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a felújításban résztvevők együttműkö-
dését, és arra kérte a jelenlévőket: „Vi-
gyázzanak az intézményre, hogy ne csak 
a gyermekeink, az unokáink is ilyen szép 
környezetben tanulhassanak.” Az ünne-
pi beszédet követően Borbély Lénárd 
polgármester díszoklevelet adott át az 
iskola fennállásának nyolcvanadik év-
fordulója alkalmából Vargáné Andrási 
Edit intézményvezetőnek.

Klinghammer István professzor, egye-
temi tanár, az MTA tagja, Csepel dí-
szpolgára tanévnyitó köszöntőjében 
elmondta: „Egy iskola színvonalát a di-
ákjai tanulmányi, kulturális teljesítmé-
nyén mérik. Azon, hogyan szerepelnek a 
tanulók az állami felmérőkön, tanulmá-
nyi versenyeken, a kulturális vetélkedő-
kön. A Katona iskola kiválóan. Ezt bi-
zonyítják az elismerések is. Hogy mi áll 
az eredmények hátterében? Az oktatók, 
a tanári kar minősége.”

Németh Szilárd parlamenti államtit-
kár, országgyűlési képviselő hivatalos 
elfoglaltságai miatt személyesen nem 
tudott jelen lenni az eseményen, ezért 
ünnepi üzenetét levélben tolmácsolta. 

Visszatekintés a múltba
Vargáné Andrási Edit igazgató az is-
kola múltját felidézve elmondta, nyolc-
van évvel ezelőtt, 1941 októberében 
kezdődött meg a tanítás az iskolában. 
„Három generáció nőtt fel azóta, hogy 
az első tanévet Barna Miklós igazga-
tó megnyitotta. Az épületet az 1970-es 
években építették át először. Akkor ké-
szült el az emeletráépítés, a konyha, a 
könyvtár, a fizika- és a tornaterem, az 

uszoda. 1998-ban a korszerűtlen 
gőzfűtés helyett gázfűtést vezettek 
be, 2000-ben átépítették a vizesb-
lokkot, 2017-ben pedig nyílászáró-
cserét hajtottak végre. A mostanihoz 
fogható felújítás csak ritkán adatik 
meg. Hálásak vagyunk a Csepeli 
Gyermeksziget Programnak, hisz 
nemcsak szlogen, de Csepelen va-
lóban nagyon jó gyermeknek lenni. 
Ugyan a Katona iskola idén nyolc-
vanéves, de még sohasem volt eny-
nyire fiatal” – tette hozzá az intéz-
ményvezető.

Az ünnepi beszédeket követően 
Kispál György plébános és lelkész-
társai megáldották az intézményt. 
Majd az elsős diákokkal facsemetét 
ültettek az iskola kertjében. A nem-
zeti színű szalag átvágása után pe-
dig valamennyi résztvevő közösen 
járhatta körbe, fedezhette fel a meg-
újult intézményt. • Potondi Eszter

A Csepeli Gyermeksziget Program 
keretében újultak, újulnak meg a cse-
peli iskolák: ezt 2019-ben határozta 
el a kerület önkormányzata. 2020-
ban a Herman Ottó Általános Iskolá-
ra, majd a következő évben a Mátyás 
Király Általános Iskolára került sor. 
Idén tavasszal a Katona József Általá-
nos Iskolában kezdődött el a munka. 
A felújítások teljes mértékben önkor-
mányzati forrásból, önerőből valósul-
tak meg, a polgármesteri program 
keretében. A cél az, hogy valamennyi 
nevelési intézmény megújuljon.  

A nagyszabású iskolafelújítási program 
első állomása a Herman Ottó Általános 
Iskola volt. A 2020 nyarán megszépült 
iskolát szeptemberben már birtokba ve-
hették a gyerekek. Az átfogó felújítás 
nyomán ‒ többek között ‒ megszépül-
tek a tantermek, a tanári és az irodák is. 
A festés, a nyílászárók cseréje mellett 
az osztálytermek új padlóburkolatot is 
kaptak, a belső udvar burkolata is megú-
julthatott, sportpályát is kialakítottak. A 
szintén teljes egészében önkormányzati 
forrásból 2021-ben a Mátyás Király Ál-
talános iskolában kezdődött el a munka. 
A szeptemberi iskolakezdésre itt is ké-
szen állt minden a gyerekek fogadására. 
Megtörtént a főépület minden termében, 
a tanáriban, a folyosón, a tornateremben 
is a festés, a radiátorok és a burkolat cse-
réje, a két udvar teljes felújítása.

Új tanév a felújított iskolában
A Katona József Általános Iskola épü-
letének felújítása idén tavasszal kez-
dődött: ez az intézmény is teljes mér-
tékben önkormányzati pénzből újult 
meg. Az iskolában festés, burkolatcsere 
történt, megújultak a vizesblokkok is. 
Új helyiségeket is kialakítottak egyes 
meglévő termek megszüntetésével. A 
tanári szobában 23 helyett 28 tanárnak 
lett saját asztala, és négy számítógépes 
munkaállomást is kialakítottak. Meg-
szépült a tornaterem, az uszoda és az 
öltözők is. Felújították a konyhát és a 
hozzá tartozó tárolót. A kert is megú-
jult. Korszerű, új játszóudvarokat ala-

kítottak ki új játszóeszközökkel. (Hin-
ták, kültéri asztali foci, nagyméretű 
sakktábla, mászókák.) Megtörtént a 
burkolatcsere, a csatorna- és vízhálózat 
újraépítése, a kerítés felújítása, és fedett 
kerékpártárolót alakítottak ki. Szülői 
felajánlásnak köszönhetően a távolug-
rógödör is megújult. Fákat, cserjéket 
ültettek, füvesítettek, padokat, hulla-
dékgyűjtőket telepítettek.   

Ünnepi beszédek, kerek évforduló
A már megújult környezetben tartották 
a tanévnyitót augusztus 31-én. Borbély 
Lénárd polgármester ünnepi köszöntő-
jében kiemelte, sok évvel ezelőtt azért 
hozták létre a Csepeli Gyermeksziget 
Programot, hogy döntéseik középpont-
jába a csepeli gyerekeket állítsák. E 
döntés nyomán először a bölcsődék és 
óvodák kertjét újították fel, majd 2019-
ben úgy határoztak, az iskolák korsze-
rűsítésével folytatják a programot. „Dr. 
Klinghammer István professzor úr, il-
letve a Csepelért Lokálpatrióta Egyesü-
let kezdeményezték, hogy állítsuk vissza 
a Katona József Általános Iskola nyolc-
van évvel ezelőtti homlokzatát. Úgy 
gondoltuk, ha a homlokzat megújul, ak-
kor célszerű lenne, ha az iskolakorsze-
rűsítés harmadik állomása is a Katona 
iskola lenne” – hangsúlyozta Borbély 
Lénárd.  A polgármester megköszönte 
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Évnyitó a felújított Katona iskolában

A Katona iskola felújítása is teljes mértékben önkormányzati 
forrásból valósult meg, a polgármesteri program keretében
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A csepeli önkormányzat meghosszab-
bította a 15 ezer forintos iskolakezdési 
utalványok átvételének a határidejét 
azoknak, akik még nem éltek a lehe-
tőséggel. Augusztus 22-e és szeptem-
ber 19-e között lehet még igényelni a 

támogatást. „Döntéseink kö-
zéppontjában az itt élő csalá-
dok, gyermekek állnak, ezért 
indítottuk el néhány éve a Cse-
peli Gyermeksziget Programot, 
amelynek keretében 15 ezer fo-
rintos iskolakezdési utalvánnyal 
támogatjuk azokat csepeli lak-
címmel rendelkező családokat, 
akiknek gyermeke ősszel kezdi 
az általános iskolát” ‒ írta kö-
zösségi oldalán Borbély Lénárd 
polgármester. 

A támogatás egy gyermek után 
csak egyszer vehető igény-
be. A támogatáshoz szükséges 

nyomtatvány a polgármesteri hivatal 
családtámogatási irodájának ügyfél-
szolgálatán igényelhető. A kitöltött 
nyilatkozatot személyesen kell bevinni 
a családtámogatási irodába, ahol sze-
mélyi igazolvány és lakcímkártya be-

mutatásával átvehető az utalvány. Fon-
tos, hogy a nem kerületi, illetve a nem 
önkormányzati fenntartású óvodába 
járó gyerekek szülei vigyék magukkal 
‒ személyes dokumentumaik mellett ‒ 
a gyermekük iskolai felvételéről szóló 
igazolást is.  

A Családtámogatási Iroda címe: 
Petz Ferenc u. 1–3. Az ügyfélszol-
gálat nyitvatartása: hétfő: 8‒17.30; 
kedd: 8‒15.30; szerda: 8‒16; csütör-
tök: 8‒15.30; péntek: 8‒12 óra.

AKTUÁLIS

Meghosszabbított határidő

A csepeli önkormányzat a kerület va-
lamennyi iskolájában, óvodájában és 
bölcsődéjében biztosítja az anafilaxi-
ás sokk elleni Epipen injekciókat az 
új tanévtől. Az adrenalint tartalmazó 
orvostechnikai eszköz életmentő le-
het súlyos allergiás reakció, anafi-
laxiás sokk kialakulása esetén. Az 
injekciókat Borbély Lénárd polgár-
mester, Ábel Attila és Morovik Attila 
alpolgármester, dr. Dobák András, a 
TIESZ főigazgatója és Szűcs-Vámosi 
Ágnes ápolási igazgató személyesen 
adták át szeptember 1-jén a Csepeli 
Csodakút Egyesített Óvodában, a Bel-
városi Bölcsődében és a Karácsony 
Sándor Általános Iskolában. Az ön-
kormányzat 61 darab adrenalininjek-
ciót szerzett be, melynek összértéke 
meghaladja az egymillió forintot.

Ha az anafilaxiás reakció tüneteit ész-
leljük, mihamarabb be kell adni az in-
jekciót.  Ám ezt követően is fontos ér-
tesíteni a mentőket, hisz a tünetek újra 
jelentkezhetnek, súlyosbodhatnak. Az 
adrenalin érösszehúzódást okoz, ami 
fokozza a vérnyomást, segíti a vérkerin-
gést és csökkenti a duzzanatot, ellazítja 
a hörgőket, és csökkenti a zihálást. A 
hordozható, előretöltött, automata injek-
ciós eszközt úgy tervezték, hogy életve-
szélyes helyzetben a betegek saját ma-

guknak is beadhassák. Az Epipen junior 
változatát 7,5–30 kilogramm közötti 
testsúlyra fejlesztették ki, az Epipen pe-
dig 30 kilogramm felett alkalmazható.

Oktatás, képzés,
Fontos, hogy az intézmények megfe-
lelően ismerjék az életmentő injekciós 
toll alkalmazását, az anafilaxiás reak-
ció jellemző tüneteit. Ennek érdeké-
ben a csepeli önkormányzat dr. Kutasi 
Erika gyermekorvos vezetésével rövid 
képzést tartott az Epipen injekció hasz-
nálatáról a kisgyermeknevelőknek és 
az óvodapedagógusoknak a Királyer-
dei Művelődési Házban. Az iskolák 
számára a Dél-pesti Tankerületi Köz-
pont szervezi majd meg az oktatást a 
közeljövőben. • PE

Életmentő injekciók a súlyos 
allergiás reakciók gyors kezelésére

EGÉSZSÉG

Mi történik anafilaxiás 
sokk esetén?

Az anafilaxiás sokk a szervezet 
túlzott, életveszélyes reakciója 
egy allergénre. Leggyakoribb ki-
váltói: az élelmiszerek, gyógy-
szerek és rovarmérgek. Az első 
tünetek röviddel az allergénnel 
történő érintkezést követően je-
lentkeznek. Idetartoznak az aller-
giás bőrreakciók, így a csalánki-
ütés is, mely gyorsan szétterjed a 
bőrön. A szemhéjak, az ajkak és 
a gége gyakran megduzzad, de az 
allergén émelygést, hányást, has-
fájást és hasmenést is okozhat. A 
kezek, a talpak viszketése, az or-
rfolyás, de a meghatározhatatlan 
félelemérzet is előjelei lehetnek 
a súlyos allergiás reakciónak. A 
hirtelen fellépő rekedtség, köhö-
gés, szapora légzés, sípoló levegő-
vétel vagy légszomj pedig arra 
utal, hogy a légutak beszűkülnek. 
Súlyos esetben leállhat a légzés 
és a keringés is. Anafilaxiás sokk 
esetén szapora szívverés mellett 
csökkenhet a vérnyomás, mely 
ájulást okozhat. A túlzott aller-
giás reakció általában perceken 
belül jelentkezik, ezért nagyon 
fontos a gyors cselekvés. 

A darázscsípés is 
súlyos allergiás 

reakciót okozhat

Az eszköz 
hordozható, 
előretöltött

Tájékoztató szülőknek
Dr. Altorjai Péter gyermekorvos 
a  Heim Pál  Országos Gyermek-
gyógyászati Intézetben folytatja to-
vább gyógyító munkáját, így szep-
tember 1-jétől nem praktizál to-
vább Csepelen. Praxisát dr. Póta 
György veszi át, rendelése az ed-
dig megszokott időben folytatódik.

Hatvanegy injekciót adott át az önkormányzat 
a kerület gyerekintézményeinek

ISKOLAKEZDÉSI UTALVÁNY

           Csepel polgármestereként és édesapaként is szívügyemnek tekintem a kerületben élő gyermekek és családok
              támogatását.

2015-ben elindítottuk közösen a Csepeli Gyermeksziget Programot, felújítottuk az óvodák és bölcsődék játszóudvarait, majd megkezdtük 
az iskolák rendbehozatalát is. Megépítettük a népszerű Rákóczi Kert – Családok Parkját, újjávarázsoltuk a közkedvelt Napközis Tábort, 
és közösségi tervezéssel hamarosan elindítjuk a Hollandi úti Ifjúsági Tábor nagyszabású újjáépítését is. Célunk, hogy minden család 
megtalálja Csepelen a legjobb lehetőségeket, legyen szó gyermekprogramokról, nyári táborokról vagy hétvégi kikapcsolódásról. 

A kerületi parkok, terek, gyermekintézmények és a közösségi élet fejlesztése mellett a családok mindennapjaiban is igyekszünk 
segítséget nyújtani!

15 000 Ft értékű iskolakezdési utalvánnyal szeretnénk megkönnyíteni a tanévkezdést azoknak a csepeli családoknak, akiknek 
gyermeke első osztályos kisdiákként idén lép be először az általános iskola kapuján.

15 000 Ft
CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD TISZTELT CSEPELI SZÜLŐK!

GYERMEKÜK ISKOLÁS 
ÉVEIHEZ NAGYON SOK 
SIKERT KÍVÁNOK!  

Csepel, 2022

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

IGÉNYLÉSI HATÁRIDŐ 

MEGHOSSZABBÍTVA: 

SZEPTEMBER 19-IG!

A TÁMOGATÁSHOZ SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNY 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL CSALÁDTÁMOGATÁSI 
IRODÁJÁNAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN IGÉNYELHETŐ: 
CSEPEL, PETZ FERENC U. 1-3. NYITVATARTÁS: 
HÉTFŐN 8–17:30; KEDDEN 8–15:30; SZERDÁN 8–16; 
CSÜTÖRTÖKÖN 8–15:30; PÉNTEKEN 8–12 ÓRÁIG. 

 Iskolakezdési CSH 209x133.indd   1 2022. 09. 05.   16:20
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Idén új szakaszához érkezett a HÉV 
korszerűsítése. Előkészítő beruházó-
ként a Budapesti Fejlesztési Központ 
Nonprofit Zrt. két éve kezdte meg a 
H7-es HÉV teljes felújításának terve-
zését. Idén pedig a H6, H7-es HÉV fel-
színi szakaszainak engedélyezési és 
kiviteli tervezése zajlik. A kormány a 
HÉV fejlesztését kiemelt jelentőségű 
beruházásnak tekinti. A Magyar Köz-
lönyben augusztus 11-én megjelent 
kormányrendeletekkel végleges-
sé  vált a H5, H6 és H7-es HÉV-ek új 
nyomvonala. A rendelet tartalmazza 
az érintett ingatlanok helyrajzi szá-
mát, a nyomvonal pontos térbeli 
meghatározását, területi hatályát, 
az átépítendő megállóhelyeket 
és a végállomást is. A beruhá-
zás forgalomtechnikai terveiről 
Gyulai István főépítész a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt. és a Városrendezé-
si Iroda munkatársaival tartott 
egyeztetést augusztus közepén.

2018 novemberében a kormány úgy 
döntött, egységes elővárosi gyorsvasúti 
rendszerré fejleszti a HÉV-közlekedést. 
A HÉV átfogó korszerűsítésének, bőví-
tésének célja, hogy az elővárosokból, az 
agglomerációból érkezők gyorsabban, 
kényelmesebben, kevesebb átszállással 
utazhassanak. Csökkenjenek a dugók, 
tisztább legyen a levegő, klímabarát 
közlekedés valósuljon meg. 

A beruházás fontos része, hogy a H6-
os és a H7-es csepeli vonal járatai meg-
hosszabbított útvonalon közlekedjenek. 
Három új megállót létesítenek: a Köz-
vágóhídnál, a Boráros téren és a Kálvin 
téren. A két HÉV-vonal a Közvágóhíd 
állomástól összefonódva egy új vasúti 
alagúton keresztül egészen a Kálvin 
térig közlekedne. Ezáltal Ráckevéről és 
Csepelről, illetve a közbenső állomá-
sokról átszállás nélkül lesz elérhető a 
belváros, a Kálvin térnél pedig a 3-as 
és a 4-es metró. Ez a beruházás egyben 
az 5-ös metró létesítésének első üte-
me is. Ha ez a távlati elképzelés meg-

valósul, a H5-ös szentendrei, a H6-os 
és a H7-es HÉV-ek közös alagútban 
közlekedhetnek a belváros alatt, meg-
teremtve az észak-déli, Szentendrétől 
Csepelig és Ráckevéig tartó gyorsvas-
úti rendszert. Ezen a vonalon a MÁV-
Start Kunszentmiklós-Tass felől érkező 
elővárosi járatai, illetve az esztergomi 
vonal szerelvényeinek egy része is köz-
lekedhet majd a tervek szerint.

Forgalomtechnikai egyeztetés
A HÉV belső, felszíni szakaszának 
forgalomtechnikai tervét a Budapes-
ti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 
megbízásából a Főmterv Zrt.–Kontúr 
Csoport Kft. készítette el. Mivel a fej-
lesztési projekt nagy átalakításokkal 
jár és új területeket is érint Csepelen, 
a forgalomtechnikai tervek elfogadása 
előtt fontos az egyeztetés ‒ mondta el 
lapunknak Gyulai István főépítész. A 
jelenlegi tervek szerint a H7-es HÉV 
csepeli végállomása az Erdősor utcá-
hoz kerülne, így a HÉV útvonala déli 
irányban meghosszabbodik. A jelenle-
gi HÉV-végállomás környéke teljesen 
megújul, a járműtelep jövőbeni he-
lyigénye csökkenni fog, így jelentős te-
rület szabadítható fel. A Csepel Plazá-
val szemben új közparkot alakítanának 
ki, buszpályaudvar épülne, és közel 
450 férőhelyes P+R parkoló létesülne 

az Erdősor utca mellett. „A korszerűsí-
tés nyomán az összes csepeli HÉV-meg-
állót helyben átépítik. Az állomások 
esetében jelentős változás, hogy magas 
peronok épülnek, ezáltal könnyebbé vá-
lik a le- és felszállás. Az új HÉV-vonal 
szélesebb peronjai miatt a II. Rákóczi 
Ferenc utat faltól falig átépítik. A Tel-
ler Ede út mentén, a Karácsony Sán-
dor és a Posztógyár utca között 18-20 
méter széles, úgynevezett resztli telke-
ken helyezik el a buszok hosszú idejű 
tárolóit, ezáltal a Szent Imre tér keleti 
oldala felszabadul, a jelenleg leromlott 
állapot megszüntethető. A városveze-

tés már régóta szeretné rendezni a 
buszpályaudvaron uralkodó mél-
tatlan állapotot, de ezt nehezíti, 
hogy a mostani buszvégállomás 
telke a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában van, felújításához a 
főváros hozzájárulása szükséges. 
A csepeli önkormányzat közösségi 

tervezéssel közparkot szeretne léte-
síteni ezen a területen” – tette hozzá 

Gyulai István.

Milyenek lesznek 
az új HÉV-szerelvények?
Amellett, hogy teljes egészében fölújít-
ják a vasúti pályát, a megállókat, a for-
galomirányítási és az utastájékoztatási 
rendszert, a MÁV-HÉV Zrt. 2023 és 
2025 között 54 új járművet is vásárol 
az új HÉV-vonalakra. Ezek alacsony-
padlós, akadálymentes, légkondicio-
nált szerelvények lesznek. Az egyterű 
járművek hossza 120 méter, egy sze-
relvényen összesen 700 utas fér el. Az 
új járművek 100 km/h utazási sebes-
ségre képesek. A fejlesztéstől jelentős 
forgalmi kapacitásbővülés várható. 
A tervezés megkezdődött, 2023-ig a 
részletes kiviteli tervek és engedélyek 
is rendelkezésre állnak majd. Ezt kö-
vetően elindulhatnak a közbeszerzé-
sek és a kivitelezés. A fejlesztés uniós 
és hazai forrásból valósul meg. Ahogy 
Gyulai István főépítész fogalmaz: ez a 
nagyszabású beruházás jelentős mér-
tékben javítja Csepel arculatát, közle-
kedési, parkolási helyzetét. • PE

AKTUÁLIS

HÉV-korszerűsítés: mi várható?
„A fegyveres konfliktus Ukrajnában 
már fél éve tart, melynek következtében 
a Kárpátalját sújtó anyagi és lelki ne-
hézségek sem szűntek meg. A beregszá-

szi járás megsegítését célozta a csepeli 
önkormányzat újabb, immár harmadik 
humanitárius segélyszállítmánya, me-
lyet ma személyesen vittünk el kollégá-
immal Budapest testvérvárosába” ‒ írta 
augusztus 25-ei bejegyzésében Borbély 
Lénárd polgármester. „Bízom benne, 
hogy a szomszédos országban dúló há-
ború mihamarabb véget ér, de amíg a 
régóta vágyott béke nem jön el, nagyon 
fontos, hogy a határon túl, háborús 
országban élő magyarok is érezzék az 
anyaország és ezen belül is Csepel tá-
mogatását ezekben az embert próbáló 
időkben.”

Beregszászra nem csak adományokat 
vittek, hanem részt vettek a magyar 
kormány támogatásával megvalósuló 
Zenevarázslat zárórendezvényén, Vár-
nagy Andrea Liszt Ferenc-díjas zon-
goraművésszel és Orosz Ildikóval, a 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola elnökével. „Ezután megláto-
gattuk a 4-es számú iskolát, ahol a tan-
évkezdés mellett felkészültek a háborús 
eseményekre is. És mivel kicsi ez a Kár-
pát-haza, Beregszász utcáin még csepe-
liekkel is találkoztunk” – számolt be a 
polgármester. 

Újabb segélyszállítmány Beregszásznak
AKTUÁLIS

Tisztelettel meghívom Önöket az Idősek 
Világnapja alkalmából szervezett ingyenes dunai 
hajókirándulásunkra!

Felejthetetlen élményekkel, zenével és tánccal, 
csodálatos budapesti panorámával és teljes körű 
vendéglátással várjuk Önöket.

Tartsanak velünk a közös utazásra!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Kedves Csepeli Nyugdíjasok!

A HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUMA:

2022. OKTÓBER 1.
SZOMBAT

JELENTKEZÉS:

2022. SZEPTEMBER 8–23.
(MUNKANAPOKON 10–18 ÓRÁIG)

TÖLTSÜK EGYÜTT AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁT!

SZERETETTEL VÁROM ÖNÖKET 

KÖZÖS HAJÓKIRÁNDULÁSUNKON!

INGYENES MEGHÍVÁS NYUGDÍJASOKNAK!

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

JELENTKEZÉS: 

NY_hajokirandulas_2022.indd   1 2022. 09. 05.   13:21

fotó: Tóth Beáta
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Rezsitámogatás elektromos 
segédeszközt használó 
mozgássérülteknek 
Tisztelt Csepeliek!

A kormány a megnövekedett rezsiköltségek miatt igyek-
szik gondoskodni a mozgássérült emberekről, akik vala-
milyen elektromos segédeszközt használnak.

Az igényelhet támogatást, aki társadalombiztosítási tá-
mogatással rendelt  elektromos kerekes széket, elekt-
romos mopedet, és a hálózati áramról működő oxigén-
koncentrátort használ, vagy akivel egy háztartásban élő 
személy a  gyógyászati segédeszközt napi rendszeres-
séggel használja.

A napi rendszerességgel használók az átlagfogyasz-
tás sávhatárához képest 1697 kWh-val megemelt, ked-
vezményes sávhatárig jogosultak a rezsicsökkentett 
áramárra.  Tehát egy olyan család, amelynek tagja ilyen 
kedvezményre jogosult, az átlagos 2523 kWh/év áramfo-
gyasztáson felül további 1697 kWh/év áramot fogyaszt-
hat a rezsicsökkentett áron. A kedvezményt igénybe vevő 
háztartások éves szinten így akár 60 ezer forintot is meg-
spórolhatnak.

A kérelem benyújtható a felhasználási hely szerint illeté-
kes kormányhivatal egészségbiztosítási ügyfélszolgálatán 
vagy bármely kormányablakban formanyomtatványon, de 
elérhető lesz a kormányhivatal honlapján, illetve online 
is:  https://epapir.gov.hu/ (választandó ügytípus: egész-
ségbiztosítási pénztári feladatok).

A kérelem benyújtása során új felhasználási hely esetén 
igazolni szükséges a szolgáltatásra vonatkozó szerződé-
ses jogviszony fennállását, vagy az utolsó számla teljesí-
tését. A kérelem a kedvezményes év folyamán bármikor 
benyújtható.

Fontos, hogy a kormányhivatal ellenőrzi, hogy valóban 
tb-támogatott elektromos gyógyászati segédeszközt 
használ-e a kérelmező.

AKTUÁLIS

Keresetkiegészítési lehetőség!
Jelentkezzen számlálóbiztosnak a 2022. évi népszámlá-
lásra a polgármesteri hivatalnál szeptember 9-éig.

A számlálóbiztos 2022 szeptemberében online oktatást 
kap, majd azt követően 2022. október 17-e és november 
20-a között végzett munkájáért a kiosztott és elvégzett fel-
adattal arányos díjazásban részesül, amely akár bruttó 
250 0001 forint  is lehet.

A munkavégzésre másodállásban is lehetőség van, de 
nem feltétel, hogy jelenleg alkalmazásban álljon.

Részletek és jelentkezési lap: 
https://csepel.hu/onkormanyzat/
nepszamlalas 
1. A díjazás mértékét előre csak kalkulálni lehet, annak mértéke az 
online kitöltést választók arányában is változik.

Megszűnhet a kötelező 
emelt szintű érettségi 
2024-től nem lesz kötelező az emelt szintű érettségi az egyete-
mi-főiskolai felvételihez. A tervek szerint a felsőoktatási intéz-
ményeknek több beleszólásuk lesz a hallgatók kiválasztásába, 
100 pontról az intézmények dönthetnek, így újra lehetnek szó-
beli felvételik. A legfontosabb változás, hogy nem lesz kötele-
ző az emelt szintű érettségi. Az alap- és osztatlan szakokon a 
200 tanulmányi és 200 érettségi pont 
melletti 100 többletpontot a 100 
intézményi többletpont váltja 
fel. Vagyis a felsőoktatási 
intézmények dönthetnek 
arról, hogy mire és meny-
nyi többletpontot adnak.

A tanulmányi pontok szá-
mításánál az egyetemek 
maguk határozhatják meg, 
melyik ötödik tantárgy közép-
iskolai jegyeit veszik figyelembe a 
kötelezők mellett. Ugyanez vonatkozik az érettségi bizonyít-
ványban szereplő vizsgaeredmények közül az ötödik érettségi 
vizsgatárgy kiválasztására. 2024-től a középszintű érettségi 
százalékos eredményének kétharmada számít felvételi pont-
ként, az emelt szintű érettségi esetében a százalékkal meg-
egyező pontszámot kap a felvételiző. Az intézmények maguk 
határozhatják meg, megállapítják-e a bekerüléshez szükséges 
minimumpontot, vagy sem. Ez nem lesz kötelező. A változá-
sok már a 2023-as felvételin alkalmazhatóak, de kötelező jel-
leggel csak 2024-től lépnek életbe. • Forrás: eduline.hu

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Megtisztelő jelenlétére számítok!

Az előadásra a helyeket csak korlátozott számban tudjuk biztosítani, ezért kérjük, részvételi szándékát a protokoll@budapest21.hu e-mail címen 
vagy a 06 70 451 9045-ös telefonszámon legkésőbb 2022. szeptember 21-ig visszajelezni szíveskedjen.

Műsoron:

J A C O B I  V I K T O R :

Sybill
HELYSZÍN: Csepeli Munkásotthon (Csepel, Árpád utca 1.)

SZEREPLŐK:
Sybill: Vörös Edit; Petrov: Domoszlai Sándor; Nagyhercegnő: Lukács Anita; 

Nagyherceg: Vadász Zsolt; Kormányzó: Szirtes Gábor; Charlotte: Teremi Trixi; 
Poire: Kovács Szilárd; Borcsakov: Molnár Erik; Szobalány: Halász Aranka; 

Kocsis, Lakáj: Hábel Ferenc; Szárnysegéd: Lendvai Zsolt

KÖZREMŰKÖDIK: Csepeli Szimfonikus Zenekar
VEZÉNYEL: Werner Gábor

RENDEZŐ: Teremi Trixi

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét a

„MAGYAR ÖRÖKSÉGÜNK:
NAGYOPERETT A MONARCHIA IDEJÉN”

2022. SZEPTEMBER 24.

(szombat)

20:00 ÓRA

című előadásra

Sybill_CSH1per1_OK.indd   1 2022. 09. 05.   16:13
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A pingpong vitathatatlanul az egyik 
legegyszerűbb és legnépszerűbb sport-
ág, amelyet sokan játszanak iskolák-
ban, szabadidőparkokban, strandokon 
vagy akár otthon, ha felállítanak egy 
szabványos méretű asztalt, és középen 
kihúznak egy megfelelő hálót. Csepe-
len jelenleg egy helyen működik olyan 
terem, ahol profi körülmények között 
várják az amatőr asztaliteniszezőket: a 
Kossuth Lajos 117. szám alatt található 
Csepeli Pingpong Clubban, amelynek 
vezetője Uszkai László. 

Érdemes megemlíteni, hogy noha Ma-
gyarország jelenleg nem világnagyha-
talom asztaliteniszben, de a hetvenes 
években három világklasszis játéko-
sunk is volt. Jónyer István négysze-
res világbajnok, a Nemzet Sportolója; 
Klampár Tibor kétszeres világbajnok 
és Gergely Gábor, aki párosban és csa-
patban lett világbajnok. Valamennyi-

en olyan legendák, akik sportágukban 
máig utolérhetetlenek Magyarországon. 

A klub három évvel ezelőtt nyílt 
meg, hogy lehetőséget biztosítson az 
amatőröknek a játékra, akik máshol nem 
tudnak asztaliteniszezni. A légkondicio-
nált teremben öt asztal áll rendelkezésre, 
egyszerre tehát legalább tízen gyakorol-
hatnak. Mindegyik asztal profi szintű, 
ezeken játszottak a világ legjobbjai a 
Budapesten, 2019-ben megrendezett 
világbajnokságon. A burkolat ízületkí-
mélő, a világítást pedig úgy alakították 
ki, hogy megfelelő legyen a fényszórás. 
A rendszeres látogatók között akadnak 
nők és férfiak minden korosztályból. 
Ütőt és labdát a helyszínen biztosítanak, 
de azt kérik, hogy mindenki hozzon 
magával váltócipőt. Bár a járvány miatt 
több hónapra kényszerűen be kellett zár-
ni a termet, jelenleg folyamatosan vár-
ják az érdeklődőket. Gyakran rendeznek 

háziversenyeket amatőröknek. Igény 
esetén szakedzők segítségét kérhetik. 
Hetente két alkalommal, hétfőn és pén-
teken pingpongsulit tartanak. 

A klub hétköznap 16 és 21, szomba-
ton 10 és 20, vasárnap pedig 10 és 18 
óra között tart nyitva. Asztalfoglalá-
sért a 06-30/1454-454-es telefonszá-
mon vagy a www.pingppongclub.hu 
címen lehet jelentkezni. • cs. a.

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Reménységgel 
az új tanévben
Reménységgel kell élnünk, ha felfordult 
is körülöttünk a világ. Nem kevés aggo-
dalomra adhat okot, ami történik. Háború, 
konfliktusok a nagyhatalmak között, fe-
nyegető járványok, energiaválság, infláció, 
drágulás és minden, ami felé ezek a dolgok 
mutatnak. Saját életünk átrendezése mellett 
különös figyelemmel tekintünk gyerme-
keink jövőjére. Kezdődik az iskola. Egy új 
tanév, egy új év, amiben lehet, hogy nagy 
változások lesznek. Reménységgel tekin-
tünk a tanítók, tanárok nem könnyű mun-
kájára. Abban bízunk, hogy nemcsak a tan-
anyagot adják át és kérik számon, hanem 
türelemmel, empátiával, szeretettel nevelik 
gyermekeinket. Segítenek személyiségük 
fejlődésében, egészséges élet- és világszem-
léletet alakítanak ki bennük. Tanácsaikkal 
és hozzáértésükkel jó motivációkat adnak 
nekik. Reménységgel tekintünk gyermeke-
inkre is, akiknek szeretnénk tartalmas és 
boldog életet. Gyakran nem tudjuk biztosan, 
hogy milyen módon és milyen irányba ins-
piráljuk őket, de – mint minden szülő – nagy 
várakozással tekintünk rájuk. Figyelemmel 
kísérjük igyekezetüket, és próbálunk segí-
teni minden tekintetben. Élhető világot, bé-
két, boldogságot remélünk számukra. Söté-
ten nem láthatjuk a jövőt, hiszen akkor nem 
tudnánk derűvel és jóakarattal tekinteni a 
hétköznapokra. Jézus mondta: „Ne aggo-
dalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a 
holnap majd aggodalmaskodik a maga dol-
gai felől. Elég minden napnak a maga baja.” 
(Máté 6,34.) Nem valami hurráoptimizmus 
szól Jézus szavaiból, hanem egészséges éle-
tigenlés. Ismerte ő az emberi élet nehézsé-
geit. Szegénységet, betegséget, szorongást, 
hibázásra késztetést, reményvesztettséget. 
Nem olcsó tanácsot ad, hanem azt szeret-
né, hogy a „gond-manók” ne uralják le az 
életünket. Az Örökkévaló iránti bizalom se-
gít mindig a következő lépést megtenni az 
úton. Velünk jár, ő fogja kezünket. Jó erre 
gondolni, ebben megerősödni most a tanév 
kezdetén.
Zólyomi Mátyás evangélikus lelkész

Búcsú Liptai 
Istvántól
Elhunyt Liptai István (1935–2022), 
a Csepel SC legendás kosárlabdá-
zója, később pedig a női és a férfi-
csapat kiváló edzője. Játékosként 
magyar bajnok volt az 1972-73-as 
idényben, a válogatottban 137-szer 
szerepelt, az 1960-ban, Rómában 
megrendezett olimpián kilence-
dik helyezett lett az együttessel. A 
Csepel SC bajnokságot nyert férfi-
kosárlabda-csapatának az edzője 
1989-ben. Csepel díszpolgára ki-
tüntetést kapott 2014-ben. 
    
Játékosként Csúzlinak becézték, 
később Csúzli bácsinak szólí-
tották, amikor már idősebb volt. 
Tizenhat éves korában került 
Szegedről Csepelre, majd kezdett 
el kosárlabdázni. Válogatott já-
tékosként részt vett a tokiói és a 
római olimpián. Gyakorlatilag vé-
gig a Csepelben játszott. Egyszer 
az Oroszlány kölcsönjátékosaként 
szerepelt, hogy segítse az akkori 
csapatot feljutni az NBI-be. Edző-
ként előbb a csepeli női csapatnál 
dolgozott tíz éven át, majd átvette 
a férfiegyüttes irányítását 1987 és 
1991 között. Az év kosárlabda- 
edzőjének választották meg 1989-
ben. Az 1989-ben bajnokságot 
nyert csepeli férfi kosárlabdázók 
minden évben, immár hagyomá-
nyosan összejárnak, hogy emlé-

kezzenek az egykori sikerre. Az 
ünnepi alkalmakon szinte min-
dig megjelent Liptai István, akit 
nagy szeretettel fogadtak. A har-
mincadik évfordulón, 2019-ben 
így idézte fel a régi élményeket 
lapunknak: „Kellemes emlékek 
fűznek a bajnokcsapathoz. Minden 
nagyszerűen sikerült akkor, hiszen 
kiváló játékosaink voltak. Csodála-
tos volt a légkör és a csapatszellem. 
A játékosok jól megértettek engem, 
és én is tudtam, mi kell nekik ah-
hoz, hogy sikeresek legyenek.”  

Liptai Istvánt a csepeli önkor-
mányzat saját halottjának tekinti. 
Temetésén Borbély Lénárd pol-
gármester búcsúztatta a legendás 
sportolót szeptember 2-án. • Cs.

Jubileumi koncert
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a Segítség Köve Alapít-
vány Ifjúsági Zenekarának jubileumi koncertjére!
Időpont: szeptember 17-e, 19 óra  
Helyszín: 1213 Budapest, Szent István u. 230.
A 2012 nyarán alakult SKA tagjai diákok, egyetemisták és fiatal felnőttek. 
Az SKA akusztik csoportja a zenekar fafúvós és vonós szekciójából áll, 
énekesekkel és ritmuskísérettel gazdagítva. 
A rendezvény fővédnöke: Borbély Lénárd polgármester
A belépés díjtalan! A helyszínen megvásárolható a zenekar stúdióalbuma. 
www.facebook.com/segitsegkove; www.segitsegkove.hu

Pingpongklub a Kossuth Lajos utcában 
SPORT

42.
A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE:  BORBÉLY LÉNÁRD,
CSEPEL POLGÁRMESTERE

2022. A Fut a Csepel szervezői bizottság a verseny szervezésének változtatási jogát fenntartja. Jó versenyzést kívánunk!

FUTÓVERSENY SZÁMOK:
1500 méter kizárólag alsó tagozatosoknak: Rajt: 10:00 óra
4000 méter bárki számára: Rajt: 10:40 óra
300 méter ovis futam: Rajt: 11:30 óra

PROGRAMOK: Sportági bemutatók, gyerekprogramok

TÁMOGATÓK:

RÉSZLETEK ÉS NEVEZÉS A FUTACSEPEL.HU OLDALON !

2022. SZEPTEMBER 25.
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Új edző érkezett a Csepel Utánpótlás 
Futball Club felnőtt csapatához. A já-
tékosként NB I-et is megjárt Rebecsák 
Szilárd két éve edző a CSUSÉ-nél, a 
felnőtt csapat irányításával néhány 
hete bízták meg.

Szakmai múlt
A 38 éves, borsodi származású szak-
ember játszott a Diósgyőr, a Debrecen, 
a Vasas és az Újpest utánpótláscsapata-
inál, majd 2005-től felnőtt csapatokban 
folytatta. Az NB II-es Felcsút SE után 
az NB I-es DVTK-hoz igazolt, majd az 
NB II-ben játszott Soroksáron, Jászbe-
rényen, Szolnokon és Cegléden. Profi 
pályafutását 2010-ben fejezte be, majd 
2012-től munka mellett az NB III-as 
Dunaharaszti MTK-t erősítette hat 
éven át. Az edzői „C” licenc megszer-
zése után 2020-ban Csepelre költözött, 
akkor érkezett a felkérés, hogy legyen 
a CSUSE egyik utánpótláscsapatának 
edzője. „Két évig voltam az U–15-ösök 
edzője, közben pedig a felnőtt BLASZ 
II-es csapat másodedzője is lettem. 
Megszerettem a fiatalokat, szívesen 
maradtam volna még velük, de idén az 

egyesület vezetése új feladattal bízott 
meg: legyek a 2022/23-as szezontól a 
BLASZ I-es felnőtt csapat edzője” – 
mondta Rebecsák Szilárd. 

Új feladatok és célkitűzések
Az új idényre való felkészülés július 
közepén kezdődött, a Hollandi úti pá-
lyán már lejátszották a bajnokság első 
mérkőzését is, ahol a Fővárosi Vízmű-
vek SK csapata 1:0-ra győzött a cse-
peliek ellen. Rebecsák Szilárd elmond-
ta, a játékosok több mint fele csepeli, 
közöttük vannak saját nevelésű játéko-
sok is, az átlagéletkor 22 év. A kitűzött 
cél a középmezőnyben végezni, amely 
a vezetőedző szerint a reális elvárás. 
Ő arra számít, hogy tanítványai a 4–8. 
hely valamelyikén zárják a 16 csapa-
tos bajnokságot. Hozzátette, fő cél egy 
olyan utánpótlásbázis kialakítása, hogy 
onnan minél többen játszhassanak a 
felnőtt csapatban, amely így a bajnok-
ságokban évről évre egyre jobb ered-
ményeket érhet el, illetve a játékosok jó 
teljesítményt nyújtva szem előtt legye-
nek magasabb osztályú klubok előtt is. 
• Lass Gábor

A négy korosztályban meg-
rendezett Barca Academy 
Hungary Kupán három első 
helyezést értek el magyar lab-
darúgócsapatok a nemzetközi 
viadalon, amelyen neves kül-
földi gárdák is részt vettek. 
A viadalt második alkalom-
mal szervezte meg a Barca 
Academy Egyesület a Szabad-
kikötő SE pályáján augusztus 
utolsó hétvégéjén a csepeli 
önkormányzat támogatásá-
val. A tornát Borbély Lénárd 
polgármester nyitotta meg, 
aki utalt rá: a csepeli önkor-
mányzat elkötelezett a sport 
iránt, és örömmel veszi, hogy 

immár hagyománnyá vált a 
viadal megrendezése. Az FC 
Barcelona licence alapján a vi-
lág negyvenhárom országában 
működik utánpótláskorú lab-
darúgó-akadémia. Mindenhol 
hasonló metodikai elvek alap-
ján folyik a szakmai irányítás. 
Barcelonában minden évben 
rendeznek tornát az utánpót-
láskorúak részére. 

Az augusztusi tornán első lett a 
szerb Partizán Belgrád a 2011-
ben születettek között, az Illés 
Akadémia (2012), a Debreceni 
Labdarúgó Akadémia (2013) 
és az Eger SE (2014). • Cs. A. 

Új edző, új remények
CIVIL ÉLET

Él a Kórus utcában egy nagyhírű kuta-
tó villamosmérnök, akinek a nevéhez 
harminchárom találmány fűződik, s 
ezeknek a felét már megvásárolták 
és hasznosítják különféle vállalatok. 
Az emberek a mindennapi életben 
is találkozhatnak velük. A feltalálót 
Szűcs Attilának hívják, 79 éves, csa-
ládi házának pincéjében manapság is 
mindennap bütyköl és újdonságokon 
töri a fejét. 1981-ben Kiváló Feltaláló 
címmel tüntették ki. 

„Gyakorlati ember vagyok, mindig az 
érdekelt, hogy a meglévő műszaki, elekt-
ronikai eszközökből hogyan tudnék még 
jobbat létrehozni” – mondja önmagáról 
és terveiről. Első és egyik legismertebb 
találmánya 1975-ben született. Ak-
kor a Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai Kutatóintézetében 
(KFKI) dolgozott, ahová pályázat útján 
került 1970-ben. Találmányának lénye-
ge, hogy a számítógépek tápegységében 
olyan hálózatkimaradást figyelő jel-
zőrendszert fejlesztett ki, amely képes 
800 mikroszekundum alatt érzékelni 
az áram kimaradását, a feszültség csök-
kenését, illetve az áram visszatérését 
is, így a számítógép automatikusan el-
menti a program elemeit. A jelzőrend-
szer elképesztően gyors reagálása azt 

jelenti, hogy az egész folyamat egyetlen 
másodperc milliomod része, szorozva 
800-zal idő alatt történik. Találmányát 
1977-ben szabadalmaztatták, és a Vilati 
cég megvette. „350 ezer forintot fizettek 
ki nekem ezért a találmányomért, ami 
óriási pénz volt akkor, és ebből építet-
tem meg a házamat. Még később is fi-
zettek érte jogdíjat, de csak kisebb ösz-
szegeket. A telek már megvolt a Kórus 
utcában, mert apám 1938-ban megvette, 
így kerültem Csepelre. Előtte Budán, 
korábban pedig Miskolcon laktam, a Di-
ósgyőri Gépgyárban dolgoztam. Apám 
gépész, tehát szintén műszaki beállított-
ságú ember volt, elnyerte a Kiváló Újító 
arany fokozatát. Ez engem is ösztönzött. 
Aztán volt egy kiváló kémia-fizika taná-
rom az iskolában. Később úgy gondol-
koztam, hogy beosztott mérnökként ak-
kor keresek sok pénzt, ha találmányom 
van. Gyerekként, fiatalként is mindig az 
újdonságok érdekeltek. Például az, hogy 
a villanymotorok működését hogyan le-
het hatékonyabbá tenni. Elméleti téte-
lem nincsen, csak a gyakorlati haszno-
sítás foglalkoztatott. Amikor a KFKI-ba 
felvettek kutató villamosmérnöknek, a 
számítástechnika komoly fejlődésnek 
indult. A hetvenes évek elején léteztek 
hatalmas, szobaméretű számítógépek és 
úgynevezett minigépek, amelyek televí-

zió nagyságúak voltak. Ezek már valódi 
számítógépek voltak, amelyeket kisebb 
ipari folyamatok vezérlésére használtak. 
A személyi számítógépek a nyolcvanas 
évektől terjedtek el. Akkor a nyugati 
COCOM-listán lévő, tiltott technológi-
ákat alkalmaztuk Magyarországon úgy, 
hogy az eszközöket becsempészték az 
országba, a mi feladatunk meg az volt, 
hogy működőképes számítógépet szerel-
jünk össze a megfelelő módon. A számí-
tógépekre pedig nagy szükségük volt a 
cégeknek, mert jelentős hasznot hoztak” 
– idézi fel Szűcs Attila. 

„Az utolsó szabadalmi okiratom 2014-
ből származik. Ez a találmányom az 
akkumulátor-gyorstöltő, amely százszor 
gyorsabban képes feltölteni az akkumu-
látorokat, mint a hagyományos darabok. 
Ilyen akkumulátorok vannak például a 
gépkocsikban, villanykerékpárokban, 
riasztókban. Nem mindegy, hogy a töl-
tés mennyi idő alatt történik. A talál-
mányom le van védve, de egyelőre még 
nem vették meg cégek. Az értéke lega-
lább 300 millió forint. Ha ezt a pénzösz-
szeget megkapom, abból kifejleszteném 
az elektromos járművek energiaellátá-
sának rendkívül gazdaságos megoldá-
sát” ‒ meséli. „Két fiam van, akik ve-
lem élnek. Az idősebbik egy zenekarban 
hangmérnök. A fiatalabb matematikus, 
és velem ellentétben elméleti szakember. 
Korábban az ELTE-n tanított, jelenleg a 
Budapesti Műszaki Egyetem mesterok-
tatója.” • Csarnai Attila

Egy feltaláló zseni a Kórus utcában

Három magyar elsőség a Barca-kupán 

Szűcs Attila

Rebecsák Szilárd
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kifogásolták is, inkább a ruhákra lettek 
volna kíváncsiak.”

Adatbázis készül
A gyűjtéshez vezető első lépések nem 
voltak túl bonyolultak, hisz Székelyud-
varhely iskolaváros, sok helyen a mai 
napig hagyományos öltözetben, népi 
viseletben készülnek a tablóképek. 
„Akarva-akaratlanul láttam és meg-
jegyeztem, idővel pedig meg is tudtam 
különböztetni a környék jellemző vise-
leteit. Amikor pedig elfogytak a helyi 
viseletek, magam kezdtem érdeklődni, 
utánajárni.” Botond az elmúlt évek-
ben rengeteget utazott, sok külföldi 
országba eljutott, egyre több új vise-
lettel bővült kiállításának repertoárja. 
A gyűjtemény ma már több mint 2700 
népviseletet tartalmaz, valamennyinek 
megvan a maga izgalmas, érdekes tör-
ténete. „A kiállításnak nagy sikere van, 
rengeteg pozitív visszajelzést kapok, a 
közösségi oldalakon is óriási népsze-
rűségnek örvendenek a népviseletek. 
Sajnos a járvány miatt rengeteg leszer-
vezett gyűjtőút, kiállítás maradt el, de 
a háború is felülírta a terveimet. Van 
egy térképem, ahol megjelölöm, mely 
települések népviseleteit fényképeztem 
már le, így jól kirajzolódik, honnan 
van több, honnan kevesebb kiállítási 
anyagom. Például a Dél-Alföldön még 
vannak üres foltok. Ha valahova meg-
hívják a kiállítást, általában feltételként 
szabom, hogy cserébe szervezzék meg 
számomra a helyi viseletek fényképe-
zését is. Mezőkövesden is így tudtam 
megörökíteni korszakonként és korosz-

tályonként a népviseleteket. A végső 
cél, hogy a világ összes, ma még létező 
népviselete bekerüljön egy igényesen 
elkészített adatbázisba, különös tekin-
tettel a Kárpát-medence magyarlakta 
területeire. A gyűjtemény hamarosan 
online is böngészhető lesz a geofolk.org 
oldalon. A képek mellett ott már alapve-
tő információk is megjelennek a ruhák-
ról: korosztályra, társadalmi státuszra, 
kiegészítőkre vonatkozóan” – mondja a 
fotográfus. 

Az elkövetkező napokban új viselettel 
is gyarapodik a gyűjtemény, de emel-
lett kulturális, néprajzi, helytörténeti 
ismeretekkel is folyamatosan bővül, 
gazdagodik a kiállítás. „Úgy érzem, 
intellektuális szempontból életem leg-
intenzívebb időszakát élem. Nem titkolt 
szándékom, hogy a jövőben kizárólag 
erre a projektre koncentráljak” – teszi 
hozzá Dávid Botond. • Potondi Eszter

ÜNNEP

Az időjárás országszerte megváltoztatta 
az augusztus 20-ai programokat: Csepe-
len is elmaradtak a Daru-dombra meg-
hirdetett színpadi események, a koncert 
és a tűzijáték. Ám délután, mikor elállt 
az eső, mégis sokan jöttek el a Kis-
Duna-partra, ahol körhinta, kisvasút, 
kézművesjátékok várták a gyerekeket. 
Lehetett lovagolni, állatokat simogatni, 
korabeli ruhákba bújni, kipróbálni a ko-
vácsmesterséget és jókat enni. 

Egyedülálló kiállítás látogatott Cse-
pelre augusztus 20-a alkalmából. 
Dávid Botond székelyudvarhelyi fo-
tográfus tíz éve kedvtelésből kezdett 
el népviseleteket fotózni. Hobbijából 
az évek során szenvedély lett. A te-
kintélyes képanyagból egy külön-
leges kiállítás született: a Geofolk, 
mely a világ fellelhető és hordható 
népviseleteit gyűjti csokorba. 

„Nagyanyám lelkes hobbifotós volt, 
édesapám ennek hatására lett fényké-
pész. Ebben a közegben magától érte-
tődő volt, hogy ösztönös módon, hamar 
megtanultam fotózni, később persze 
tudatosan is csiszoltam a tudásom” – 
meséli Dávid Botond. „Több generáci-
ós városiként kifejezetten zavart, hogy 
nagyon keveset tudok a népi kultúráról, 
a hagyományokról, a népviseletekről. 

Magyarországi ismerőseimet viszont 
érdekelték ezek a témák, én pedig csak 
a megszokott, tipikus klisékkel tudtam 
szolgálni, ha ezekről kérdeztek. Az ebből 
fakadó kellemetlen érzésemet próbáltam 
kompenzálni azzal, hogy elkezdtem nép-
viseleteket fotózni. A kezdeti gyűjtések 
elsősorban az esztétikai megközelítésre 
koncentráltak, a dokumentarista szem-
szög csak másodlagos volt. Ezt sokan 

Elmaradtak a színpadi programok augusztus 20-án, 
mégis sokan látogattak ki a Daru-dombra

Fotókiállítás, körhinta, 
kézműveskedés

ÜNNEP
Fo

tó
k:

Geofolk – a világ összes népviselete egy gyűjteményben

A gyűjtemény képei hamarosan online is elérhetőek lesznek

Dávid Botond

A rendezvény ingyenes, de a korlátozott férőhely
miatt kérjük, hogy részvételi szándékukat legkésőbb

2022. október 5-ig jelezzék a protokoll@budapest21.hu
e-mail címen, vagy a 06-70-903-9983-as telefonszámon.

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét 
a Turay Ida Színház

A medve
nem játék! 

című előadására.

Székely humoros történetek
alapján írta: 

Topolcsányi Laura

Rendezte: 
Szerednyey Béla 

Jászai Mari-díjas színművész, 
kiváló és érdemes művész. 

Főbb szerepekben: 
Pásztor Erzsi

Kossuth-díjas színművésznő, 
Nyírő Bea, Boros Zoltán, 

Kovács Dézi.

Koreográfus: 
Berecz István

Időpont: 
2022. október 8. (szombat), 19 óra

Helyszín: 

Csepeli Munkásotthon
(1215 Budapest, Árpád utca 1.)

Szeretettel várjuk Önöket!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Meghívó

fotó: Tóth Beáta
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Az Összetartozás Háza ta-
valy júniusban nyitotta meg 
kapuit. A Trianon emlékki-
állítás nagy népszerűség-
nek örvend, az elmúlt kö-
zel egy évben nemcsak a 
kerületből, az ország min-
den pontjáról érkeztek ide 
látogatók. Az állandó kiál-
lítás mellett az előadások, 
a tematikus programok is 
kedveltek. 

Fába, kőbe
A rovásírás szakkör kéthe-
tente várta az érdeklődőket. 
„A székely‒magyar rovásírás 
a honfoglalás koráig vezet-
hető vissza, a lovas, nomád 
türk népek jellegzetes írás-
formája volt. Nem egységes 
szabályrendszerrel alkották 

meg, sokszor helyi sajátossá-
gok alakították, formálták. A  
gazdasági eseményeket, ün-
nepeket egykor rovásírással 
jegyezték fel, melyet fába 
vagy kőbe véstek, illetve 
róttak. A rovásból adódik a 
betűk szögletes jellege, eze-
ket a jeleket könnyebb volt 
bevésni, mint az ívesebbeket. 
A rovásírás történetét, múlt-
ját itthon a rendszerváltás 
után kezdték komolyabban 
kutatni. Magyar Adorján 
és Forrai Sándor összegez-
ték a rovásírás ma használt 
és elfogadott rendszerét. Az 
írásjelekben, a szabályrend-
szerekben, az összevonások, 
összerovások tekintetében 
egy-egy közeli település kö-
zött is voltak különbségek, eltérések. Az általunk ismert 

és fennmaradt rovásírásos 
tárgyi emlék közül nem talá-
lunk olyat, ami egy az egy-
ben bármely ismert ábécével 
lefordítható lenne” ‒ ma-
gyarázza Lengyel Tamás, a 
rovásírás szakkör vezetője, 
aki könyvelőként dolgozik, 
tizenegy éve kezdett komo-
lyabban foglalkozni a rovás-
írással. Már gyerekkorábban 
érdekelte a történelem és a 
néprajz, többek között az 
egyiptomi és az inka kultú-
ra, így az inka csomóírás is. 
Az, hogy a magyaroknak is 
volt egy ősi írásformájuk, jó-
val később tudta meg. 

Gyorsan megtanulható
Lapunknak elmondta, hogy a 
rovásírás alapjai kellő szorga-
lommal viszonylag gyorsan, 
hat hét alatt elsajátíthatók. 
Azok, akik januárban kezd-
ték a szakkört, már folyéko-
nyan írnak és olvasnak. „A 
gyakorlat irányából haladunk 
az elmélet felé, úgy tapaszta-
lom, ez hatékonyabb. Amikor 

megismerkedünk a betűkész-
lettel, akkor a csoportosítá-
sukról, a rendszerükről is be-
szélünk, de a szimbólum- és 
mondavilággal is megismer-
kedünk az órákon. A tanfo-
lyam tízéves kortól ajánlott, 
szinte valamennyi korosztály 
képviselteti magát a foglalko-
zásokon. A visszajelzésekből 
is látom, hogy a közös alko-
tómunka jó hatással van az 
önbecsülésre, az énképre. A 
gyerekek is örömüket lelik e 
tevékenységben, nem nyúlnak 
azonnal az okostelefon, a di-
gitális eszközök után. Ugyan-
akkor az aprólékos munka a 
koncentrációt, az összponto-
sítást is javítja, segíti. A fog-
lalkozások barátságos lég-
körben zajlanak, itt alkalom 
nyílik arra, hogy kikapcsolód-
junk, kilépjünk a mindennapi 
stresszből. Nincs számonké-
rés, nem kell teljesíteni, de 
van eredménye az itteni alko-
tómunkának” ‒ teszi hozzá.

A szakkör októberben foly-
tatódik. • Potondi Eszter

Rovásírás – egy ősi írásmód nyomában
SZABADIDŐ

Évszakváltó bulit tartottak a Csepeli 
Napközis Táborban szeptember 2-án. 
A nyárzáró rendezvényen változatos 
színpadi programokkal várták az ér-
deklődőket.

A rendezvény nyitányaként kalózos 
interaktív gyerekműsor szórakoztatta 
a kicsiket, majd a Capoeira Academia 
Egyesület bemutatója következett. A 
csapat immáron húsz éve tevékenykedik 
Csepelen, Novais da Silva Joao alapító 
irányításával. A szabad stílusú kerék-

pározók bemutatója is fergeteges sikert 
aratott. A fiatalok különféle trükköket 
mutattak be, a közönséget is bevonták a 
produkcióba, ami sok izgalmat tartoga-
tott. Hatalmas volt a nyüzsgés, a kalózos 
ugrálóvárnál és a mesevonatnál is sokan 
megfordultak. Lehetett minigolfozni,  
sakkozni, különböző fajátékokat is ki-
próbálhattak a gyerekek. A pavilonok-
ban a Csepeli Fasang Árpád Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjainak alkotásait 
és a helytörténeti kiállítás relikviáit is 
megtekinthették az érdeklődők. 

A rendezvény zárásaként Vastag Tamás 
és Vastag Csaba koncertjét hallgathatta 
meg a közönség. • Antal Zsuzsa

Őszköszöntő a Kis-Duna-parton
A programon 
néhány résztvevőt 
is megszólítottunk
Szabó Andrea kisfiával, Domi-
nikkal érkezett. „A polgármester 
úr közösségi oldalán láttam meg 
az eseményt. Megtetszett, mivel 
a gyerekeknek jó programlehető-
ségeket kínált, így eljöttünk. Jól 
is tettük, mert a fiam láthatóan 
élvezi a játékokat. 
Estig mara-
dunk, meg-
várjuk a 
koncertet. 
Remélem, 
hogy az is 
jó hangulat-
ban telik.”

Molnár Valéria: „A lányommal 
már nyitáskor itt voltunk. Örültem, 
hogy helyben van a program, rá-
adásul sok-sok játékkal a szabad-
ban. Glória most festeget, ám a 
mászókát élvezte 
a legjobban. 
Mindig 
szívesen 
ellátoga-
tunk a helyi 
rendezvé-
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Rovásírás-szakkör 
Az alapoktól kicsiknek és nagyoknak
10 éves kortól 99 éves korig

Októbertől kéthetente, szombaton, 9.30 és 11.00 között, 
kellő számú jelentkező esetén.
Tervezett első alkalom: október 8., szombat.
Jelentkezni az osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu email címen, 
vagy a +36 1 310 01 18-as telefonszámon lehetséges.

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

Játékosság, gyakorlat, kérdezz-felelek

Szabadtéri mozi harmadszor
Sokan vettek részt a szeptember 3-ai szabadtéri filmvetítésen, melyet ez-
úttal a Csepeli Szurkolói Arénában tartottak. Az 1978-ban bemutatott, 
nagy sikerű Grease című filmmusicalre nemcsak az idősebb korosztály 
volt kíváncsi, a fiatalok is szívesen csatlakoztak a programhoz. A vetítés a 
nemrég elhunyt filmcsillag, Olivia Newton-John emléke előtt tisztelgett.

Lengyel Tamás: 
viszonylag gyorsan 
megtanulhatók 
a rovásírás alapjai

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Viktória
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. szeptember 16.

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., 1225 Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk szeptember 21-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! Az augusztus 17-ei skandináv rejtvény nyertese: Szűcs Katalin. A gyerekrejtvény nyertese: Kecskés Zsanett. Nyereményüket átvehetik 
szerkesztőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Géza fia Vajk
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 1. Fiatal ló

 2. Osztódni kezd!

 3. Szakács segédje

 4. Hajít

 5. Farkas csapat

 6. Ének, nóta

 7. Nem egészséges

 8. Romlott tojás jelzője

 9. Becézett boszorkány

10. Budapesti Közlekedési Központ

11. „A” reszelhető tejtermék

INGYENES DÍSZNÖVÉNY AKCIÓ

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ÚJRA MEGHIRDETI ŐSZI DÍSZNÖVÉNY AKCIÓJÁT, 
MELYET IDÉN A CSERJÉK MELLETT KIBŐVÍTETTÜNK ÉVELŐ NÖVÉNYEKKEL IS.

FELHÍVÁS

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

JELENTKEZZEN ÖN IS!

HOVA ÜLTETHETŐK A NÖVÉNYEK?
A növények elültetésénél kérjük, törekedjenek rá, hogy 
azok a közterület szépítését szolgálják, jól látható helyre 
kerüljenek. Társasházak esetén az ültetésre a  be nem 
kerített előkert, a bejáratok melletti terület vagy a járda 
melletti zöldsáv használható; kertes házak esetén az 
ingatlan előtti járda és az úttest közötti zöldsáv. 

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 
2022. szeptember 15., csütörtök. Amennyiben szeretne 
részt venni programunkon, kérjük töltse ki a Jelentkezési 
lapot, amely beszerezhető a  Csepeli Városgazda Köz
hasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1es ablakánál, 
vagy letölthető a www.csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu 
weboldalakról. A  kitöltött jelentkezési lap benyújtható 
a) postán a  Csepeli Városgazda Közhasznú Non profit 
Zrt. (1215 Budapest, Katona József u. 6264.) címére 
feladva, vagy b) személyesen az ügyfélszolgálati irodán 
ügyfélfogadási időben, vagy c) a  cserje@varosgazda.eu 
email címen.

KI JELENTKEZHET?
Kertes házak esetében az adott címre érvényes lakcím
kártyával rendelkező lakó jelentkezését várjuk. Társasházak 
esetében a  lakóközösség nevében eljáró közös képviselő, 

illetve közös képviselet (cégszerű aláírással) társas
házanként vagy különkülön lépcsőházanként kiállított 
Jelentkezési lappal tud pályázni. Amennyiben nem a 
pályá zó veszi át a növényeket, kérjük, minden esetben 
a pályázó által kiállított meghatalmazással készüljenek.

MIKOR ÉS HOL VEHETŐK ÁT A NÖVÉNYEK? 
A növények átvételének időpontja és helyszíne: 
2022. szeptember 30., péntek 7–18 óra között, a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, 
Katona József utca 6264. szám alatti székhelyén, a Kassai 
utca felőli dolgozói parkolóban. Kérjük, hogy a növények 
átvételekor a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, 
szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!

KI TUD SEGÍTENI A NÖVÉNYEK ELÜLTETÉSÉBEN
ÉS ÁPOLÁSÁBAN?
A növények elültetéséről és későbbi ápolásáról a  jelent
kezőknek kell gondoskodniuk. A  szakszerű ültetésről és 
ápolásról a növények átadásakor tájékoztatjuk a Önöket. 
A  program lebonyolítását a  Csepeli Városgazda Közhasznú 
Nonprofit Zrt. Zöldterületfenntartási osztályának mun
katársai végzik. Kertész szakembereik szívesen adnak 
tanácsokat a  telepítést megelőzően és a  gondozási idő
szakban is.

HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 15.

2022 C SEPEL

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS: Telefon: 1/2777856  •  Email: info@varosgazda.eu

TISZTELT CSEPELI KERTBARÁTOK!
Csepeli Zöld Sziget Programunk részeként idén is szeretnénk ingyenesen megajándékozni Önöket 
saját lakóhelyük környezetét és közös otthonunk, Csepel szépítését szolgáló dísznövényekkel.

Mint azt a Csepelen élők jól tudják, Önkormányzatunk rendszeresen oszt ki a kerület lakói között 
ingyenes virágpalántákat, facsemetéket és a környezetbarát komposztáláshoz szükséges eszközöket. 
Úgy tapasztaljuk, hogy minderre nagy az igény, ezért is szeretnénk folytatni ezt a kezdeményezésünket.

Idén ősszel újra dísznövény akciót hirdetünk a családi és társasházak lakóinak. Újdonság, hogy az 
akciót ebben az évben az ajándék cserjék mellett ingyenes évelő 
növényekkel is kibővítettük. Kérem, olvassák el részletes 
tájékoztatónkat és jelentkezzenek Önök is!

Tegyük zöldebbé Csepelt közösen!

Cserje hirdetes 209x2716 OK.indd   1 2022. 08. 16.   10:02
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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: szeptember 10-e, szombat, 15.00-18.00

TANFOLYAMOK

Új. LoveYourBelly-Praktikák a szétnyílt hasizom megelőzésére és kezelésére. 
Hasizomfejlesztő-és regeneráló tréning első alkalommal: 
szeptember 17-én, 9 és 12 óra között. Vezeti: Bojtor Ildikó LYB-oktató. 
Tel.: 06-20-983-3544. Információ: Facebook/Loveyourbellycsepel

Kezdő társastánc tanfolyam indul! Vezeti: Szabó Csilla: 06-30-999-0702

Jóga a mindennapi életben - felnőtteknek. Időpont: kedd 18.30-20.00, 
szerda 8.00-9.30. Hajdú Zsuzsanna Sangam: 06-30-462-1635

Nordic Walking: sportgyaloglás-oktatás. 
Szeptember 15-e, 9.30. Vezeti: Menyhértné Teri. Tel.: 06-30-313-3991.

Hangfürdő: Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Szeptember 10-e, 10 óra. Vezeti: Eisenmann Tünde. Tel.: 06-20-455-9291 

Goju-Ryu Karate - kisiskolás kortól Időpont: kedd, kezdő: 17.00-18.00, 
haladó: 18.00-19.00; csütörtök, kezdő: 17.00-18.00, haladó: 18.00-19.00. 
Vezeti: Farkas Miklós (3 dan): 06-30-938-9787

Tanfolyamaink szeptemberben újra a megszokott módon működnek. 
A kezdési időpontok eltérőek lehetnek, erről tájékozódhatnak a művelődési 
ház elérhetőségein.

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

ŐSZTŐL INDULÓ TANFOLYAMAINK

GYEREKEKNEK: 

Ringató: szerda, 9.30-10; 10.15-10.45

Csep’ Jazz Dance: Csoportbeosztás korosztályonként.

Hip-Hop: kedd és péntek, 17-18 óra

Kyokushin karate: kedd és csütörtök, 16.30-17.30

English with Ildi, angol tanfolyam 4-7 éveseknek: hétfő, 16.30 és 17.15

FELNŐTTEKNEK:

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

Gerinctorna 45 felett: kedd, 8.30-9.30

Gymstick: hétfő és csütörtök, 20-21 óra

Alakformáló torna: hétfő, 18-19 óra

Jóga a mindennapi életben: kedd, 18-19:30

Zumba: hétfő és csütörtök, 19-20 óra

Varróiskola: csütörtök, péntek, 18-21 óra

KLUBOK, KÖRÖK

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

Kattanj a hálóra! Ingyenes számítógép- és internethasználói tanfolyam:
szerda, 18-20 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- és derékfájdalom 
megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30 

Hatha jóga: Kedd: 10-11 óra. 

Élettánc:   Szerda: 9-13 óra.  

Társastánc: Csütörtök: 9-10 óra. 

Örökifjak Klubja: Csütörtök: 10-11.30 óra.

Kézimunka-kör: kéthetente pénteken: 14.30-16.30 óra.   
Vezeti: Tóth Mária pedagógus. 

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK 

Kung-fu: Hétfő, 19-20.30; csütörtök, 18-19.30 óra. Vezeti: Pataki Gábor.

Akrobatikus rock and roll szeptember 6-tól
Kedd–csütörtök: 16-17 óra. Vezeti: Gaál Krisztina

Fashion dance  szeptember 20-tól: Kedd, csütörtök: 16-17 óra kezdők-
nek, 17-18 óra haladóknak. Vezeti: Miskolczi Krisztina.
royaldancese@gmail.com email címen várja a további jelentkezőket 

Ovisuli - Iskolaelőkészítő tanfolyam óvodásoknak.  
Jelentkezés: Szalai Dóra; 06-20-928-7275.
Szombaton 9-12-ig, szeptember 10-től

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK

Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Hastánc: kedd, 18-19 óra, kezdőknek szeptember 6-tól; 19-20 óra 
szintfüggetlen hastánc szeptember 6-tól. Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. 
Információ és elérhetőség: alicebellydance@yahoo.com 
facebook: Alice Belly Dance

Hatha jóga: Csütörtök 18-19.30. Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó: 06-20-375-3164

KLUBOK

AA Klub: szerda, 18-19 óra, szeptember 7-től

Íjászat: Szeptember 10-én, szombaton: 9.30-12.30 
Szeptember 17-én, szombaton: 9.30-12.30

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

NÉPTÁNC 
GYEREKEKNEK
Gyere és próbáld ki 
a néptáncot a Csepp-Csepel 
Táncegyüttesben. 

Helyszín: Szabó Magda 
Közösségi Tér. 

Hétfőnként 16.30 és 17.15 
óra között: 6-7 évesek
Szerdánként 16.30 és 18.30 
óra között: 8-11 évesek

Családi élmények, nyári tábor, 
hazai és külföldi fellépések 
várnak rád!
facebook/cseppcsepel
Érdeklődni 
a 06-30-381-0724-es 
számon lehet.

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

Szeptemberi  programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Szeptember 9-e, 15 óra: A zeneirodalom legszebb zenéiből. 
Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész     
Szeptember 14-e, 16 óra: Az élet rejtélyének megfejtése. 
Darwin tévedett volna? 
Szeptember  16-a, 16 óra: Népek zenéje
Szeptember 21-e, 16 óra: Csokonai Vitéz Mihály. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő      
Szeptember 23-a, 16-óra: Wolfgang Amadeus Mozart zenei munkássága. 
Előadó: Kozma Anikó zenetanár
Szeptember 28-a, 16 óra: Hieronymus Bosh. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő      
Szeptember 30-a, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene

Úti beszámoló 
Szeptember 15-e, 15 óra: Brazília, Argentina, Uruguay. 
Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök
Szeptember 22-e, 15  óra: Kínai nagykörút 4. rész. 
Előadó: Mikó Imre aranydiplomás építészmérnök, okleveles közgazdász. 
Az előadások filmvetítéssel egybekötöttek.  

Turisztika  
Szeptember 14-e: Séta a Budai-hegyekben. Találkozó a Nyugdíjas Közösségi 
Ház előtt 9 órakor. Túravezető: Kincs Lajos  

Jogi tanácsadás  
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben  
Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot. 

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna. Minden hétfőn és pénteken 8 és 10 óra között.
Görög tánc: minden hétfőn 15 és17 óra között. Bemutató táncos: Tóth Gyuláné 
Hastánc: minden hétfőn 17 és 18 óra között. Tanár: Takács Tünde 

Táncos szombatok  A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 
A zenés-táncos délutánok 16 órától 19 óráig tartanak.

Ének  A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelj velünk minden páros héten 
11 és 12 óra között. Énektanár: Pintér Ilona Eszter magántanár

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

Játékos délelőttök és délutánok 
Kártya minden szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között. A sakkozni vágyó-
kat hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra között várjuk.
Kvízjáték: szeptember 7-én, 14 órától és szeptember 21-én, 13 órától. Játék-
vezetők: Kállay Endréné és Szőke Márta 

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. 
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepeliva-
roskep.hu címen lehet. A pandémiára tekintettel a változtatás jogát fenntartjuk. 
Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között. 

Csepeli
Fúvószenekari

Fesztivál

Résztvevő zenekarok:
Csepeli Auth Henrik

Fesztivál Fúvószenekar
Lajtha László AMI

I�úsági  Fúvószenekar
Keil Ernő Fúvószenei

Egyesület

Mindenkit
szereteel

várunk!

2022. szeptember 10.
délelő 10 óra

Görgey Artúr tér

Auth Henrik úr
A zenekar elnöke

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

SZÍNHÁZ ÉS PROGRAM 
Szeptember 23-a: Kultúrházak éjjel-nappal 2022. „Minden nap értéket adunk!” Töltsön 
néhány kellemes órát ingyenes programjainkon! 16 óra, rendezvényterem: Operett-
délután. Közreműködik: Öller Roland és Kiss Réka. 17 óra, Galéria 21: Arcok a Munkásotthon 
történetéből - kiállításmegnyitó. Megnyitja: Nagy József ,a Csepeli Munkásotthon 
Kuratóriumának elnöke, a ház volt igazgatója. 18 óra, színházterem: Kosztolányi Dezső: 
Esti Kornél - színház előadás a Bánfalvy Stúdió előadásában. A belépés mind három 
szeptember 23-ai programra, színházelőadásra ingyenes! 
Szeptember 10-11., szombat-vasárnap, 9 és 17 óra között ÁSVÁNYBÖRZE.  
A belépés díjtalan!

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB    
Szeptember 13-a, 16 óra: Jousse Erzsébet költő Elherdálták a Megváltót és Szedő Tibor 
költő Lélekbogáncs című verskötetének bemutatója. Közreműködik: Katona Mária ének, 
Szöllősi Dávid ének, mandolin. Házigazda: Lengyel Géza költő 

KÖNYVTÁR   
Nyitvatartási napok: Kedd 9.00 - 13.00 óráig és Péntek 13.00 - 16.00 óráig. 

A JEGYPÉNZTÁRI NYITVATARTÁSA SZEPTEMBER 2-ÁTÓL: 
hétfőn és pénteken 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-oldalunkon (Csepeli 
Munkásotthon/Csepel Színház)! További közösségi megjelenés: Instagram: csmo21 és 
Tiktok: csmo21, telefon: 06-1/276-7733

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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Magyar Népmese Napja
2022. október 1. I szombat I 10-14 óra között

Családi rendezvény
Helyszín: Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás

(1214 Budapest, Erdősor utca 33.)

A népmesékhez kapcsolódó kézműves-foglalkozások
állatsimogató • mesebeli próbák ajándékért • népi játékok

10.00-tól és 11.30-tól
a Ludasi Népmesemondó Műhely vajdasági népi játszóháza:

A szögény embör fia című népmese;
kézműves-foglalkozás, népihangszer-bemutató

 12.30 Botosánka Trió műsora

Várjuk a családokat sok szeretettel!

A Ludasi Népmesemondó Műhely programjain való részvétel 
előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni szeptember 30-ig 

az Összetartozás Házában nyitvatartási időben 
vagy az osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu e-mail címen, 

illetve a +36 1 310-0118-as telefonszámon lehet.  
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

A belépés díjtalan!

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyre keresünk gépi forgácsolót és meta-
lográfust, részmunkaidő is lehetséges. 
Tel: +36-30-992-2316, +36-1-276-8945 ________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre (4 napos munkahét-5 nap fizetés) 
köszörűst, esztergályost (lehet nyugdíjas, részmunka-
idős), fémszórásra előkészítőt (szemcsézőt) felveszünk. 
Bér megegyezés szerint. Jelentkezni: 06-1-277-4224 vagy 
06-20-9266-883

KIADÓ INGATLAN________________________________________ 
KIADÓ Csepelen egyszoba-összkomfortos ikerház fél, 
kocsibeállóval. Tel: 06-1-420-3153 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
KERTEM gondozásához segítséget keresek, a Tihanyi úti 
lakóparkba Csepelen. Tel: 06-30-634-7320 ________________________________________ 
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: 06-30-622-5805, 06-20-492-4619 ________________________________________ 
RÉGI motoros BURKOLÓ vállal felújítást, járólapozást, csem-
pézést. „30 éve is itt voltam, a munkám is itt lesz 30 évig.” Tel: 
+36-70-541-9022 ________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelősség-
biztosítással, akár szállítással is. Budapesten és környékén, 
valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231 ________________________________________ 
SZOBAFESTŐ-mázolót, tapétázót, gipszkartonost, parket-
tást, hideg-meleg burkolót, villanyszerelőt, ácsot, asztalost, 
kőművest, segédmunkást keresünk. 
Tel: 06-20-998-2369, deltabt@vipmail.hu

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, (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

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰR Csepelen. Benőtt gombás köröm keze-
lése, tyúkszem, sarokrepedés, Callux szikementes kezelés. 
Bejelentkezés: 06-30-970-4417 ________________________________________ 
ÉLETMINŐSÉGET javító láb,-hát,-váll-nyak,-derék-
masszázs fájdalomra. Keresse masszázsterapeutáját: 
+36-20-402-0155, Ár: 40 perc/6500 Ft________________________________________ 
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok mindennemű régiséget, búto-
rokat, dísztárgyakat, festményeket, réz, bronz tárgyakat, 
csillárokat, ezüstöket, bizsukat, könyveket, ruhaneműt. 
Teljes hagyatékot. Tel: 06-30-943-5583________________________________________ 

ÉLETJÁRADÉK________________________________________ 
JÓL kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel 
rendelkező fiatal pár életjáradéki szerződést kötne egye-
dülálló, idős személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt életet 
biztosítunk. Telefon: 06-70-423-0888 ________________________________________ 
HÁZASPÁR eltartást vállalna. Havi készpénzfizetéssel és 
gondozással, ingatlanért cserébe. Ügyvéd által, minden 
költséget mi fizetünk. Tel: 06-20-378-3575

APRÓHIRDETÉSEK   

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

Megrendelő: Harmek Bt. / Mekker Erika

Csepeli Hírmondó Méret: 1/8 (102 x 65 mm)

Hirdetési minta

Mekker Erika

GYÓGYTORNA
25 éves tapasztalat

házhoz megyek

Tel.: 06-20-805-9707

Kiemelt termelői környezetbe Budapest XXIII. 
kerületbe az alábbi munkatársakat keressük:

• MűszaKvezető • MInőségellenőr
• Betanított fIzIKaI MunKatárs (előkészítő, sorjázó, kicsomagoló)

a M I t  K í n á lu n K :
• Hosszútávú munkalehetőség egy stabil hátterű vállalatnál 

• Pontos, havi bérezés • Műszakpótlék, bónusz lehetőség 

• Munkaruha, munkaeszköz biztosítás • Munkábajárás támogatása

M u n K a I d ő : teljes munkaidő és 3 műszak.

JelentKezését az aláBBI elérhetőségeKen várJuK:
hr@takepszolg.hu, www.takaritoallas.hu

vagy a h–P-ig 08:00-13:00-ig hívható 06-30/536-40-75 számon.
Amennyiben nem tudjuk fogadni hívását, visszahívjuk! 
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JELENTKEZZ HOZZÁNK 
ALAP- VAGY KÖZÉPFOKÚ 

VÉGZETTSÉGGEL!

ÁLLÁSAINK
Betanított gyári munkás

Raktáros
Szerelő

Minőségellenőr
CNC gépkezelő

CNC gépbeállító

+36 70 315 9075
+36 30 492 2391 

karrier.vasut@knorr-bremse.com
1238 Bp. Helsinki út 105.



JUTTATÁSAINK

Cafeteria, 13. havi � zetés
Jelenléti prémium

Teljesítmény prémium
50%-os műszakpótlék
Előrelépési lehetőség

Add le önéletrajzod a portán, 
vagy jelentkezz e-mailben!

Bojtor Ildikó LYB-oktató, MK Pilates mesteroktató, személyi edző
Tel.: +36 20 983 3544, Facebook: Loveyourbellycsepel

SZEPTEMBER 17-ÉN  LOVEYOURBELLY  TANFOLYAM,
A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZBAN!

• Hogyan okozhat a várandósság, az ülőmunka, 
 a nehéz fizikai munka hasi sérvet?
• Mitől lesznek hatásosak a szétnyílt hasizomra   
 ható tornagyakorlatok?
• Miért elsődleges a kötőszövet helyreállítása?

Az első konzultáció és állapotfelmérés ingyenes.
 Egyéni foglalkozásokat online is vállalok.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársak jelentkezését várja 
az alábbi munkakör betöltésére:

TAKARÍTÓ
(Társasház, 3 lépcsőház, 350 albetét)

Elvárások: önálló munkavégzés • megbízhatóság • igényesség • precizitás • 
büntetlen előélet • általános iskolai végzettség

Feladatok: Heti takarítás, két alkalommal: 1. alkalom: teljes lesöprés, földszint 
felmosása; 2. alkalom: teljes lesöprés, teljes lemosás, korlátok letörlése, 

pókhálózás • A takarítási napok választhatók, a társasház igénye: szerda, és 
péntek, lehetőleg a reggeli órákban • Havi 1 alkalommal a bejárati kapu üveg 
tisztítása • Évente 1 alkalommal nagytakarítás, időpontja választható • Járda 
takarítás heti 1 alkalommal • Télen hólapátolás, járda csúszás mentesítés • 
Szükség szerint konténerek környékének összetakarítása • Vállalási árban 

szerepel a szükséges tisztítószer, és az eszközök ára

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: vállalkozói igazolvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: felvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe 
(1211 Budapest, Petz Ferenc utca 24-28.)

Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: megbízásos jogviszony

Illetmény, juttatások: Bérezés: közgyűlési határozat szerint 

Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzát és vállalkozói igazolványát 
a takacs.andras@varosgazda.eu e-mail-címre várjuk, 

Takács András társasházkezelőnek címezve.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. munkatársak jelentkezését várja 
az alábbi munkakör betöltésére:

GONDNOK
(Társasház, 3 lépcsőház, 350 albetét)

Elvárások: önálló munkavégzés • megbízhatóság • igényesség • precizitás • 
büntetlen előélet • általános iskolai végzettség

Feladatok: Felügyeli a Társasház üzembiztos működését • Nyilvántartja, 
kezeli és tárolja az épület közös területeinek, helyiségeinek kulcsait • Kezeli 

és zárja a Társasház közös tulajdonú helyiségeit • Az észlelt (bejelentett) 
hibákról, hiányosságokról azonnal értesíti a közös képviselőt, valamint a 

szakcéget, intézkedik azok javításáról • Rendelkezésre áll a külső vállalkozások 
munkavégzésének biztosítása érdekében • Biztosítja a felügyeleti szervek, 

külső karbantartás (lift, kazán, egyéb) zavartalan munkavégzését, időpontot 
egyeztetve helyszínre kéri a karbantartókat • Havonta leolvassa és nyilvántartja 

a közösségi mérőket (villanyóra, gázóra, vízóra) és közös képviseletnek továbbítja 
• Hulladékszállítási napokon ellenőrzi a konténerek megfelelő ürítését • 24 órás 

telefonos ügyeletet biztosít

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: vállalkozói igazolvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: felvételi eljárás után, azonnal 

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe 
(1211 Budapest, Petz Ferenc utca 24-28.)

Megbízás időtartama: határozatlan • Foglalkoztatás jellege: megbízásos jogviszony

Illetmény, juttatások: Bérezés: közgyűlési határozat szerint 

Jelentkezés módja: Fényképes önéletrajzát és vállalkozói igazolványát 
a takacs.andras@varosgazda.eu e-mail-címre várjuk, 

Takács András társasházkezelőnek címezve.

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!

Tisztelt hirdetőink!

Hirdetéseket kizárólag helyesen kitöltött megrendelő esetében áll 
módunkban elfogadni. 
A hirdetésekkkel kapcsolatos részletes 
információk itt találhatók: 
csepelivaroskep.hu/hirmondo/hirdetések/ 

Köszönjük.



KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK: Kitelepül a Pápai Kékfestő Múzeum, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd 

és Huszár Hagyományőrző Egyesület, a Magyar Szablyavívó Iskola, a Fejér Megyei Értéktár, a Király Pék, 

valamint a Tardi Hagyományőrzők, a Csepeli Kertbarátok, a Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete, 

a Csepeli I�úsági Íjász Egyesület és mohácsi busók. Lesz lovagoltatás, mesterségbemutatók, népi játszótér, 

kézműves-foglalkozások, hungarikumok kiállítása, sétáló zenészek, gombfoci, állatsimogató.   

GASZTRONÓMIA: Karcagi birkapörkölt, bajai halászlé, magyar ízek, 
lángos, kürtőskalács, országtorták, Rizmajer sör

A belépés díjtalan! 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Színpadi programok
10.00 Maszk Bábszínpad: A furfangos csudadoktorok • 11.00 Kis-Csepel Táncegyüttes 

11.20 Nánássy Lajos csepeli nótaénekes műsora
12.00 Erdő Zoltán tárogatóművész, Lisztes Jenő cimbalomművész fellépése
12.45 A Magyar Szablyavívó Iskola bemutatója • 13.00 Csepel Hangja kórus
13.30 Pintér Zsolt mesemondó • 14.15 A Bográcstusa eredményhirdetése 

15.00 A Simorág TánCirkusz Mesemag című előadása • 16.00 A JóKutya Iskola 
bemutatója • 17:00 Operettválogatás Kiss Réka és Öller Roland előadásában. 

Közben Takács Zsuzsa divatbemutatója a ’80-as évek híres manökenjeivel
18.00 Gajdó Delinke: Mi dóga van egy asszonynak? – mesék Kóka Rozália gyűjtéséből 

19.00 Kiss Kata Zenekar koncertje

Hungarikum
Fesztivál

2022. SZEPTEMBER 24., SZOMBAT 10-20 ÓRA KÖZÖTT

EGÉSZ NAPOS CSALÁDI RENDEZVÉNY 
A MEGÚJULT CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN

(HOLLANDI ÚT 18.)


