 
hanem be is álltak focizni. 

Az egyesület Hollandi úti 
sporttelepén ugyanis két pá-
lyán lehetett mérkőzéseket 
játszani: az egyiken a gye-
rekek a felnőttek ellen, míg 
a másikon vegyes összeté-
telben focizhattak. Ezen-
kívül többféle ügyességi és 
mozgáskoordinációs feladat 
is várta a legkisebbeket. A 
programon tíz óvoda óvo-
dásai vettek részt, össze-
sen mintegy negyvenen. A 
gyerekek érmet és emlék-
lapot kaptak ajándékba. A 
rendezvényre kilátogatott 
Borbély Lénárd polgármes-
ter is. 

Az egyesület minden ked-
den 18 és 19 óra között a 
Hollandi úti sporttelepen 
közös edzésre várja az óvo-
dás korú gyerekeket. • LG

Családi sportnap: ovis 
foci, közös programok

EGYHÁZI ÉLET

Jézus Krisztus 
jó katonája
38 Péter így válaszolt: „Térjetek meg, 
és keresztelkedjetek meg valamennyien 
Jézus Krisztus nevében, bűneitek bo-
csánatára, és megkapjátok a Szentlélek 
ajándékát. 39 Mert tiétek ez az ígéret és 
gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik tá-
vol vannak, akiket csak elhív magának az 
Úr, a mi Istenünk.” (ApCsel 2, 38)

Pünkösdöt nem véletlenül hívjuk az 
egyház születésnapjának! Hiszen a pün-
kösdi események, és a Szentlélek kitöl-
tetése nélkül nem jött volna létre az első 
Krisztust követő egyház! Az is kiderül 
igénkből, hogy megtapasztalható jelei is 
vannak a Szentlélek munkájának. A Lé-
lek először belül munkálkodik. A belső 
jel tehát az a fajta megváltozás, ami ál-
tal a szívünk-lelkünk újul meg. Ennek 
a belső megújulásnak aztán természete-
sen megvannak a külső jelei is. Például 
ilyen jel a közösség csodája! A külön-
féle emberek egyetértésének a csodája! 
Hiszen akkor, amikor Péter apostol bi-
zonyságot tett Jézusról, a bábeli nyelv 
zűrzavarának az ellenkezője ment vég-
be. Mert a Szentlélek csodája által pün-
kösdi egyetértés van! Amit hallottak a 
tanítványok bizonyságtétele nyomán, 
azt a saját nyelvükön értették! Az Isten 
ajándékával, az Ő Lelkével töltődtek 
meg! A mindennapi nehézségeinkből, 
harcainkból és pörgésünkből tud és akar 
kiemelni minket az ünnep üzenete. Iste-
nünk egy ajándékozó Isten! Többet tud 
adni, mint amit mi várhatunk! Miénk is 
ez az ígéret! Ne mondjuk erre, hogy ez is 
csak egy ígéret a sok közül! Hiszen amit 
Isten ígér, az be is teljesedik! Indítson 
minket is Isten Lelke, hogy naponként 
újra meg újra feltegyük ezt a kérdést: 
Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? 
Mi a te akaratod? Kérjük mi is az ének 
szavaival: „Jövel mihozzánk is, részeltess 
ajándékodban, lakozzál mibennünk, mint 
élő templomaidban”.
Kósa Márk János református beosztott lelkész

Málik Irén Ferenczy Noémi-díjas 
textilművész kiállítása május 19-én 
nyílt meg a Csepel Galériában. Má-
lik Irén tősgyökeres csepeli, már az 
édesanyja is itt született. Nagyszü-
lei az 1920-as években telepedtek 
le Csepelen: nagyapja kubikosként, 
később kőművesként dolgozott. Az 
egyszerű, írástudatlan munkásem-
bernek – aki később megtanult írni 
és olvasni – nagyszerű kézügyessége 
volt. Ahogy egy korábbi interjúban 
Málik Irén lapunknak elmondta, va-
lószínűleg tőle örökölte a tehetséget: 
„gyönyörű állatfigurákat faragott a 
gyerekeknek, de a hangja is jó volt.” 
Azt is megtudtuk tőle, hogy a szövés 
folyamata sokszor nem csak előre, 
hátrafelé is halad. „Fejtek is, ha nem 
úgy alakul a kép, ahogy megálmod-
tam” – meséli.  Munka közben leg-
szívesebben régi kabaréjeleneteket 
hallgat kazettáról, de az operettek, 
kuplék világa is közel áll hozzá. „Ma 
is nehezen válok meg bármelyik da-
rabtól. Bár festő szakon végeztem 
a gimnáziumban, de egzisztenciális 
okok miatt a szövés mellett döntöt-
tem, s ezt egyáltalán nem bántam 
meg. Dolgoztam az egykori híres ma-
gyar textilgyárakban: három évig a 
Magyar Posztógyár tervezője voltam, 
1978-tól a Soproni Szőnyeggyár-

nak terveztem modern és klasszikus 
szőnyegeket, majd a Szombathelyi 
Lakástextil Vállalat iparművészeként 
szőnyeg-, bútorszövet- és takaróter-
vezéssel is foglalkoztam. A textil mint 
anyag közel áll hozzám, alaposan 
megmunkálva mindig egy újabb kár-
pit születik belőle. Ezért is kedvelem a 
szövést. Amíg élek, dolgozni fogok” – 
mondta a textilművész, aki 2013-ban 
Csepel Örökség díjat kapott.  

A kiállítás július 9-éig nézhető meg 
a Csepel Galériában (Csete Balázs 
u. 15., tel.: 278-0711) hétköznapo-
kon 8 és 16 óra között, pénteken 
előzetes bejelentkezéssel. 

Csodás kárpitok között

Legszebb 
konyhakertek
Csepel önkormányzata ‒ csatlakozva 
a Magyar Örökség díjas országos 
programhoz ‒ ismét meghirdeti A 

legszebb konyhakertek versenyt. 
Jelentkezési határidő: június 15-e. 

Nevezési kategóriák: balkon, mini 
(10‒50 nm), normál (50 nm felett), 
közösség, zárkert1 (zöldség), zárt-
kert2 (gyümölcs), zártkert3 (zöldség 
és gyümölcs). Eredményhirdetés 
szeptember 17-én. Jelentkezési lap 
kérhető és leadható a polgármeste-
ri hivatalban (Szent Imre tér 10.). 
Információ: Gaál-Molnár Kinga, 
+36-1/427-6100/135-ös mellék; 
gaal.mk@budapest21.hu 

Jelentkezési lap: 

Málik Irén textilművész

fotó: Tóth Beáta
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Óriási érdeklődés mellett rendezték 
meg a Csepeli Strandfürdő területén 
a Családi Sportnapot, amelyen több 
mint harminc csepeli sportegyesület 
és számos program várta az érdek-
lődőket. 

Mára hagyománnyá vált, hogy a kerü-
letben működő sportegyesületek min-
den évben bemutatkoznak a csepeliek-
nek. A rendezvény házigazdája most 
idén először a Csepeli Strandfürdő volt, 
sokkal nagyobb területen, így még több 
sportolási lehetőséggel, mint korábban. 

A rendezvény célja, hogy mozgásra 
invitálja a családokat, népszerűsítse az 
egészséges életmódot, és egész napos, 
felhőtlen kikapcsolódást nyújtson. 
Az egyesületek összesen 36 standdal, 
több mint harmincféle sportággal vár-
ták a mozogni vágyókat, tehát szinte 
valamennyi sportággal meg lehetett 

ismerkedni. A népszerű labdajáté-
kokkal (labdarúgás, kézilabda, kosár-
labda, strandröplabda, asztalitenisz) 
éppúgy, mint a különböző világverse-
nyekről Csepelnek rendre aranyérme-
ket hozó küzdősportokkal (birkózás, 
kick-box, ökölvívás, karate). A strand 
medencéi remek lehetőséget kínáltak 
a kajak-kenu, az evezés, a búvárkodás 
és az aquafitnesz iránt érdeklődőknek, 
emellett a gyerekek kötélhúzásban, 
zsákbanfutásban és célbadobásban 
is összemérhették tudásukat. A sát-
raknál az egyesületek vezetői, edzői 
örömmel láttak mindenkit, készsége-
sen válaszoltak minden felmerülő kér-
désre. A legtöbb standnál folyamato-
san nagy létszámú gyerekhad kísérte 
figyelemmel a bemutató edzéseket. 
A szervezők – a csepeli önkormány-
zat és a Csepeli Öttusa és Vízi Sport 
Egyesület – nem változtattak azon a 
jól bevált gyakorlaton, hogy az egye-

sületek nemcsak a saját standjaiknál, 
hanem a nagyszínpadon is népszerű-
síthették sportágaikat. 9-től 14 óráig 
félóránként más-más egyesület tartott 
bemutatót, a gyakorlatokba bárki be-
kapcsolódhatott. 

Révész Dániel, a Csepel Utánpótlás 
Sportegyesület elnöke kérdésünkre el-
mondta, standjuknál folyamatos volt az 
érdeklődés, sokan többször is visszatér-
tek focizni, kipróbálni a pontgyűjtő-há-
lót vagy a teqballasztalt. „Találkoztunk 
olyan gyerekkel is, akik még nem járnak 
egyesületbe, de biztos vagyok abban, 
hogy közülük párat viszontlátunk majd 
az edzéseinken. Beszéltünk olyan szü-
lőkkel is, akiknek a gyerekei más egye-
sületben fociznak, de érdekelte őket, ho-
gyan zajlanak nálunk az edzések. Egész 
nap boldog, önfeledten sportoló gyere-
keket láttunk, ezért már megérte meg-
szervezni ezt az eseményt.” A Laurencz László Sportcsarnokban 

május 18-a és 21-e között rendezték 
meg az utánpótlás ökölvívók Magyar 
Kupáját, amelyen a Csepeli Szaba-
didő SE bokszolói szerepeltek a leg-
eredményesebben. 

Négynapos sporteseménynek adott ott-
hont a Laurencz László Sportcsarnok, 
ahol hazánk legjobb fiatal ökölvívói 
mutatták meg tudásukat. Illés Zoltán, 
a Csepeli Boksz Klub elnöke kérdé-
sünkre elmondta, a tavalyi Budapest 
Bajnokság és a férfi felnőtt vb-váloga-

tó után Csepel másodszor tudott jeles 
sporteseményt rendezni. „Ez a legna-
gyobb utánpótlástorna, hiszen itt száll-
nak ringbe a legtöbben. Az ifjú ökölví-
vók számára azért különösen fontos ez 
a megmérettetés, mert kvalifikálhatják 
magukat az előválogatóba, amellyel a 
válogatottba való bekerülést vívhatják 
ki maguknak” – mondta Illés Zoltán, 
aki köszönetet mondott az önkormány-
zat és a csepeli polgármester támoga-
tásának, egyben reményét fejezte ki, 
hogy jövőre is Csepel lehet a verseny 
házigazdája. A versenyt mind a négy 

nap nagy érdeklődés mellett rendezték, 
és az internetes közvetítésbe is sokan 
bekapcsolódtak. 

Közel háromszáz versenyző
283 versenyző húzott kesztyűt és 58 ka-
tegóriában hirdettek győztest. A 65 klub 
közül összetettben a legeredményesebb 
egyesület a Csepeli Szabadidő SE – Hal-
Ker-KirályTeam bokszolói lettek, akik 
16 aranyat, 4 ezüstöt és 1 bronzérmet 
szereztek. 

A verseny társrendezői a Magyar Ököl-
vívó Szakszövetség, a Csepeli Boksz 
Klub és a Csepeli Szabadidő SE voltak, 
a fővédnök Borbély Lénárd polgármes-
ter, aki a rendezvényt megnyitotta. A 
rendezvényen részt vett dr. Bajkai Ist-
ván, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség 
elnöke, Tóth Zsuzsanna, a szövetség 
főtitkára és Turbucz Gábor, a budapesti 
szövetség elnöke. 

Lapzártánk után érkezett a hír: Veres 
Roland, a HalKer-KirályTeam sporto-
lója bronzérmes lett a jereváni ökölvívó 
Európa-bajnokságon. • LG

A Csepeli Öttusa VSE a tornatermük 
előtti területen tartott sportfoglalkozá-
sokat. Ki lehetett próbálni a vívást, a 
lézerlövészetet, a reakcióidő fejleszté-
sére szolgáló játékos sportszert, illet-
ve a Ninja Warrior akadálypályáit. A 
strand területén a Csepeli Öttusa VSE 

szervezésében bonyolították le a Ma-
gyar Öttusaszövetség két- és háromtu-
sa Magyar Kupa fordulóját is. Az úszás, 
futás, illetve lövészetből álló verseny-
számokra az U-10-15-ös korosztályból 
összesen 29 egyesület vett részt. Még 
Erdélyből is érkeztek versenyzők Cse-

pelre. Pataki Zoltán, a Csepeli Öttusa 
VSE elnöke kérdésünkre elmondta, 
sikeresnek értékeli a rendezvényt, és 
reményét fejezte ki, hogy a sportnap ál-
landó helyszíne a Csepeli Strand lesz, 
amely minden szempontból ideálisnak 
bizonyult. • LG

SPORT SPORT

Családi Sportnap a strandon

Csepeli bokszolók sikere az utánpótlástornán

Egy legenda Csepelen
A versenyen részt vett Gedó György (73), a Ma-
gyar Ökölvívó Szövetség szakfelügyelője is. 
Gedó György a magyar ökölvívás nagy legendája, 
az 1972-es müncheni olimpia bajnoka, kétszeres 
Európa-bajnok, s bár nem a Csepelben, hanem 
a Vasasban versenyzett, gyakran megfordult a 
kerületünkben. „Jól emlékszem arra, hogy a hat-
vanas és a hetvenes években rendszeresen jártam 
csapatbajnoki mérkőzésekre Csepelre! Erős csa-
patuk volt a csepelieknek akkor. Itt bokszolt Nagy 

Laci, aztán Fehér Misi, aki 1969-ben országos 
bajnok volt könnyűsúlyban, és évekig a váloga-
tott keret tagja. Én papírsúlyban versenyeztem, 
ebben voltam a legjobb. Győztem Csepelen is, 
egyetlen ellenfelemet sem vettem félvállról. Pálya-
futásom alatt összesen 597 mérkőzést vívtam és 
586-ot megnyertem. Hatvanhat éve vagyok ben-
ne az ökölvívásban, és most sem hagyom abba 
a munkát, hanem tanítom, nevelem a fiatalokat. 
Csepelen a későbbiekben is sűrűn rendeztek ököl-
vívó-versenyeket, komoly sportélet folyt a kerület-
ben” ‒ mondta lapunknak. 

Videó a családi 
sportnapról:

Képek: 

Gedó 
György

fo
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fotó: Tóth Beáta
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Élmények galaxisa

Csillagtelepen

Programok

Filmnézés a Kultik Csepel Moziban, 
élményfestés, KRESZ-park, vadaspark 
látogatás, csillagvadászat, sok-sok játék, 
utolsó nap záró buli
A programváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

Időpontok

Június 27 - július 1., 8-16 óra között

Július 11-15., 8-16 óra között

A részvétel díjtalan, napi háromszori
étkezést biztosítunk.

Jelentkezés emailben:
radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A program a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú,
Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű 
projekt keretében valósul meg.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A program a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú,
Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű 
projekt keretében valósul meg.

Játék és hagyomány
tábor

Élmények a Szabó Magda Közösségi Térben
Nyári tábor 7-11 éveseknek

Programok: 
Korongozás, népzene, 

íjászat, sólyomröptetés, 
kirándulás a Gárdonyi Géza 

emlékházba, Dinnyésre a 
Várparkba és sok játék 

A programváltozás jogát fenntar�uk!

Időpontok: 
2022. július 18-22., 8-16 óra közö�
(Jelentkezési határidő: 2022. július 8.)

2022. augusztus 1-5., 8-16 óra közö�
(Jelentkezési határidő: 2022. július 22.)

A részvétel díjtalan,
napi háromszori étkezést biztosítunk.

Jelentkezés emailben:
szm.iroda@csepelivaroskep.hu

MŰVÉSZETI ÉLMÉNYTÁBOR
MŰVÉSZET – TÁBOR – ÉLMÉNY

ITT A HELYED!  AHOL KIBONTAKOZHATSZ 
ÉS MEGMUTATHATOD EGYÉNISÉGED
Nem szükséges rajzi, sem festészeti tapasztalat! 
Csupán alkotókedved, együttműködő hozzáállásod 
és vidámságod hozd magaddal!

A TÁBOR SZELLEMISÉGE ÉS PROGRAMJAI:
Óriási élményfestés a művészet sokszínű eszközével, 
közös és egyéni alkotások különféle technikákkal, 
rajzi trükkök játékosan! Közösségépítő kreatív szabadtéri 
játékok, utazás a mesék világába, beszélgetés, 
relaxáció, feledhetetlen sportprogram, 
folyamatos játék és sok más 
kreatív program. 

A  részvétel 6-12 éves csepeli 
lakcímmel rendelkező 

gyermekek számára ingyenes.
Létszám: 20-30 fő.

Időpont: 2022 június 27 - július 1.
Helyszín: Sport-, Szabadidő- 

és Rendezvényközpont  
Csepel, Hollandi út 8.

Regisztráció: 
csgyalapitvany@gmail.com

A tábor tartalmaz minden 
programot az alkotásokhoz 

szükséges anyagokat, 
a napi négyszeri étkezést, 

naponta friss gyümölcs, 
ásványvíz biztosítását, 

a felejthetetlen élményt.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A program a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú,
Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű 
projekt keretében valósul meg.

  Csepeli 
 Gyermekekért
Alapítvány

A Csepeli Gyermekekért Alapítvány
szervezésében

PROGRAM

A LÉTESÍTMÉNY A HIDEGHÁBORÚ IDEJÉN, AZ 1960-AS ÉVEKBEN – HÁBORÚ VAGY KATASZTRÓFA ESETÉRE – 
 A MENTÉSI FELADATOK VEZETÉSI KÖZPONTJAKÉNT ÉPÜLT CSILLAGTELEPEN.

SAJÁT ÁRAMFEJLESZTŐVEL, LEVEGŐSZŰRŐVEL, VÍZNYERŐ-BERENDEZÉSSEL, IRÁNYÍTÓVAL,
LABORRAL ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEKKEL RENDELKEZIK, MELYEK EREDETI ÁLLAPOTUKBAN MARADTAK FENN.

CÍM: 1214 BUDAPEST, TEJÚT UTCA 12.

BEJELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:
RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ • 1214 BUDAPEST, VÉNUSZ U. 2.

TEL.: 278-2757 • E-MAIL: RADNOTIMUVHAZ@CSEPELIVAROSKEP.HU • WWW.CSEPELIVAROSKEP.HU

SÉTA A MÚLTBA
2022. JÚNIUS 18., 10 ÉS 11:30 ÓRÁTÓL

A PROGRAM INGYENES, DE ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

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/

Lélektől 
lélekig
Vezér Viktória
koncer�e

2022. június 18., 
szombat, 16.00 óra
Szabó Magda 
Közösségi Tér

Brahms: Scherzo az FAE szonátából

Hacsaturjan: Adagio a Spartacus c. bale�ből

Csajkovszkij: Souvenir d’un lieu cher op.42
Medita�on
Scherzo
Melodie

Saint-Saëns: Introduc�on & Rondo 
capriccioso op.28

Zongorán közreműködik:

Sakai Yumiko

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

V. CSEPELI ORIENTÁLIS TÁNCFESZTIVÁL GÁLA: június 11-e, 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: Június 11-e, 
szombat 10.00, június 17-e, 18.30..Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291
Szenior örömtánc: Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges.) 
Szerda 11 óra. Vezeti: Almási Judit: 06-30-729-2152
Nyugdíjas hölgyek tornája: Ízületi mozgáshatárok növelése, izomzsugoro-
dások mérséklése, a törzs és az alsó végtagok izomzatának erősítése 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

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: június 4., 11., 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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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

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK 

2022. június 3-a, 10 óra: (minden hónap első péntekje): Kerekítő Manós Mondókás Móka 
0-3 éveseknek. Játékos foglalkozás Farkas Katalin óvodapedagógussal 

2022. június 15-e 17 óra: EZ(O)KOS klub. Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó, 
numerológus várja beszélgetésre a régi és új érdeklődőket. A téma: Sorsunk a nevünkben.

A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR CSEPELI FIÓKKÖNYVTÁRAINAK 
NYÁRI NYITVATARTÁSA:  

Sétáló utcai Könyvtár (II. Rákóczi F. 106.) 
Tel.:276-3512  e-mail: fszek2101@fszek.hu

2022. augusztus 8-19-ig: zárva. Nyitás: 2022. augusztus 22-én, 12 órakor. 
2022. június 27-től szeptember 3-ig csökkentett nyitvatartás: hétfő, szerda: 12-18 óráig, 
kedd, csütörtök, péntek: 10-16 óráig, szombaton: zárva.

Királyerdei Könyvtár (Szent István út 230.) 
Tel.: 277-5278; e-mail: fszek2103@fszek.hu

2022. július 4-29-ig: zárva. Nyitás: 2022. augusztus 1-én, 13 órakor.

Vénusz utcai könyvtár (Vénusz u. 2.) 
Tel.: 276-8953; e-mail: fszek2105@fszek.hu 

2022. augusztus 1-26-ig: zárva. Nyitás: 2022. augusztus 29-én, 13 órakor. 

Dokumentumok online hosszabbítása: https://fszek.hu/. 
Nyitvatartási időben telefonon és e-mail útján is lehetséges.

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

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!

Nyári tánchét Bettinával (napi 120 perces foglalkozás 9 és 11 óra között. Balett, 
drámajátékok, népi gyermekjátékok, streching, meglepetések. Foglalkozásvezető: 
dr. Halmainé Ágoston Bettina neveléstudomány szakos bölcsész, tánc- és óvodape-
dagógus. Helyszín és időpontok: Csepeli Munkásotthon. Július 11–15.; Július 18–22.  
Ár: 25 000 forint. (25 százalékos testvérkedvezmény). Jelentkezés: +36 30 408 2180; 
email: bettina.agoston@ gmail.com

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

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Június 14-e, 16 óra: A ’80 éves –Csillag László  és Egry Artúr irodalmi estje. Közreműkö-
dik: Bertók Nikolett, Katona Mária ének, Szöllősi Dávid ének, mandolin. Műsorszerkesztő: 
Lengyel Géza költő.

GALÉRIA 21 
Június 2-a, 16.30: 10 év–100 kép. 10 éves a Tamariska Táncműhely. Kiállításmegnyitó. A 
kiállítás megtekinthető július 1-ig. 

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 Mun-
kásotthon/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 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. 

REJTVÉNY

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. június 10.

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 15-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A május 18-i skandináv rejtvény nyertese: Orsulák Kata. A gyerekrejtvény nyertese: Demjén Bence. Nyereményüket átvehetik szerkesztő-
ségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: strandfürdő
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1. Lábbelik

2. Felütés közepe!

3. Az alagsornál is mélyebben van

4. Majdnem iker!

5. …mösz (apró szemét, porcica)

6. Nagyon hosszú, üreges, nyitott végű henger

7. Park bútorán

8. Fonalból ruhadarabot, pl. sálat készít

9. Külső ellentéte

10. VII

11. … és kvártély (ellátás és szállás)
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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 matolcsi.attila@ezavilag.hu e-mail címen fényképes 
önéletrajzzal lehet, illetve az alábbi telefonszámon  06-20-
500-4096 délután 13 óráig.________________________________________ 
PESTERZSÉBETEN vas- és radiátortelepre raktáros 
munkatársat keresünk azonnali kezdéssel. Jelentkezés: 
06-30-487-7879 

KIADÓ INGATLAN________________________________________ 
Kis-Dunához közel 50 m²-es házrész kiadó. 
Tel: 06-20-886-8195  

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. Tel: 
06-20-264-7752 ________________________________________ 
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással. Tel: 06-30-
422-1739 ________________________________________ 
FESTÉS- mázolás. Lakások, lépcsőházak, üzletek, kőműves 
javítással. Gyors kezdés. Tel: 06-30-568-6255 Kovács Gergely

SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-le-
rakás. 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________________________________________ 
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással. 
Tel: 06-30-422-1739 ________________________________________ 
REDŐNY, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése garanciával! 
Ajándék szúnyogháló minden megrendeléshez! Kerületi re-
dőnyös. Tel: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 ________________________________________ 
LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték, pince, padlás ürítése, 
rakodással, kihordással. Hulladékszállítási engedéllyel ren-
delkezünk. 06-30-703-0518  

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

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok készpénzért: bútort, 
könyvet, festményt, porcelánt, kerámiát, bizsut, híradás-
technikát, bakelitlemezt, szerszámokat, horgászati cikke-
ket, konyhai eszközöket, papírrégiséget, numizmatikát, 
arany-ezüst-bronz tárgyakat. Díjtalan kiszállással, kiemelt 
áron! Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949, 06-1-466-8321, 
pinterregisegek@gmail.com________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 ________________________________________ 
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhul-
ladékot vásárolok. A kiszállás díjtalan. Tel: 06-30-461-7759

ÉLETJÁRADÉK________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne megbízható, leinformál-
ható vállalkozó, Aradi Lászlóné, Zsuzsanna: 06-1-285-4808, 
06-30-240-4056

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!

HIRDETÉS HIRDETÉS

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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Pesterzsébeti üzletünkbe 
ELADÓ munkatársat keresünk.

Jelentkezését a 
nemeth.istvan@sebokestarsa.hu címre vagy 

a +36-30/487-7879 telefonszámon várjuk
fizetési igény megjelölésével.

Az ideális jelölt középfokú szakirányú végzettséggel, 
épületgépészeti területen szerzett tapasztalattal, 

jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, 
önállóan képes dolgozni és döntést hozni.
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APRÓHIRDETÉSEK   

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

címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 

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.
Gondolkodott azon, hogy máshol 
komissiózzon? 
Szeretne új szakmát? 
Egyetért azzal, hogy ma a logisztika 
a legbiztonságosabb iparág? 
Ha bármelyikre igen a válasz, akkor 

a FIEGE Kft.-t keresi!

Most nyílt, új, fejlődő, 
modern raktárunkba 

Raktáros komissiózókat 

keresünk 
3313 -as jogosítvánnyal, 
ha nincs, akkor beiskolázzuk. 
2 műszakos, folyamatos munkarend, 
emberközpontúság, biztos háttér, fejlődés, 
nagy súlyú termékek komissiózása is

Szigetszentmiklós, M0-s mellett
(BKV-val megközelíthető)

rk11@hr.fiege.hu
+36 30 474 9003
https://karrier.fiege.hu/jobs/
Raktaros-komissiozo

Jelentkezzen most!

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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Csatlakozz hozzánk alap- vagy középfokú végzettséggel!
 
 
 

CAFETERIA
13. HAVI FIZETÉS
JELENLÉTI PRÉMIUM
TELJESÍTMÉNY PRÉMIUM
50%-OS MŰSZAKPÓTLÉK
MAGÁN EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
CÉGES KONDITEREM
INGYENES PARKOLÓ
ELŐRELÉPÉSI LEHETŐSÉG

JUTTATÁSAINK

Jelentkezz telefonon, vagy add le önéletrajzodat a portán: 
 +36307866798,  1238 Bp. Helsinki út 105.

karrier.vasut@knorr-bremse.com

ÁLLÁSAINK

RAKTÁROS
CNC GÉPBEÁLLÍTÓ

SZERVIZ SZERELŐ
BETANÍTOTT GYÁRI MUNKA

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
SZERSZÁM RAKTÁROS

SZERELDEI AUDITOR
MINŐSÉGELLENŐR

FÉKRENDSZER SZERELŐ
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NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

9:00 ÓRAKOR: MEGEMLÉKEZÉS A BÉKE TÉRI TRIANON EMLÉKMŰNÉL

DÉLUTÁN: SZÍNES PROGRAMOK AZ ÖSSZETARTOZÁS HÁZÁBAN

CSEPEL NAPJA 
19:30 ÓRÁTÓL NAGY FERÓ ÉS A BEATRICE KONCERT A SZENT IMRE TÉREN

KERTMOZI
20:30 ÓRÁTÓL A CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN

SZENT ISTVÁN NAP
A DARU-DOMBON

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA CSEPELEN 

18:00 – 24:00 ÓRÁIG: KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL

16:00 – 24:00 ÓRÁIG: ÖSSZETARTOZÁS HÁZÁBAN

NYÁRKÖSZÖNTŐ KONCERT

18:00 ÓRAKOR A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

JÚNIUS 4.
SZOMBAT

JÚLIUS 18.
HÉTFŐ

AUGUSZTUS 6.
SZOMBAT

AUGUSZTUS 20.
SZOMBAT

JÚNIUS 25.
SZOMBAT

JÚNIUS 14.
KEDD

SZABADTÉRI MOZI 
21:00 ÓRÁTÓL A CSEPELI SZURKOLÓI ARÉNÁBAN

JÚLIUS 9.
SZOMBAT

CSALÁDI HAJÓKIRÁNDULÁS

10:00 – 15:00 ÓRÁIGJÚLIUS 2.
SZOMBAT

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

WWW.CSEPEL.HU/NYARIPROGRAMOK

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ELŐZETES 

REGISZTRÁCIÓ 

SZÜKSÉGES

ELŐZETES 

REGISZTRÁCIÓ 

SZÜKSÉGES

NYÁRI PROGRAMOK 

CSEPELEN MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A RENDEZVÉNYEKRE A BELÉPÉS INGYENES!


