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Egy Nap utcai ingatlan külső szigete-
lésével, a csillagtelepi városrehabili-
táció részeként elindultak a panelfel-
újítások Csillagtelepen. A program 11 
épület megújítását tartalmazza.

Elkezdődött a csillagtelepi városreha-
bilitáció panelfelújítás része. A Nap 
utca 6–8. számú társasház néhány hé-
ten belül elkészül, utána folytatódik a 
többi ház szigetelése és színezése. A 
csillagtelepi projekt pedig több szem-
pontból is jelentős. Egyrészt a felújí-
tásra elnyert pénzösszeg az eddigi leg-
nagyobb mértékű városrehabilitációs 
támogatás, másrészt Csepel a főváros 
egyetlen olyan kerülete, amely már 
három Versenyképes Közép-Magyar-
ország Operatív Program (VEKOP) ki-
írásban is sikeresen szerepelt.

Borbély Lénárd polgármestertől meg-
tudtuk, az önkormányzat egyik fő cél-
ja, hogy Csepelen minden panelépület 
és az összes városrész megújuljon. „A 
projekt infrastrukturális fejlesztéseire 
elnyert 1,7 milliárd forint Csepel tör-
ténetében az eddigi legjelentősebb pá-
lyázat. A kormánytól elnyert összeghez 
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Csillagtelepi 
panelszigetelés

Tovább épülnek az utak a kerületben 

az önkormányzat 660 milliós saját forrást is biztosít” 
– mondta a polgármester.

A Nap utcai épület összesen 230 millió forintból – 
ennek fele önkormányzati forrás − kap 15 centiméter 
vastag szigetelést, valamint a tető hő- és vízszigete-
lését is megoldják. A teljes projekt során 11 társas-
ház (négy- és tízemeletesek), a Jupiter utca–Rakéta 
utca–Tejút utca által határolt közterület, valamint 
a Vénusz tagóvoda udvara és kerítése újul meg. A 
Radnóti Miklós Művelődési Ház környéke is megsz-
épül, de nem a fenti pályázat keretében, hanem ön-
kormányzati forrásból.

Makray Barbara önkormányzati képviselő elmond-
ta: Csillagtelepen a hetvenes, nyolcvanas évek között 
épült házak többsége esetében megérett az idő az ener-
getikai korszerűsítésre. „Ezért is nagyon jó hír, hogy 
ezeket a társasházakat modernizálják, Csillagtelep 
megújulása folytatódni fog!” – tette hozzá a képviselő. 

Eddigi városrehabilitációs 
programok Csepelen
Ady lakótelep integrált 
szociális rehabilitációja
A 2012-re megvalósuló projekt során hőszi-
getelést, fém- és műanyag nyílászárókat 
kapott hét épület és parkolófelújítások is 
történtek. Korszerűsítették a közösségi 
tereket, barátságosabbá tették a környeze-
tet. Új járdák épültek, díszburkolattal lát-
ták el a gyalogsétányokat, és kutyafuttatót 
alakítottak ki. A három évig tartó beruházás 
1 milliárd 320 millió forintba került.
 
Csepel Kapuja – 
Szociális célú városrehabilitáció
Több mint 500 millió forintból hat társasház 
újult meg 2012 és 2014 között. A Csepel 
Kapuja néven ismertté vált szociális célú 
városrehabilitációs program során négy-
ezer itt élő lakókörnyezetét modernizál-
ták. A fejlesztés összköltsége meghaladta 
az egymilliárd forintot. A rehabilitáció-
nak köszönhetően a lakások korszerű és 
energiatakarékos otthonokká váltak, a lakó-
környezet szebb és biztonságosabb lett.
 
Csepel déli lakóközpont 
szociális célú rehabilitáció
A program keretében 1,321 milliárdból 
szépültek a panelházak, újjáéledtek a kör-
nyékbeli parkok és játszóterek, új külsőt 
kapott a Szent Imre tér. A panelfelújí-
tás mellett a kisgyermekes családoknak 
ingyenes játszóház kialakításával, az 
iskolásoknak díjmentes tehetséggondo-
zó foglalkozásokkal, a fiataloknak sza-
badidős és közösségi programokkal, a 
munkát keresőknek térítésmentes szakkép-
zésekkel, a rászorulóknak utcai mentorálással 
segített az önkormányzat.

Három-négy éven belül a főváros va-
lamennyi földútját leaszfaltozzák – ezt 
Szatmáry Kristóf, a Budapesti Útépí-
tési Program koordinációjáért felelős 

miniszteri biztos mondta, aki Borbély 
Lénárd polgármesterrel tartott közös 
sajtótájékoztatót a Szúnyog és a Med-
ve utca kereszteződésénél. Csepelen 

folyamatosan építik az utakat, jelenleg 
– többek között − a Medve utcát aszfal-
tozzák le és készítenek járdákat.  

A kormánybiztos elmondta, az önkor-
mányzatok pályázat útján nyerhetnek 
pénzt útépítésre. Csepel azok közé a ke-
rületek közé tartozik, amely a legtöbb 
pályázatot megnyerte. 

Csepelen 2010-ben még ötven kilomé-
ternyi földút volt, ma viszont már csak 
harminc. Nemcsak felújítják az utakat, 
hanem járdákat és az ingatlantulajdo-
nosok kapubeállóit is megépítik. Idén 
egymilliárd 468 millió forint támoga-
tást kapott a kerület a kormánytól, ezt az 
összeget az önkormányzat egymilliárd 
400 millió forint önrésszel egészítette 
ki. Nemrég új szerződést írtak alá továb-
bi csepeli utak megépítésére.  Aszfaltozzák a Medve utcát, készül a járda is

A Nap utca 4–6. szám alatti társasház külső szigetelésével 
elkezdődtek a panelfelújítások Csillagtelepen. 
A program 11 épület megújítását tartalmazza

Borbély Lénárd Makray 
Barbara önkormányzati 

képviselővel a helyszínen

A napokban levél érkezett a Borbély Lénárd polgármesterhez, 
mely így kezdődik: „Szeretném megköszönni magam és férjem 
nevében, hogy a Nap utca 6/8 számú házszigetelését és színe-
zését támogatták (…) a szigetelő csapat nagyon profi és gyors, 
hatalmas munkabírással végzi a dolgát.” (M.M és M.R.)

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta
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Harmadjára kérdezte meg a csepe-
li önkormányzat a lakosságot arról, 
hogy mit tartanak a legfontosabbnak 
Csepel fejlesztési javaslatai, irányai 
közül. A többség véleménye adhatja 
majd az új önkormányzat vezérfo-
nalát, az alapját a jövőbeni fejlesz-
téseknek, amiben – talán – Csepel 
minden politikai és civil szervezete 
egyetért majd. 

Az elmúlt években Csepelen közel 
húsz kilométernyi új utat, járdát és csa-
padékcsatornát építettek. Az idei év 
egyik nagyszabású útépítési projektje 
a Popieluszko utca felújítása volt. A 
beruházás ötvenmilliós állami támo-
gatásból és közel háromszázmilliós ön-
kormányzati forrásból újult meg, tud-
tuk meg az önkormányzattól. A másik 
nagy beruházás a Királyerdei út, ahol a 
teljes projekt összege mintegy kétmilli-
árd forint. 2010 óta Csepelen összesen 

több mint hetven utcában valósultak 
meg út-, járdaépítési és csapadékvíz-el-
vezetési beruházások. A főváros támo-
gatásával ugyanakkor négy év alatt az 
összes csepeli földút aszfaltréteget kap. 
A véleményeket figyelembe véve az 
önkormányzat továbbra is kiemelt fi-
gyelmet szentel az útépítéseknek.

Középpontban az emberek
A lakók egyöntetű véleménye alapján a 
városvezetés további parkolóhelyek ki-
alakítását tervezi, ami azért is fontos, 
mert az elmúlt években megtöbbszörö-
ződött a fővárosban a gépjárművek 
száma, ez pedig Csepelt különösen hát-
rányosan érinti, mivel az agglomerá-
cióban élők itt teszik le az autóikat. 
Hasonlóan fontos a gyerekek, családok 
ügye. A 2015-ben indult Csepeli Gyer-
meksziget Program keretében negyven-
öt játszóteret és játszóudvart újítottak 
fel, Bringavárost építettek, játszóházat 

nyitottak, tornaszobákat és sóbarlangot 
adtak át az óvodásoknak. Ehhez kap-
csolódik, hogy a városvezetés 2019-ig 
az összes csepeli fenntartású gyerme-
kintézmény felújítását is befejezi. Az itt 
élők véleménye alapján most az önkor-
mányzat azt tervezi, hogy a jövő évtől 
megkezdik az iskolák felújítását.

A csepeliek ugyanakkor fontosnak tart-
ják, hogy a kerületben élő időseket, nyug-
díjasokat támogassa az önkormányzat. 
A városvezetés gondolkodásának egyik 
fontos alappillére, hogy a kerületben élő 
idős emberekkel törődjenek. Fontos a 
szociális támogatások kérdése is. Az itt 
élők azt szeretnék, hogy az önkormány-
zat a jövőben is segítse az erre rászoruló 
kerületi lakókat.

Egészségügy, Zöld Sziget
Az önkormányzat az elmúlt években 
számos orvosi eszközt, műszert vásá-
rolt a csepeliek egészségügyi ellátása 
érdekében, új szakrendeléseket hozott 
a kerületbe, több háziorvosi rendelőt és 
a tüdőgondozót is felújították, ingyenes 
védőoltásokat vezettek be. Az önkor-
mányzat továbbra is kiemelten kívánja 
kezelni az egészségügyet.

Ahogy a Zöld Sziget Programot is. 
2010 óta közel tízezer fát ültettek a ke-
rületben, és további kétezer elültetését 
tervezik 2020-ig. A program magába 
foglalja az évente megrendezett cser-
jeültetési, komposztálási-, illetve a 
zöldterületek fejlesztésével kapcsola-
tos projekteket, ezek folytatására most 
igent mondtak a kérdőívet kitöltők.  
A zöldfejlesztésekhez kapcsolódik, 
hogy a kérdőívet kitöltők a 2010 előt-
ti városvezetés lakópark-építési tervei 
helyett kizárólag sportolási és kikap-
csolódási céllal születő beruházások 
megvalósulását támogatják a Kis-Du-
na-parton.

Csepel SC, közbiztonság
Ha sport, akkor Csepel SC. A párbeszéd 
során kiderült: a csepeliek továbbra sem 
szeretnék, hogy a Béke téri Csepel SC 
pálya helyére lakópark épüljön. Fontos 
tudni, hogy jelenleg a pálya egy kül-
földi befektető cég kezében van, amely 
helyére hosszú ideje tervez oda egy la-
kóparkot. Az önkormányzat ezt nem en-
gedélyezi, mert a nagy múltú pályának 
a jövőben is sportcélokat kell szolgál-
nia. A városvezetés köztulajdonba sze-
retné venni a területet, ebben az esetben 
azonnal megkezdődhetne a felújítás.

Fontos a közbiztonság is. A statisz-
tikák szerint Csepel az egyik legbiz-
tonságosabb kerület Budapesten. Az 
önkormányzat saját közterület-fel-
ügyeletet tart fenn, térfigyelő és rend-
számfelismerő biztonsági kamerákat 
szereltek fel, korszerű gépkocsikkal 
és motorkerékpárokkal segítik a ren-
dőrséget. A diskurzus során világos-
sá vált: a lakók azt szeretnék, hogy 
az önkormányzat a továbbiakban is 
minden segítséget megadjon a kerület 
közrendjének fenntartása érdekében. 
Ide tartozik a hajléktalankérdés. Az itt 
élők egybehangzó véleménye, hogy a 
városvezetés lépjen fel a csepeli köz-

területek rendje és a köztisztaság ér-
dekében, ugyanakkor, ahogy eddig is, 
próbáljon segíteni rajtuk.

A kérdőívet közel hatezren töltötték 
ki. Borbély Lénárd polgármestertől 
megtudtuk, ez a nagy szám is jól jelzi, 
hogy az itt élőket érdekli, mi történik 
a kerületben. Az eredményeket illetően 

pedig elmondta: a csepeliek véleménye 
a legfontosabb, ezért a jövőbeni fejlesz-
tések alappilléreként határoznák meg a 
konzultációban foglalt témákat. A terv, 
hogy a konzultáció eredményét a kép-
viselő-testület elé terjesztik, és a főbb 
fejlesztési irányvonalakat a továbbiak-
ban a csepeli lakosok döntése alapján 
határoznák meg. • TK

Harmadik Csepeli Konzultáció: 
amiben a többség egyetért

A konzultáció során kiderült: a csepeliek továbbra sem szeretnék, 
hogy a Béke téri Csepel SC pálya helyére lakópark épüljön

Megszépült a Kis-Duna-part, ahol 
barátságos, rendezett környezet várja 
a sportolni és kikapcsolódni vágyókat

fotó: GM

fotó: Vermes Tibor
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Az elmúlt öt évben szinte teljesen 
megszűnt a munkanélküliség, jelen-
tősen csökkent a földutak száma, 
szépültek a közterületek. Megújultak 
az óvodák, folyamatosak a városre-
habilitációs és panelprogramok, fel-
újítják az orvosi rendelőket. Minden 
korosztály problémájára érzékenyek, 
de az idősek és a gyerekek kiemelt fi-
gyelmet kapnak. Csepelt egyre inkább 
a legélhetőbb kerületek között emle-
getik – mondta Borbély Lénárd pol-
gármester, aki ezt a munkát szeretné 
folytatni. Kiemelte: a sikeres folyta-
táshoz csapat kell, valamint többség 
a fővárosban és a képviselő-testü-
letben. Ezért kéri Tarlós István és az 
egyéni képviselőjelöltjeik támogatá-
sát. Ötödik interjúnkban arról beszélt, 
miért tartja fontosnak a személyes és 
vagyonbiztonság garantálását, és mi-
ért nem mond le a sétálóutca és kör-
nyékének rendben tartásáról. 

Amikor arról beszélünk, hogy élhe-
tő kerületet szeretnénk, a személyes 
és vagyonbiztonság a legfontosabb fel-
tételek egyike. 2010 óta javítottuk és 
bővítettük a térfigyelő rendszereket. 
Új rendszámfigyelő kamerarendszert 
telepítettünk. Így az addigi töredékére 
csökkent a betöréses lopások és autó-
lopások száma. Kiemelten támogatjuk 
a csepeli rendőröket. Autókat, bicik-
liket, robogókat veszünk, pluszpénzt 
fizetünk a járőrszolgálatért. Az utcai 

rendőröknek önkormányzati lakásokat 
adunk. Ezek is az okai, hogy Csepel  
az egyik legbiztonságosabb budapes-
ti kerület lett. A köztereseket általá-
ban nem szereti a lakosság, de abban 
mindenki egyetért, hogy szükség van  
a munkájukra. Mi őket is kiemelten  
segítjük. Szerencsére kiváló a rendőrség 
és a közterület-felügyelet közötti kap-
csolat, amivel tovább erősítik egymást 
– hívta fel a figyelmet Borbély Lénárd. 

A polgármester a mentőszolgálat fo-
lyamatos segítését is ebbe a csoportba 

sorolja. 2010 óta ők számos életmentő 
felszerelést, mentőautót és egyéb se-
gítséget kaptak az önkormányzattól. A 
csepeli mentősök közül is többen kap-
nak önkormányzati szolgálati lakást, 
akár a rendőrök. Amikor Kolonics 
György meghalt 2008-ban, harminchét 
perc alatt érkezett ki a mentőautó. Ilyen 
most ritkábban van, bár tragikus vélet-
lenek előfordulhatnak. A csepeli men-
tősök azonban a legkiválóbbak közé 
tartoznak, és próbáljuk nekik az álta-
lunk biztosítható legjobb feltételeket 
adni – emelte ki Borbély Lénárd. 

A csepeli városközpont legnagyobb 
problémája a közterületek nem meg-
felelő használatából, többek között az 
italozásból adódik. 2010 előtt a gyárba 
helyezték át a hajléktalanszállót az Ady 
Endre útról. Addig azon a környéken 
volt tömeges az utcai italozás, most a 
sétálóutcánál. Mi mindent megteszünk 

a rendfenntartás érdekében. Felszámol-
tuk a hajléktalan-piacot a kőfalnál, fel-
lépünk a rendbontás ellen – amennyire 
csak lehet. 

A konfliktusokat is felvállaljuk, és saj-
nos az ellenzéki pártok ebben mindig 
ellenünk és az itt élők nyugalma ellen 

foglaltak állást. Most megpróbáljuk 
a Kossuth Lajos és a Petz Ferenc utca 
24–28. számok lakóinak érdekeiben is 
eljárni, hogy javíthassunk az életkö-
rülményeiken. Ebben segítség lesz a 
trafikokra elrendelhető alkoholstop is 
– hangsúlyozta Borbély Lénárd polgár-
mester. • TK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

Az egyik legfontosabb, 
hogy biztonságban éljünk

A következő hetekben igyekszünk nyomon követni az önkormányzati választással kapcsolatos kampányt. 
Azt kérjük a választásokon induló pártoktól, hogy rendezvényeikről küldjenek tájékoztatást lapunk számára,  

hogy azokról hírt adhassunk.

Önkormányzati 
választás 2019

Borbély Lénárd polgármester 
a Petz Ferenc utca 24-28. szám alatti 
házakban Ábel Attila képviselőjelölttel

Borbély Lénárd 
polgármester 

közösségi oldala:

A Munkáspárt csepeli polgármester- 
jelöltje Wolf József. Kérdéseinkre ő 
válaszolt. 

 Az ellenzéki koalíciót sokan tá-
madják vezetőik, jelöltjeik kétes múlt-
ja miatt. Erkölcsi okokból vagy az 
eltérő választási program miatt nem 
csatlakozott a Munkáspárt a csepeli 
ellenzéki pártokhoz? 
 Én munkásember vagyok, a tisz-
tességet, a becsületességet, a követ-
kezetességet, az emberséget tartom 
értéknek. Ezeket én nem látom az 
ellenzékieknél. Az önkormányzati 
választás a csepeli emberekről, a cse-
peliek életéről és boldogulásáról szól. 
Nem a világ globális problémáit old-
juk meg, és nem a kormányról mon-
dunk véleményt. A feladat az, hogy 
segítsünk az embereknek.

Az ellenzéki pártok Csepelen is, orszá-
gosan is szinte polgárháborúként keze-
lik a választást. Nem tudják elviselni, 
hogy demokratikus választásokon rend-
re vereséget szenvedtek. Ezért igyekez-
nek minden egyéb eszközzel rombolni 
a kormány, a csepeli önkormányzat 
tekintélyét. A Munkáspárt ebben nem 
partner. Nem csatlakoztunk azért sem, 
mert mi nem rombolni akarunk, hanem 
építeni. Aki azt mondja, hogy Csepelen 
semmi sem épült az elmúlt években, az 
süket és vak. Ami jó, azt meg kell tar-
tani. És még valami. Pártunk elnöke, 
Thürmer Gyula, aki sok szállal kötődik 
Csepelhez, mondott egy találó hasonla-
tot. A borkóstolásnál különböző boro-
kat próbálnak ki. Megkóstolják, majd 
a többit egy üvegtálba öntik. A borok 
lehetnek külön-külön jók, bár ez sem 
biztos, de összeöntve, ez már csak koty-

valék. A baloldalinak nevezett „kotyva-
lékhoz” nem csatlakozunk.

 Mi a legfontosabb három válasz-
tási ígéretük, és milyen fejlesztéseket 
támogatnának az önkormányzatban? 
 Először is: állandóan hívható lakos-
sági segítő irodát hoznánk létre, ahova 
az emberek fordulhatnak ügyes-bajos 
dolgaikkal. Másodszor: bérlakásokat 
építenénk, hogy az emberek normális 
körülmények között tudjanak élni anél-
kül, hogy kölcsönökbe kellene verni ma-
gukat. Harmadszor: a Karácsony Sándor 
utcában és környékén rendet teremte-
nék. A sétálóutca ne hajléktalanszállás 
legyen, hanem Csepel központja. Legye-
nek szemétládák, legyen több közillem-
hely, és a rendőrség az önkormányzati 
rendészettel tartsa fenn a rendet! Emel-

Wolf József: a Munkáspárt  
nem partner az ellenzék 
rombolásában

Az önkormányzati választásokra ké-
szülve a kormány politikusai ország-
járó körúton folytatnak párbeszédet az 
emberekkel. Ennek jegyében látogatott 
Csepelre Pintér Sándor belügymi-
niszter, akit vendéglátóként Borbély 
Lénárd polgármester és Németh 
Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium 

politikai államtitkára, országgyű-
lési képviselő köszöntött lakossági 
fórumon a Királyerdei Művelődési 
Házban. A belügy-
miniszter biztonsági 
kérdésekről, az elért 
eredményekről tartott 
előadást. Teljes cikk: 

A belügyminiszter Csepelen

Wolf József és a Munkáspárt 
csepeli oldala:
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Továbbra sem tudtak átfogó önkor-
mányzati programot felmutatni, de 
most már nem minden megszorító in-
tézkedés biztos, amit korábban ígértek. 
Például nem feltétlenül szüntetnék meg 
a csepeli uszoda és strand fenntartását. 
Az új Duna-hidat továbbra is ellenzik, 
és maradt a terv, hogy a négyemeletes 
csepeli házakból szociális lakótelepe-
ket hozzanak létre. A pártok közötti 
belharc is folytatódik: „fideszbérenc”, 
aki nem ért egyet a csepeli szocialisták 
vezetőivel. 

„Tudomásul kell venni, hogy Csepelt az 
MSZP kapta” – üzente a többi ellenzé-
ki párt számára Erdősi Éva, Bangóné 
Borbély Ildikó és Szenteczky János 
polgármesterjelöltje a megválasztása-
kor. Ezt rövid huzavona után a több-
ség elfogadta. Akik 
mégsem, már a szin-
tén ellenzéki civil 
szövetséget erősítik.

Viszont keveset 
árult el Bangóné és 
Szenteczky koalíci-
ója abból, hogy mi-
hez kezdenének az 
önkormányzat „visz-
szaszerzése” ese-
tén. Az egyik, hogy 
megakadályoznák 
az Észak-Csepelre 
tervezett új híd épí-
tését. A másik, hogy 
m e g a k a d á l y o z -
nák Észak-Csepel 
sport- és szabadidős 
fejlesztését is. Bár 
Észak-Csepel Kará-
csony Gergely sze-
rint is ideális lenne 
a vízisportoknak, de 

amit a kormány szeretne, azt ők elvből 
ellenzik. A harmadik, hogy a csepeli 
nyugdíjasok számára ingyenes uszoda 
és strand, valamint a csepeli gyerekek 
számára ingyenes „luxusjátszóterek”, 
vagyis a Rákóczi Kert, a KRESZ-park 
vagy a kalózhajós játszótér fenntartását 
is megszüntetnék. 

Utóbbiakról Horváth Gyula, ellenzé-
ki listavezető írt többször. Kiemelte, 
hogy a csepeliek lecsúszott emberek, 
nincs igény „luxusjátszóterekre”. „A 
főváros egyik legszegényebb kerületé-
nek képviselője – ahol a lakosság jelen-
tős része komfort nélküli hajlékban él, 
(nem kevés putriban) – csoda, ha ezzel 
a mértéktelen játszótérépítéssel szem-
ben ellenszenvvel él?” – fogalmazott 
korábban. Jó hír, hogy az ígért meg-

szorítások közül talán nem mindent 
vezetnének be. Erdősi szerint például 
a csepeli strand fenntartásához Sorok-
sár önkormányzatától is hozzájárulást 
kérnének. Igaz, Csepel sem fizet Pest-
erzsébetnek a fürdőért – nem is venné 
ezt itt senki jó néven. 

Az ellenzéki pártok tervei közül az 
egyetlen, ami egyedül hozzájuk kötő-
dik, az a szociális lakótelepek terve. 
E szerint a négyemeletes házakra még 
egy szintet építtetnének vállalkozók-
kal. A lakások egy részét ők átadnák 
az önkormányzatnak, ezekből lenné-
nek a szociális lakások. A vállalkozók 
haszna a maradék ingatlan eladása, a 
társasházak haszna pedig a lift lenne, 
amit a ráépítés után építene a vállalko-
zó – amennyiben nem tűnik el közben. 

Az ellenzéki megszorítások tervei 
azért furcsák, mert az önkormányzat 
egyáltalán nincs rossz anyagi helyzet-
ben – legalábbis jelenleg. A szociális 
lakótelepek ígérete pedig azért, mert 
2005 és 2008 között telepítettek már át 
ide Ferencvárosból szociális bérlőket, 
ám annak nagyon nem lett jó vége. • TK

Megszorításokkal 
kampányolnak 
az ellenzéki pártok

A Buckai Szövetség Egyesület pol-
gármesterjelöltje válaszolt kérdé-
seinkre. 

 Mi a legfontosabb három választá-
si ígéretük, és mely fejlesztéseket tá-
mogatnák az önkormányzatban? 
 Több fontos és halaszthatatlan javas-
latunk van. Ha elsőbbségi sorrendet és 
a közérzetet javító intézkedéseket néz-
zük, akkor az egészségügy, közlekedés, 
közbiztonság fejlesztése a legfontosabb. 
Említek példákat: rövidebb lenne a vá-
rólista, majd megszüntetnénk azt úgy, 
hogy több orvost és asszisztenst csá-
bítanánk a kerületbe. Támogatnánk a 
24 órás belgyógyász, gyermek és trau-
matológia szakorvosi ügyelet létreho-
zását, és új röntgengép beszerzését a 
tüdőszűrő állomásra. Szorgalmaznánk 
korszerű HÉV-szerelvények üzembe 
helyezését a MÁV-val együttműködve. 
Javasolnánk a 179-es buszjárat útvo-
nalának meghosszabbítását a Boráros 
térig, amely sűrűbben, és hétvégén is 
közlekedne. A közösségi közlekedés-
ben a közbiztonság javítása érdekében 
biztonsági őröket foglalkoztatnánk a 
veszélyeztetett járatokon. A sétálóutcá-
ban és környékén, valamint Csillagte-
lepen fokozottan ellenőriznénk a ren-
det több közterület-felügyelő és rendőr, 
valamint a létrehozandó településőrség 
bevonásával. Nagy hangsúlyt fektetünk 
majd az állatvédelemre, például ivarta-
lanítási akciót indítanánk. A környezet-
védelem terén támogatjuk az energiaha-
tékonysági beruházásokat társasházak 
és magánszemélyek részére. 

 Mi az a három dolog, amit a fejlesz-
tések közül nem tudnak támogatni, és 
leépítenének, megszüntetnének? 
 Minden fejlesztést pártfogoltam, 
amelyek a csepeliek érdekét szolgálják 
és szolgálták. Viszont a soha meg nem 
térülő és a csepeli emberek adójából 
megvalósuló fejlesztéseket nem tudom 
felkarolni, kivéve az úthálózati fej-
lesztéseket. Ellenzem a csepeli stran-
don történő beruházást, mert egy fővá-
rosi tulajdonú cég helyett valósít meg 
fejlesztéseket a csepeli önkormányzat. 
Ha Csepel tulajdonában lenne, akkor 
támogatnám. Sosem a fejlesztésekkel 
volt problémám, hanem a túlárazott 
költségekkel. Amely beruházás már 
megvalósult, nem rombolnánk le, de a 
veszteségeket minimalizálnánk.

 Az ellenzéki pártok mindig azt ál-
lították, hogy civileket kell bevonni a 
politikába. Most mégis a Buckai Szö-
vetséget támadja a Szenteczky János 
által vezetett ellenzéki koalíció. Miért 
nem vállalták a közös indulást? 
 A baloldali pártok mindig azt mond-
ják, ami éppen érdekükben áll. Az ösz-
szefogás pártjai is Csepeliekért néven 
akartak indulni civilként, de ezt a Job-
bik tagjaként elleneztem. A választókat 
nem szabad becsapni, mert úgyis rájön-
nek, mely szervezet áll egy jelölt mö-
gött. Amikor a pártok közötti egyez-
tetések elkezdődtek, a célom nekem is 
a NER lebontása volt. Takács Mónika 
polgármesterjelölttel ezt meg lehetett 
volna valósítani, de egy idő után rá 
kellett jönnöm, hogy nem minden je-

lenlévőnek ez a szándéka. Miután Ta-
kács Mónikát visszahívták, azt tapasz-
taltam, hogy olyan emberek akarnak a 
kerület élére visszakerülni, akik kárt 
okoztak a csepelieknek 2010 előtt. Je-
leztem a Jobbik vezetésének, hogy eze-
ket az embereket nem tudom támogat-
ni. Mivel más választásom nem volt, 
kiléptem a Jobbikból, és létrehoztuk 
a Buckai Szövetség Egyesület csepeli 
szervezetét. Ha a Jobbik tagjaként nem 
vállaltam a koalíciót, civilként se fo-
gom. Egyesületünk most építkezik, és 
az a célja, hogy a csalódott vagy pártot 
választani nem tudókat megnyerjük, és 
alternatívát jelentsünk. • CSA

Pákozdi József: civilként alter-
natívát nyújtunk a választóknak

lett támogatjuk új utak és hidak építését, 
a panelépületek szigetelését. Szükség 
van az észak-csepeli fejlesztésekre is. 
Csepel Budapest egyik fejlesztési tarta-
léka. Ami itt épül, attól a főváros és az 
ország is szebb és gazdagabb lesz. Sze-
rintem így kell hozzáállni!

 Mi az a három dolog, amit a fejlesz-
tések közül nem tudnak támogatni, és 
leépítenének, megszüntetnének?
 Ha megválasztanak polgármester-
nek, összehívom a csepelieket, és meg-
kérdezem őket: mit őrizzünk meg, és 
mit vigyünk tovább? Csepel jelenlegi 

önkormányzata végezte a dolgát. Min-
den fejlesztést alaposan mérlegeltek. 
Felelőtlenség lenne kívülről ítélkezni. 
Nincs helye kapkodásnak, megalapo-
zatlan ígéreteknek sem. Majd ha ott 
leszünk, eldöntjük. És nem egyedül, 
hanem az emberekkel közösen! • CSA

Pákozdi József és civil jelöltjeinek 
közösségi oldala:
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Alaposan megbolygatná a csendes lakóövezeteket, 
ha a négyemeletes házakra még egy szintet 

építtetnének szociális lakásokkal
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Zárható szemétgyűjtő konténertáro-
lókat helyezett ki az önkormányzat 
a Kiss János altábornagy utcában, 
hogy a környezetet szebbé, kultu-
ráltabbá tegyék. Korábban a lakók 
jelezték, hogy előfordult, illetékte-
lenek is idehordták a hulladékokat, 
a tárolók ezért hamar megteltek. 
Ráadásul a konténerek környéke is 
gyakran szemetes, elhanyagolt volt. 
A konténertárolók elhelyezésénél je-
len volt Borbély Lénárd polgármes-
ter és Czibulyáné Szonday Szilvia, a 
körzet egyéni képviselője. 

A polgármester elmondta: a konté-
nertárolókat próbaképpen helyezték 
ki. Amennyiben ez beválik, és a cse-
peli társasházak a jövőben szeretné-
nek ugyanilyen konténertárolókat, 
pályázatot hirdetnek meg, és az ön-

kormányzat ötvenszázalékos támo-
gatást biztosít majd részükre. 

Az önkormányzat 32 darab ilyen hul-
ladéktárolót rendelt meg, amelyeket 
a Kiss János altábornagy és az Er-
dősor utcában, valamint a Kozmosz 
sétányon tesznek ki. A tárolók zárha-
tóak, így illetéktelenek nem tudnak 
oda hulladékot dobni. Külön zárható 
a felső bedobónyílás és külön a kon-
téner be- és kirakására szolgáló nagy 
ajtók. A tárolók egy részére cigaretta-
csikk-tartót is felszereltek. 

Ácsné Marócsik Ágnes, a Kiss János 
altábornagy utcai társasház közös 
képviselője reméli, végre rend lesz a 
környéken, mert korábban az embe-
rek nemritkán szanaszét dobálták a 
szemetet, a kukákat pedig fellökték. 
Cziránku Sándor gondnok feladata 
lesz, hogy saját kulcsával nyissa-
zárja majd a konténertárolókat.

Zárható konténertárolók   

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

A 2008-as pénzügyi válságban be-
dőlt frankhitelek családok tízezreit 
küldte padlóra. A károsultak közül 
sokan indítottak pert a bankok ellen, 
mondván, átverték őket a devizahi-
tellel. A perek többsége eredmény 
nélkül zárult. A károsultakra mégis 
üzletág épült: ügyvédek, pénzügyi ta-
nácsadók húzták-húzzák le őket újra 
és újra. Közéjük tartozhat Erdősi Éva 
ellenzéki polgármesterjelölt, aki me-
diátorként több száz embernek adott 
pénzügyi tanácsot. Szimpla pénz-
szerzés vagy tanácsadás? Mennyire 
etikus százezreket kérni egy-egy bí-
rósági beadványért?

A 2008 óta működő Fehér Kéménysep-
rők Országos Társadalmi Szövetsége 
kiterjedt tevékenységi körrel bír. Álta-
lánosságban az emberi jogok védelmé-
vel foglalkoznak, de a hitelkárosultakat 
is felkarolták. Több ezer tagot számláló 
Facebook-oldalukon károsultak százai 
osztják meg tapasztalataikat. Ugyanitt 
a perekben eljáró ügyvédekről, pénz-
ügyi tanácsadókról is véleményeket 
cserélnek.

És itt, ezen a Facebook-oldalon bukkan 
fel először Erdősi Éva neve. Erdősi  
augusztusban tűnt fel Csepelen, miután 
Bangóné Borbély Ildikó és Szenteczky 
János botrányos körülmények között 
rúgta ki Takács Mónikát, az MSZP 
addigi polgármesterjelöltjét. A helyére 
választották a mindaddig ismeretlen 
pénzügyi tanácsadót. A politikában 
járatlan ötvennégy éves nőt nem vé-
letlenül tartják Bangóné és Szentecz-
ky bábjának: jelöltté választása után 

elsőként nekik tett hűségnyilatkozatot,  
és a kompenzációs listán is csak a nyol-
cadik helyen van. Utóbbi mutatja, hogy 
ki mennyire fontos a valóságban a párt-
ban vagy koalíciós szövetségben. Amíg 
az árnyékban maradó Szenteczkyről 
éppen eleget lehet tudni, a politikai po-
rondra lépő Erdősiről szinte semmit. 
Dolgozott a Magyar Nemzeti Bank-
nál, takarékszövetkezeteknél, pénzin-
tézeteknél. 2010 óta vállalkozó. Ekkor 
avanzsált egy hirtelen mozdulattal 
mediátorrá és pénzügyi tanácsadóvá. 
Megkéri az árát: az első tanácsadásért 
25 ezer forintot, utána harmincpercen-
ként tízezer forintot kér azért, hogy el-
mondja, milyen pénzügyi lehetőségeink 
vannak a bankkal szembeni eljárásban.

Már ha megtudjuk. A pénzügyi válság 
után ugyanis megszaporodtak a csalók, 
a devizakárosultakból hasznot húzó, 
ilyen-olyan tanácsadással foglalkozó 
vállalkozások. Devizahitelesek százai 
panaszkodnak a különböző fórumo-
kon arról, miként verték át és húzták le  
őket nem kevés pénzzel a magukat 
a devizakárosultak megmentőjének 
szerepében tetszelgő vállalkozások. 
Ennek tükrében olyan érdekes a már 
említett országos, nagy látogatottságú 
oldalon, a Fehér Kéményseprők Face-
book-csoportjában augusztus 10-én 
közreadott bejegyzés, amelyet most 
szó szerint idézünk: 

„Felhívás!
Szövetségünket elkeseredett emberek 
megkeresése alapján keressük további 
sértetteket. Kérjük jelentkezzenek, akik 
Galcsikné Erdősi Éva Pannoninvest 
Libra hiteleinek áldozatai. Majd a Lé-
nárd Mariannal együttműködő Banki 
Hitelkárosultak Egyesületében végzett 
tevékenysége során elvesztették ingat-
lanaikat. Várjuk azon személyek jelent- 
kezését is, akinek bármilyen számításo-
kat végzett Erdősi Éva! Felhívásunkat 
azért tesszük közzé és várjuk a sértettek 
jelentkezését, mert információt kaptunk 

arról, hogy Erdősi Éva ezek után pol-
gármesternek kívánja választatni magát!

Szövetségünket mélységesen felháborít-
ja még a jelölés gondolata is, egyben 
elutasítja, hogy egy ilyen ember polgár-
mester lehessen!”

Érdekesség, hogy ugyanez az oldal még 
2015-ben egy 22 névből álló listát tett 
közzé azzal, hogy ezek az emberek 
szakmai tudás nélkül csalják ki a hiszé-
keny emberek pénzét. A listán Erdősi 
Éva úgy szerepel, mint a Pannoninvest 
Libra Zrt. igazgatója.

A cég körül ismét nagy a homály. 1999-
ben alapították, hitel- és pénzkölcsön-
nyújtással foglalkozott magánszemé-
lyek részére. Jelenleg felszámolás alatt 
van. Utolsó pénzügyi beszámolója 2016 
januárjában volt, amikor 28 ezer forint 
árbevételt mutatott ki. Annyit lehet még 
tudni, hogy 2015-ben a Magyar Nem-
zeti Bank (MNB) felügyeleti biztost 
rendelt ki a céghez, mert nem tettek ele-

get kétszáz fogyasztót érintő elszámo-
lási kötelezettségüknek, és a pénzügyi 
helyzetükről sem szolgáltattak megbíz-
ható adatot az MNB részére. A helyszí-
ni vizsgálat további jogszabálysértést is 
megállapított.

Erdősi jelenleg egy irodát működtet 
Csepelen. Hogy miként megy az üzlet, 
nem ismeretes, de továbbra sem min-
denki látja tisztességesnek a tevékeny-
ségét. A Fehér Kéményseprők országos 
elnöke, Dabasi Tamás egy korábbi köz-
leménye szerint ezek a cégek tanács-
adásért, konzultációért rengeteg pénzt 
erőszakolnak ki a károsultaktól, akik 
cserébe semmit nem kapnak. A közle-
mény szerint azoktól veszik el a pénzt, 
akik gyakran erre is kölcsönkérnek.

Hogy jobban megértsük, megkérdeztük 
Dabasi Tamást, miért állítja azt, hogy 
Erdősi Éva összejátszik a bankokkal. 
Kérdésünkre elmondta, Erdősi a ban-
kok megbízásából olyan számításokat 
végez, amelyeket úgy csatolnak a perek 

anyagához, mint szakértő által végzett 
számítást. A bíró ez alapján ítéli meg az 
összeget a felperesnek. „Például az adós 
felvett 12 millió forintot, amelyből 12 mil-
lió forintot vissza is fizetett, de még tar-
tozik a kamatokkal és egyéb költségekkel. 
Erdősi Éva magas óradíjban kiszámolja, 
hogy az adós még 12 millió forinttal tar-
tozik, amelyet a bíróság meg is fog ítélni 
a felperesnek”. Szerinte Erdősi 20-25 
ilyen perben biztosan részt vett. 

A devizakárosultak közül soknak esé-
lye sincs, hogy kikeveredjen a bajból. A 
legjobban egy hozzászóló foglalta ösz-
sze a történteket: „A bíróknak már tele a 
hócipőjük az internetes tuti megmondó 
beadványokkal, amik még köszönővi-
szonyban sincsenek egy szakmailag is 
összerakott keresettel. Ezért álltak a bí-
rók Önökön is bosszút, mert hülyére ve-
szik őket az internet megmondó megse-
gítők, akikről kiderül, hogy politikusok 
akarnak lenni!” – utalva ezzel többek 
között Erdősi Éva üzletasszonyra, pol-
gármesterjelöltre. • Lass Gábor

Milliókat kereshetett 
a hitelkárosultakon 
az ellenzéki 
polgármesterjelölt

Erdősi Éva

fotó: facebook

fotó: Tóth Beáta



12 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 13

Játékok 
és bútorok 
a bölcsődéknek
Több mint 3,5 millió forint értékben 
vásárolt a csepeli önkormányzat a 
kerületi bölcsődéknek új eszközö-
ket. A gyerekek ‒ többek között ‒ 
játékokat, székeket, evőeszközöket, 
magnót, bútorokat, vonalvezetőket 
kaptak. Képünk a Mázoló utcai 
bölcsődében készült. 

Maroknyi gyerekcsapat va-
rázsolta újjá a Kölcsey utcai 
buszváró külső homlokza-
tát. A gyerekek ezúttal ked-
velt képzőművészeti alkotá-
sokból válogattak, például 
Salvador Dali, Marc Cha-
gall és Csontváry Kosztka 
Tivadar híres festményei 
inspirálták a közös munkát. 
Szürreális kép született, 

sárkánnyal, tigrissel, elfo-
lyó idővel, szárnyas hör-
csöggel, mely jól harmoni-
zál a buszváró belső falára 
festett dzsungellel. A festé-
keket és ecseteket a Csepeli 
Városgazda Zrt. biztosította 
– mondta Geisbühl Tünde 
művész-tanár, mesterpe-
dagógus. Majd hozzátette: 
a gyerekek nagy lelkese-

déssel, szorgalommal dol-
goztak, örömmel fogadták, 
hogy ezúttal nem rajzlap-
ra készülnek az alkotások, 
hanem egy különleges fe-
lület újulhatott meg a ke-
zük nyomán. A megszépült 
buszváró a Kölcsey Ferenc, 
valamint a Nagy Imre Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola diákjai-
nak munkáját dicséri.

ISKOLAAKTUÁLIS

Megszépült a Kölcsey utcai buszváró Hírek a csepeli
iskolákból 

1212 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A
Tel.: +36-1/795-8211
delpest@kk.gov.hu
www.kk.gov.hu/delpest

Évkezdő piknik a Rákóczi Kertben

Az Alapfokú Művészeti Iskola hívta tanítványait és a szülő-
ket az Évkezdő Családi Piknikre a Rákóczi Kert – Családok 
Parkjába szeptember 13-án. Ezen a délutánon együtt lehetett 
játszani, ismerkedni a húszéves AMI-val. A szülőknek meg-
hirdettük a Kencék Versenyét: finomabbnál finomabb ke-
nyérre kenhető krémeket lehetett kipróbálni, a születésnap 
miatt tortával is készültünk. Az iskola művészeti képzései 
húsz esztendővel ezelőtt indultak táncművészet, képző- és 
iparművészet, valamint színművészet ágakon először Cse-
pelen, majd Soroksáron is. Az elmúlt két évtizedben több 
ezer gyermek jelentkezett a művészeti képzésekre, számta-
lan fellépés, pályázat, kiállítás, bemutató tette emlékezetes-
sé a tanéveket. • Körömi Gábor intézményvezető-helyettes

Széchenyis kalandok Ausztriában
A német két tannyelvű osztályokban tanuló széchenyis di-
ákok egy része a tanévet már szeptember 1-jén megkezdte: 
ekkor indultunk Ausztriába, hagyományos nyelvgyakorló tá-

borunkba. Az évente megrendezett tábor célja, hogy a gyere-
kek anyanyelvi környezetben gyakorolhassák német nyelvtu-
dásukat. Délelőttönként csoportokban, anyanyelvi tanárokkal 
tanulnak a gyerekek. A nyelvtanulás mellett fontos a német 
nyelvű országok kultúrájának, történelmének és természeti 
adottságainak megismerése is, így sokat kirándultunk. Vol-
tunk a salzkammerguti tóvidéken, felkerestük az altaussei 
sóbányát, Hallstatt városában is eltölthettünk egy kis időt. El-
látogattunk Salzburgba is. Az utolsó napon a 45 diák kitűzőt 
kapott emlékül, miután játékos vetélkedővel felidéztük az 
ausztriai kirándulás élményeit. • Málek Orsolya németnyelv-tanár

Szép eredmények a futóversenyen
A negyvenedik alkalommal megrendezett Fut a Csepel elne-
vezésű versenyen ismét nagyszerűen szerepeltek a Móra Fe-
renc Általános Iskola diákjai. A negyedik osztályos tanulók 
közül Mihálka Alícia az első, míg Tóth Norbert az ötödik 
helyen ért célba a saját kategóriájában. A 7. osztályos Mihál-
ka Szintia ötödikként futott át a célvonalon.

Tájékoztató
A Foglalkoztatási Osztály ügyfélszolgálata elköltözött. 

A Mansfeld Péter utcában bezárt az iroda, szeptem-
ber 25-étől a Szent Imre tér 11. szám alatt lehet az 
ügyeket intézni. 

fotó: Tóth Beáta

fotó: G
M
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Az Egy szelet Csepel rendezvénysoro-
zat keretében a Királyerdei Művelődési 
Ház udvarán tartották a hagyományos 
Csepeli Szüreti Mulatságot. A szép 
őszi időben sokan ellátogattak az egész 
napos családi rendezvényre, melyen a 

felajánlók jóvoltából mintegy három-
száz kilónyi szőlőt préseltek ki.

Hogy csak néhány programot említ-
sünk: a bejáratnál elektromos kisautók 
és élményvasút várták a gyerekeket, 

majd a szülőkkel közösen lovaskocsi-
kázhattak Királyerdőben. Különleges 
élményt nyújtott a kezes-lábas játszóház 
furfangos játékokkal. Volt lepénykészí-
tés, az állatbarátok a parasztudvarnál 
kecskéket és nyuszikat simogathattak. 

A kézműves-foglalkozáson szőlőfürtös 
könyvjelzők és képeslapok készültek. 
Nyitva állt a látogatók előtt a Királyer-
dei Tájház, amelynek falánál helyez-
ték el a madárijesztő-készítő verseny 
bábuit. A közönség szavazata alap-
ján az induló hét csapatból az Őszi 
gesztenyék győzött, második helyen 
a Cserkészek végeztek, míg a harma-
dik helyezett az Unikornis nevű csa-
pat lett. Az ügyes munkáért mindenki 
ajándékot kapott. 

A színpadnál egész nap vendégmű-
vészek szórakoztatták a közönséget. 
A remek hangulatú programok sorát 
az Island Rock Csepel Tánccsoport 
Egyesület pörgős táncbemutatójával 
nyitotta meg, majd a kicsiknek Misi 
bohóc vidám játékos műsorral ked-
veskedett. Délben felcsendült a nóta 
az Operett-Musical Voices Társulattal 
és a Puszta Band zenekarral. Délután 
hatalmas tömeg előtt lépett fel Kökény 
Attila énekes, aki jó hangulatú koncer-
tet adott.  A szüreti mulatságot a Cas-
cade Music Jam zenekar közismert slá-
gerekkel zárta. 

A Csepeli Városkép szervezte és az 
önkormányzat által támogatott rendez-
vényen a helyben készült must mellett 
borokat lehetett kóstolni a Szigetcsépen 
működő Gál Szőlőbirtok és Pincészet 
választékából. • A.Zs.

Szüreti mulatság  
Királyerdőben

Szabó 
Alexandra: 
„A kisfi-
ammal 
jöttem, a 
lovasko-
csikázást 
élvezte nagyon. 
Sok mindent kipróbált, tetszik neki 
minden. A kézműves-foglalkozás 
szintén lekötötte figyelmét, hasznos 
tárgyakat készített. Örülök, hogy 
eljöttünk.”

Frankóné 
Endrődi 
Éva
„Nagyon 
jól érezzük 
magunkat 
Dominik-
kal, nagyon jó 
volt a szekerezés. 
Az állatsimogatót nagyon szereti, 
a furfangos játékokért rajong. 
A mustot tavaly is megkóstol-
tuk, idén sem marad ki. Minden 
alkalommal elmegyünk a helyi 
rendezvényekre, jó, hogy az elmúlt 
években sok van ezekből.”

Baranyai 
Nagy 
Erzsébet 
„Két gyer-
mekemmel 
és unoka-
testvéreikkel 
érkeztünk, szét-
széledt mindenki, sok a látnivaló. 
A gyerekeknek itt minden tetszik, 
a hordóvasút viszont nagyon jó, 
és a trambulint is élvezik. A mustot 
megkóstoltuk, jövőre is szívesen 
jövünk.”

Fotógaléria

fotó: GM és Tóth Beáta
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Mi ellen véd 
az oltás? 
Streptococcus pneumoniae, vagy is-
mertebb nevén a streptococcus bakté-
rium a tüdőgyulladás, a gennyes agy-
hártyagyulladás, valamint az arc- és 
orrmelléküreg-gyulladások tipikus 
kórokozója. Minden életkorban képes 
súlyos betegségeket okozni, de a leg-
veszélyeztetettebb az idős korosztály. 
A pneumococcus fertőzésekre külö-
nösen hajlamosak a hetven év feletti-

ek, a cukorbetegek, krónikus szív- és 
érrendszeri, a légzőszervi betegség-
ben szenvedők, továbbá a daganatos 
betegek, valamint azok is, akik gyak-
ran kényszerülnek orvosi kezelésre, 
kórházi ápolásra. Az idős, hetven év 
feletti és/vagy súlyosabb betegségben 
szenvedőknek védőoltás javasolt. A 
legmodernebb vakcina a kórokozó 13 
törzse ellen nyújt védelmet, felnőttek-
nél egyszeri oltás elegendő, mely egy 
életre szóló védettséget biztosít. Az el-
lenjavallatok és a mellékhatások száma 
csekély, az oltás beadása előtt azonban 
érdemes a háziorvossal konzultálni.

EGÉSZSÉG AKTUÁLIS

Védőoltási program
időseknek
Az egészség megőrzése és a betegségek megelőzése 
érdekében Csepel önkormányzata saját forrásból ingye-
nes pneumococcus elleni védőoltási programot indít.

A program célja:
 • a jogosultak pneumococcus elleni védőoltáshoz jutta-
tása az önkormányzat anyagi támogatásával, a védőol-
tás költségének (16 000 Ft/adag) teljes átvállalásával,
 • a súlyos, kórházi ellátást igénylő pneumococcus-fer-
tőzés megelőzése,
 • a védőoltások népegészségügyi, prevenciós szerepé-
nek hangsúlyozása.

A  védőoltás a regisztrációs lap benyújtásával igé-
nyelhető, amely a háziorvostól, a polgármesteri hiva-
talban (Szent Imre tér 10.) kérhető, és elérhető a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálat (Görgey A. tér 8.) földszin-
ti hirdető pultjaiban.

Védőoltásra jogosult az a személy, aki a regisztrációs 
lap benyújtásakor legalább egy éve Csepel közigazga-
tási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelke-
zik és a 70. életévét betöltötte, valamint a következő 
betegségek közül legalább az egyikkel  rendelkezik: 
cukorbetegség;  krónikus légzőszervi betegség; króni-
kus szív- és érrendszeri betegség; krónikus vese- vagy 
májbetegség; immunrendszert gyengítő betegségek 
(pl.: lépbetegek, daganatos betegek, gyulladásos bélbe-
tegségben szenvedők). 

A regisztrációs lapot kitöltve és a házior-
vossal  aláíratva kérjük  legkésőbb 2019. 
október 3-áig  adják le személyesen, il-
letve postán küldjék el az alábbi címre:
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli 
Polgármesteri Hivatal Intézményfelügye-
leti Ágazat, 1211 Budapest, Szent Imre 
tér 10. A borítékon tüntessék fel: Pneu-
mococcus elleni védőoltási program

A regisztrációs lapokat folyamatosan 
fogadják. Az őszi időszakban, október 
8-ától azokat az igénylőket oltja be a há-
ziorvos, akik a regisztrációs lapot  októ-
ber 3-áig benyújtották. 

Akik ennél az időpontnál később adják 
be a regisztrációt, azok oltására legké-
sőbb a tavaszi időszakban kerül sor.

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK ŐSZI GYÜMÖLCSFA AKCIÓJÁBAN LAKCÍMENKÉNT 1 DB SZABADGYÖKERŰ 
GYÜMÖLCSFÁT (MEGGY, DIÓ, KÖRTE, KAJSZI, SZILVA) AJÁNL FEL A KERÜLET CSALÁDI HÁZAIBAN, ILLETVE 
A KERÍTÉSSEL KÖRBEZÁRT TÁRSASHÁZAKBAN ÉLŐ KERTÉSZKEDNI VÁGYÓ LAKÓK RÉSZÉRE, MAGÁNTERÜLETRE 
TÖRTÉNŐ ÜLTETÉSRE.

FELHÍVÁS

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asszisztens • 1/277-7856, 30/698-5921 • erdeine.beata@varosgazda.eu

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 
2019. október 8. Amennyiben szeretne részt venni 
programunkon, kérjük töltse ki a Jelentkezési lapot, 
amely beszerezhető a Csepeli Városgazda Közhasznú 
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablakánál, vagy 
letölthető a www.csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu 
weboldalakról. A  kitöltött jelentkezési lap benyújtható 
a) postán a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
(1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) címére feladva, 
vagy b) személyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy 
c) a gyumolcsfa@varosgazda.eu e-mail címen.

KI VEHETI ÁT A NÖVÉNYEKET?
Társasházak esetében a lakóközösség nevében eljáró közös 
képviselő (cégszerű aláírással), kertes házak esetében az 
adott címre érvényes lakcímkártyával rendelkező lakos 
jelentkezését várjuk. A gyümölcsfa átvételére a jelentkező 
meghatalmazást állíthat ki.

MIKOR ÉS HOL VEHETŐK ÁT A NÖVÉNYEK? 
A növények átvételének időpontja és helyszíne: 
2019. november 8., péntek, 7–18 óra között, a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, 
Katona József u. 62-64. szám alatti székhelyén, a Kassai 
utca felőli dolgozói parkolóban. A növények átvételekor 
kérjük, a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, 
szükség esetén meghatalmazásukat is, hozzák magukkal!

KI TUD SEGÍTENI A NÖVÉNYEK ELÜLTETÉSÉBEN ÉS 
ÁPOLÁSÁBAN?
A fa elültetéséről és későbbi ápolásáról a jelentkezőknek 
kell gondoskodniuk! A szakszerű ültetésről és ápolásról 
a facsemeték átadásakor tájékoztatjuk a jelentkezőket. 
A program lebonyolítását a Csepeli Városgazda Közhasznú 
Nonprofit Zrt. Zöldterület-fenntartási osztályának mun-
katársai végzik. Kertész szakembereik szívesen adnak 
tanácsokat a telepítést megelőzően és a gondozási 
időszakban is.

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

INGYENES GYÜMÖLCSFA AKCIÓ
C SEPEL

TISZTELT CSEPELIEK!
Zöld Sziget Programunk eredményeként Csepel egyre szebb, barátságosabb, természet-
közelibb kerületté válik. 2014 óta 5000 új fát ültettünk, több tízezer kiültetésre szánt 
virágpalántát, gyümölcsfát, cserjét osztottunk szét a kerületi családok között.

Kezdeményezésünk nagy sikerére alapozva, a Csepeli Zöld Sziget Program részeként 
2019 őszén is meghirdetjük ingyenes gyümölcsfa akciónkat. A környezetért és lakó-
helyükért tenni akaró kerületi lakóknak ezzel a lehetőséggel is segíteni szeretnénk!

Jelentkezen Ön is ingyenes gyümölcsfacsemetéért!

Tegyük együtt szebbé, zöldebbé Csepelt!

JELENTKEZZEN ÖN IS!

HATÁRIDŐ: 2019. OKTÓBER 8.

Gyumolcsfa hirdetes 209x266 tervek OK.indd   1 9/9/19   15:59
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A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik hetente 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, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Kecskés 
Dóra, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor,  Nagy Zita, Potondi Eszter

Nyomtatja: Nyomtatás: Lapcom Zrt. Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Felelős vezető: a zrt. vezérigazgatója 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk október 2-án, szerdán jelenik meg.
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SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitvatartás: h-sz: 12–19; k-cs-p: 10–17; 
sz: 9–14

Programok: 
Szeptember 25-e, 17 óra: Helytörténeti 
esték – előadás-sorozat. Településünk fej-
lődése a községtől a városi rangig. Előadó: 
Bárány Tibor (Csepeli Helytörténeti és Vá-
rosszépítő Egyesület)

Szeptember 28-a, 10-től 12 óráig Agy-
torna: Rejtvénykedvelők klubja (9-től 99 
éves korig). Szeretettel várunk minden 
játékos kedvű rejtvényfejtőt. Klubvezető: 
Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

Az országos könyvtári napok programja 
szeptember 30-a és október 6-a között:

Október 1-je, 17 óra: Madeira és a cso-
dálatos Azori-szigetek – Boa Péter világ-
utazó előadása. 
Október 2-a, 17 óra: Parapszichológia, 
a rejtélyek világa. Paulinyi Tamás pszi-
kutató, író előadása. 
Október 4-e, 10 óra: Kerekítő mondó-
kás móka – játékos foglalkozás 

2019. október 16-án 17 órától 
EZ(O)KOS klub –  Denke Ibolya spirituális 
pszichológiai tanácsadó, numerológus 
várja beszélgetésre a régi és új érdek-
lődőket. A beszélgetések témája a bol-
dogság. 

Minden rendezvény ingyenes!

Személyes színházjegyvásárlás a 
könyvtárban szeptember 16-ától. Novák 
Zoltánné Rózsa: novak.rozsa@gmail.com, 
tel.: 06-30/4141684

Ingyenes diafilmkölcsönzés. Több mint 
250 új mese diafilm. Fedezzék fel újra a 
diafilmek hangulatát!

Adatbázisok a könyvtárban: 
http://www.fszek.hu/adatbazisok

* * *

CSILLAGTELEPI KÖNYVTÁR  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk 
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubve-
zető: Gubányi Gábor, a DélUtán Alapítvány 
munkatársa. Legközelebb: 2019. 10. 02.

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerdán, 
16.30-tól tartjuk összejövetelünket. Klub-
vezető: Novák Ágnes, kineziológus. Legkö-
zelebb: október 2-án, téma: A szavak ereje

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelentke-
zés alapján szeretettel várjuk az óvodás és 
iskolás csoportokat. Telefon: 276-8953

Könyvújdonságok: kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 
Ingyenes beiratkozási lehetőség: 70 év 
felettieknek és 16 év alattiaknak. 

Internethasználat. A könyvtár állomá-
nyából kivont, jó állapotú könyvek, folyó-
iratok és DVD-filmek 50-100 Ft-os áron 
megvásárolhatók!

További hírek, információk: 
Honlap: www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_ 
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar 

CSEPEL GALÉRIA
Csete Balázs u. 15., 
tel.: 278-0711

Gábor Éva Mária szobrászművész 
kiállítása

* * *

ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely, Csepel, Kondor utca 29., 
tel.: 234-2947; 06-70/209-9617 
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com

B. Tóth Klára és családja Lélekszárnyak 
című kiállítása.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Eredményes Európa-bajnoksá-
got zártak a Csepel Barakuda 
Búvár SE versenyzői Berlin-
ben. A versenyen tíz ország 
junior és felnőtt versenyzői in-
dultak. A csepeli sportklubot 
Wágner Zsófia, Szász Tamás, 
Várszegi Vendel, Májer Zsófia 
és Hofmeister Alíz képviselte az 
egyhetes versenyen. A magyar 
csapat egyik legeredményesebb 
sportolója Szász Tamás lett. 
A junior versenyző két arany-, 
két ezüst-, illetve egy bronzé-
remmel térhetett haza. Paralel 
versenyszámban Szász Tamás 
mellett Várszegi Vendel is do-
bogóra állhatott, ezüstérmet 
szerzett. A válogatott csoportos 
versenyszámokban is sikeresen 
szerepelt. Míg a Wágner Zsófia 
és Hatházi Katalin páros Euró-
pa bajnok lett Monk- gyakorlat-
ban, addig a női csapat (Wágner 
Zsófia, Májer Zsófia, Hofmeis-
ter Alíz, Hatházi Katalin) cso-
portos tevékenység verseny-

számban szerzett ezüstérmet. 
A férfiválogatott (Szász Tamás, 
Várszegi Vendel, Balázs Péter, 
Cséplő Kelen) is remekül tel-
jesített a kontinens-viadalon, 
második helyen zárta a ver-
senyt. „Nehéz volt a felkészülés 
időszaka, ennek ellenére egy jó 
Európa-bajnokságot zártunk, 
mind az ifik, mind pedig a fel-
nőtt versenyzők tekintetében. 
Májer Zsófia újonc volt cso-
portos versenyszámban, de így 
is remekül helyt állt, másodikok 
lettek. Szász Tamásnak is na-
gyon jól sikerült az Eb-szerep-
lés, jó formában volt. Az egész 
csapat ügyesen úszott, a csepeli 
búvárok kiválóan teljesítettek” 
– értékelte a kontinensbajnok-
ságot Szászné Bundy Erzsébet 
edző. A dobogós eredmények 
mellett számos pontszerző hely 
is született. A versenyszezon az 
Eb-vel lezárult, de jövőre újabb 
megmérettetések várnak a csa-
patra. • PE

„MAGYAR ÖRÖKSÉGÜNK:
NAGYOPERETT A MONARCHIA IDEJÉN”

című előadásra

Műsoron:  

JOHANN STRAUSS: A DENEVÉR 

Időpont:
2019. október 5. (szombat) 19 óra

Helyszín:
Nagy Imre Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

sportcsarnoka
(Csepel, Simon Bolivár sétány 4-8.)

 Szereplők:
Eisenstein: Domoszlai Sándor; Rosalinda: Csonka Zsuzsanna; 

Adél: Zábrádi Annamária; Alfréd: Ujvári Gergely; 
Falke: Busa Tamás; Ida: Tallós Andrea; Frank: Németh Gábor; 

Orlovszky: Várhelyi Éva; Frosch: Heller Tamás; Blind: Kokas László

Közreműködik:
a Csepeli Szimfonikus Zenekar

 Vezényel:
Werner Gábor

 Rendező:
Csere László Jászai Mari-díjas színész

 

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét a
A Csepel-sziget homokos 
talaja alkalmas szőlőterm-
esztésre. Már az Árpád-házi 
királyok korából származó 
írott forrásokban is találunk 
szőlőművelésre vonatkozó 

adatokat. A sziget a történe-
lem folyamán túlnyomórészt 
királyi, illetve királynéi ura-
dalom volt, szőlőtermelői 
múltját a szőlőadó feljegyzé-
sek is bizonyítják. A birtok 
művelése, gondozása az itt 
élők feladatai közé tartozott, 
mint jobbágyi szolgáltatás.

A mohácsi vészt követően 
Csepel fokozatosan elnép-
telenedett. A török kiűzését 
követően a sziget Savoyai 

Jenő herceg birtokába ke-
rült. Az új földesúr a be-
települni szándékozóknak 
adta Csepel területén kívül 
a mai Budafok helyén elte-
rülő promontori szőlőket, és 

a telepesek rövid 
időre adómentes-
séget, halászati és 
révtartási jogokat 
is kaptak. A cse-
peliek a Duna túl-
só partjára jártak 
át szőlőt művelni 
egészen az 1838-
as árvízig. Az átte-
lepülést követően a 
promontori szőlő-
birtokot a szige-
ten fekvő földekre 
cserélték az urada-
lommal.

Csepel lakossága 
a gyár létrejötte 
(1892) előtt első-
sorban földműve-
léssel foglalkozott. 
A település északi 
és déli részén vol-
tak szőlőföldek a 
XX. század elején. 

Főleg az északi területen 
szüretelt szőlőből készítet-
ték a schiller (kastélyos) 
bort. Ez a borfajta átmenetet 
képez a rozé és a vörösbor 
között – ez magyar és német 
sajátosság  −, Magyarorszá-
gon is a svábok lakta terüle-
teken volt népszerű. A vörös 
és fehér fürtöket vegyesen 
szüretelték, és a rozénál to-
vább áztatták a héjon, ami-
ből így több cserző- és szí-
nezőanyag oldódott ki. • MK

A csepeli 
szőlőművelés  
hagyománya

Csepeli búvársikerek a berlini Eb-n

Urbanovics Rózsa és Englert 
György hentesmester egy csepeli 

szüreti mulatságon 1910 körül
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INGATLAN________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 18 mFt. T.: 06 70 375 91 73. 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
T.: 06 1 402 4330, 06 20 491 5089 ________________________________________ 
KÖSZÖRŰS a csepeli piacon, a lottózó mellett. Mindent 
élez. Kés, olló, Fűnyíró, hajnyíró, körfűrész, láncfűrész, 
húsdaráló, stb. Nyitva: hétfő kivételével, minden nap 
08.00-14.00-ig. T.: 0620 387 70 59________________________________________ 
KÖLTÖZTETÉS – lomtalanítás. Hívjon bizalommal! 
T.: 0620 468 08 89________________________________________ 
ÚSZÓTANFOLYAM indul, folytatódik Csepelen 2019. 
október 1-től a késő délutáni órákban, heti 2 alkalom-
mal, 5-8 éves kezdő és középhaladó gyerekek részére 
a Katona József Általános Iskola tanuszodájában. Ér-
deklődni/jelentkezni lehet Fekete Gyula úszóedzőnél a 
+3620 91 31 633 számon.________________________________________ 
MINDEN féle sírköves munkák, gránit kövek állítása, 
eladása. Folyamatos akciókkal bárhol – bármikor T.: 
0670 531 80 78.________________________________________ 
FESTÉS- mázolás-tapétázás. Kőműves javítások, burko-
lás. Kovács gergely: 0630 5686 255________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes 
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseré-
je olcsón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, 
Javítás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető lakótele-
pi erkélyre. Korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel is. Egyéb 
lakatosmunkák – javítások. T.: 284 25 40, 0670 209 42 30.

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt, egyéni foglalkozásokban, a Vitart Stúdió szak-
mai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és 
manuálterápia, speciális gerinctréningek, orvosi gyógy-
masszázs, pszichológiai tanácsadás. Bejelentkezés, in-
formáció H. - P.   8.00 - 20.00 óráig: 06/70-318-3077. A 
Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook oldalon 
található. Vitart Stúdió: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3., 
3-as csengő Nyitvatartási idő: H. - P. 8.00 - 20.00 óráig 
bejelentkezés, és órarend szerint laskaitreningek.hu 
linda@laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió

ÁLLÁS________________________________________ 
KÉZI takarító feladatra munkatársakat keresünk. Bérezés: 
megegyezés szerint. Jelentkezni személyesen a BNP Zrt. 
(cím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.) 
Telefon: 06-70/657-8165________________________________________ 
KAROSSZÉRIA munkafelvevőt keres Ford márkaszerviz 
csepeli vagy újpesti telephelyére. 
Jelentkezés +36-30/349-5111 vagy hr@autofort.hu

OKTATÁS________________________________________ 
BARÁTKOZÁS a számítógéppel.  Érdeklődőknek, idő-
sebbeknek, civileknek, álláskeresőknek vagy hobbynak. 
Alapismeretek, levelezések, internet, Skype. 
Dán Zsuzsa: 0630 592 77 40

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék 
készpénzért. T.: 06 30 951 5322

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem 
vállalunk! Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 

hétfő, kedd, szerda 8.30-15.30. 
1215 Budapest.,Csete Balázs u. 15., 

info@csepelihirmondo.hu

Üzleteink:
1077 Budapest, Bethlen G. u. 14.    tel.:0670 778 7016
1077 Budapest, Király utca 67.      tel.:0670 338 6664
1152 Budapest, Szentmihályi út 167-169 I.emelet    tel.:0670 505 5587
1092 Budapest, Ferenc krt. 22.       tel.:0670 382 8131
1063 Budapest, Szinyei Merse u. 22-24.    tel.:0670 436 1303
1082 Budapest, Baross utca 96.    tel.:0670 505 5539
1081 Budapest, Népszínház utca 29.   tel.:0670 933 2028

Gold Orient Ékszer és Zálog

 www.goldorient.hu

A PIACON ELÉRHETŐ LEGOLCSÓBB ZÁLOGHITEL ARANY FEDEZETRE!

TÖRTARANY FELVÁSÁRLÁS!

ÚJ ARANY ELADÁS 12.000 FT/gr-TÓL! HASZNÁLT ARANY ELADÁS 9.900 FT/gr-TÓL!

Aranyékszer vásárlás részletre is! További információ az üzletekben!

1211 Budapest, Szent Imre tér 19.   tel.:0670 378 4867 MEGNYITOTTUNK!

Belépők: 
Elővételben: 2000 Ft 

Diákoknak és nyugdíjasoknak 
500 Ft kedvezmény
Helyszínen: 2500 Ft

10 év alatt ingyenes
Jegyvásárlás: fellépő edzőknél 

vagy info@fittjovoalapitvany.hu
Játékos, sportos gyermekfoglalkoztatás a program ideje alatt!

fittjovoalapitvany     Tel: +36-30-207-33-59

SPORTOLJ és SEGÍTS!
IV. Csepeli Fitnesz Nap
Időpont: 2019. október 19. 13.00-18.00
Helyszín: Nagy Imre ÁMK Sportcsarnok, 
1214 Simon Bolivár sétány 4-8.

Szervező:

Kiállítók:

Támogatók:

GYMSTICK és POUND
    Tarnay Zsuzsanna 

PILOXING - 
Mezei Eszter

JÓGA - 
Halász Szilvia

     CrossFit -   
Hudákné Farkas Lívia 

Rocky
bemutató 

Sztárfellépő:  Katus Attila - BEST BODY 

  ZUMBA - 
     Vágási Szilvia 
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Fotópályázat
Mit szólnál, ha megajándékoznánk egy HUNGUEST Hotel ajándékutalvánnyal 
vagy egy ajándékcsomaggal?

NINCS MÁS DOLGOD, MINT…
Mutasd meg a Rákóczi kert – A Családok Parkjában megélt legjobb pillanatod!

Tölts fel egy olyan fotót a saját Facebook- és (vagy) Instagram-oldaladra, 
ami megfelel a következőknek: 

• nem tartalmaz a közösségimédia-használat alapelveit sértő elemeket,

• nyilvánosan elérhető,

• a Rákóczi kert – A Családok Parkjában készült,

• szerepel mellette helymeghatározás/bejelentkezés a Rákóczi Kert – Családok Parkja Facebook- 
és (vagy) Instagram-oldalával összekötve,

• szerepelnek alatta a #hellocsaladokparkja és a #csaladokparkjafotopalyazat hashtagek 
(továbbiakban: kép),

• 2019. 09. 09. és 2019. 09. 30. között került feltöltésre.

A NYEREMÉNY: 
• Szakmai szempontok alapján választott nyertesnek: 1 db 2 éjszakás szállás 2 fő részére 

félpanzióval Tapolcán, a HUNGUEST Hotel Pelion szállodában – ajándékutalvány,

• Like-ok száma alapján választott nyertesnek: 1 db 20 000 Ft értékű ajándékcsomag.

DÍJÁTADÁS:
2019. 10. 04-én, 18.30-kor. A zsűri által kiválasztott, legkreatívabb 30 fotó egy hónapos kiállításra kerül 
a parkon belül.

Részletes játékleírás és adatkezelési szabályzat megtalálható: 
Rákóczi Kert – Családok Parkja Facebook-oldalon.

fotopalyazat_a3.indd   1 2019. 09. 11.   17:47:52

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Csepeli 
egészségprogram

2019. szeptember 28. 
szombat 10-15 óráig

Helyszín: Csillagtelep, 
Vénusz utca 2. szám alatti 
háziorvosi rendelő előtti tér
Rossz idő esetén: Vénusz utcai
háziorvosi rendelő, Aula

Előadás témája:  
HOGYAN KERÜLJÜK EL AZ ELHÍZÁST?  

Szakmai konzultációk, előadások, 
egészséges falatok kóstolása,  
vetélkedők az elhangzott 
előadások témáiból
ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKÉRT. 

Az asszisztensek szűrőprogrammal 
várják az érdeklődőket!

A program a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú 
„CSILLAGTELEP SZOCIÁLIS CÉLÚ REHABILITÁCIÓJA” 
elnevezésű projekt keretében valósul meg.

Szervezési információ:
Recse Lászlóné
Mobil: 06 (20) 771-1619;
E-mail: nagykatalin66@yahoo.com
Szakmai információ:
Dr. Illés Krisztina 
Mobil: 06 (20) 771-1615)
E-mail: illes.krisztina@csepelesz.hu

B U D A P E S T 
X X I .  K E R Ü L E T 
C S E P E L  Ö N K O R M Á N Y Z ATA

T Ó T H  I L O N A  E G É S Z S É G Ü G Y I  S Z O L G Á L AT

Rendezvénysorozat
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, MÉRÉSEK

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
Szeptember 2-től: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 
9.00-13.00. A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szom-
bat 9.00-13.00,  csoportok számára egyéb előre egyeztetett időpontban is.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(Tamariska-domb) – állandó kiállítás
IDŐPONT: 2019. OKTÓBER 5., 10.00-16.00 ÓRÁIG
A tárlat díjmentes megtekinthető.

NYUGDÍJAS KLUB IDŐPONT: OKTÓBER 5., 15.00-18.00

HANGFÜRDŐ IDŐPONT: OKTÓBER 5., SZOMBAT 10.00
Tibeti hangtáblák csodálatos hangjai és gongok 

TANFOLYAMOK
Újra! Maminbaba októbertől 2-től (ingyenes bemutató foglalkozás).
Időpont: szerda 10.00. Hordozóigényt, kérjük előre jelezzék
Jelentkezni lehet: Bokros Marianna 06 20 999 9424
Új!  Gyermektánc 8 éves kortól: divattáncok, latin és társastáncok, tán-
celőkészítő gimnasztika. Időpont: szerda 17.00, első ingyenes alkalom 
október 2. Jelentkezni lehet: Szabó Csilla 06 30 999 0702
Új! Táncolj és rajzolj zenére Mozgáskoordinációt fejlesztő foglalkozás 
komolyzenére 5-12 éves gyerekeknek. Időpont: csütörtök 16.30. Vezeti: 
Eisenmann Tünde 06 20 455 9291. Első alkalom: október 3.
Aviva torna Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik a 
hormonális egyensúlyt. Időpont: október 19. szombat 9-13 óráig
Vezeti: Végh Beáta 30 475 6498 
Csikung- mozgással és légzéssel az egészségért
Lazító és tartásjavító gyakorlatok, légzésfajták, relaxációs technikák 
Időpont: szerda 18.00, Szülő gyermekkel (10 éves kortól) egy főre eső 
díjat fizet! Vezeti: Ringer Lajos 06 70 708 5633
Új! Kezdő Salsa tanfolyam Divatos latin ritmusok, önfeledt szórakozás, 
tanulás és ismerkedés. Időpont: szerda 18.00, első ingyenes alkalom 
október 2. Jelentkezni lehet: Szabó Csilla 06 30 999 0702

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

SZEPTEMBER 28., 18.00-22.00 
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Élő zenés táncoktatás a Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében.
A belépés díjtalan! 

OKTÓBER 5., 9.00-13.00 
GARÁZSVÁSÁR
Asztalok bérelhetők irodánkban nyitva tartási időben. 
Ár: 1.500 Ft/asztal 

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 
RINGATÓ szerda: 9.30-10.00; 10.15-10.45, 11.00-11.30
CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.
KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
ÚJ TANFOLYAM: VARRÓISKOLA Szeptember 30. – október 21., hétfőn-
ként 18.00-21.00. Regisztráció: 70/278-5349 vagy noemi@idastyle.hu
ÚJ TANFOLYAM: ZUMBA GOLD Kismamáknak, nyugdíjasoknak, mozgá-
sukban korlátozottaknak. Hétfő: 10.00-11.00
ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30
BODYART hétfő: 19.00-20.00, csütörtök: 20.00-21.00
CAPOEIRA ABOLICAO kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00
GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30
GERINCTRÉNING szerda: 18.00-19.00
GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00
HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.00-20.30
JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30
LADY DANCE HALADÓ hétfő, csütörtök:19.30-20.30
ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00
ÖNZETLEN MASSZÁZS Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. kedd: 16.00-20.00
KATTANJ A HÁLÓRA! Ingyenes számítógép- és internethasználói 
tanfolyam. szerda: 18.00-20.00

MŰVELŐDÉSI HÁZUNK A FELÚJÍTÁS ALATT AZ AKÁCFA UTCA 
FELŐL KÖZELÍTHETŐ MEG.

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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga: kedd: 10.00-11.00
Íjászat: Szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött. 
Kézimunka foglalkozás: kéthetente péntek 14.30-tól 
Örökifjak Táncklubja: Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló 
memória gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30
Senior Társastánc: Csütörtök: 9.00-10.00
Tartásjavító gerinctorna: Nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére. 
Hétfő: 9.30-10.30, péntek 15.00-16.00

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Hastánc (kezdő) Péntek: 17.30-18.30. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Akrobatikus rock and roll: Kedd: 16.00-17.30, csütörtök: 16.00-17.00
BLACK TOP hip-hop tánciskola: szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes: Hétfő: 17.00-19.00
Hatha jóga: Kedd: 18.00-19.30
Fashion dance (gyerek): 
Kedd, csütörtök: 17.00-18.00 és 18.00-19-00
Kis-Csepel Néptáncegyüttes. Kedd: 17.30-20.30
Ritmikus gimnasztika - kezdés szeptember 2-án
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok és  haladó ovi)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Tehetséggondozó ovis csoport népijáték-néptánc, hétfő: 17-17.45
Wing-Tsun Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Zumba: hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30
Meridián torna: csütörtökön 19.00-20.00 
Íjászat: szombatonként  9.30-12.30 között

KLUBOK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.
AA Klub: szerda, 18.00-19.00

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

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

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

A tárlatok díjmentesen megtekinthetôek az alábbi napokon
10 órától 16 óráig: október 5. (szombat), október 23. (szerda).

Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál.
 

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

e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPEL
1944

1956-OS CSEPELI
BÜSZKESÉGPONT

Az ARS SACRA FESZTIVÁL Keretében
A Szabó Magda Közösségi Tér szerete�el várja látogatóit a

Szabó Magda arcai
című kiállításra

 

A kiállítás megtekinthető 2019. október 21-ig, 
hétköznapokon 9.00-19.00 óráig. Szerete�el várjuk

iskolai csoportok jelentkezését a kiállítás megtekintésére.

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/

ÁLLÁSHIRDETÉS
A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. BERUHÁZÁSI CSOPORT

 FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

TÁJÉPÍTÉSZMÉRNÖK
Feladatok: 

 • engedélyezési-, kiviteli- és ötlettervek készítése (elsősorban 
közterületek, parkok, közintézményi kertek, gyermekintézményi 

udvarok, terek tervezése a feladat)
 • szöveges és rajzi munkarészek elkészítése
 • döntés-előkészítő dokumentumok készítése 

 • a kivitelezésben történő közreműködés
 • megállapodás szerint teljes vagy rész munkaidős munkaviszony

Elvárások:
 • felsőfokú tájépítész végzettség

 • precíz, gyors, önálló munkavégzés, szakmai elkötelezettség
 • AutoCAD 2D, Word, Excel magasszintű ismerete
 • Kiváló szervezési és problémamegoldó készség

Előny:
 • 1-2 éves releváns szakmai tapasztalat

 • B-kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
 • bejelentett munkaviszony 
 • versenyképes jövedelem

 • kiegészítő juttatás: Cafeteria
 • hosszú távú, stabil munkahely
 • szakmai fejlődési lehetőség

 • változatos és önálló munkavégzés

Önéletrajzát a fizetési igény megjelölésével elküldheti a 
novak.baglarka@varosgazda.eu e-mail címre, vagy személyesen 

leadhatja az ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben 
Novák Boglárka nevére.



24 csepeli hírmondó

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK: állatsimogató ∞ lovaglás ∞ Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete 

∞  mesterségbemutatók ∞ népi játszótér ∞ íjászat ∞ kézműves-foglalkozás ∞ mohácsi busók ∞ 

gombfoci ∞ Kockalandorok ∞ babakiállítás ∞ hungarikum kiállítás ∞ hungarikum játékpark

 
GASZTRONÓMIA: bajai halászlé ∞ karcagi birkapörkölt ∞ vasalós lepény
∞ szürkemarha-gulyás ∞ kenyérlángos ∞ lángos ∞ kürtőskalács ∞ 
országtorták ∞ Rizmajer sör ∞ Gál pincészet ∞ Panyolai pálinka 
∞ kézműves gasztrotermékek árusítása ∞ ökörsütés

Színpadi programok
10:00  Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack – Magyar Népmese Színház

11:00  Hortobágyi csikós bemutató

11:30  Hungarikum dallamok Kökény Csaba és zenésztársai előadásában

12:30  Grillázs show – Rimóczi László grillázsguru

13:30  Népi hangszer bemutató – Áldás Együttes

14:00  Porondon a magyar kutyafajták

14:30  Kék katica gyerekzenekar

15:00  Lovasíjász bemutató – Harangozó János világrekorder

15:30  Góbé zenekar koncertje

16:30  Eredményhirdetések: Legszebb konyhakertek pályázat, Hungarikum kvíz

17:00  Csepeli Öregtáncosok Együttese – táncház

18:00  MAGNA CUM LAUDE KONCERT

Hungarikum
Fesztivál

2019. SZEPTEMBER 28. I 10.00-19.30 I DARU-DOMB


