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Koszorúzások a Béke téri 
Trianon-emlékműnél 
Százkét évvel ezelőtt írták alá a triano-
ni békediktátumot, aminek következ-
tében Magyarország elveszítette terü-
letének kétharmadát. Az Országgyűlés 
2010-ben fogadta el azt a törvényt, 
amely június 4-ét a nemzeti összetar-
tozás napjává nyilvánította. Ezen a na-
pon országszerte megemlékezéseket 
tartanak. Csepelen a Béke téri Tria-
non-emlékműnél helyeztek el koszorút 
Csepel elöljárói, a pártok, egyházi és 
civil szervezetek képviselői, valamint 
magánszemélyek. Emlékező beszédet 
mondott Borbély Lénárd polgármester. 
 
Egyebek közt arról beszélt, hogy „a 
trianoni békediktátum aláírása nekünk, 
magyaroknak elsősorban gyásznap. (…) 
Vajon lehet-e ünnepelni?  A válasz az, 
hogy igen. Méltósággal ünnepelhetjük 
azt, hogy a megpróbáltatások és áldo-
zatok hosszú korszaka után mégsem 
győzedelmeskedtek a nemzetellenes 

erők. Ma Magyar-
országon többség-
ben vannak azok, 
akik felfedezték, 
hogy a magyarsá-
got nem az önké-
nyesen meghúzott 
politikai határok 
jelentik. Azt ünne-
pelhetjük, hogy ma 
Magyarországon 
többségben van-
nak azok, akik fon-
tosnak tartják ma-
gyarságukat. És 
bízom benne, hogy 
Csepelen is több-
ségbe kerültünk 
ezzel a gondolko-
dással” ‒ hangsú-
lyozta. A további-
akban szólt arról, 
hogy Magyaror-
szág egyre erő-
sebb, amióta felis-
merte a nemzet és 
a nemzeti össze-

tartozás erejét. Mi magyarok felismer-
tük, hogy csak magunkra és egymásra 
számíthatunk. Az elmúlt években nagy 
sorskérdésekben a magyarok mindig 
összezártak. A polgármester így foly-
tatta: „Mindenkinek el kell végeznie a 
feladatát a saját helyén. Nekünk Csepe-
len, a felnövekvő generáció nevelésében 
és a számukra történő értékmegőrzés-
ben van kulcsfontosságú szerepünk. Ab-
ban, hogy továbbadjuk nekik a reményt 
a magyarság egységének megőrzé-
sé-ben.” A beszédet követően Rozsnyói 
Roland, a Trianon emlékezete pályázati  
verseny vers- és prózamondó kategóri-
ájának különdíjasa szavalt egy verset. 

Végül koszorút helyezett el az emlék-
műnél a csepeli önkormányzat nevében 
Borbély Lénárd, valamint Ábel Attila, 
Morovik Attila és Pákozdi József alpol-
gármesterek; a Történelmi Egyházak 
Lelkészi Köre, a Fidesz–KDNP, a Le-
het Más a Politika képviselői és Kovács 
Dávid Attila független képviselő. Őket 

követte a Csepeli Ukrán Önkormány-
zat, a Csepeliek a Csepeliekért Egye-
sület, a Közösen Csepelért Lokálpat-
rióta Egyesület tagjainak, valamint a 
kerületi szervezetek és magánszemé-
lyek koszorúzása.  

Kiállítás, vers- és dalest 
az Összetartozás Házában 
Pontosan egy éve, a nemzeti összetar-
tozás napján nyílt meg az Összetarto-
zás Háza – Trianon Emlékkiállítás az 
Erdősor utcában, s az eltelt év alatt 
számtalan színes és ismeretterjesztő 
programmal várták az érdeklődőket. 
Ezúttal a trianoni megemlékezésekről 
szóltak a műsorok, bemutatók. Idősza-
ki kiállítás keretében válogatást mutat-
tak be a Trianon emlékezete című kép-
zőművészeti pályázat alkotásaiból. Két 
turnusban tartottak zenés, verses tár-
latvezetést a Baross Imre Artistaképző 
Intézet Előadó-művészeti Szakgimná-
zium színinövendékei, akik a kiállítás 
termeit körbejárva idézték fel a Tria-
nonnal kapcsolatos eseményeket.  
 
Nagy sikerrel mutatták be Császár An-
gela Jászai-, Érdemes és Kiváló Művész 
és Nagyváradi Erzsébet színművész 
előadásában közös vers- és dalestjü-
ket Asszonyok, akik otthon maradtak 
címmel. Zongorán kísért Fekete Mária. 
A bő egyórás előadásban Császár An-
gela versekkel és prózai szövegekkel, 
Nagyváradi Erzsébet ismert sanzonok-
kal idézte fel az első világháború fáj-
dalmas eseményeit. Az asszonyok szin-
tén áldozatai voltak a háborúnak, akik 
egyedül maradtak otthon, és remény-
kedve várták haza férjüket, szerelmü-
ket, apjukat, fiaikat. 

A két színművésszel az előadás után 
váltottunk szót. 

„Közös vers- és sanzonestünk ötletét 
az adta, hogy a Várkert Bazárban első 
világháborús kiállítás nyílt. A darabot 
is ott adtuk elő első alkalommal. A da-
lokat még Nádasdy Kálmán, a Szín-
ház- és Filmművészeti Főiskola egy-

kori rektora tanította be. Az előadás 
verses, szöveges részét folyamatosan 
bővítettük új dokumentumokkal, újság-
cikkekkel, versrészletekkel és dalokkal. 
Így egészült ki a trianoni fájdalmas 
eseményekkel, amelyek máig hatnak 
aktualitásukkal” – mondja Császár 
Angela. „Amikor megnéztem az első 
világháborús kiállítást, rögtön men-
tem Angelához, aki a tanárom is volt, 
hogy ebből készítsünk közös vers- és 
dalestet. Ő adta a verseket és prózai 
szövegeket. Vele és Fekete Máriával az 
ismeretségünk húsz évre nyúlik vissza, 
mert egy társulatban, a Pesti Magyar 
Színházban játszottunk. Az előadást 
2016 óta többször és több helyen be-

mutattuk, sok meghívást kapunk” ‒ te-
szi hozzá Nagyváradi Erzsébet. 

Nyári terveikről kérdezve Császár An-
gela a kerékpározást említi. „Talán 
Ausztriába is elmegyek, oda is bicikli-
vel. És természetesen unokázok.” Nagy-
váradi Erzsébetnek ez volt a nyár előtt az 
utolsó előadása. „Azt remélem, hogy a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem első 
évfolyamán tanuló kisfiam hazajön, és 
kicsit együtt lehetünk. Ő ugyanis Pesten 
van, én Dunaharasztin lakom. Rengete-
get dolgozik, ezért ritkábban láthatjuk 
egymást.” • Cs. A. 

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

A nemzeti összetartozás napja Csepelen

A kárpátaljai Beregszászra május 31-
én a csepeliek újabb adománya indult 
el, amit Borbély Lénárd polgármester 
és munkatársai vittek el. „A csepeli 
önkormányzat ismét több tonna alap-
élelmiszert és vizet vitt Beregszászra, 
amire nagy szükség is volt, hiszen a 
kinti adománykészletek jelentősen ki-
fogytak” – írta a közösségi oldalán a 
polgármester. Borbély Lénárd elláto-
gatott a Bethlen Gáborról elnevezett 
magyar iskolába, ahol ‒ több más 
helyszín mellett ‒ menekültszállót 
alakítottak ki a városban. „Az isko-
la igazgatónője és kollégái páratlan 
helytállást tanúsítanak, óvják és ellát-

ják az oda érkező gyerekeket, anyuká-
kat, időseket. A férfiakat eközben pe-
dig folyamatosan besorozza az ukrán 
állam, és elviszik őket a háborúba” – 
írja. A polgármester tolmácsolta Bab-
ják Zoltán, beregszászi polgármester 
köszönetét és háláját a csepeliek felé. 
„Beregszász Budapest testvérvárosa, 
és pontosan tudják, hogy ránk, csepeli-
ekre, továbbra is számíthatnak” – tette 
hozzá Borbély Lénárd, aki arra kér 
mindenkit, hogy az adománygyűjtést 
folytassuk és továbbra is segítsünk. 
Egyúttal megköszönte a magánsze-
mélyek, civil szervezetek és a cégek 
önzetlen segítségét és felajánlásait.

Újabb segítség Beregszásznak

A Trianon emlékezete képzőművészeti 
pályázat alkotásait is megnézhették a látogatók

Nagyváradi Erzsébet és Császár Angela
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Az idei pedagógusnapon kimagasló 
oktató-nevelő tevékenységük elisme-
réseként szakmai díjakat vehettek át 
a kerületünkben dolgozó tanítók, ta-
nárok, óvodapedagógusok. A peda-
gógusnapot éppen hetven éve, 1952. 
júniusában rendezték meg itthon elő-
ször. Azóta hagyomány, hogy június 
első vasárnapján köszöntik az okta-
tásban, köznevelésben dolgozókat.  

Az állami kitüntetéseket idén a Pesti 
Vigadóban adtak át. Kimagasló óvoda-
pedagógiai munkájáért, illetve a peda-
gógusképzésben végzett tevékenysége 
elismeréseként Brunszvik Teréz-díjban 
részesült Hirholczné Faragó Tünde, 
a Csepeli Csodakút Egyesített Óvo-
dák intézményvezetője. Az oktatásban 
végzett hosszú kiemelkedő munkájáért 
Trefort Ágoston-díjat vehetett át Tor-
ma Béláné, a Herman Ottó Általános 
Iskola pedagógusa. Kiemelkedő hatá-
sú oktatási-nevelési-gyógypedagógiai 
munkájáért, illetve a pedagógiai gya-
korlatot segítő kiemelkedő tudományos 
tevékenysége elismeréseként Apáczai 

Csere János-díjban részesült Atanaszov 
Ferenc Endre, a Herman Ottó Általá-
nos Iskola pedagógusa és Szrjeborni 
Ervinné, a Katona József Általános Is-
kola tanítója. 

Dél-budapesti pedagógusnap 
a Nemzeti Színházban
Elismeréseket adtak át a dél-budapesti 
pedagógusnapon is a Nemzeti Színház-
ban. A regionális szintű pedagógusnapot 
immár harmadik alkalommal rendezték 
meg. Az eseményt 2019-ben hívta életre 
a Dél-budai, a Dél-pesti és a Külső-pesti 
Tankerület, hogy szakmai szervezetként 
méltó és igényes programmal ünnepel-
jék mindazokat, akik hosszú évtizedek 
óta a katedrán állnak, áldozatos okta-
tó-nevelő munkát végeznek.
 
Magas szakmai tudása, az angol nyelv 
népszerűsítése iránti elkötelezettsége, 
kiemelkedő kerületi munkaközösség-
vezetői munkájáért, Dél-Budapest Köz-
nevelésért elismerésben részesült Ko-
vácsné Taksás Ildikó, a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola tanára. Magas szintű 

szakmai munkájáért Dél-Pest Közne-
velésért elismerést vehetett át Kondor 
Ágnes, a Szárcsa Általános Iskola pe-
dagógusa.

Gyémántdiplomát adtak át a Budapesti 
Felsőfokú Tanítóképző Intézet jogutód-
ja nevében Földi Jánosné számára.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzata polgármesteri kitüntetést ka-
pott modellértékű vezetői munkájáért: 
Kohári Márta gyógypedagógus, SNI-
ellátásért felelős intézményvezető-he-
lyettes és Kovács Tóth Katalin tagóvo-
davezető. Óvodapedagógusi munkája 
elismeréseként: Szeleczkiné Lőrinc Er-
zsébet és Mériné Deák Margit óvoda-
pedagógus. Esélyteremtő pedagógu-
si tevékenységéért: Majoros Viktória 
gyógypedagógus és Földi Mária logopé-
dus. Az ünnepségen köszöntötték azokat 
a díjazottakat is, akik állami kitüntetést 
vehettek át a Pesti Vigadóban. 

Átadták a Bárczy István-díjakat
A fővárosi pedagógusnap alkalmából 
Bárczy István-díjakat adtak át. Az el-
ismerést kerületünkből Mezei Virág, 
a Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
Család- és Gyermekjóléti Szolgála-
tának szakmai vezetője kapta. Virág 
elhivatottsága, szakmai tudása, em-

pátiája példaértékű. Közösségépítő 
tevékenysége, vezetői munkája kima-
gasló. „2013 októberében kezdtem meg 
családgondozói munkám a Humán Szol-
gáltatások Igazgatóságánál. 2017-től 
lettem a Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat vezetője. A szakmai tevékenysé-
günk koordinálása, irányítása mellett a 
családok gondozása továbbra is fontos 
része a munkámnak. Szeretem a hiva-
tásom, így nagyon megtisztelő, jó érzés 
és egyben nagyon nagy kitüntetés, hogy 
átvehettem ezt a díjat.” • P.E. 

Állami, tankerületi 
és fővárosi elismerések  
pedagógusnapon

Atanaszov Ferenc, a Herman Ottó 
Általános Iskola tanítója
A nevelés, az oktatás mellett tanórán 
kívüli foglalkozásokkal teszi színe-
sebbé, gazdagabbá az iskola életét. A 
pályán eltöltött idő alatt folyamatosan 
képezte magát. A társastáncoktatással 
a hasznos szabadidő-eltöltés mellett 
új utat nyitott a tehetséggondozás te-
rületén. Táncpedagógusként megala-
pította a Csepel Kupát és a Csepel 
Táncfesztivált, amely nemzetközi 
versennyé nőtte ki magát. „…1983 
óta dolgozom a Herman Ottó Általá-
nos Iskolában, a tanév végén megyek 
nyugdíjba, összesen ötven év szolgálati 
idő után. Pedagógus család vagyunk, 
feleségem és felmenőim között is töb-
ben a tanári hivatást választották. Az 
Apáczai-díj meglepett, nem számítot-
tam rá. Megható, jó érzés volt átvenni 
az elismerést, mely tekinthető a szak-
mai életutam lezárásának is. Szeptem-
ber elsején születtem, ezen a napon fe-
jezem be a munkám és vonulok vissza.”

Hirholczné Faragó Tünde, 
a Csepeli Csodakút Egyesített 
Óvoda intézményvezetője
Létrehozta és kialakította az intéz-
ményvezetést, mely támogatja a cse-
peli tagóvodák működését, az önálló 
arculatuk megtartását, a pedagógiai 
munka folyamatos fejlődését, a tag-
óvoda-vezetők mentorálását. Példaér-
tékű szakmai felkészültsége, hivatás-
tudata, lelkiismeretes munkavégzése 
támogatja az intézményvezetés és 
tagóvodák minőségi szakmai munká-

ját, sokoldalú fejlesztését. „Felemelő 
érzés, hogy pedagógusnap alkalmá-
ból Brunszvik Teréz-díjat vehettem 
át a Vigadóban, hiszen ez szakmai 
életutam elismerése, megkoronázá-
sa. A díj kapcsán hálával tartozom és 
szeretnék köszönetet mondani vala-
mennyi vezetőtársamnak, a pedagó-
gusoknak, hiszen ez közös érdem is. 
Minden szervezet élére kell egy vezető, 
aki összehangolja, irányítja a munkát, 
de ahhoz, hogy jó teljesítményt nyújt-
sunk, nélkülözhetetlenek a kollégáim. 
Közösen dolgozunk azért, hogy a cse-
peli gyerekek ellátása a jelen pedagó-
gushiány mellett is megvalósuljon. A 
köszöntés is megható volt a Nemzeti 
Színházban, Borbély Lénárd polgár-
mester úr adta át a díjat. Édesanyám 
is jelen lehetett, és együtt ünnepelhet-
tünk ezen a szép napon.”  

Torma Béláné, Erzsike, a Herman 
Ottó Általános Iskola tanítója
A pedagógusközösség fontos tagja, 
tapasztalatával, értékes észrevételei-
vel útmutatást ad a fiatalabb generá-
ció számára. Folyamatosan megújuló 
szakmai felkészültségét, az iskola 
iránti elkötelezettségét jelenlegi és volt 
tanulói, szülők és kollégák is ismerik, 
elismerik. „Nagy örömmel vettem át a 
Trefort Ágoston-díjat, váratlanul ért ez 
a megtiszteltetés, nem számítottam az 
elismerésre. Nagyon jó érzés, hogy a 
munkámat elismerik, fontosnak tartják. 
36 éve vagyok a pályán, nagyon sze-
retem ezt az iskolát, jó itt dolgozni. A 
hosszú évek során összetartó közösség 
kovácsolódott, ahol mindenki a legjobb 
tudása szerint teszi a dolgát, de közben 
figyelünk egymásra, segítjük, tiszteljük 
a másik munkáját.”

Hirholczné Faragó Tünde, 
Atanaszov Ferenc  
és Torma Béláné

Hirholczné Faragó Tünde, Kohári Márta, Szeleczkiné Lőrinc 
Erzsébet, Borbély Lénárd polgármester, Kovács-Tóth Katalin, 

Mériné Deák Margit, Majoros Viktória és Földi Márta Mezei Virág
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A májusi képviselő-testületi ülésen el-
fogadott új rendelet értelmében 2022. 
július 1-jétől a magánterületen kivágott 
fákat pótolni köteles a tulajdonos – a 
gyümölcsfák és a 4 cm-nél vékonyabb 
törzsű fák kivételével –, a magánterüle-
ten történő kivágások esetén pedig elő-
zetes engedélyt kell kérni a polgármes-
teri hivataltól. Az élet-, egészség- vagy 
vagyonvédelmi okból történt kivágást 
ugyanakkor be kell jelenteni 3 napon 
belül. Lehetőség van pénzbeli megvál-
tásra, amit az önkormányzat zöldterü-
leti fejlesztésekre fordít.

A kérelemhez, bejelentéshez szükséges 
formanyomtatványok az önkormány-
zat honlapján elérhetők. A kivágáshoz  
szakértői vélemény is szükséges, a 
jegyző továbbá ilyen esetekben a fás 
szárú növény pótlására kötelezi az érin-
tettet. A pótlás helyszíne elsősorban az 
adott magánterület, másodsorban pedig 
– ha erről így nyilatkozik – a kötelezett 
másik XXI. kerületi magánterülete.

Fontos tudnivalók
Fapótlás során az újonnan ültetett fák 
együttes törzsátmérőjének el kell érnie 
a kivágott fa törzsátmérőjét, ha viszont 
a kivágásra élet-, egészség- vagy va-
gyonvédelmi, illetve növényegészség-
ügyi okból van szükség, akkor csak a 
kivágott fák számával egyező meny-
nyiségű fát kell ültetni. Cserje esetén 
a kivágott cserje által borított területtel 
azonos méretű területen kell a cserjét 
pótolni. A kötelezett a kivágást köve-
tő egy éven belül lesz köteles a növény 

pótlásáról gondoskodni, cserje ese-
tében továbbá három éven belül kell 
biztosítani a legalább azonos területi 
borítást. A pótlás teljesítését a polgár-
mesteri hivatal ellenőrzi.

Ha a pótlásra nincs megfelelő terü-
let, vagy ha a kötelezett a pótlást nem 
megfelelően teljesíti, a jegyző a pót-
lás pénzbeli megváltására kötelezi. A 
pótlás mértéke a törzsátmérővel szá-
mított fapótlások esetén 4 centiméte-
renként, a darabszám szerint számított 
fapótlási kötelezettség esetén pedig 
darabonként 63 500 forint. Cserje ese-
tén a megváltási összeg négyzetméte-
renként, kis növekedésű cserje esetén 
31 750, közepes növekedésű cserjénél 
63 500, míg nagy növekedésű cserje 
esetében 95 250 forint.

A pótlás és a megváltás mértéke kap-
csán különös méltánylást érdemlő ese-
tekben a kötelezettség csökkentésére is 
van mód. Amennyiben azonban a ki-
vágásra jogellenesen (például engedély 
nélkül) kerül sor, akkor az újonnan ülte-
tett fák együttes törzsátmérőjének a ki-
vágott fa törzsátmérőjének háromszoro-
sát kell majd elérnie, cserje esetén pedig 
az addigi terület kétszeresét. Jogellenes 
kivágásnak minősül a növény pusztulá-
sához vezető egyéb károsítás is.

Zöldterületek védelme
Az új szabályokkal a kerület lakosságá-
val együtt sokat tehetünk a környezet 
nagyobb fokú védelme érdekében. A 
fentiekhez hasonló önkormányzati sza-
bályok egyébként eddig már a közterü-
letekre is léteztek, az új magánterületi 
szabályok lényegében ezekkel párhuza-
mosan érvényesülnek a jövőben. A pót-
lásokkal folyamatosan biztosíthatjuk a 
zöldterületek védelmét és megújítását, 
a befizetett megváltási összegeket pe-
dig az önkormányzat a közterületeken 
és más közhasználatú területeken meg-
valósuló zöldfelület-fejlesztési felada-
tokra használja majd fel.

Magánterületen is pótolni kell a kivágott fákat

Formanyomtatvány:

Támogatás 
nyílászárócserére
A májusi testületi döntés értelmében 
új támogatási formát vezetett be a 
csepeli önkormányzat rászorulóknak. 
Június 5-étől legfeljebb 200 ezer fo-
rintig nyílászáró cseréjéhez ad támo-
gatást a hivatal. Fontos tudni, hogy a 
támogatás az éves költségvetési ren-

deletben meghatározott keret kime-
rüléséig, és csak  a kivitelezés meg-
valósulásának igazolását követően 
nyújtható.  A kérelmeket szeptember 
30-áig lehet benyújtani a polgármeste-
ri hivatal családtámo-
gatási irodájánál sze-
mélyesen, az ott lévő 
formanyomtatványon. 
Részletek:

2022. június 30-án kizárnak közel 
250 utánpótlás korú csepeli focis-
tát a Csepel SC területéről, ameny-
nyiben nem igazolnak át a Csepel SC 
új sportszakosztályába. A Csepel FC 
felnőtt sportolóit hasonló sors fenye-
geti. Miközben a Csepel SC a kerületi 
sportegyesületek kizárását örömhír-
ként, összefogásnak nevezve jelen-
tette be, a Csepel Utánpótlás Sporte-
gyesület és a Csepel FC nyílt levélben 
fordultak Németh Szilárdhoz. 

„A Csepel F.C. SE kontraktusa 2022. 
június 30-án lejár, ezért el kell hagyni-
uk a központi sporttelepet, nem úgy a 
labdarúgóknak és edzőknek. Számukra 
a Csepel SC Alapítvány együttműköd-
ve a Csepel Torna Clubbal mind a jogi, 
mind pedig a gazdasági hátterét meg-
teremtette annak, hogy a továbbiakban 
is ott sportolhassanak, dolgozhassanak, 
ahol eddig, a Béke téren. Ennek csupán 
egyetlen technikai részlete lesz: átiga-
zolni a Csepel TC-be” – fogalmaz a 
Németh Szilárd alapítványa által meg-
vásárolt Csepel SC közleménye. A kap-
csolat megújítására ajánlat ugyan nem, 
ultimátum viszont érkezett a Csepel FC 
SE részére: kihátrálni a tavaly bejelen-
tett, 2022. július 1-től életbe lépő fúzi-
óból, amit a Csepel Utánpótlás Sporte-
gyesülettel kötöttek. 

A Csepel SC-nek a csepeli sportéletet 
kellene segítenie. Az állami támogatást 
legalábbis ehhez kapják. A sportpályá-
kat júliustól mégis csak az egyik legki-
sebb csepeli klub, a Csep-Gól FC spor-
tolói használhatják. Ők ígéretet tettek a 
megszűnésre, és a Csepel Torna Club 
néven létrejövő labdarúgó szakosztályá-
ba való átlépésre. Mindenki más akkor 
focizhat tovább a központi sporttelep pá-
lyáin, ha az önkormányzathoz is kötődő, 
Csepel legnagyobb fociklubját, illetve a 
többi klubot otthagyják, és átigazolnak 
Németh Szilárd új szakosztályába - ami 
a kerület legkisebb csapatai között lesz. 

Ők ezt nevezik összefogásnak – írta a 
történtekről a Csepel.info hírblog.

Németh Szilárd korábban 2,4 milliárd 
forintot kapott a kormánytól a Csepe-
li Birkózó Club otthonának megépí-
tésére. Amikor azonban elkészült a 
birkózócsarnok, a politikus a CSBC-t 
kiszorította otthonukból, és új birkózó 
szakosztályt alapított. Németh új bir-
kózó szakosztálya ennek ellenére se-
hol nincs a Magyar Birkózó Szövetség 
2021-es eredménylistáján.

A csepeli focistákat is kitiltották már 
egyszer a Csepel SC pályáiról. Akkor 
a polgármester és a csepeli sportolók 

kérésére engedték vissza őket. Az új 
szakosztály bejelentésével azonban el-
érkezettnek láthatják az időt arra, hogy 
leszámoljanak a legnagyobb csepeli 
utánpótlás csapattal. A bűnük vélhetően 
annyi, hogy az a csepeli önkormányzat 
is támogatja őket. Érdekesség, hogy az 
önkormányzat kérése ellenére se csepe-
li, se sportoló nincs a Csepel SC kurató-
riumában, vezetésében. 

Nyílt levelet írtak
A bejelentés után Märtz János, a Csepel 
FC SE elnöke és Révész Dániel, a Cse-
pel Utánpótlás Sportegyesület elnöke 
nyílt levelet írtak Németh Szilárdnak. 
• Csepel.hu

Csepel SC: több száz 
csepeli gyereket tilthatnak ki

fotó:  pixabay
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Június elsejétől új vezetője van a cse-
peli közterület-felügyeletnek: dr. Papp 
Antalt pályázat útján nevezték ki a 
szervezet élére. Előtte harminc éven át 
rendészeti igazgatási területen szerzett 
tapasztalatot különböző vezetői beosz-
tásokban. 2001-ben jelentős szerepe 
volt a tiszai árvíz, 2010-ben a vörös-
iszap-katasztrófa mentési és helyreállí-
tási munkálataiban. A hadtudományok 
kandidátusa fokozatot 1998-ban sze-
rezte meg, értekezésének témája: A ha-
tárőrség szerepe, helye a katasztrófák 
felszámolása során, különösen nukleá-
ris veszélyhelyzet esetén. 

Pályafutás, feladatok
A Kossuth Lajos Katonai Főiskola tüzér 
és pedagógiai szakát végezte el 1979-
ben, majd tizennyolc éven át szolgált 
a hadseregben. A Zrínyi Miklós Kato-
nai Akadémián 1989-ben kapta meg a 
diplomáját, utána ott tanított 1992-ig. 
A Határőrség Országos Parancsnoksá-
gán 1992-től 2000-ig dolgozott. 2000-
ben dr. Bakondi György vezetésével 
megalapították a katasztrófavédelmet, 
amelybe a polgári védelem és a tűzol-
tóság tartozott. Ekkor történt a nagy 
tiszai árvíz, amely komoly kihívás elé 
állította a katasztrófavédőket. „Sikerült 
megbirkózni a feladattal. Az árvíz által 
elpusztított épületek helyére a Makovecz 
Imre építészirodája által tervezett 1700, 

vadonatúj házat építettünk fel. 2010-
ben, amikor a vörösiszap tette tönkre 
a lakhelyeket, szintén új házakat épí-
tettünk” – mondja dr. Papp Antal, aki 
2007-ig főosztályvezetőként dolgozott 
a katasztrófavédőknél, majd nyugdíjba 
vonult. „A vörösiszap-katasztrófa ide-
jén reaktiváltak. Dr. Bakondi György 
titkársági vezetőjeként végeztem a mun-
kámat, s a MAL Zrt. állami felügyelője 
lettem. Egy évre rá hivatásos tűzoltó al-
ezredesként, 2012-től ezredesként szol-
gáltam. Közben elvégeztem az ELTE 
Jogi Továbbképző Intézet politológia 
szakát. Az elmúlt tíz év és öt hónap 
alatt az Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság Oktatási Központjának 
igazgatója voltam” ‒ teszi hozzá. 

Csepeli tervek
„Kész koncepciótervet állítottam össze, 
amikor megpályáztam a csepeli közte-
rület-felügyelet vezetői posztját. Ennek 
egyik része, hogy javítani kell a közterü-
let-felügyelők szaktudását az intézkedé-
seknél. Az állampolgároknak érezniük 
kell, hogy mi értük vagyunk. A problé-
másabb helyeken folyamatosan ott kell 
lennünk: a Szent Imre téren, a piacon, 
a strandon, a sétálóutcán, az iskolák 
környékén. Fontos szempont, hogy a 
bejelentéseket szakszerűen, gyorsan 
oldjuk meg, és mindig tájékoztassuk a 
bejelentőt a megtett intézkedésekről. 
Szintén lényeges a környezetvédelem, az 
élhető környezet megteremtése. Együtt-
működésre törekszem a rendőrséggel, 
polgári védelemmel, polgárőrséggel, 
de legfőképpen a lakókkal. A napokban 
előfordult, hogy a kalózhajós játszótérre 
bemásztak nagyobb gyerekek, és a pol-
gárok egyből a polgármestert értesítet-
ték. Hasonló esetekben minket hívjanak 
bizalommal. Járőreink reggel 6-tól este 
10 óráig járják a kerületet, 22 órától 
reggel 6-ig ügyeleti szolgálatot látunk 
el. Hívjanak minket a 06-1/278-0150-es 
központi számunkon, ha segítségre van 
szükségük! Mottónk: A mi tudásunk az 
önök biztonsága.” • Cs. A.   

Új vezető a közterület-felügyelet élén

fotó: Tóth B
eáta

„Sokáig lepusztult partszakasz jellemezte a Kis-Du-
na-partunkat a Daru-dombnál, ahol néhány éve a 
partra is csak körülményesen lehetett lejutni. A te-
rületet 2017-ben, mintegy 33 ezer négyzetméteren 
újítottuk fel a csepelieknek, 86 méteres ülőfalakkal, 
díszkivilágítással, gördeszkapályával, utcabútorok-
kal, a gyerekeknek csúszdával. Büszke vagyok erre a 
fejlesztésre, amivel nemcsak egy újabb közösségi teret 
hoztunk létre az itt élő családoknak, hanem egy újabb 
lépést tettünk előre, hogy megőrizzük a legnagyobb 
természeti kincsünket, a csepeli Kis-Duna-partot!”‒ 
írta Borbély Lénárd közösségi oldalán. 

Öt éve újult meg

Dr. Papp Antal

EGYHÁZI ÉLET

Lag B’Omer
A zsidóság egyik tavaszi ünnepe a Lag B’Omer, 
amelyet, ha szó szerint szeretnénk lefordítani, 
akkor az Omer számlálásának a 33 napját jelen-
ti. De mi is az az Omer? Az ókori Izraelben, a 
Peszách, az Egyiptomból való megszabadulás 
ünnepének a második napja volt az, amikor el-
kezdték az Omert számolni, ami magyarul szó 
szerint kévét jelent. Úgy számolták ezeket a na-
pokat, hogy naponta félretettek egy szál kalászt, 
és ha hét kalász összegyűlt, akkor azt kévébe, 
azaz Omerba kötötték. Ha pedig hét kéve gyűlt 
egybe, akkor ez jelezte a számukra, hogy eljött 
a Sávuot, a Hetek, vagyis az új kenyér ünnepe.

De akkor mi az a 33? Volt a zsidóságban egy 
kiváló bölcs rabbi, akit úgy hívtak, hogy Rab-
bi Akiva, feltehetőleg az i. sz. 50-ben született 
Jeruzsálemben. Nagyon szerény és alázatos 
ember volt, és ezzel a szerénységgel és az em-
berek felé nyújtott kedvességgel sok tanítványt 
vonzott maga köré. A legenda azt mondja, 
hogy több mint 24 ezer követője volt. Vélemé-
nyem szerint ez a szám a Facebook, a Tiktok 
és más hasonló közösségi alkalmazás esetében 
ma sem lenne rossz teljesítmény, pláne kétezer 
évvel ezelőtt. De visszatérve a történetünkhöz, 
bizony ez sok követő egy idő után túlságosan 
elbízta magát, és elfelejtették legfontosabbat, a 
szeretetet és a tiszteletet. Így amikor kitört egy 
nagy járvány, sajnálatos módon sokan meghal-
tak közülük. És ezen a napon, az Omer szám-
lálásának a 33. napján a járvány megszűnt, így 
lett ennek a napnak a neve Lag B’Omer. 

Tehát, nem véletlen, hogy a szeretet és a tiszte-
let a két legfontosabb szempont minden embe-
ri kapcsolatban. A szeretet tisztelet nélkül ve-
szélyes, összetörheti a másik embert, néha szó 
szerint. Tisztelni annyi, mint megérteni, hogy 
a másik személy nem a mi tulajdonunk, nem a 
mi tükörképünk és kiterjesztésünk. A tisztelet 
ott kezdődik, hogy megértjük a másik személyt, 
elfogadjuk annak egyediségét, és megtanuljuk 
összeilleszteni igényeinket az övével. A bibliai 
parancsolat így hangzik: „Szeresd felebarátodat, 
mint önmagadat”. De ha szó szerint fordítjuk, 
akkor azt jelenti „Szeresd felebarátodat, mert 
olyan, mint Te saját magad”
Totha Péter Joel főrabbi, BZSH Dél-pesti Körzet

Az elmúlt években egyre több 
a személyi sérüléssel járó bal-
eset történt a Széchenyi és Kas-
sai utca kereszteződésében. A 
csepeli önkormányzat szerette 
volna elérni, hogy az útszakaszt 
fenntartó Főváros egy jelzőlám-
pát helyezzen ki a keresztező-
déshez, ezzel kapcsolatban az 
önkormányzat meg is kereste a 
Budapest Közút Forgalomtech-
nikai Igazgatóságát. Lapzártánk 
idején érkezett a válasz. 

A Főváros szerint jelenleg sem-
mi szükség a jelzőlámpákra és 
forrásuk sincsen rá. Az elmúlt 
időszakban, a balesetek megnö-
vekedett száma miatt, több köz-
lekedésbiztonsági intézkedést 
hoztak az érintett területen (pl. 
záróvonal létesítése, előzési ti-
lalom, fluoreszkáló táblák kihe-
lyezése), ezek egyelőre még nem 
kerültek megvalósításra, de ennél 
többet nem kívánnak tenni. Terv-
ben van ugyanakkor, hogy fel-
újítják az útburkolati jeleket is, de 
hogy mikor, a levélből nem derül 
ki. Mint írják, a jelzőlámpához 
zebrát is kellene építeniük és 
számos engedélyt kell kérniük, 
ami csak „beruházási program” 
keretében valósulhat meg. A Fő-
város azonban, ahogy fogalmaz-

tak, rangsorolni kényszerül és az 
elkövetkezendő időszakban nem 
tervez ilyet Csepelen.

Hogy miért kevésbé fontos a 
Fővárosnak az itt élők biztonsá-
ga, mint más kerületekben, nem 
derült ki a levélből, azt azon-
ban valószínűleg ők nem tudják, 
vagy nem akarnak róla tudomást 
venni, hogy a Városházát egy 
miniszteri rendelet kötelezi jel-
zőlámpás kereszteződés kiépíté-
sére. A 41/2003. (VI. 20.) GKM 
rendelet ugyanis előírja: ahol a 
személyi sérüléses balesetek szá-
ma az útkereszteződésben és az 
attól számított 125 méteren belül, 
a csomóponti ágakon eléri vagy 
meghaladja a 3 baleset/év, vagy 
a 6 baleset/3 év értéket (annak 
ellenére, hogy minden egyéb in-
tézkedést megtettek ennek csök-
kentése érdekében), jelzőlámpás 
forgalomirányítást kell létesíteni. 
A személyi sérüléssel járó bal-
esetek számát a rendőrségtől ka-
pott statisztika igazolja.

Az ügy vége még messziről sem 
látszik, az azonban biztos, hogy 
a csepeli önkormányzat mindent 
megtesz a lámpás kereszteződés 
megvalósításáért, az itt élő közle-
kedők biztonságáért.

Nem lesz lámpa a baleset-
veszélyes kereszteződésben

Veszélyes útkereszteződés

fotó: Tóth Beáta
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A jelentkezés módja és a részvétel feltételei:
A hajókiránduláson való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, a szabad férőhelyek függvényében. 
Jelentkezési határidő: június 16–28. között. Jelentkezni a csaladihajokirandulas@csepelivaroskep.hu e-mail címen lehet. A hajókirándulásra 
csepeli lakcímkártyával rendelkező családokat várunk 3–11 év közötti gyermekeikkel közösen, legfeljebb két felnőtt (szülő, nagyszülő) kíséretében.

CSALÁDI 
HAJÓKIRÁNDULÁS

CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD

INGYENES

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Tisztelt Csepeli Családok!
Két év szünet után végre újra együtt lehetünk!

Önkormányzatunk nevében szeretettel meghívom Önöket 
idén nyári közös hajókirándulásunkra! A részvétel a csepeli 
családoknak ingyenes, a költségeket mi álljuk!

Teljes körű vendéglátással, felejthetetlen dunai panorámával, 
számtalan színes élménnyel várjuk Önöket. A legkisebbek 
számára gyerekprogramokkal, zenés műsorral, arcfestéssel, 
kézműves-foglalkozással és sok vidám meglepetéssel 
készülünk!

Jelentkezzenek időben és tartsanak velünk Önök is!

2022. JÚLIUS 16. (SZOMBAT)

JELENTKEZÉS: 2022. JÚNIUS 16–28. KÖZÖTT

TARTSANAK VELÜNK!

Hajokirandulas_CSALADI 209x1334 OK.indd   1 2022. 06. 13.   17:20

Változatos programokkal várják a 
Csepeli Napközis Táborban nyári va-
kációjukat töltő gyerekeket a nyolc 
héten át tartó turnusokban. Az idei év 
tematikája az európai országok köré 
csoportosul. A programokat még sport-
foglalkozások, szabadidős játékok és 
kirándulások is színesítik. 

A 27 fős létszámú csapatokra pedagó-
gusok felügyelnek. Munkájukat az ön-
kéntesség jegyében főiskolai hallgatók, 
kötelező közösségi szolgálatot teljesítő 
gimnazisták és a visszajáró régi tábo-
rozók is segítik. „Minden csoport he-
tente választhat egy országot, amelynek 
nevével szerepelhetnek a gálaműsoron. 
Az adott nemzetre jellemző jellegzetes-
ségek bemutatását projektmódszerrel 
dolgozzuk fel. Mindennap tartunk test-
mozgást, és ugyanúgy megmaradnak a 
délutáni szabadon választott tevékeny-
ségek. A korábbi évekhez hasonlóan 
lesznek külsős programok. Terveink kö-

zött szerepel a Tarzan Park és a Buda-
keszi Vadaspark meglátogatása, elme-
gyünk Szentendrére, a Margitszigetre 
is” – tájékoztatta lapunkat Varga Erika 
táborvezető. 

Pedagógusok 
jelentkezését várják
A kerületi nyári napközis tábort 2022. 
július 4-e és augusztus 19-e között 
rendezik meg három helyszínen 
(Sport-, Szabadidő- és Rendezvény-
központ, Csepeli Napközis Tábor. Mé-
száros Jenő Óvoda, Általános Iskola 
és Egységes Módszertani Intézmény 
Vénusz utcai telephelye), melynek le-
bonyolításához idén is várják a peda-
gógusok jelentkezését. 

A táboroztatással 
kapcsolatos részle-
tek: csepelgszi.hu. 

A jelentkezési lapok 
itt is elérhetők: 

A hiánytalanul kitöltött jelentkezé-
si lapokat június 20-áig a varg.era 
1963@gmail.com címre küldjék el. 
Kérdés esetén a 06-20/265-1204-
es telefonszámon érdeklődhetnek.

Színes programok a napközis táborban
A Jedlik Ányos Gimnázium adott ott-
hont május 20-án a Scientify elnevezé-
sű Erasmus+ projekt megnyitójának. A 
nemzetközi projekttalálkozóra május 
19-e és 25-e között került sor, melyben 
a magyar mellett egy litván, egy por-
tugál és egy német iskola is részt vesz. 
A természettudományos tantárgyak 
kapcsán a diákok megbeszélhették, mi 
a mindennapi természettudományos 
jelenségek magyarázata, háttere, mi a 
valóság a könyvekben, filmekben. A 
budapesti programban nemzetenként 
4-5 diák és 3-4 tanár képviseltette 
magát, a Jedlik Ányos Gimnáziumból 
pedig 12 tanuló vett részt. A projekt 
során az oktatási intézmények mate-
matika, fizika, biológia és kémia sza-
kos tanárai összehasonlították a részt 
vevő országok természettudományos 
képzését, közös órákat, rövid távú pro- 
jekteket terveztek. A projekt betekin-

tést nyújt más országok oktatási rend-
szereibe, mely minden résztvevő szá-
mára előnyös, hasznos lehet. „Célunk, 
hogy tapasztalatot cseréljünk, új ötlete-
ket, jó gyakorlatokat szerezzünk, erősít-
sük a projektalapú tanulást” – mondta 
Bese Benő, a Jedlik Ányos Gimnázi-
um igazgatója. Kiemelte, a program 
során a diákok három napot az isko-
lában töltöttek, ekkor zajlottak a pro-
jekthez kapcsolódó szakórák, előadá-
sok, amelyek a természettudományos 
tantárgyak köré épültek. A hétvége 
kötetlenebb volt, a gyerekek ellátogat-
tak a Parlamentbe, a Korda Filmpark-
ba és a Csodák Palotájába is. A záró-
rendezvényre május 24-én került sor. 
„A projekt lezárultával összegezzük a 
tapasztalatokat, egyúttal készülünk és 
tervezgetjük a következő látogatást is, 
mely idén ősszel Németországban lesz” 
– tette hozzá Bese Benő. • PE

Kassa, Tátra,  
Fülek vára                                    
A Határtalanul program keretében 
négy felejthetetlen napot töltött együtt 
május közepén 34 lajthás és hermanos 
diák, öt pedagógus kíséretében. Az 
épített örökségünk mellett a Felvidék 
természeti csodáit nézték meg. Kassán 
megkoszorúzták II. Rákóczi Ferenc sír-
ját. A néhol még havas Tátrában tíz ki-
lométeres túrán a Csorba tótól eljutot-
tak egészen a Poprádi tóig. Felkeresték 
az UNESCO Világörökség részét ké-
pező Dobsinai-jégbarlangot, majd gyö-

nyörködhettek a Gombaszögi-cseppkő-
barlang természeti képződményeiben. 
Hazafelé Fülek várában tettek látoga-
tást. Végezetül mindannyian fáradtan, 
közel ötven kilométerrel a lábukban, 
épségben és telis-tele maradandó élmé-
nyekkel tértek haza.

Erasmus+ projekt a Jedlikben

Csepel önkormányzata 
várja azok jelentkezését, 
akik 2022-ben  ünneplik 

házasságkötésük 50., 
illetve 60. évfordulóját, 

s szeretnék azt – a polgári 
házasságkötés szertartása 

szerint – Borbély Lénárddal, 
Csepel polgármesterével 

megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok 
megküldésével lehet:

• Férj neve, feleség neve 
(leánykori név) • Lakcím

• Telefonszám

Kérjük, hogy a jelentkezés mellé 
csatolják a házassági anyakönyvi 
kivonat másolatát, valamint az 
együtt töltött évtizedek rövid, 

egyoldalas történetét.

Cím: 1211 Budapest, 
Szent Imre tér 10., Anyakönyvi Iroda
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

Jelentkezési határidő: 
2022. július 26.

A program tervezett időpontja: 
2022. szeptember 16., péntek

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: Tóth B
eáta
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Itt a nyári szünet; a vakáció ideje alatt 
azok is gyakrabban keresik fel a ját-
szótereket, akik az iskolaidőben ke-
vésbé jutnak el oda. Egy internetes 
portál tavaly három csepeli játszóte-
ret (Kalózhajós, Rákóczi Kert, Tejút 
Park) is beválogatott a főváros leg-
jobbjai közé. 

A csepeli önkormányzat a Gyermekszi-
get Program keretében 2014-ben kezdte 
meg a játszóterek felújítását, hogy még 
színesebb, korszerűbb, biztonságosabb 
terekkel várják a gyerekeket. Ugyan-
akkor több új játszótér is épült. Mind-
ezek Borbély Lénárd polgármester 

programjának is fontos pontjai voltak. 
2016-ban adták át a Kalózhajós játszó-
teret, majd 2019-ben megújult a Puli 
sétányon lévő játszótér, és elkészült a 
kerület egyik legimpozánsabb, legmo-
dernebb parkja, a Rákóczi Kert, majd a 
Tejút Park is. Ezúttal a Puli sétányra és 
a Kalózhajós játszótérre látogattunk el, 
és megnéztük, milyen felújításra került 
sor a Tárház utcai játszótéren.

Sárkányos játszótér
A Puli sétányon található Sárkányos 
játszóteret három éve adták át. A tér 
négytornyos várral, mászólétrával, há-
rom csúszdával, hálós- és lengőhíddal 

várja az ideérkező gyerekeket. Emellett 
két homokozó, hinták, forgó- és rugós 
játékok gondoskodnak az önfeledt szó-
rakozásról. Ötszáz négyzetméternyi 
felületen ütéscsillapító gumiburkolatot 
alakítottak ki. A korszerűsítéseknek kö-
szönhetően ivókút és szemétgyűjtők is 
megtalálhatók a téren. A szülők, nagy-
szülők lapunknak elmondták, szívesen 
jönnek erre a játszótérre, mert jól fel-
szerelt, modern. A homokozó fölé éppen 
időben kerültek ki a napvitorlák, így a 
gyerekek nyugodtan játszhatnak a nagy 
melegben is, a játékok pedig fejlesztik a 
gyerekek mozgáskoordinációját.

Kalózhajós: töretlenül népszerű
A Kalózhajós játszótér még mindig az 
egyik legnépszerűbb játszótér Csepelen. 
Nem véletlen, hisz a Duna közelsége, a 
szép környezet még vonzóbbá teszi a 
parkot, melyet 2018-ban újítottak fel. A 
korszerűsítések nyomán új és látványos 
elemekkel bővült a terület. Például a 
kalózhajó mellett felépült egy öt méter 
magas kalózvár, melynek tornyaiból 
egyenes és spirál csőcsúszdákon érkez-
hetnek le a gyerekek, a homokozóban 
delfin és csikóhal alakú rugós játékokat 
helyeztek, de egy baba-mama hintát és 
két fészekhintát is felszereltek. Ugyan-
akkor a parkban egy mozgássérülteket 
is kiszolgáló mosdóhelyiség is nyílt. A 
játszótér tisztaságára parkőr vigyáz. A 
látogatók nagyon szeretik a teret, sokan 
más kerületekből is eljönnek, hogy ki-
próbálják. Ottjártunkkor éppen a IX. 
kerületből érkezett egy csoport. A gye-
rekek láthatóan jól érezték magukat, a 
tanárnő elmondta az interneten találtak 
rá a játszótérre és annyira megtetszett, 
hogy úgy döntöttek, eljönnek ide. So-
roksárról is voltak látogatók, egy két-
gyermekes édesanya hetente többször is 
elhozza csemetéit, mert, ahogy mondja 
ez a legjobb játszótér a környéken.

Elkészült a Tárház utcai játszótér
A gyerekek biztonsága érdekében a ke-
rület folyamatosan karbantartja a par-
kok játszóeszközeit, ez történt a Tárház 
utcai játszótéren is. Itt az uniós szab-
ványnak megfelelően felújították a játé-

kok alatti burkolatot, a régi, elöregedett 
műfüvet elbontották, és biztonságos, 
öntött gumiburkolatot alakítottak ki. A 
játékok felületkezelése is megtörtént, a 
homokozó méretét növelték, szélei akác-
rönk szegélyt kaptak. A játszótér már  
látogatható. A csepeli önkormányzat to-

vábbra is kiemelt figyelmet fordít arra, 
hogy minél szebb, színvonalasabb, ott-
honosabb környezetet biztosítson a csa-
ládok, gyerekek számára. A jövőben is 
folytatja az új közösségi terek kialakítá-
sát, a játszóparkok felújítását. 
• Potondi Eszter

SZABADIDŐ SZABADIDŐ

Bringaváros 
„Csak a gaz nőtt, és már hosszú ide-
je használhatatlan volt a csillagte-
lepi KRESZ-parkunk, amelyet 2018 
őszén, teljes mértékben önkormány-
zati forrásból varázsoltunk újjá a 
csepeli gyermekeknek, hogy már a 
legkisebb kortól tanítsuk őket a biz-
tonságos közlekedésre. A Bringavá-
ros összesen 1050 négyzetméteren 
kapott új aszfaltot, benne jelzőlám-
pákkal, vasúti lámpás keresztező-
déssel, ivókúttal, játék benzinkúttal. 
Felújítottuk a közvilágítást, és 3000 
négyzetméteren új növényzettel, új 
fákkal és automata öntözőrendszerrel 

is gazdagodott a terület. A parkot a 
családoknak, gyerekeknek építettük, 

vigyázzunk rá!” ‒ írta közösségi ol-
dalán Borbély Lénárd polgármester. 

Játszóterek Csepelen

Kiváló teljesítmény Mester Dorina, a Nagy Imre Általános Iskola 4. évfolyamos tanu-
lója második helyezést ért el a fővárosi komplex anyanyelvi ver-
senyen. A Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola 
és Gimnáziumban április 7-én rendezett döntőn Budapest 23 ke-
rületének legjobb diákjai mérték össze tudásukat. A dobogós he-
lyezést elért diákok a Pest Megyei Kormányhivatal dísztermében 
tartott díjátadó ünnepségen vették át jutalmukat május 26-án. Do-
rina kiváló teljesítményéhez Kállai Ibolya és Nagyné Huri Ildikó 
felkészítő tanárok gratuláltak. Az alsó tagozatos tanulót szülei is 
támogatták a felkészülésben, szorgalmasan vette az akadályokat, 
kimagaslóan teljesített a gyakorlások során. „A megmérettetésen 
izgultam, mint bárki más, annak ellenére, hogy a versenyzésben 
van némi rutinom. Sokat olvasok, biztos ez is hozzájárult a gazdag 
szókincs és a helyesírás fejlődéséhez. Egy ilyen versenyre való fel-
készülés többletmunkával jár: tanítás után például feladatlapokat 
oldottam meg. Megtérült a befektetett energia” – mondja Dorina.

A régi, elöregedett műfüvet felszedték, és 
biztonságos, öntött gumiburkolatot alakítottak ki

Kállai Ibolya, Mester Dorina és Nagyné Huri Ildikó  

fotó: Tóth Beáta
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A hagyományoknak megfelelően Kolo-
nics György olimpiai bajnok kenus szü-
letésnapján, június 4-én adták a Kolo-
nics György Sportérdemérmet azoknak 
az utánpótláskorú csepeli sportolók-
nak, akik kiemelkedő teljesítményük-
kel hírnevet szereztek a kerületnek. A 
díjátadás előtt koszorút helyezett el Ko-
lonics György szobránál a róla elneve-
zett sétányon Borbély Lénárd polgár-
mester, valamint Ábel Attila, Morovik 
Attila és Pákozdi József alpolgármes-
ter. Az eseményen megjelent Kolonics 
György családja, a díjazottak és edzőik.   

Kolonics György Sportérdemérmet 
kapott Szkárosi Laura, a Csepeli Ka-
jak-Kenu Egyesület versenyzője, aki öt 
évvel ezelőtt kezdett el kenuzni. Tavaly 
az egyesület legeredményesebb spor-
tolója volt. Az országos bajnokságon 

tavaly augusztusban 5000 méteren ne-
gyedik lett, majd egy hétre rá rendez-
ték meg a világbajnokság válogatóját, 
ahol a 11,8 kilométeres maratoni távon 
második helyen ért célba. Így szerzett 
jogot az ifjúsági világbajnokságon való 
részvételre, ahol ötödik lett.

Nagybányai-Nagy Anna negyedik éve 
a Csepel Lövész Egylet tagja. Kitartá-
sának és szorgalmának köszönhető-
en 2021 őszén már nemzetközi szintű 
eredményeket ért el mind a légfegyver, 
mind a tűzfegyveres versenyszámok-
ban. Tavalyi teljesítménye alapján be-
került a Magyar Sportlövők Szövetsége 
2022-es Héraklész utánpótláskeret tag-
jai közé. Idén februárban a légfegyve-
res országos bajnokság junior légpuska 
csapatának tagjaként lett első, majd 
egyéniben az olimpiai légpuska szám-

ban juniorként a döntőbe került, és a 
harmadik helyet szerezte meg. Már-
ciusban a Norvégiában megrendezett 
légfegyveres Európa-bajnokságon a ju-
nior csapat tagjaként ért el első helyet.

Székely Írisz a Profi-Team Életmód 
Egyesület versenyzője. 2017-ben, 11 
évesen kezdte a pályafutását. Az egye-
sület Fit Kid első osztályának egyéni 
és csapatversenyzője. Többszörös Fit 
Kid országos bajnok és Európa-kupa- 
győztes. Kimagasló teljesítményével 
többször bizonyította tudását egy olyan 
összetett sportágban, amely a talajtor-
na, a ritmikus gimnasztika, az aerobik 
és a tánc ötvözete. Egyéniben többszö-
rös országos bajnok lett Fit Kid má-
sodosztály „A” kategóriában, ezáltal 
2019-ben egyéni és csapatban is Grand 
Prix-győztes. Ezeken az eredményeken 
túl diákolimpiai első helyezett, Fit Kid 
Európa-kupa Open első helyezett, a má-
sodosztály „A”-ban és csapatban is első.

Sportérdemérem három 
fiatal csepeli sportolónak

Szkárosi Laura, Nagybányai-Nagy Anna és Székely Írisz

„Örömmel fogadtam a meghívást és a felkérést, hogy 
együtt adjuk át a megújult nagyszalontai főteret test-
vérvárosunk központjában. A Székely László park meg-
újulása egyfajta üzenet, hogy minden egyes magyar em-
ber lakóhelytől függetlenül része a nemzetközösségnek. 
Éppen ezért örömmel támogattuk, hogy egy keresztyén 
jelképpel, Noé bárkájának installációjával jelezzük, nem 
csak felelősséget vállalunk a külhoni magyarokért, de 
hagyományos vallási kultúránk is kulcsfontosságú a 
megmaradásunkban” – írta közösségi oldalán Borbély 
Lénárd polgármester.

A teret a Nagyszalontai Napok keretében adták át, 
amely a Csepeli Városgazda Zrt. munkatársának, 
Sárosi Tibornak a kiállításával vette kezdetét.

Versenytárgyalási 
felhívás bérlakások 
piaci elvű bérbeadására 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzata Képviselő-testülete Szociális, 
Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bi-
zottsága az önkormányzat tulajdonában 
álló lakások bérbeadásának feltételeiről 
szóló 5/2011. (II. 25.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Rendelet) 11. 
§-ában kapott felhatalmazása alapján 
az önkormányzati tulajdonban álló bér-

lakások piaci elven történő bérbeadása 
céljából versenytárgyalást ír ki.

A versenytárgyalási felhívás a követ-
kező elérhetőségeken nézhető meg: 
www.varosgazda.eu; www.csepel.hu; 
Csepel Facebook-oldala, Csepeli Vá-
rosgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
Facebook-oldala. A versenytárgyalási 
felhívás kifüggesztésre kerül Budapest 
Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármes-
teri Hivatal (Szent Imre tér 10.), valamint 
a Kezelő Csepeli Városgazda Közhasz-
nú Nonprofit Zrt. (Katona József utca 

62–64.) hirdetőtábláján, a közzétételtől 
számított 15 napra.

A versenytárgyalási felhívás letölthe-
tő a www.varosgazda.eu oldalról. 

A versenytárgyalási ajánlatok be-
nyújtási határideje: 2022. július 15-e 
(péntek), 10 óra.

Fontos! Kérjük, a részletes, teljes körű 
pályázati kiírást, adatlapot és mellék-
leteket töltsék le a www.varosgazda.eu 
weboldalról.

Nagyszalontai Napok

Borbély Lénárd és Török László, 
Nagyszalonta polgármestere

Noé bárkája a Székely László parkban

fotó: H
ajdú Á

gnes
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A BOK Sportcsarnokban rendezték 
meg június 3-a és 5-e között 27. Magyar 
Kick-box Világkupát. A viadalon 39 or-
szágból több mint 1700 sportoló indult. 

A három napon át reggeltől estig zajló 
megmérettetésen a korosztályos és fel-
nőtt sportolók mérték össze tudásukat. 
A Halker KirályTeam versenyzői ismét 
nagyszerűen szerepeltek. A felnőttek 
között light-contactban a tavalyi vb-n 
duplázó Száraz Gergő legyőzhetetlen 
volt a súlycsoportjában. Kick-lightban 
a már szintén világbajnoki címmel ren-
delkező Fésű Lajos diadalmaskodott. 
Pointfightingban a felnőtteknél három 

magyar állhatott fel a dobogó legfelső 
fokára: az elmúlt évek legjobb hazai női 
kick-boxosa, a négyszeres világ- és há-
romszoros Európa-bajnok Busa Andrea 
mellett a férfiaknál az ugyancsak koráb-
bi világbajnok Bálint Martin, valamint 
Cselovszki Patrik tudott aranyérmet 
nyerni. Formagyakorlat egyéniben Mó-
nus Viktor szerzett aranyérmet. 

A Halker KirályTeam versenyzői össze-
sen 131 érmet ‒ 41 arany, 37 ezüst, 53 
bronz ‒ szereztek a versenyen.

 
Nem számítottak arra, hogy a korona-
vírus-járvány viszontagságai után ilyen 
sokan eljönnek Budapestre, de a sporto-
lók láthatóan alig várták, hogy újra ma-
gas szinten versenyezhessenek – mond-
ta Galambos Péter, a Magyar Kick-box 
Szövetség elnöke.

Halker KirályTeam: 
131 érem a világkupán

Eredmény-
lista: 

Küzdősport napközis 
tábor a KirályTeam 
kick-box akadémián 

Időpontok: június 20-24., június 
27.-június 1., július 4-8., 11-15., 
18-22., augusztus 1-5., 8-12.,
15-19., 22-26., 29-31.
További információ:
Hammer Mónika
06-20-249-5536
hammer.monika723@gmail.com
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA CSEPELEN 

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

16:00 – 24:00 ÓRÁIG: ÖSSZETARTOZÁS HÁZÁBAN

CSEPEL NAPJA 
19:00 ÓRÁTÓL NAGY FERÓ ÉS A BEATRICE KONCERT A SZENT IMRE TÉREN

JÚLIUS 18.
HÉTFŐ

KERTMOZI
20:30 ÓRÁTÓL A CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN

AUGUSZTUS 6.
SZOMBAT

SZENT ISTVÁN NAP
A DARU-DOMBONAUGUSZTUS 20.

SZOMBAT

JÚNIUS 25.
SZOMBAT

CSALÁDI HAJÓKIRÁNDULÁS

10:00 – 15:00 ÓRÁIGJÚLIUS 16.
SZOMBAT

SZABADTÉRI MOZI 
21:00 ÓRÁTÓL A CSEPELI SZURKOLÓI ARÉNÁBAN

JÚLIUS 9.
SZOMBAT

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

WWW.CSEPEL.HU/NYARIPROGRAMOK

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ELŐZETES 

REGISZTRÁCIÓ 

SZÜKSÉGES

NYÁRI PROGRAMOK 

CSEPELEN MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A RENDEZVÉNYEKRE A BELÉPÉS INGYENES!
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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. 

GALÉRIA 21 

A 10 év-100 kép – 10 éves a 
Tamariska Táncműhely cím-
mel nyílt kiálltás, ami nyár 
végéig tekinthetnek meg az 
érdeklődők. 

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

Szemétgyűjtés a Francia-öbölben
Az önkormányzat akciója után a csepeli rendőrök is kesztyűt 
húztak és megtisztították a Francia-öböl egy részét az illegális 
hulladéktól. A csepeli önkormányzat éves szinten több száz 
millió forintot költ az illegális hulladéklerakó helyek felszá-
molására. „Kérem a csepelieket, fogjuk össze és tegyünk meg 
mindent az ilyen típusú szemét visszaszorítása érdekében, hogy 
ezt az összeget kerületünk fejlesztésére, a csepeli családokra, 
gyerekekre költhessük. Mindannyiunk érdeke környezetünk vé-
delme!” – írta Facebook oldalán Borbély Lénárd polgármester. 

Tóth László (Lecsó) trombitaművész 
több mint húsz éve a Nemzeti Filhar-
monikusok tagja. Klasszikus és kor-
társ művek mellett olyan szuperpro-
dukciók felvételeiben működött közre, 
mint az Amerika Kapitány, a nagysike-
rű dél-koreai sorozat, a Squid Game 
vagy a Star Trek, de a focirajongók 
által oly jól ismert Bajnokok Ligájának 
himnuszában is játszott. Pályájáról, az 
előtte álló feladatokról beszélgettünk, 
és persze arról is, hogy érzi magát új-
donsült csepeliként.

László zenei érdeklődése, tehetsége már 
korán megmutatkozott. Hároméves ko-
rában, a várban sétált a szüleivel, ami-
kor meghallott egy fúvószenekart, a 
trombita teljesen elvarázsolta, magával 
ragadta. Hatévesen került zeneiskolába, 
majd jött a konzervatórium, utána a főis-
kola. Bár a zenei pálya felé vezető út jól 
kikövezettnek tűnt, mégis sok nehézség, 
probléma szegélyezte. „Minden amellett 
szólt, hogy befejezzem a zenélést. Gyerek-
fejjel két komoly műtéten estem át, hogy 
trombitálhassak, de ezt nem éreztem 
áldozatnak, tehernek. Egyértelmű volt, 
hogy ez az én utam.” László 1999-ben 
végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Főiskolán, tele nagyra törő álmokkal, 
tervekkel. „Szerettem volna úgy játsza-
ni, mint a nagyok, hogy valaha egyszer 
a nyomdokaikba érjek. Az igazi példa-
képem Maurice André francia trombi-
taművész. Először 1989-ben a Tavaszi 
Fesztiválon találkoztunk, kisgyerekként 
őszinte csodálattal néztem fel rá. Azt kí-
vántam, én is tudjak legalább egy olyan 
hangot fújni, mint ő. Később pedig Pá-
rizsban részt vettem a nevével fémjelzett 
trombitaversenyen, ami egy meghatáro-
zó élmény volt számomra. Tisztaszívű, 
ragyogó ember volt, aki nagyon nehéz 
sorból küzdötte fel magát, és lett a világ 
legjobb trombitása. ”

Kocsis Zoltán gratulált
Mikor Lászlót a főiskola utáni zenei in-
dulásról kérdeztem, elmesélte, a kezdet 

nem is volt olyan egyszerű, hisz több 
zenekarhoz is elment próbajátékra, de 
nem jutott be, ami kedvét szegte. „Bár 
tartottam a kudarctól, édesapám nógatá-
sára szerencsét próbáltam a Filharmoni-
kusoknál, ahol éppen felvételt hirdettek. 
Elsőre senkit nem vettek fel, de újabb 
próba jött, oda már az esélytelenek nyu-
galmával érkeztem, nem voltam túl ösz-
szeszedett, így meglepett, amikor Kocsis 
Zoltán odajött és gratulált, hogy én let-
tem az első trombitás. Óriási dolog volt a 
Nemzeti Filharmonikusokhoz bekerülni, 
bár egyből bedobtak a mélyvízbe. Két 
frissen felvett kollégámmal a poklokat 
jártuk meg, nagyon nehéz dolgunk volt, 
de kitartottunk, és a világ egyik legjobb 
trombitaszólama lettünk.”

Nyerd meg az életed
A komolyzene László művészi munká-
jának az egyik oldala, a másik pedig a 
filmzene. 2005 óta rendszeresen közre-
működik mozifilmek, tévésorozatok, vi-
deójátékok zenei felvételein. Így például 
hallható A hősök kora, a Transformers, 
az Amerika Kapitány: Polgárháború, 
a Star Trek és a Pókember című film-
ben is, de részt vett és játszott a Bajno-
kok Ligája himnuszában is. Az egyik 
leg-izgalmasabb munkája a Nyerd meg 
az életed (Squid Game) című sorozat, 
mely egy hónap alatt több mint 110 mil-
liós nézőszámot ért el, és ezzel a Netflix 
történetének valaha volt legsikeresebb 
sorozata lett. Valamennyi részben meg-

szólal Tóth László előadásában Haydn 
Esz-dúr trombitaversenyének III. tétele, 
a szereplők erre a dallamra ébrednek. 
„Amikor vállaltam és eljátszottam ezt a 
darabot, csak annyit tudtam, hogy egy 
dél-koreai sorozatról van szó, de többet 
nem, így azt sem, hogy a film hogyan 
nyúl hozzá a műhöz. Csak később szem-
besültem azzal, miről is szól a sorozat, 
de úgy gondolom, ez a zene még jobban 
kiemeli a történet bizarrságát, abszurdi-
tását. A sorozatban egy magyar big band 
és egy szimfonikus zenekar is játszott. Ez 
volt az első produkció, ahol név szerint 
is említettek minket a stáblistán, ami na-
gyon jó érzés volt.”

Mikor arról kérdezem, melyik nagyobb 
büszkeség: egy jól sikerült koncert vagy 
egy sikeres filmzene, a válasz egyértel-
mű. „Nemrég a Müpa nagytermében ját-
szottuk Gustav Mahler 9. szimfóniáját. 
Mindig törekszem arra, hogy az előa-
dásra teljesedjen ki a munkám, akkor 
nyújtsam a legjobb teljesítményt. Ez ezen 
az estén sikerült. Az előadás végén, több 
mint egy percig csönd volt, utána a kar-
mester, Kovács János meghajolt, majd 
odajött hozzám és megszorította a kezem. 
A közönség és a zenekar is tapsolt, ezek 
olyan pillanatok, amiből nem sok van az 
életben, ez igazi büszkeséggel tölt el.”

Miért Csepel? 
A sok próba mellett Lászlónak az iga-
zi kikapcsolódást a kert körüli munkák 
jelentik, de szeret főzni és horgászni 
is. „Szalkszentmártonban van egy kis 
nyaralóm, egy éve költöztem Csepelre. 
Próbáltam úgy lakást keresni, hogy az 
otthonom és a munkahelyeim között jól 
megoldott legyen a közlekedés. Először 
Budafokra gondoltam, de úgy hozta az 
élet, hogy Csepelen találtam meg azt a 
lakást, amibe beleszerettem. Jól érzem 
itt magam, csendes, hangulatos a kör-
nyék, otthonos a lakásom, minden el-
érhető pár méterre tőlem. Ugyanakkor 
remek szomszédaim vannak, kedvesek, 
barátságosak.” • Potondi Eszter

Star Trek, Amerika Kapitány, Squid Game, Bajnokok Ligája-himnusz

Egy nagyszerű zenész Csepelről 

Tóth László

fotó: Tóth B
eáta
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. június 24.

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 29-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A június 1-ei skandináv rejtvény nyertese: Angyal Márton. A gyerekrejtvény nyertese: Hetzl Julianna. 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: pünkösdölés

1

1

3

4

5

6

7

8

9

1.  Szaladok

2.  Féltucat

3.  A libikóka is ez

4.  Mező, legelő

5.  Lóverseny lovasa

6.  Római 16

7.  Majdnem csépel!

8.  Az egyik szófaj

9.  Kenyeret vágott

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

A MYDROS
ZENEKARRAL

GÖRÖG
TÁNCHÁZ

A RADNÓTIBAN
ÉLŐZENÉS TÁNCOKTATÁS

A CSEPELI GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZÉSÉBEN

IDŐPONTOK:

JÚNIUS 18.
18-22 ÓRÁIG
A BELÉPÉS INGYENES!

A rendezvények az aktuális járványügyi szabályok szerint kerülnek megtartásra.
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

A PROGRAMOT AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT 
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

A tárlatok díjmentesen megtekinthetôek
június 25-én, szombaton 16-22 óráig.

Vezetések 17.00, 18.30 és 20.00 órakor indulnak
Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál. 

Bôvebb felvilágosítás:
Királyerdei Mûvelôdési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230., Tel.: 278-2747

e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPEL
1944

1956-OS CSEPELI
BÜSZKESÉGPONT

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
Nyári időszakban június 20-tól szeptember 5-ig zárva tart, előre 
egyeztetett időpontban látogatható. A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Nyári időszakban június 20-tól szeptember 5-ig zárva tart, előre 
egyeztetett időpontban látogatható.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
Június 25-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján nyitva tart 16-22 óráig. 
Tárlatvezetések 17.00, 18.30 és 20.00 órakor kezdődnek. A programon való 
részvétel ingyenes, karszalagok vásárolhatóak más helyszínekhez.

NYUGDÍJAS KLUB: JÚNIUS 18-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

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: 
Július 12-e, 9.30 Vezeti: Menyhértné Teri: 06-30-313-3991 

Hangfürdő – Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok: 
 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

2022. JÚNIUS 18., 10.00, 11.30 – SÉTA A MÚLTBA
Csepeli Vezetési Pont kiállítóhely 
(1214 Budapest, Tejút utca 12.) 
A program ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges!
Radnóti Miklós Művelődési Ház. Tel.: 06-1-278-2757; 
email: radnótimuvhaz@gmail.com 

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 

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

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 
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

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK
Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Hastánc: kedd, 18.00-19.00 kezdőknek; 19.00-20.00 középhaladóknak.
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. Információ és elérhetőség: 
alicebellydance@yahoo.com Facebook: Alice Belly Dance
Zumba: hétfő, 18.00-19.00; szerda: 19.00-20.00

KLUBOK, KÖRÖK
AA Klub: szerda, 18.00–19.00

KELLEMES NYARAT,
JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES 
LÁTOGATÓNKNAK!
Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/
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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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A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. felvételt hirdet

villanyszerelő munkakör betöltésére
Feladatok:  általános villanyszerelési feladatok elvégzése

Elvárások: villanyszerelő szakképesítés • büntetlen előélet 
• önálló munkavégzés • megbízhatóság • igényesség • precizitás

Előny: B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk: bérezés megegyezés szerint • próbaidő lejárta után 
cafeteria • hosszú távú, stabil munkahely • bejelentett 8 órás 

munkaviszony • jó munkahelyi légkör

Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás

A munkakör betölthetőségének időpontja: felvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Jelentkezés: Jelentkezését önéletrajza és iskolai végzettségeket 
igazoló dokumentumok, tanúsítványok megküldésével 

az erdos.karolyne@varosgazda.eu e-mail-címre várjuk, 
valamint leadhatja személyesen ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, 
Katona József u. 62-64.) is Bacher Gabriella csoportvezetőnek címezve. 
Pályakezdők, kevés gyakorlattal rendelkezők jelentkezését is várjuk.

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!

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
 

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. ________________________________________ 
DIEGO Csepeli áruháza keres számlázó/pénztáros mun-
katársat! Jelentkezni lehet e-mailben: csepel@diego.hu 
vagy a 06-30-437-8820-as számon, illetve személyesen 
az üzletvezetőnél. H-P 9-19, Szo: 9-17, V-9-14.   

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 
Tel: 06-20-264-7752 ________________________________________ 
FESTÉS- mázolás. Lakások, lépcsőházak, üzletek, kőműves 
javítással. Gyors kezdés. Tel: 06-30-568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással, par-
kettacsiszolás (Alapítva: 1998) Csapó György. Tel: 06-31-780-
6430, 061-229-5694 festesma.iwk.hu ________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejtését 
vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 06-30-481-
0590________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelősség-
biztosítással, 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 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. Tel: 06-30-703-0518 ________________________________________ 
TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák: 30-622-5805, 20-492-4619________________________________________ 
KAZÁN, cirkó, gáz vízmelegítő felújítás, javítás, karbantar-
tás. Kazáncsere kéménybéleléssel, teljes körű ügyintézéssel. 
Gázbojler cseréje villanybojlerre. Villanybojler vízkőteleníté-
se, cseréje, javítása. Tel: 06-70-943-4372  

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

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

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

APRÓHIRDETÉSEK   

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

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

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

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. 
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CsepelenSZOMBA
T

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

16.00 Kokányok Együttes néptáncbemutatója I 16.20 Hagyományos 
mesemondás gyerekeknek I 17.30 Magyar Szablyavívó Iskola zenés bemutatója
17.45 Könyvbemutató. Stanczik Edina: Feszegetem a határainkat – Trianon 
százéves hullámai I 18.45 Csepeli Öregtáncos Együttes néptáncbemutatója  
19.30 Felméri Péter humorista I 20.30 Dirty Slippers zenekar
 

Tárlatvezetéseink 17.00, 18.30 és 22.00 órakor indulnak. Kérjük, vezetéseinkre 
előzetesen regisztráljanak! További programok: nagyoknak Trianon-totó, kicsiknek 
Trianon-felfedező, délvidéki csigatésztakészítés, kézműves-foglalkozás 
gyerekeknek, a szablyavívás kipróbálása, szabadtéri fajátékok, ismerkedés 
a rovásírással, szódapong játék 1 pohár frissítő gyümölcsszörpért 

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
18.00–24.00

1213 Budapest, Szent István út 230. I T.: 278-2747
 e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

18.00 A Derű táncformáció és a Dance Expressz bemutatói I 18.30 Wakatanka 
küldöttei, avagy a két világjáró indián – mesejáték a Szösz előadásában

 19.15 Máglyagyújtás élőzenés hangulatkeltéssel, szalonnasütés (a hozzávalókat 
biztosítjuk) I 19.30 Az Island Rock Csepel TSE bemutatója I 20.00 „Dallamok

szárnyán” – Musicalektől a filmslágerekig I 20.45 MikiNiki és a Csinibabák
22.15 Tűzzsonglőr-show a Vaga Banda előadásában

 

Kísérő programok: Lovaglás, pónilovaglás, sétáló Star Wars szereplők, 
élőszobor-performance, mobiljátszóház, mesevonat, körhinta, minigolfpályák, 

állatsimogató, Velocipéde, hagyományos kézimunka technikák bemutatói I 
Megtekinthető kiállítások: Csepel és a gyár története, Királyerdei Tájház, 

Gloria Victis – 1956 emlékezete a világban vándorkiállítás I Program a Csepeli 
Helytörténeti Gyűjteményben: patkónyomon – játékos felfedezőtúra 18 órától 

sötétedésig; Helytörténet új megvilágításban– zseblámpás éjszakai túra a 
múzeumban 23.00-24.00 óra között I További helyszín: 1956-os Csepeli 

Büszkeségpont,  Csepel 1944 tárlatok  (Tamariska-domb, Fenyves úti bejárat). 
Nyitvatartás: 16.00-22.00-ig (bejelentkezés nem szükséges), 

tárlatvezetések: 17.00, 18.30, 20.00 óra

A csepeli programokon való részvétel ingyenes. A fővárosi Múzeumok 
Éjszakája karszalagok aznap mindkét helyszínen megvásárolhatók.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Királyerdei
Művelődési Ház


