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A csepeli önkormányzathoz a Magyar 
Kerékpárosklub, továbbá a lakosság 
részéről is számos bejelentés érkezett 
az elmúlt időszakban a Weiss Manfréd 
út melletti kerékpárúton folyó mun-
kálatokkal kapcsolatban. Ezek szerint 
a munkavégzés során a burkolatok 
helyreállításánál az új burkolatot nem 
a bontás előtti minőségben és techno-
lógiával állítják helyre, így a kerékpá-
rozás szempontjából nem felel meg a 
korábbi minőségi kritériumoknak.

A csepeli önkormányzat utánajárt az 
illetékes Budapest Közút Zrt.-nél és ki-
derült, hogy az Elmű Hálózati Kft. be-
ruházásában elektromos kábelfektetési 

munkálatokat végző alvállalkozó va-
lóban nem a korábbi állapotok szerinti 
minőségi követelményeknek megfele-
lően végzi a terület helyreállítását, ráa-
dásul érvényes bontási engedéllyel sem 

rendelkezett. „Bejelentésünk nyomán 
a Budapest Közút Zrt. a munkavégzést 
haladéktalanul leállította, egyidejűleg az 
engedély megkérésére, továbbá a meg-
bontott terület korábbi állapotok szerinti 
módon történő helyreállítására szólította 
fel a beruházót” ‒ írta közösségi oldalán 
Borbély Lénárd polgármester. 

A Woodapest Egyesület képviselői 
fákat ültettek a Csepeli Napközis Tá-
borban, a Csepel Utánpótlás Sporte-
gyesület területén és a mellette lévő 
parkolóban, szeptember 9-én.

A civil kezdeményezéshez a kerületi 
önkormányzat is csatlakozott, amely-
nek képviseletében Borbély Lénárd 
polgármester Puskás-Dallos Péter el-
nökkel közösen három kőrisfát ültettek 
el a napközis táborban. A civil szerve-
zet azzal a szándékkal érkezett Csepel-

re, hogy az élhetőbb, fenntarthatóbb, 
minél zöldebb környezet megvalósítását 
elősegítse. Csepel azon kerülete a fővá-
rosnak, ahol eddig a legtöbb fát ‒ több 
mint 12 ezer ‒ ültették el a Zöld Sziget 
Program keretében. Az egyesület fásítá-
si programja délután az egyik autógyár-
tó csapatépítő tréningjén folytatódott. A 
résztvevők harminc kőrisfát ültettek el a 
CSUSE területén és a mellette lévő par-
kolóban. A csapatépítő tréninggel egy-
bekötött fatelepítésre érkeztek vendégek 
Csehországból és Szlovákiából is.

„Egyre több cég tartja fontosnak, hogy 
a közterületeken növényeket ültessenek. 
A Woodapest Egyesület másfél évvel ez-
előtt indította el a kezdeményezést, hogy 
minél több zöld legyen az utcákon, tere-
ken. Ez idáig több mint száz fát ültettünk, 
ősszel szintén közel száz fa telepítését 
tervezzük. Nagyon örülök annak, hogy 
egyre több önkormányzat biztosít hely-
színt számunkra: egyre többen ismerik 
fel, milyen fontos a természetközelibb vá-
rosi környezet kialakítása” – mondta el 
lapunknak Puskás-Dallos Péter egyesü-
leti elnök, énekes-színész. • AZS

Ez év júliusában kezdődött el a Hollan-
di úti volt Ifjúsági Tábor épületeinek, 
illetve teljes területének rendbe tétele. 
A régi pavilonépületeket elbontották, 
a törmeléket elhordták, és már az új 
épületek alapozása zajlik. A teljes mér-
tékben önkormányzati forrásból és a 
csepeliek véleményét figyelembe vevő, 
két ütemben zajló beruházás várhatóan 
2023 végére készül el.  

A munkák során átépítik a part mel-
letti büfét, kicserélik a régi csónak-
ház tetejét, miközben át is alakítják az 
épületet, sőt új is épül. Lesz itt tábori 
szálláshely, megújult konyha, étterem, 
vadonatúj játszótér, teniszpálya, és sé-
tányokat alakítanak utcabútorokkal. A 
megnövelt zöldfelületeket ugyanakkor 
automata öntözőrendszerrel látják el. 

A fejlesztés nyomán egy új családbarát, 
sport- és rekreációs terület jön létre a 
Kis-Duna-parton.

AKTUÁLIS

Ifjúsági tábor: már zajlik 
az új épületek alapozása Harminchárom új fa

Mi történt a kerékpárúttal? 
AKTUÁLIS

A teljes mértékben önkormányzati forrásból, két ütemben 
zajló beruházás várhatóan 2023 végére készül el

Épülő kutyafuttató

A Woodapest 
Egyesület elnöke, 
Puskás-Dallos Péter 
és Borbély Lénárd 
polgármester 
a napközis táborban

Az egyesület fásítási 
programja az egyik 
autógyártó csapatépítő 
tréningjén folytatódott

Kistestű kutyáknak készül a Duna utcában kutyafuttató
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Áll a bál a kerületben, miután a lakók 
által kért és a csepeli önkormányzat 
által kialakított forgalomcsillapító 
övezetekhez az önkormányzat olyan 
fekvőrendőröket épített, amelyek kö-
zül sok az itt élők szerint nem felel 
meg a normáknak. Csakhogy a leg-
több helyen a lakók kérték a szabvány 
méretű forgalomlassítókat – némely 
esetben még ott is, ahol rosszabb mi-
nőségű térköves utca van. 

Az elmúlt években rohamosan növeke-
dett a személygépjármű-forgalom Cse-
pelen, ezzel pedig a balesetek száma 
is megnőtt. A csepeli önkormányzat a 
lakosok kérésére és a biztonságuk érde-
kében úgynevezett Tempo 30-as öveze-
tek kialakításába kezdett. A projekt lé-
nyege, hogy bizonyos, a forgalom által 
leginkább érintett utcákban 30 km/h-ra 
csökkentik a megengedett sebességet, 
és forgalomcsillapító küszöböket, fek-
vőrendőröket alakítanak ki. Csakhogy 
sokan nem elégedettek a beruházással.  

Tapasztalt szaktervezők 
A munka még a nyár elején kezdődött. 
Az önkormányzat előtte tervezői jogo-
sultsággal és tapasztalattal rendelkező 
szaktervezőket kért fel, hogy tervez-
zék meg a Tempo 30-as övezeteket és 

a kialakításhoz szükséges engedélyeket 
szerezzék be. Budapesten az engedé-
lyező a főváros tulajdonában lévő Bu-
dapest Közút Zrt. mint forgalomtechni-
kai kezelő és üzemeltető. Első körben 
35 fekvőrendőr épül a Széchenyi István 
utca ‒ Kassai utca ‒ Határ utca ‒ Szent 
István út ‒ Táncsics Mihály utca által 
határolt területen, majd 29 küszöböt 
alakítanak ki a Szent István út – Hul-
lám utca – Tutajos utca – Mályva utca 
– Árnyas utca – Szent István út – Hol-
landi út által határolt területen belül. 
Mindkét esetben 30 km/h-s sebesség-
korlátozó jelzőtáblákat is elhelyeznek 
az önkormányzat által megbízott kivi-
telező szakemberei.  

Panaszok a lakóktól
A forgalom azóta több helyen elindult, 
ahogy aztán a panaszok is. Sokan a 
fekvőrendörök magasságát kifogásol-
ták azzal, hogy hiába közlekedik las-
san, még alacsony sebességnél is leér 
az autók alja. Mások a rosszabb minő-
ségű utaknál értetlenkedtek és jegyez-
ték meg, hogy ilyen minőségű utcák-
ban szerintük felesleges a fekvőrendőr, 
amúgy sem tudnak száguldozni. Végül 
pedig akadtak olyanok, akik azt nem 
értették, miért nem az ő utcájuk előtt 
épülnek ezek a küszöbök. 

Megkerestük az önkormányzatot, ahol 
a panaszok kapcsán elmondták: a for-
galomcsillapított övezetek kijelölése 
után, az egyes övezet vagy zóna enge-
délyezett kivitelezési terveit minden 
esetben tervezői jogosultsággal rendel-
kező szaktervezők készítik el a hatályos 
szabályozások figyelembevételével. A 
kivitelezési munkálatok minden eset-
ben a forgalomtechnikai kezelő és üze-
meltető, a Budapest Közút Zrt. hozzájá-
rulását követően kezdődnek meg. Mint 
kiderült, macskakővel borított útsza-
kaszokról is érkezett az önkormányzat 
felé számos lakossági kérés a forgalom-
csillapításra vonatkozóan. A kérésük 
szerint lakókörnyezetük élhetetlenné 
vált a száguldozó autósok miatt. 

Szabvány szerint
És hogy mi a helyzet a szabvánnyal? 
Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a kü-
szöbök kialakítása megfelel az e-UT 
03.07.13. Közutakon alkalmazható se-
bességcsökkentő eszközök című útügyi 
előírásnak. Az úttengely irányú hossza 
egy méter, a keresztirányú szélessége 
változó. A szélességét a meglévő útbur-
kolat szélessége és a burkolat alatt futó 
felszín alatti közművek védőtávolsága 
határozzák meg. A tervezett küszöb 
széle és a meglévő szegély között 0,4-
0,6 méter szélességben biztosított a ke-
rékpárosok közlekedése és a csapadék-
víz lefolyása. 

A szakemberek szerint tehát minden 
szabályosan történik, a fekvőrendőrök 
megfelelnek a hatályos követelmé-
nyeknek. • TK

AKTUÁLIS

Mindenben megfelelnek 
a szabványoknak 
a csepeli fekvőrendőrök Elhunyt Wittner Mária (1937–2022), 

aki az 1956-os forradalomban a Ma-
gyar Rádió ostroma közben csatlako-
zott a harcoló felkelőkhöz. 1957-ben 
letartóztatták, 1958-ban elsőfokon 
halálra ítélték, majd a bíróság 1959 
februárjában az ítéletét életfogytig-
lanra változtatta. 1970 márciusában 
szabadult, de amnesztiát nem kapott. 

Neve a rendszerváltás idején vált 
ismertté, amikor aktív szerepet vál-
lalt a közéletben. Gyakran megfor-
dult és emlékező beszédeket tartott 
Csepelen. A csepeli képviselő-tes-
tület Csepel díszpolgára kitüntetést 
adományozott számára 2011-ben. 
Rendíthetetlen antikommunizmusa 
miatt többen megosztó személyiség-
nek tartották. Miután kiengedték a 
börtönből, segédmunkásként, fizikai 
dolgozóként kereste a kenyerét. 

Amikor a rendszerváltás éveiben 
közéleti szerepet vállalt, mindig 
nyíltan, egyenesen beszélt. Az évti-
zedek alatt nem változtatta meg vé-
leményét az 1956-os forradalomról, 
és kemény szavakkal nevezte meg a 
szabadságharc leverésének felelőseit. 
2006-tól 2014-ig a Fidesz országgyű-
lési képviselője volt. Nem törekedett 
semmiféle pozícióra és nem tett szert 
vagyonra. A 2010-es vagyonnyilat-
kozata szerint a legszegényebb parla-
menti képviselő volt. 

Amikor Csepelen járt, azokkal érzett 
együtt, akik megsínylették a kommu-
nista diktatúrát. Részt vett az egykor 
Csepelen tanuló, és később a szabad-
ságharcban való tevékenysége miatt 
kivégzett Mansfeld Péter születésé-
nek hetvenedik évfordulóján rende-
zett ünnepségen a mai Weiss Manfréd 
iskolában, majd ő leplezte le Mans-
feld Péter emléktábláját az iskolában. 
A közös sors kötötte össze a csepeli 
Kovács Sándor nyugalmazott vezér-

őrnaggyal, akit szintén előbb halálra, 
majd életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítéltek a forradalom után. Együtt érzett 
az öt éve elhunyt Strein Oszkárral, 
akit 1945-ben hurcoltak el Csepelről 
a Szovjetunióba málenkij robotra. Ta-
valy októberben járt legutóbb Csepe-
len, amikor a csepeli önkormányzat 
szervezésében bemutatták Hagyaték 
című verseskötetét a Szabó Magda 
Közösségi Térben. 

Wittner Mária számos elismerésben 
részesült a rendszerváltás után. 1991-
ben vehette át a Magyar Köztársasági 
Érdemrend nagykeresztjét, valamint 
az 1956-os Emlékérmet. 2006-ban 
Szent István-díjjal, 2016-ban Emberi 
Méltóságért díjjal tüntették ki. • cs. a. 

Elhunyt Wittner Mária, 
1956 hőse

AKTUÁLIS

A legtöbb helyen a lakók kérték a szabvány méretű forgalomlassítókat. A kivitelezési tervet 
minden esetben szaktervezők készítették el a hatályos szabályozások figyelembevételével

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét a 

Radics – 
A megátkozott ember 

című film premier előtti vetítésére.

Időpont: 2022. október 14. (péntek), 18 óra
Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház 

(1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

Rendező: Klacsán Gábor
Forgatókönyvírók: Szentesi Zöldi László, 

Dr. Bálint Csaba
Szereplők: Rák Zoltán, Király Attila, 

Trill Zsolt, Zsurzs Kati, Dunai Csenge 
és még sokan mások

Gyártó: Miga Film Kft.
Támogatók: Petőfi Kulturális Ügynökség, 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata.

Szeretettel várjuk Önöket!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

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

legkésőbb 2022. október 11-ig jelezzék 
a protokoll@budapest21.hu e-mail címen, 
vagy a 06-70-903-9983-as telefonszámon.
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Az elhúzódó orosz–ukrán háború mi-
att egész Európában drasztikusan 
emelkednek az energiaárak. Egy év 
alatt az áram ára több mint ötszö-
rösére, a gáz ára pedig több mint 
hatszorosára emelkedett. Az ener-
giaárak rendkívüli növekedése miatt 
érdemes átgondolni, hogyan észsze-
rűsíthetjük fogyasztásunkat, miként 
spórolhatunk. 

Nyílászárók, szigetelés
A megfelelő nyílászárók beépítése, a 
hatékony hőszigetelés elengedhetetlen 
az energiatakarékossághoz. Az abla-
kokon keresztül sok hő távozhat. A 
modern, jól záródó ablakok és ajtók az 
energiahatékonyságot nagymértékben 
javítják. Ha nincs lehetőség a nyílászá-
rók cseréjére, akkor érdemes nagyobb 
figyelmet fordítani a hőszigetelésre. Az 
ablakréseken bekúszó hideg ellen szili- 

kon- vagy gumitömítést, habszalagot 
is használhatunk. A házilag megoldott 
szigetelés is rengeteget javíthat a hőér-
zetünkön. Ugyanakkor a vastag füg-
göny is jól szigetel, de egy jó redőnnyel 
is fokozható ez a hatás. A szőnyeg is 
javíthatja télen a komfortérzetünket. 

Elavult gépek
A régi háztartási gépek sem kímélik a 
pénztárcánkat, ezért érdemes lecserél-
ni ezeket, és kedvező energetikai beso-
rolású gépekre váltani. A takarékosság 
jegyében ne nyitogassuk percenként a 
hűtőajtót, vegyük ki mindazt, amire a 
főzéshez éppen szükségünk van. A hű-
tőgépek és mélyhűtők akkor dolgoznak 
a leghatékonyabban, ha nem üresek, 
hiszen a bennük tárolt élelmiszerek a 
hideget is őrzik. Ha a hűtő nagyon tele 
van, akkor jegesedhet és rosszabb ha-
tásfokkal dolgozik. 

Mosás, porszívózás, sütés-főzés
Ne használjunk párhuzamosan nagy 
energiaigényű háztartási gépeket. Por-
szívózni ráér a mosás után is. A régi 
bojlerek rettenetes áramfalók. A csere 
mellett fontos azt is átgondolni, milyen 
hőfokon üzemeltetjük a készüléket, hi-
szen ezzel is rengeteget spórolhatunk. 
A konyhában sütés-főzés közben is 
takarékoskodhatunk. Ha egy ételt egy 
órán át kell sütnünk, az utolsó tíz perc-
re már lekapcsolhatjuk a sütőt, mert an-
nak melege nem illan el gyorsan.

Izzók, világítás
Ne égessük feleslegesen a villanyt! Ér-
demes a LED-es fényforrásokat előny-
ben részesíteni. Ugyan drágábbak, mint 
a halogén izzók, de jóval hosszabb ideig 
működnek, így sokat spórolhatunk ve-
lük. Beszerezhetünk elemes fényfüzé-
reket is. Ezek inkább hangulatvilágítás-

nak jók, de egy-egy fényforrást 
is helyettesíthetnek. A hagyo-

mányos ceruzaelemek helyett 
tölthető elemeket vásárol-

junk. Bár drágábbak, 
de jelentősen 
hosszabb az 
élettartamuk. 
• Potondi 
Eszter

AKTUÁLIS

Hogyan takarékoskodhatunk az energiával?
AKTUÁLIS

Segítség többgenerációs 
családoknak
A magyar kormány módosította a csa-
ládi fogyasztói közösségekre, valamint a 
családi otthonteremtési kedvezményből 
megvalósuló, tetőtér-beépítésekre vo-
natkozó kedvezmények bevezetése ér-
dekében az egyes egyetemes szolgálta-
tási árszabások meghatározásáról szóló 
rendeletét. 

Több önkormányzat honlapján már meg-
jelent a nyomtatvány (a csepel.hu olda-
lon is megtalálják) , amellyel igényelni 
lehet  a többgenerációs házakra vonat-

kozó rezsikedvezményt. A rendelet értel-
mében a tulajdonosnak kell kérelmezni, 
hogy a jegyző adjon ki egy igazolást arról, 
hogy hány „lakás rendeltetési egység” ta-
lálható az ingatlanban. Ahány, a kritéri-
umoknak megfelelő lakrész van az in-
gatlanban, annyiszor jár az igénylőnek a 
havi 144 köbméter, rezsicsökkentett árú 
gáz. A rendelet alapján, ha a társasház-
nak, lakásszövetkezetnek nem minősülő 
ingatlanon belül több, de legfeljebb négy 
önálló lakás rendeltetési egység találha-
tó, a települési önkormányzat jegyzője 
kérelemre nyolc napon belül hatósági 
bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési 
egységek számáról.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet 
kizárólag az elektronikus ügyintézés 
szabályai szerint lehet benyújtani. Jogi 
képviselő nélküli magánszemély a kérel-
met és mellékleteit az elektronikus ügy-
intézés szabályai szerint, továbbá papír 
alapon és személyesen, valamint postai 
úton is benyújthatja.

Tájékoztató:

Hatósági 
bizonyítvány 

iránti kérelem:
Adatkezelési 
tájékoztató:
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Hatodik alkalommal rendezték meg a 
Csepel Művek egykori dolgozóinak ta-
lálkozóját a Királyerdei Művelődési Ház 
kertjében szeptember 16-án. Először 
2017-ben szervezték meg az eseményt, 
amely azonnal népszerű lett. Az ötle-
tet Zombori Béla vetette fel, aki maga 
is a gyárban dolgozott, de már nincs 
közöttünk. A csepeli önkormányzat 
felkarolta a javaslatot, és a Csepeli Vá-
roskép Kft. szervezésében tartják meg 
a hagyományos összejövetelt. Ezúttal 
is legalább háromszázan vettek részt 
a találkozón. A megjelenteket Borbély 
Lénárd polgármester köszöntötte. 

Örömmel állapította meg, hogy az el-
múlt évek járványa, a szomszédunk-
ban dúló háború és a gazdasági válság 
ellenére újra megrendezték az összejö-
vetelt, amelyre megint szép számmal 
érkeztek a jelentkezők. Ez az egyik 
legsikeresebb rendezvény a kerület-
ben. Csepel köszönettel tartozik a Cse-
pel Művek egykori dolgozóinak, akik 
felépítették, gyarapították a kerületet. 
„Önök sok mindent átéltek az elmúlt 
évtizedekben, mi pedig számítunk a ta-
pasztalataikra. Ígérem, hogy a csepeli 
családok, gyerekek és az idősebb kor-
osztály mindig kiemelt figyelmet kap a 

csepeli önkormányzattól” – mondta a 
polgármester. 
 
Az összejövetelen régi munkatársak, 
barátok találkoztak ismét, és osztották 
meg egymással élményeiket. Karkalik 
János a Csőgyárban dolgozott 1957 és 
1984 között, majd a szociális intézmé-
nyek vezetője volt. „Sajnálom, hogy 
eddig nem vettem részt ezen a talál-
kozón, mert rengeteg ismerőssel talál-
koztam. Hihetetlenül jó beszélgetéseket 
folytattunk emberi sorsokról, lehető-

Egy különleges, minden alkatrészében 
teljesen felújított Pannónia 12-es, egy-
hengeres motorkerékpárt mutatott be 
Kosár Zsolt csepeli gyűjtő a Csepel 
Művek egykori dolgozóinak találko-
zóján. A járművet 1974-ben gyártották 
a Csepel Művekben, de csak kettő ta-
lálható belőle az országban. A másik a 
dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeum-
ban tekinthető meg. A motorkerékpár 
kalandos történetéről és egyediségéről 
Kosár Zsolt mesélt.  

A Csepel Művekben mintegy félmillió 
Pannónia motorkerékpárt gyártottak 
1952 és 1975 között. A P 12-es modell-
ből egy darabot állítottak ki a BNV-n 
1973-ban azzal a szándékkal, hogy ezt 
fogják majd gyártani, de végül ebben 
a formájában ez nem valósult meg. Ezt 
a bizonyos motort ismeretlen okokból 
kivonták a forgalomból 1974-ben. Egy 
érdeklődő azonban megvásárolt egy da-
rabot, majd eladta. Utána teljesen szét-
szedték, és hosszú éveken át nem lehe-
tett tudni a sorsáról. 2007-ben bukkant 
fel egy hirdetésben, s Kosár Zsolt azon-
nal megvásárolta. „Nagyon rossz álla-
potban volt, pár ezer forintért jutottam 
hozzá. Megvettem, mert ez volt a legsi-
keresebb modell a Pannónia egyhenge-
resek között. Sok alkatrésze hiányzott, 
amelyeket külön-külön legyártattam. Tel-
jesen felújítottam, és most működőképes. 
Annyit tud, mint más akkori motorkerék-
pár. Egyedi darab, eredetileg csak kettőt 

készítettek belőle. Mostani értéke több 
mint kétmillió forint. Ez az első alkalom, 
hogy a közönség megtekinthette egy kiál-
lításon” – mondja Kosár Zsolt. 

A férfi szülei és nagyszülei is a Cse-
pel Művekben dolgoztak. Édesapjának 
öt testvére volt, öten a gyárban szoba-
festőként tevékenykedtek, az egyetlen 
lánytestvért a Posztógyárban alkalmaz-
ták. Kosár Zsolt asztalosnak tanult, de 
igazából mindig a motorkerékpárok 
érdekelték. „Kisgyerek voltam, amikor 
a család barátai a Motorkerékpárgyár-

ban dolgoztak. Ott szerettem meg ezeket 
a járműveket. Csepel és Pannónia mo-
torokat gyártottak, én meg kimondottan 
ezekre voltam kíváncsi. Tízévesen kap-
tam az első motoromat, utána 14 évesen 
én magam vásároltam egy Pannóniát 
abból a pénzből, amelyet a nyári szün-
időben megkerestem. Életemben eddig 
ötven-hatvan különféle márkájú, de fő-
ként Pannónia motorom volt. Rengeteg 
veterán darabot újítottam fel. Most négy 
darab üzemképes motorkerékpárom van. 
Csepel határában lakom, s most csak 
a kerttel foglalkozom. Másfél hektáron 
termesztek kukoricát az állatoknak, s 
van kétszáz gyümölcsfám, amelyeket az 
elmúlt években ültettem. Remélem, a kö-
vetkező esztendőkben már szép termést 
hoznak” – összegzi Kosár Zsolt. • csarnai 

Ismét találkoztak a Csepel 
Művek egykori dolgozói

Egy különleges Pannónia 
motorkerékpár 1974-ből

Együtt a régi 
barátokkal
Juhász 
Ferenc: 
„Tizen-
négy éves 
koromban 
kerültem a 
csepeli gyárba 
egy Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei faluból, mert 
a bátyám már itt dolgozott.  Az 
Acélműben lakatosként helyezked-
tem el, s onnan mentem nyugdíjba 
2009-ben. Jó kollégáim voltak, 
szerettem a munkám. A mostani 
összejövetelen újra találkozhattam 
a régi ismerősökkel, nagyon jól 
éreztem magam. A vendéglátás is 
kitűnő. Jövőre újra itt leszek.”

Gráf Károlyné: „Előbb a Motor-
kerékpárgyárban, majd a vállala-
tok egyesülése után a Varrógép-
gyárban dolgoztam. Emlékszem, 
lánykoromban nekem is volt egy 
Pannónia 20-as motorom, de ma 
már nem mernék felülni rá. Eddig 
minden találkozón részt vettem, jó 
érzés újra találkozni a régi ba-
rátokkal. Alig 
vártam, hogy 
az újságban 
meghir-
dessék az 
alkalmat.”

ségekről. A gyár emberi tisztességet 
adott. Megtiszteltetés, hogy itt lehet-
tem, jövőre újra eljövök” ‒ tette hozzá. 
Voltak házaspárok, akik annak idején 
még a gyárban ismerkedtek meg, má-
sok egyedül érkeztek. A többségük ma 
is Csepelen él. A legtöbben megint az 
egykori Motorkerékpárgyárból jelen-
tek meg; szám szerint tizenhatan vol-
tak, amikor felálltak a színpadra egy 
közös fényképezésre. Egy teljesen fel-
újított, 1974-ben gyártott egyedi Pan-

nónia motorkerékpárt is bemutattak, 
amely Kosár Zsolt műgyűjtő tulajdo-
nában van. Ezen az alkalmon állította 
ki először a közönségnek. Miközben 
folyt a társalgás, a szervezők ebéddel, 
borral és üdítőitallal vendégelték meg 
a gyár egykori dolgozóit. A színpadon 
Oszvald Marika, Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas színésznő, operetténekes 
adott elő ismert slágereket. Búcsúzóul 
mindenki emléklapot kapott a találko-
zó alkalmából. • Cs. A.

A Csepel Művek dolgozóinak éves találkozója 
az egyik legsikeresebb program a kerületben

Kosár Zsolt
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A csepeli önkormányzat idén is kö-
szöntötte az arany- és gyémántla-
kodalmukat ünneplő házaspárokat. 
Tizenhárom pár erősítette meg újra 
ötven, illetve hatvan évvel ezelőtt tett 
házassági esküjét szeptember 16-án 
a polgármesteri hivatalban.  

A ceremónia elején a párok közös 
életét, megismerkedésük rövid törté-
netét hallgathatták meg a jelenlévők. 

Ezt követően Borbély Lénárd pol-
gármester mondott köszöntőt. „Az 
aranylakodalom az egyik legkedve-
sebb, legszívmelengetőbb programja 
az önkormányzatnak” ‒ hangsúlyozta. 
Ahogy fogalmazott, az önkormányzat 
és a jelenlévők értékválasztása azo-
nos, hisz mindannyian a család mel-
lett teszik le a voksukat. „Ebben az 
értékválsággal terhelt világban pedig 
a család a legfontosabb érték, melyre 

ÜNNEP ÜNNEP

mindig számítani lehet.” A házaspárok 
ezt követően a polgármester előtt erő-
sítették meg évtizedekkel ezelőtt tett 
házassági fogadalmukat.

Ötven éve fogadott örök hűséget egy-
másnak:  Belinszki Zoltán Károly és 
Belinszki Zoltán Károlyné, Bogdány 
János és Bogdány Jánosné, Grád Ká-

roly és Grád Károlyné, Kálmán András 
és Kálmán Andrásné, Kecsmár János 
és Kecsmár Jánosné, Kende Lajos és 
Kende Lajosné, Korom József Sándor 
és Korom József Sándorné, Kurunczi 
Gábor és Kurunczi Gáborné, Magicz 
László János és Magicz László János-
né, Miló László és Miló Lászlóné, Tóth 
Sándor és Tóth Sándorné.

Hatvan éve mondta ki egymásnak a 
boldogító igent: Hollósi József Pál és 
Hollósi József Pálné, Olejár János és 
Olejár Jánosné.

A házaspárok a jeles nap emlékére aján-
dékot vehettek át a polgármestertől, 
majd pezsgővel koccintottak. Az ese-
ményt állófogadás zárta. • Potondi Eszter

Aranylakodalom: 
évtizedek óta együtt

A szeptember 24-én megrendezésre 
kerülő Hungarikum Fesztiválon a ha-
gyományos magyar termékek, kézmű-
vestárgyak mellett, idén egyedi, kézzel 
szőtt rongyszőnyegek közül is válogat-
hatnak majd a látogatók. A terméke-
ket a megváltozott munkaképességűek 
készítik Petőfi utcai műhelyükben. Az 
ajándék- és dísztárgyak mellett hosz-
szú évek óta rongyszőnyegeket is sző-
nek. Délelőtt harmincnyolcan, délután 
pedig huszonheten dolgoznak a Petőfi 
utcai telephelyen, négyórás munka-
rendben. Ottjártunkkor is többféle kü-
lönleges szőnyeg készült. 

Évi és Zsuzsi kilenc éve, a műhely meg-
nyitása óta dolgoznak itt. Ahogy mond-
ják, remek és összetartó közösség ala-
kult ki az évek során. Évi a régi Rákóczi 
Kertben tanult meg szőni, oktató segít-
ségével. Eleinte játék kerettel dolgozott, 
kisebb darabokat készített, később pe-
dig annyira megszerette ezt a munkát, 
hogy vizsgát is tett belőle. A szőnyegek 
változatos színűek és mintájúak, annak 

függvényében, éppen milyen anyag áll 
rendelkezésre – avat be Évi. Zsuzsi el-
mondta, a szövés folyamata nem olyan 
bonyolult, mint első látásra tűnik, vi-
szonylag rövid idő alatt megtanulható. 
Egy-egy szőnyeg a szorgos munkának 
köszönhetően általában pár nap alatt el-
készül. A szőnyegek 3000 forinttól kap-
hatók. A megváltozott munkaképességű 

dolgozók szeretettel várják a látogatókat 
a Hungarikum Fesztiválon, ahol nem-
csak rongyszőnyegek vásárolhatók, de a 
szövés mesterségét is kipróbálhatják az 
érdeklődők. Aki pedig nem tud eljutni a 
rendezvényre, az a Petőfi utca 16. szám 
alatti műhelyben is megvásárolhatja a 
szőnyegeket és dísztárgyakat hétfőtől 
csütörtökig 8 és 16 óra között. • PE

Kézzel készült szőnyegek a csepeli műhelyből 

Grád Károly és Dandé Jolán: 1968-ban ismerkedtek 
össze gyakorlati helyükön, egy ruházati boltban. Jolán 
mindössze 15, Károly 19 éves volt. Négy év ismeretség 
után, 1972-ben házasodtak össze Csepelen. Károly ru-
házati eladóként, több évtizeden át anyagbeszerzőként, 
majd díjbeszedőként dolgozott, 2009-ben ment nyugdíj-
ba. Jolán ruházati eladó volt, majd anyagnyilvántartó-
ként dolgozott a Csepeli Acélműben, egészségi problé-
mái miatt azonban 18 évvel ezelőtt rokkantnyugdíjas lett. 
Négy gyermekük született Károly, Ildikó, Annamária és 
Dávid, akik hét unokával ajándékozták meg őket. „Vidé-
ki lányként, szerény viselkedésemmel keltettem fel férjem 
érdeklődését. Kerestük az alkalmat a találkozásra, ismer-
kedésre, együtt jártunk színházba. Végül egyszer elkísért a 
Feneketlen-tóhoz, ahol megszületett az első csók” – mesé-
li Jolán. „A házasságunkban a szeretet, egymás segítése, 
támogatása és a tisztelet a legfontosabb. Gyermekeinket 
keresztény hitben neveltük. Családunk mindig összetartott, 
a szülők és nagyszülők iránti tisztelet, szeretet is mindig 
meghatározó volt számunkra. Férjem korán elvesztette 
édesanyját, nagymamája nevelte fel. Nagy ajándék volt 
számunkra, hogy az idős nagymama láthatta dédunokáit, 
együtt örülhettünk mind a négy gyermekünknek. Életünk 
értékes volt, mert szüleimet is közösen gondoztuk 26 éven 
át. Boldogok vagyunk, hogy az ötvenedik házassági év-
fordulónkat is Csepelen 
ünnepelhetjük. Hisz itt 
kötöttünk házasságot, 
itt születtek és nőttek fel 
gyermekeink. Az arany-
lakodalom nagyon 
bensőséges és megha-
tó volt, nagy örömmel 
tölt el, hogy megélhet-
tük ezt a pillanatot.”

Magicz László János és Bujtor Mária: 1971-ben egy hajó-
kiránduláson találkoztak először. Hamar összebarátkoztak, 
s mivel mindketten Csepelen éltek, a folytatás nem volt két-
séges. A rendszeres találkozások nyomán, barátságból sze-
relem szövődött. Esküvőjüket 1972. július 15-én a csepeli 
házasságkötő-teremben tartották. 1975-ben megszületett 
gyermekük, László. Mária a Posztógyárban, majd a Vil-
lértnél dolgozott, 2011-ben a Budai Gyermekkórház szak-
rendelejéből higiéniai asszisztenskét ment nyugdíjba. Férje, 
László a Csepel Művek Egyedi Gépgyárában, a Villértnél, 
majd a Dél-pesti Kórház a sterilizálórészlegén dolgozott, 
2006-ban fejezte be a munkát. „Az elmúlt ötven év nagyon 

gyorsan elrepült. Házas-
ságunk alapja a megér-
tés, a szeretet és a tisz-
telet. Sok szép emlékünk 
van szüleink szeretetéről 
is, akik példát mutattak 
nekünk. Voltak nehéz 
pillanatok az életünk-
ben, de mindig próbál-
tuk megoldani ezeket. A 

munka mellett is mindig jutott időnk ki-
rándulni, moziba járni, sok szép helyre eljutni. Azért is felejt-
hetetlen az elmúlt ötven év, mert mindig nagy volt közöttünk 
az egyetértés, az összhang. Bárhova mentünk, bármit csinál-
tunk, fontos volt a másik véleménye. Nagyon élvezzük a meg-
érdemelt pihenést, szerencsére egészségben. Rengeteg prog-
ramot szervezünk, minden lehetőséget megragadunk, hogy 
kikapcsolódjunk, kiránduljunk. Ötvenedik házassági évfor-
dulónkat családunkkal, barátainkkal ünnepeltük. A Szent 
Imre téri nagytemplomban megismételtük házassági foga-
dalmukat, majd egy ünnepi ebéden vettünk részt. Az önkor-
mányzat által megrendezett aranylakodalmi ünnepség mara-
dandó emlék lesz számunkra, nagyon szép és megható volt.”
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Elhunyt Földi László (1937–2022), a 
Csepel SC kiváló öttusázója, aki a hí-

res Balczó András‒Németh Ferenc‒
Földi László‒Fáklya Béla csapat tag-
ja volt. A Csepel SC-nek ez a csapata 
nyerte meg először az országos öttu-
sa-bajnokságot 1959-ben. Tartalékként 
részt vett felnőtt világbajnokságokon 
is. Sportolói pályafutása után a Csepel 
színeiben sikeres edző lett a felnőttek-
nél és az utánpótlás korosztálynál is. 
Később szakosztályvezetőként dolgo-
zott, de a junior és felnőtt válogatott-
nál is eredményesen tevékenykedett. 
A junior válogatottal 1975-ben világ-
bajnokságot nyert. A sportág elméleté-
vel és az öttusa terhelésének objektív 
mérésével is foglalkozott. Az általa 

összeállított tananyag újszerűségét 
mutatja, hogy a mai napig használják 
az edzők. Tanítványai szerint olyan 
újdonságokat honosított meg edzőként 
a sportágban, hogy növendékei sorra 
javították meg egyéni csúcsaikat. Föl-
di Lászlót a Magyar Öttusa Szövetség 
saját halottjának tekinti.

Földi László a Csepel Plazában egye-
dülálló gyűjteményt rendezett be és 
tett közkinccsé csepeli öttusa-relik-
viákból. Az első emeleten található 
gyűjteményt alkalomszerűen, igény 
alapján nyitja ki a Csepeli Öttusa és 
Vízi Sport Egyesület.

A Mátyás Király Általános Iskola 8. 
a osztályos tanulói Felvidékre tettek 
kirándulást a Határtalanul program 
keretében. Az egyik legjobb módja an-
nak, hogy élvezettel tanuljunk, ha sze-
mélyesen is láthatunk olyan helyeket, 
amelyekről például a történelemórán 
tanulunk. Négy napig Szlovákia leg-
szebb helyeit jártuk be egy nagyszerű 
idegenvezetővel. Már a cingovi szállá-
sunkról lélegzetelállító volt a kilátás a 

Magas-Tátrára. Onnan ingázva látogat-
tunk el szebbnél szebb helyekre.

Első nap megnéztük a betléri kastélyt: 
itt rengeteget megtudhattunk az And-
rássy családról. Jártunk ‒ többek között 
‒ Késmárkon, ahol koszorút helyeztünk 
el Thököly Imre sírján. Elmentünk a 
Dobsinai-jégbarlangba, aminek a látvá-
nya egy életre szól. Jártunk a Csorba-tó-
nál, ahol még a hó nyomait is láthattuk. 
Utolsó nap hazafelé Kassán is megáll-
tunk, hogy megnézzük a Szent Erzsé-
bet-dómot, ahol megkoszorúztuk Rákó-
czi Ferenc sírját. Elsétáltunk a Rodostói 
házhoz is. Utolsó állomásunkként ellá-

togattunk a tornaljai iskolába, ahol át-
adtuk az ajándék könyveket. Mindenki 
nevében mondhatom, hogy ez volt az 
eddigi legjobb kirándulásunk, rengeteg 
emlékkel gazdagodtunk.
• Várhelyi Anna Mária 8. a

Szeptember 10-én rendezték meg az 
5. Csepeli Fúvószenekari Fesztivált a 
Görgey Artúr téren. A szervező a Cse-
peli Auth Henrik Fesztivál Fúvószene-
kar, valamint a vendégfellépő Lajtha 
László AMI Ifjúsági Fúvószenekar és 
a Keil Ernő Fúvószenei Egyesület tag-
jai voltak. A csepeli önkormányzat ál-
tal is támogatott rendezvényen Kovács 
Tibor, Nagy Zsolt és Péntek János 
karmesterek vezényletével magyar fú-
vószenekari indulók, olasz slágerek és 
ismert filmslágerek hangzottak el.

PROGRAMOK

Fúvószenekarok 
találkozója

Elhunyt Földi László öttusázó

Felvidéki 
kirándulás

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

A RENDEZVÉNY
EKRE A BELÉPÉS

 INGYENES!

MAGYAR ÖRÖKSÉGÜNK: 

NAGYOPERETT A MONARCHIA IDEJÉN
 

A CSEPELI MUNKÁSOTTHONBAN

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS 

A SZENT IMRE TÉRENOKTÓBER 23.
VASÁRNAP

BÁTORSÁGPRÓBA ELEMLÁMPÁVAL

A RÁKÓCZI KERT – CSALÁDOK PARKJÁBAN
OKTÓBER 29.

SZOMBAT

SZÉKELY ŐRTŰZGYÚJTÁS

A DARU-DOMBONOKTÓBER 30.
VASÁRNAP

MÁRTON-NAPI VIGASSÁ
GOK

A RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
NOVEMBER 12.

SZOMBAT

HUNGARIKUM FESZTIVÁL

A CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBANSZEPTEMBER 24.
SZOMBAT

TURAY IDA SZÍNH
ÁZ: A MEDVE NEM JÁTÉK

A CSEPELI MUNKÁSOTTHONBANOKTÓBER 8.
SZOMBAT

SZEPTEMBER 25.
VASÁRNAP

SZEPTEMBER 24.
SZOMBAT

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

WWW.CSEPEL.HU/OSZIPROGRAMOK

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA

ELŐZETES REGIS
ZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES

ELŐZETES REGIS
ZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES

ELŐZETES REGIS
ZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES

ŐSZI PROGRAMOK 

CSEPELEN

42. FUT A CSEPE
L 

A DARU-DOMBON

2022
CSEPEL

Oszi programok CSH 1per1 OK_es_outline.indd   1 2022. 09. 14.   10:13

fotó: Tóth Beáta
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„Amikor megismertem a Csepel DSE 
női kézilabdacsapatát, egyből éreztem, 
hogy megvan köztünk a kémia. Egy-
két nap alatt otthon éreztem magam a 
Laurencz László Sportcsarnokban” – 
mondja Erdős Éva, a felnőtt női együt-
tes új vezetőedzője, aki Varga Mártától 
vette át az irányítást. Korábban a Spar-
tacusban és a Vasasban játszott, 1985 
és 1997 között 277-szer volt válogatott, 
ezzel minden idők második legtöbb 
válogatott mérkőzésen pályára lépő 
női kézilabdázó. Az atlantai olimpián 
bronzérmet szerzett 1996-ban és vébé- 
ezüstöt 1995-ben. Ötszörös magyar 
bajnok, a Bajnokok Ligájában csapatá-
val kétszer szerepelt a döntőben. Egy 
évet légióskodott Franciaországban.  

A Csepel DSE felnőtt női csapata tavaly 
bravúrosan megnyerte az NB II déli 
csoportját, majd egy osztályozó mecs-
csen feljutott az NB I/B-be. A máso-
dosztály csapatai azonban már túl erős-
nek bizonyultak az elmúlt szezonban, s 
a csepeli lányok idén újra az NB II déli 
csoportjában folytathatják a küzdelme-
ket. „Kalmár Zsolt, a Csepel DSE elnö-
ke hívott fel, hogy edzőt keresnek a fel-
nőtt női csapat mellé. Aztán Laci bácsi 
(Laurencz László mesteredző, a csarnok 
névadója – a szerk.) is beszélt velem és 
biztatott. Ő korábban az edzőm volt a 

válogatottnál. A Pénzügyőr ifi és serdü-
lő lányokkal foglalkoztam, nagyon szép 
éveket töltöttünk együtt. Nem volt köny-
nyű a döntés, de jó lehetőséget láttam 
abban, hogy Csepelre kerüljek. Magas 
színvonalú a sportlétesítmény, rokon-
szenves volt, amiket a vezetőség felvázolt 
előttem a jövőről. A szakmai munkában 
jó az együttműködés a különböző kor-
osztályú csapatok között, azonos koncep-
ció alapján dolgozunk. Varga Mártit, a 
korábbi edzőt régóta ismerem, nagyra 
tartom, hálás vagyok neki, hogy egy am-
biciózus, jó gárdát vehettem át tőle. A 
Csepel több meccsét is megnéztem sze-
mélyesen és videón, tudtam, hogy mire 
vállalkozom. Nincs eredménykényszer, 
hogy azonnal visszakerüljünk az NB I/B-
be, de nem lehetetlen, hogy ez sikerüljön. 
A jelenlegi csapat erősebb lett az új iga-
zolásokkal, néhányan közben eligazoltak. 
Többen megmaradtak a csapatnál, akik 
távozni készültek. Az újak jól beilleszked-
tek, nagyszerűen sikerült az edzőtábor. 
Mártinak igaza volt, hogy a lányok szor-
galmasak, becsületesek, minden felada-
tot elvégeznek, amikre megkérem őket. 
Nagy bennük a motiváció és az egész-
séges versenyszellem. Minden posztra 
akad két-három játékos” – mondja Er-
dős Éva, majd így folytatja: „A felkészü-
lés során változatos edzéseket tartottam, 
a lányok kezdik érezni, hogy mit akarok. 

Szerencsés vagyok, mert a játékosokkal 
általában hamar megtalálom a közös 
hangot. Igyekszem őket partnerként ke-
zelni, és megbeszélem velük a tennivaló-
kat. A hangsúlyt a gyors támadójátékra, 
a jó értelemben vett agresszivitásra és 
a védekezésből indított letámadásokra 
helyezem. Az edzőmeccseken több gól-
lal legyőztük az Orosházi NKC ifiket, a 
Szarvas és a Vecsés csapatát. Már lát-
tam azokat a jó megoldásokat, amelyeket 
majd a tétmérkőzéseken is be kell mutat-
nunk. Közben bújom a szakirodalmat, 
hogy mit és hogyan kell csinálni, mert a 
Testnevelési Egyetemen most folytatom a 
szakedzői tanulmányaimat. Az NB II déli 
csoportját jól ismerem, mert a korábbi 
csapatom, a Pénzügyőr is ott szerepelt. 
Van jó néhány együttes, amelyek erősek, 
de nem legyőzhetetlenek. Nagyon biza-
kodó vagyok, s bár nem lesz könnyű, de 
újra feljuthatunk az NB I/B-be. Sokat se-
gíthet, hogy a Csepelnek remek szurkoló-
tábora van.” • Cs. A.  

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Tanévnyitó szentmise 
és templombúcsú
Szeptember 11-én ünnepeltük a Szent Imre 
téri Kisboldogasszony-templomunk búcsú-
ját, mely egyben tanévnyitó szentmise is 
volt. Kertész Péter atya megáldotta az isko-
latáskákat, majd a Sekrestye Színpad előa-
dása és a pesterzsébeti Máris Néptánccso-
port bemutatója következett.  Előadásaink 
az ünnepek és a hagyományőrzés fontossá-
gáról szóltak. Ezek után a Rizmajer Sörház 
által támogatott agapéra hívtuk a résztvevő-
ket. Istennek legyen hála, hogy együtt ün-
nepelhettünk!
Sztancsikné Losonci Tímea
r.k. lelkipásztori munkatárs

Ez év június 13-án és 14-én a Cse-
peli Fasang Árpád AMI-ban zaj-
lott az Erasmus + Charms kama-
razenei fesztivál tudásmegosztó 
programja, melyen részt vett a so-
roksári Galambos János AMI és a 
kerületi református Egressy Béni 
Református Művészeti Szakgim-
názium. A kamarazenei fesztivál 
elsődleges célja az volt, hogy azt 
a tapasztalatot és metódust, amit a 
Fasang AMI tanárai az elmúlt idő-
szakban Kolozsvárott és Budapes-
ten szereztek, bemutassák. 

2021 októberében az Erasmus 
CHARMS programnak köszön-
hetően egy hétig vendékeskedett 
Csepelen a kolozsvári Sigismund 
Toduta Főgimnázium 25 tanulója 
és 5 pedagógusa. Ezt a látogatást 
viszonozta 2022 márciusának vé-
gén Kolozsvárott a csepeli Fasang 
AMI 25 diákja és 6 pedagógusa. A 
két alkalom során a helyi hangsze-
res és kamaraoktatás kiemelkedő 
pedagógusai foglalkoztak a kü-
lönböző kamaraegyüttesekkel. Ez 
mind a budapesti, mind a kolozs-
vári tanulók számára új szemszög-
szögből világította meg a kamara-
zenélés lehetőségeit. Új darabokat, 
újfajta megközelítést és új gyakor-
lási módszereket tanulhattak a di-
ákok és zenepedagógusok.

Az így felhalmozott tudást és ta-
pasztalatot a programban részt 
vett pedagógusaink nemcsak a 

Fasang AMI tanáraival osztották 
meg az elmúlt hónapok során, ha-
nem ez alkalommal a másik két 
zeneiskola tanáraival és diákjaival 
is. A szakmai fogások, a gyakor-
lási technikák, valamint az elő-
adási módok, bár sokszor újsze-
rűen hatottak, mégis a kollégák a 
legtermészetesebb módon fogad-
ták, hiszen a magyar zeneoktatás 
és a magyar zenepedagógusok 
szakmai tudása világszínvonalú. 
Hamar megtalálták a közös prob-
lémákra a szakmai megoldásokat. 
Az Erasmus + Charms fesztiválon 
nemcsak a testvériskolák pedagó-
gusai vettek részt, hanem mind-
három intézmény vezetője, Gebri 
Zsanett, Kovács Zalán László és 
dr. Szentkirályi Aladár Miklós is. 
Számos közös, hosszú távú terv 
gondolata is megszületett, amit az 
elkövetkező tanévek során szeret-
nének megvalósítani.

Kamarazenei fesztivál Erdős Éva: a női kézisek újra  
feljuthatnak az NBI/B-be

SPORT

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

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK:  

Szeptember 28-a 17 óra: EZ(O)KOS klub Denke Ibolya 
spirituális pszichológiai tanácsadó, numerológus. A 
téma: sorsunk a nevünkben. 

Október 3-a, 15 óra: Mandalaszínezű klub. Klubve-
zető: Sütő Kata 

Október 5-e, 17 óra: Helytörténeti esték programso-
rozat - Emlékezzünk a 100 éve elhunyt Báró csepeli 
Weiss Manfrédra.  Előadó: dr. Bolla Dezső történész.
Október 7-e, 10 óra: (minden hónap első péntekje): 
Kerekítő Manós - Mondókás Móka 0-3 éveseknek. Já-
tékos foglalkozás Farkas Katalin óvodapedagógussal 

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata kártyaklub

Szolgáltatások: Könyv-és folyóiratkölcsönzés; 
Könyv átkérése, előjegyzés, külön díj ellenében. 
Hangoskönyvek kölcsönzése, ingyenes diafilmköl-
csönzés. 60-féle folyóirat, internet, fénymásolás, 
nyomtatás, szkenelés. Kéthetente új könyvek!  
Adatbázisok a könyvtárban: http://www.fszek.hu/
adatbazisok

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

A könyvtárba 16 év alatt és 70 év felett a beiratkozás 
ingyenes. Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon: 
www.fszek.hu, vagy személyesen, illetve a 2763-512 
telefonszámon.

Erdős Éva (középen) tanítványaival fotó: Hajdú Ágnes
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Kiváló eredményt, ötödik helyezést ért 
el a 19 éves Angyal Krisztián, a Csepeli 
Birkózó Club versenyzője a Szófiában, 
augusztus végén megrendezett junior 
világbajnokságon a szabadfogásúak kö-
zött, 92 kilogrammban. Ez volt a ma-
gyar csapat legjobb teljesítménye. A 
fiatalember tizenkét éve birkózik a Cse-
pelben, s célja, hogy a nemzetközi ver-
senyeken még jobb eredményeket mu-
tasson fel. Történetéhez hozzátartozik, 
hogy kilencen vannak édestestvérek, ő 
a hatodik a sorban. Édesapja és bátyja, 
a szintén kitűnő birkózó Angyal József 
biztatására kezdett el birkózni. 

A szófiai világbajnokságon két győze-
lemmel kezdett, majd attól az iráni ver-
senyzőtől kapott ki, aki végül világbaj-
nok lett. A vigaszágon egy japánt vert 
el tussal, majd egy franciától 
szenvedett vereséget. Legkö-
zelebb októberben, Spanyolor-
szágban lép szőnyegre az egy 
korcsoporttal idősebbek világ-
bajnokságán, ahol minden esé-
lye megvan rá, hogy érmet sze-
rezzen. Több edző is segítette 
eddigi pályafutásában: a csepe-
li klubban Hajdú Imre, Gulyás 
Zoltán, Bányi Olivér és Geléne-
si Nándor, a junior válogatott-
ban Tóth Gábor, a felnőtt válo-
gatottban pedig Bánkuti Zsolt. 
Angyal Krisztián idén érettségi-
zett a Budapest Baptista Szak-
iskola és Sportiskolában. „Gye-
rekként, az iskolában felmerült, 
hogy focizzak, de igazából csak 
a birkózás érdekelt. Ez nálunk 
családi hagyomány. Példaké-
pem a bátyám, József, aki ma-
gas szinten birkózott, a váloga-
tottak edzőpartnere volt, de már 
abbahagyta a versenyzést. Ő 
biztatott és segített abban, hogy 
egyre jobb birkózó legyek. Ez a 
sport nagy akaraterőt, kitartást 
kíván, minden edzésen alaposan 
elfáradok. Eleinte napi egy, az 

utóbbi években ‒ immár válogatottként 
‒ két-három edzésem van. Tizenhárom 
évesen lettem először országos baj-
nok a serdülők között. Előtte nem sok-
kal halt meg édesapám, neki szerettem 
volna megmutatni, mire vagyok képes. 
Kijutottam az Európa-bajnokságra, 
ahol nyolcadikként végeztem. Utána a 
járvány miatt elmaradtak a versenyek, 
majd két évvel ezelőtt lettem válogatott 
a juniorok között. A mostani világbaj-
nokság előtt három válogatót rendeztek, 
amelyek közül kettőn vettem részt, és 
mindenkit legyőztem. Szeretném tovább-
fejleszteni az állóképességemet, erőmet, 
hogy a nemzetközi mezőnyben érmeket 
szerezzek. Erre legközelebb Spanyolor-
szágban lesz lehetőségem, és remélem, 
éremmel térek haza” – mondja Angyal 
Krisztián. • Cs. A.

Világbajnok lett a siketek és nagyot-
hallók első veterán futsal-világbajnok-
ságán a 44 éves Szabó Norbert. A ma-
gyar válogatott tagjaként pályára lépő 
Szabó Norbert korábban eredményesen 
birkózott a Csepeli Birkózó Clubban, 
majd harmincéves korában váltott át a 
labdarúgásra. Az augusztus végén, Var-
sóban megrendezett tornán legyőzték 
a ghánai, szlovák, brazil, lengyel, üz-
begisztáni válogatottat, majd a döntő-
ben Ukrajna együttesét múlták felül 3:0 
arányban. A második gólt Szabó Nor-
bert szerezte, aki hétéves korában kez-
dett el focizni és birkózni, de két focista 
fivére akkor lebeszélte a labdarúgásról 
az aránylag alacsony termete miatt. Bir-
kózásban viszont annál eredményesebb 
volt. A szabadfogású, 66 kilogrammos 
súlycsoportban junior válogatott lett, 
felnőttként pedig 74 kilogrammban há-

romszor szerzett bronzérmet a magyar 
bajnokságokon. Kiváló edzők segítet-
ték pályafutásában: Tóth Gyula, Gulyás 
Zoltán, Gulyás István, Klinga László, a 
junior válogatottban pedig Péteri And-
rás. „A Kazinczy Ferenc Általános Is-
kolába jártam, és birkóztam az iskolák 
közötti versenyeken. Később lecsábítot-
tak a Béke téri csarnokba birkózni, és ott 
ragadtam. Jó volt a közösség, a hangulat, 
gyerekként pisszenés nélkül figyeltük a 
felnőttek edzését. Szép eredményeket ér-
tem el, de húszévesen térdsérülést szen-
vedtem, ezért abbahagytam a birkózást. 
Bátyám, Szabó Zoltán, aki 79-szeres 
futsal válogatott, később már rábeszélt 
a focira. Nálam tizenöt éves koromban 
jelentkezett a halláscsökkenés. Ez sajnos 
családi vonás, mert nagymamám teljesen 
siket volt, Zoli bátyám pedig szintén na-
gyothalló lett. A siketek között kezdtem 

focizni. A Debrecen csapatában játszom, 
ötször nyertük meg a hazai siket futsal-
bajnokságot. Négy évvel ezelőtt lettem 
válogatott játékos. Most rendezték meg 
első alkalommal a veterán siketek fut-
sal-világbajnokságát, amelyet megnyer-
tük. Amíg bírom erővel, folytatom a fo-
cit” – mondja Szabó Norbert. • Cs. A.  

Junior világbajnoki ötödik 
lett Angyal Krisztián birkózó

Világbajnok lett a siketek 
futsaltornáján Szabó Norbert 

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.
VASÁRNAP C

se
pe

li 
Öttu

sa és 
Vizes-sport Egyesület

CS

EPELI ÖTTUSA 

VSE

CSALÁDI SPORT - ÉS EGÉSZSÉGNAP
Hagyományos

a Daru-dombon

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

Angyal Krisztián

Szabó Norbert

fotó: H
ajdú Á

gnes

fotó: H
ajdú Á

gnes
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. szeptember 30.

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 32 000 példányban
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Sorsoltunk! A szeptember 7-ei skandináv rejtvény nyertese: Szabó Barnabásné. A gyerekrejtvény nyertese: Juhász Alex. 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: iskolatáska

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Léggömbök

2. Fekete tinta 

3. Világos ellentéte

4. VI

5. Fésületlen a haja

6. Üres zseb!
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9. Alkohol

10. Védőoltást bead

„Tessék mondani, merre találom virágos 
Icukát? Arra, egyenesen, a csarnok kö-
zepén, szemben a felvonóval. Ugye, ő az, 
aki legrégebben árulja a virágait a pia-
con? Azt nem tudom, de Icukát mindenki 
ismeri. Csak úgy szólítjuk, hogy virágos 
Icuka, erre ő kedvesen visszaköszön 
és bármiről lehet vele beszélgetni.” És 
valóban: hamar megtalálom a 75 éves 
Velicskov Marinné Losonci Icát a cse-
peli piac csarnokában, ahol férjével, Ve-
licskov Marinnal és idősebb lányával, 
Magdival árulja a virágokat. Máskor a 
fiatalabb lánya, Mónika is besegít. 

Mindenkinek útba esik
Ica néni negyvenkét éve árulja a virá-
gait a piacon, de akkor még nem ké-
szült el a csarnok, a nagykapunál volt 
a standja, ahol az őstermelők beszállí-
tották a termékeket. Amikor építették 
a csarnokot, sok más árussal együtt 
kiköltöztették a jelenlegi parkolóba, 
majd visszatérhetett a mai standjához. 
Talán ez a legjobb hely, mert minden-
kinek útba esik. Ha az emberek nem is 
vásárolnak virágot, gyakran megállnak 
beszélgetni Ica nénivel, aki ezt mondja: 
„Ez a piac olyan, mint egy klubház. El-
mondjuk egymásnak örömeinket, bána-
tunkat, vagy éppen azt, mi lesz az ebéd. 
Engem sokan ismernek, megszólítanak, 
és szívesen beszélgetünk mindenről.” 
Majd így folytatja: „Elmesélem, hogyan 
ismertem meg a férjemet. Apámnak a 
hárosi iskolánál volt hétvégi háza, apó-
somnak meg a miklósi sóderbányánál 
egy bolgárkertje. Mi, fiatalok a sóder-

bányára jártunk fürödni. Ott ismertem 
meg Marint: jóravaló, derék ember, tet-
szett a viselkedése, alkata, sportos fiú 
volt, a Csepelben birkózott. Ők akkor, a 
hatvanas évek elején paprikát, paradi-
csomot, zellert, padlizsánt termesztettek 
a földjükön, és lovas kocsin szállították 
az árut hol a csepeli, hol az erzsébeti 
piacra. 1965-ben esküdtünk meg. Akkor 
a VIII. kerületben, a Teleki térnél lak-
tunk, s korán reggel hetente kétszer-há-
romszor petrezselymet, zöldségeket vit-
tünk eladni Csepelről az ottani piacra a 
kereskedőknek. Miután ezzel végeztem, 
mentem dolgozni a köztisztasági hiva-
talba, ahol gyors- és gépírónőként al-
kalmaztak. Szerettem a munkám, több-
ször megjutalmaztak. Magdika lányom 
1966-ban, Mónika 1980-ban született. 
Most mindannyian együtt áruljuk a virá-
gokat. Csepelre 1976-ban költöztünk.”

Hogyan kezdődött?
„A férjem találta ki, hogy áruljunk virá-
gokat a csepeli piacon, mert akkoriban 
nem akadt itt virág és virágárus. Eleinte 
kínáltunk zöldségeket is, mert apósom 
földjén megtermett a saláta, paprika, 
paradicsom, uborka. Aztán ültettünk 
krizantémpalántát, violát, szegfűt, sok 
szép virágot, mind nagyon tetszett. Ma-
gunktól tanultuk meg a mesterséget, 
és egyre inkább ráálltunk a virágter-
mesztésre. Jól ment az üzlet, mindig 
el tudtuk adni a friss virágokat. Jöttek 
hozzánk távolabbi településekről is; Szi-
getszentmiklósról, Makádról. Főleg nők 
vásároltak, mert úgy voltak vele, hogy 

a férfiak nem értenek a virágokhoz. De 
azért férfiak is akadtak szép számmal, 
főként névnapokon, ünnepekkor. A for-
galom mindig megugrik ezeken az alkal-
makon” ‒ meséli.

Visszatérő vásárlók
„Szigetszentmiklósról, Erzsébetről is 
átjárnak a Csepeli piacra, mert sokan 
kedvelik a helyet. Magunk már nem 
termesztünk virágokat, csak áruljuk. 
Rendre betérnek hozzánk a visszatérő 
vendégek, köszönnek, szóba elegyedünk, 
úgy ismernek, hogy én vagyok a virágos 
Icuka. Csinálom az üzletet, csak hát már 
75 éves vagyok. Még van bennem aka-
rat, kitartás, de a lábaim már nehezen 
bírják. Segítségemre itt van mellettem a 
férjem és a gyerekeim: a lányaim fogják 
továbbvinni a virágkötészetet és az áru-
sítást.” • Csarnai Attila

Negyvenkét év a piacon: a virágárus, akit mindenki ismer

Négy textilművész ‒ Bényi Eszter, Kiss 
Katalin, Málik Irén és Rónai Éva ‒ in-
vitálja a látogatókat arra a közös kiál-
lításra, melyen a 2019-ben, 85 évesen 
elhunyt John Ágoston és a 2021-ben, 
80 éves korában eltávozott Kovács Pé-
ter munkái is láthatók. A Csepel Ga-
lériában szeptember 8-ától látogatható 
tárlatot Wehner Tibor művészettörté-
nész nyitotta meg. A különleges tárlat 
faliképein megfigyelhetők formabontó 

gesztusok és eljárások, valamint látha-
tók szabályos, klasszikus gobelintech-
nikával szőtt kompozíciók. A műveken 
egy-egy valóságelem, természeti motí-
vum is fel-felbukkan. 

A tárlat megtekinthető szeptember 
30-áig, hétköznapokon 9 és 16 óra 
között (pénteken előzetes bejelent-
kezéssel). Csete Balázs u. 15., tel.: 
06-1/278-0711

Hat textilművész tárlata

Velicskov Marinné Losonci Ica
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A kiállítást megnyi�a
Feledy Balázs művésze� író

Közreműködik
Bernáth Ferenc gitárművész

A kiállítást rendezte
Farkas Enikő 
intézményvezető-helye�es

A kiállítás megtekinthető: 
2022. október 24-ig,
hétfőtől csütörtökig 
9.00-19.00 óráig,
pénteken 9.00-16.00 óráig, 
szombaton 9.00-13.00 óráig.

Cím: 1214 Budapest, 
Simon Bolivár sétány 4-8.

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

Pálfy Julianna
festőművész  

Visszatérő álmok
című kiállításának megnyitójára

2022. szeptember 30-án 18 órára

„Amíg érdekel a világ, amig van mondanivalóm, addig szórakozom,
remélve, hogy másoknak is tudok örömöt okozni.”

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032
E-mail: szmagda.iroda@gmail.com
Honlap: csepelivaroskep.hu/szabomagda/

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | fax: 427-0341
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Nyitvatartás: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, 
szombat 9.00-13.00, vagy csoportok számára, egyéb előre 
egyeztetett időpontban. A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető a Helytörténeti Gyűjtemény 
nyitvatartási idejében

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
A tárlat díjmentesen megtekinthető, ezzel kapcsolatban érdeklődni 
lehet a művelődési ház telefonszámán.

NYUGDÍJAS KLUB: szeptember 24-e, szombat, 15.00-18.00

DESIGN WEEK BUDAPEST 2022

A Királyerdei Művelődési Ház közösségben betöltött mai szerepe, kiemel-
kedő múltja, építészeti nagyvonalúsága elevenedik meg. A Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőművészeti Doktori Iskolájának 
programja épületbejárással, beton- és műanyag újrahasznosító workshop-
pal, előadásokkal várja az érdeklődőket október 8-án 9 és 18 óra között.

TANFOLYAMOK

Új. LoveYourBelly-Praktikák a szétnyílt hasizom megelőzésére és kezelésére. 
Hasizomfejlesztő-és regeneráló tréning első alkalommal: 
október 8-a, szombat 9-12 óráig. 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. 
Október 18-a, kedd Vezeti: Menyhértné Teri. Tel.: 06-30-313-3991.

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

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 
RG: ovisoknak, csütörtök, 16-17 óra. Vezeti: Recsnik Zsófia
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: Kedd, csütörtök: 16-17 óra kezdőknek, 17-18 óra haladók-
nak. Vezeti: Miskolczi Krisztina. royaldancese@gmail.com email címen 
várja a további jelentkezőket 
Alap Ovisuli: péntek 15-16.30. Dráma 6-8 éveseknek (Ismerkedési-, kom-
munikációs-, és önismereti játékok). Péntek 16.30-17.30, szeptember 30-tól
Ovisuli Plusz – Iskolaelőkészítő tanfolyam óvodásoknak:  Szombaton 
9-12-ig. október 1-től. Jelentkezés: Szalai Dóra; 06-20-928-7275.

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK
Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Zumba: hétfő 18-19 óra, szerda: 19-20 óra. 
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
Íjászat: Október 1-én, szombaton: 9.30-12.30; Október 22-én, szomba-
ton: 9.30-12.30; Október 29-én, szombaton: 9.30-12.30

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

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

Októberi  programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Október  5-e, 16 óra: Nemes Nagy Ágnes: Között. 
Kállay Endre gépészmérnök, költő
Október 7-e, 16 óra: A salzburgi géniusz, Wolfgang Amadeus Mozart. 
2. rész: Előadó: Kozma Anikó  zenetanár
Otóber 14-e, 15 óra: A zeneirodalom legszebb zenéiből. 
Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész     
Október 19-e, 16 óra: Márffy Ödön, Csinszka férje. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő 
Október 20-a, 16 óra: Vallások és hitek: Konfucianizmus és taoizmus 
Október  21-e, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene        
Október 28-a, 15 óra: Péter Anna és barátai. Őszköszöntő vidám, zenés műsor.

Úti beszámoló 
Október  6-a, 15 óra: Anglia–Wales. Előadó: Mikó Imre aranydiplomás 
építészmérnök, okleveles közgazdász
Október 27-e, 15 óra: Kréta. Előadó: Szabó László okleveles  építészmérnök. 
Az előadások filmvetítéssel egybekötöttek.

Turisztika
Október 12-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 

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: október 12-én, 14 órától és október 26-án, 14 órától. 
Játékvezetők: 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 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! 
Október 16-a, 10 óra: Süsü, a sárkány kalandjai a Munkásotthonban ‒ zenés mesejáték 2 
részben a Hadart Színház előadásában. Jegyek elővételben kaphatók Csepelen, a pláza 
földszintjén található Fotóboltban, illetve online a tixa.hu oldalon. Jegyrendelés: 06-20-551-
3416. Jegyár: 3000 forint.
Október 19-e, 19 óra: A nemzet csalogánya – zenés színpadi játék egy részben. Blaha Lujza 
szerepében: Hűvösvölgyi Ildikó (Kossuth-díj, Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje) 
Jegyár: 2500 forint.

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB    
Szeptember 27-e, 16 óra: Dr. Katona Ferenc és Udvarhelyi András Vaksors című könyvének 
bemutatója. Közreműködnek: Udvarhelyi András és a Tamási Lajos Irodalmi Klub tagjai. 
Műsorszerkesztő: Lengyel Géza költő. 

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

KÖZÖSSÉGEINK
Élménybalett kicsiknek. Magyarné Tóth Andrea: 06-30-268-8840 
Hastánc és tahiti tánc. Czirják Aliz: 06-30-722-0562 
Balett- és néptáncalapok kicsiknek. dr. Halminé Ágoston Bettina: 06-30-408-2180 
Képzőművészkör. Fark László: 06-20-446-7833 
Stemmer Ferenc Fotóklub. Berta Béla 06-20-486-6951 
New Dance World Tánciskola. Micsik Ádám: 06-30-945-4917 
Dance Express Tánciskola. www.csepelitanciskola.hu 
Nyugdíjas táncklub minden vasárnap 15 és 19 óra között. Deák Sándorné 06-30-487-0208 
Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja. Tóthné Baditz Apollónia: 06-30-384-6161 
Éremgyűjtők Klubja. Mészáros Zoltán: 06-20-457-5708 
Tamariska Táncműhely.Hudákné Farkas Sára:06-70 238-8929 
Csepel Táncegyüttes. Teski Zoltán: 06-20-669-1078 
Csepeli Öregtáncosok Együttese. Nagy Viktor Gábor 06-20-823-2331 
Kártyaklub: 06-1-276-7733 
További információk holnapunkon és Facebook oldalunkon! 

A JEGYPÉNZTÁRI NYITVATARTÁSA: 
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!

Szlovénia, 
Horvátország 
Idén tavasszal abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy 
‒ az elmúlt évek pandémiás időszakát magunk mögött tudva 
‒, lehetőségünk nyílt arra, hogy részt vegyünk a Határtala-
nul! program keretében egy nagyszerű, négy napos kirándu-
láson. Az utazás során Szlovénia és Horvátország olyan ma-
gyarlakta településeit és nevezetességeit kerestük fel, mint 
például a Muravidék látványosságai és a hetési tájegység, és 
látogatást tettünk a Zrínyiek és az Erdődy grófok birodal-
mában is. A gyerekek számára – talán joggal – a legemléke-
zetesebb pillanatok a Lovrantól Fiumén át Abbáziáig tartó 
tengerparti út és idő marad. • Szárcsa Általános Iskola
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ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyre keresünk gépi forgácsolót és meta-
lográfust, részmunkaidő is lehetséges. 
Tel: +36-30-992-2316, +36-1-276-8945 ________________________________________ 
AZONNALI belépéssel keresünk B kategóriás sofőrt 
(fuvar híján lakatosok mellett kell segédkezni), műszaki 
előkészítőt (árkalkulator), lakatost, hegesztőt. 
Tel: 06-30-932-6272, 06-30-349-1614

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
GÁZKÉSZÜLÉKEK és konvektorok javítása, ellenőrzése 
és műszeres vizsgálata. Tel: 06-20-964-5621________________________________________ 
LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték, pince, padlás 
ürítése, rakodással, kihordással. Hulladékszállítási enge-
déllyel rendelkezünk.06-30-703-0518 ________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelős-
ségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231 ________________________________________ 
SZOBAFESTŐ-mázolót, tapétázó, gipszkartonos, parket-
tás, hideg-meleg burkoló, villanyszerelőt, ácsot, aszta-
lost, 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 ________________________________________ 
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

APRÓHIRDETÉSEK   

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

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!

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 együttműködésüket.

www.trf.hu
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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

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!

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. HULLADÉKKEZELÉSI 
CSOPORTJA FELVÉTELT HIRDET

HULLADÉKGYŰJTŐ-RAKODÓ ÉS PARKŐRI 
MUNKAKÖRBE

Feladat: Parkőr: Csepel területén parkőri munka végzése. 
Hulladékgyűjtő-rakodó: Csepel területén hulladék összegyűjtése 

és rakodása.

Elvárások: felelősségvállalás • önálló munkavégzés 
• megbízhatóság • terhelhetőség • minőségi munkavégzés

Munkakezdés: azonnali munkakezdéssel

Felvételnél előnyt jelent: Csepel helyismerete • Határozott fellépés 
• Józan életvitel • okostelefon-használat (fénykép küldése)

Amit kínálunk: hosszú távú, stabil munkahely • bejelentett 8 órás 
munkaviszony • jó munkahelyi légkör • jövedelem kiegészítő 

juttatás (Cafeteria) • munkavégzés a kerületen belül

Jelentkezés: Jelentkezés az alábbi e-mail címen:
 Uicz.Annamaria@varosgazda.eu, 

illetve a 06/70/653-3617-es telefonszámon lehet.

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.



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.)


