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A csepeli önkormányzat első, januári 
testületi ülésén az itt élő gyerekek-
nek nyújtott szolgáltatások fejlesz-
téséről, buszjáratokra tett javasla-
tokról és egészségügyi kérdésekről 
vitáztak, döntöttek a képviselők.

Kerületünk minden csepeli gyermek-
nek biztosítani tudja az óvodai ellátását. 
Az önkormányzat az elmúlt években 
sok száz millió forintból fejlesztette 
ezeket az intézményeket. Ugyanakkor 
az intézményrendszer jobb kihasználá-
sával bővíteni lehet a gyerekeknek és a 
szülőknek nyújtott szolgáltatásokat. A 
képviselők elé így került egy olyan elő-
terjesztés, melyet a Dél-pesti Tankerü-
leti Központ, a csepeli intézmények és a 
szülők igényei alapján dolgoztak ki.

Gyógypedagógiai csoport, 
óvoda-előkészítő
A tervek szerint az autista gyerekek 
óvodai ellátását a Hétszínvirág Tagó-
vodában biztosítják, ahol gyógype-
dagógai csoportot hoznak létre. Az 
iskoláskorú gyerekek autista csoport-
ja a Vénusz Óvodában lesz, szakmai 

együttműködésben az autisták integrá-
lását végző Móra Ferenc Általános Is-
kolával, valamint a Nagy Imre Általá-
nos Iskolával. Új bölcsődei férőhelyek 
is létesülnek, így Királyerdőben ismét 
lesz bölcsőde. Emellett három tagó-
vodában óvoda-előkészítő csoportok 
indulnak. Ez azért szükséges, mert az 
óvodákban rendkívül magas a harma-
dik életévüket be nem töltött azon gyer-
mekek száma, akik nemcsak nevelésre, 
de gondozásra is szorulnak. A tervezett 
átszervezésnek köszönhetően az önkor-
mányzat hatékonyabban használja fel 
intézményrendszerét, több szolgáltatást 
tud nyújtani a családoknak, de tovább-
ra is minden óvodás korú kisgyereknek 
biztosítani tudja a megfelelő ellátást.

Egyetlen politikus, az ellenzéki dr. Sza-
bó Szabolcs országgyűlési képviselő tá-
madta a fejlesztési javaslatot. Ő az autis-
ta gyermekek ellátásának javításából és 
a bölcsődei szolgáltatás bővítéséből azt 
a következtetést vonta le, hogy óvodabe-
zárás zajlik, vagyis nem minden csepeli 
óvodáskorú gyereknek jut ellátás. Az 
előterjesztésnél megszólaló szakértők 

egyöntetűen cáfolták a politikus vádjait, 
és az ellenzékből sem értett vele egyet 
senki. A szolgáltatásfejlesztésről szóló 
döntést így teljes támogatás kísérte mind 
a kormánypártok, mind az ellenzéki 
képviselők részéről: 17 igennel, tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül szavazták 
meg azt (egy képviselő beteg volt). 

Sűrített buszjáratok
A Közrendvédelmi és Közbiztonsági 
Bizottság felmérte a kerületben köz-
lekedő buszjáratokkal kapcsolatos la-
kossági igényeket, mely járatoknál len-
ne érdemes módosítani az útvonalat, 
növelni a járatsűrűséget. Ez alapján 
a bizottság javaslatot tett arra, hogy 
a reggeli és a délutáni csúcsidőszak-
ban sűrítsék a 159-es járatot. A 179-es 
buszjárattal kapcsolatban is több vál-
toztatást javasoltak. A Közvágóhídig 
közlekedő járatot meghosszabbítanák a 
Boráros térig, és hétvégén is működtet-
nék. A jelenleg félóránként közlekedő 
179-es hétköznap negyedóránként jár-
na. A testület felhatalmazta a polgár-
mestert arra, hogy kezdjen egyeztetést 
a BKK-val a fejlesztési javaslatokról.

Kerületi klímastratégia
Az önkormányzat testülete kinyil-
vánította, hogy egyetért a kormány 
második Nemzeti Éghajlatváltozá-
si Stratégia céljával, amely 2030-ig 
határozza meg Magyarország ener-
gia- és klímapolitikai prioritásait. Ez 
tartalmazza például, hogy 2030-ra a 
villamosenergia-termelés 90 száza-
lékban karbonsemleges lesz. Az ön-
kormányzat vállalja, hogy a Csepeli 
Környezetvédelmi Alap segítségével 

és helyi klímastratégia kidolgozásá-
val, civilek és a lakosok bevonásával 
folyamatosan támogatja a kormányzat 
energia- és klímapolitikáját. (A té-
mához kapcsolódó interjúink keretes 
anyagunkban olvashatóak.)
 
Egészségügyi bizottság
A testület elfogadta Dukán András 
Ferenc (Momentum) előterjesztését 
a csepeli egészségügyi szolgáltatások 
áttekintéséről. A döntés értelmében a 

Szociális-, Egészségügyi és Fogyaté-
kosügyi Bizottság felméri az egészség-
üggyel kapcsolatos lakossági igényeket 
és panaszokat, és stratégiai javaslatokat 
fogalmaz meg. 

A városatyák bruttó százezer forint 
vissza nem térítendő támogatást sza-
vaztak meg a Rákóczi Szövetségnek, 
és támogatják testvérvárosunkban, 
Nagyszalontán a Székely László Park 
újjáépítését. • Lass Gábor

Testületi ülés: új szolgáltatásokkal 
segít a családoknak az önkormányzat

Vélemények
A testületi ülésen elfogadott klíma-
változás elleni küzdelemről kérdez-
tük az előterjesztőt, Bercsik Károlyt, 
valamint Tóth Sándort és dr. Tenk 
Andrást, az LMP – Magyarország 
Zöld Pártja jelenlegi és egykori kép-
viselőjét. 

Bercsik Károly, 
a Fidesz ön-
kormányzati 
képviselője: 
„A csepeli 
Fidesz-frakció 
javaslata a klí-
maváltozás elleni 
nemzeti szintű küzdelem melletti ki-
állásról szól. A karbonsemlegesség 
elérése és a klímavédelem ma már az 
egyik legnagyobb közfigyelemre szá-
mot tartó téma, és cél lett Magyar-
országon. A problémával a kormány-
zat kiemelten foglalkozik, és erre a 
jövőbeli intézkedései során a csepeli 
önkormányzatnak is reagálnia kell. 
Arra tettünk javaslatot, hogy a jö-
vőben konkrét intézkedésekkel kell 
az éghajlatváltozás mérsékléséhez 
kerületi szinten hozzájárulnunk. E 
célt szolgálja a csepeli klímastratégia 
kidolgozása, emellett fontos a helyi 
környezettudatos nevelés támogatá-
sa, a helyi civil és lakossági szféra 
bevonása a téma kapcsán kialakuló 
társadalmi párbeszédbe, valamint 
kiemelt cél a technológiai moderni-
zálás – elsősorban az önkormányzati 
cégeknél – környezetbarát eszközök 

beszerzésével, valamint a környezet 
védelme. A klímaváltozáshoz való fo-
kozatos alkalmazkodás kerületi szin-
ten is elkerülhetetlen lesz.”

Tóth Sándor, az 
LMP – Magyar-
ország Zöld 
Pártja ön-
kormányzati 
képviselője, a 
Fenntartható 
Fejlődés Bizott-
ság elnöke:
„A klímaváltozás itt van, ránk rúg-
ta az ajtót. Érezzük ezt a szélsősé-
ges időjárási viszonyokban, a levegő 
szennyezettségében, a zöldségárak 
emelkedésében, az új típusú betegsé-
gek megjelenésében. Teljesen egyér-
telmű, hogy a klímaváltozás hatásai 
már egy emberöltőn belül drámai-
ak lehetnek. A magam részéről azt 
gondolom, hogy már nem is klíma-
változásról kell beszélnünk, hanem 
klímaválságról. Ahhoz, hogy ezzel a 
válsággal hatékonyan tudjuk küzde-
ni, két dolog szükséges. Egyrészről 
meg kell állapítanunk, hogy baj van. 
Másrészről fel kell készülnünk még 
időben a legrosszabbra: törekednünk 
kell arra, hogy már helyben draszti-
kusan csökkentsük az üvegházhatású 
gázok kibocsátását, az előidéző fo-
lyamatokat mérsékelnünk kell, és fel 
kell készítenünk a helyi lakosságot 
a megváltozott klímaviszonyokhoz 
való alkalmazkodásra. Az önkor-
mányzat életében kiemelkedő feladat 

a klímastratégia megalkotása, amely 
hosszú távon befolyásolhatja jö-
vőnket. Örömmel fogadtam, hogy a 
képviselők egyhangúlag fontosnak 
tartják, hogy kerületünkben olyan 
stratégia szülessen, melyre büszkék 
lehetünk, amely alkalmazható a min-
dennapjainkban.”

Dr. Tenk András, 
a Fenntartható 
Fejlődés Bi-
zottság alel-
nöke: „Min-
denképen 
üdvözlendő a 
dokumentum
elkészítése, mivel 
nagy szükség volt már rá, hogy Cse-
pelnek is legyen egy klímastratégiá-
ja. Geográfusként tisztában vagyok 
a Csepelt is érintő klímaforgatóköny-
vekkel, az ebben rejlő veszélyekkel és 
a ránk váró feladatokkal. Éppen ezért 
képviselőként 2010 óta ezzel kapcso-
latban több előterjesztést is beadtam, 
legutóbb Csepel klímastratégiájának 
elkészítése címmel 2019 júniusában. 
Ezek közül egyiket sem vette napi-
rendre az éppen aktuális képvise-
lő-testület. Kár, mert már több év-
vel előbbre tarthatnánk. De végül is 
minden jó, ha a vége jó. Remélem egy 
használható, gyakorlatias dokumen-
tumot sikerül kialakítani, ami össze-
hangoltan, tudatosan tervezve meg is 
valósul a mindennapok szintjén, hogy 
Csepel továbbra is élhető maradjon 
az elkövetkező évtizedekben.”

Új bölcsődei férőhelyek is létesülnek, így Királyerdőben ismét lesz bölcsőde. 
Emellett három tagóvodában óvoda-előkészítő csoportok indulnak fotó: Tóth Beáta
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Morovik Attila oktatásügyért felelős 
alpolgármester harmadik ciklusát 
kezdte meg ősszel. Az elmúlt évek 
tapasztalatairól, a Csepeli Gyermek-
sziget Programról, az ehhez kapcso-
lódó iskolafelújításokról, valamint az 
óvodákat érintő fejlesztésekről, vál-
tozásokról is beszélgettünk vele.

„Csaknem egy évtizede dolgozom al-
polgármesterként a kerületben. Németh 
Szilárd akkori polgármester az oktatás 
mellett a szociális és egészségüggyel 
kapcsolatos feladatokat is rám bízta. Az 
első ciklus az alapok lerakásáról szólt. 
Voltak jelentős eredmények, történtek 
komoly átalakulások, de a pénzügyi 
helyzet stabilizálása volt a középpont-
ban. A szocialisták csődközeli helyzetbe 
vitték a kerületet. Ezért kellett először a 
gazdálkodást rendbe tenni. Tízmilliárdos 
vagyonvesztése és sokmilliárdos hiánya 
volt az önkormányzatnak. A pedagógu-
sok, a szociális és egészségügyi szférá-
ban dolgozók bérét hitelből fizette a ke-
rület. Az adósságot sikerült csökkenteni, 
végül megszüntetni. 2014-ben Borbély 
Lénárd polgármester vezetésével már 
nyugodtabb, kiszámíthatóbb időszak kö-
vetkezett. A megbízható pénzügyi alap 
megteremtette az újabb fejlesztések hát-
terét – hangsúlyozza az alpolgármester. 
– Ezek között van a Csepeli Gyermekszi-
get Program is. Ebben az önkormány-
zat többek között kiemelt feladatának 
tekintette a bölcsődék és óvodák udva-
rának felújítását. A célunk az volt, hogy 
valamennyi intézményben XXI. századi 
színvonalú, modern, biztonságos játszó-
udvarokat alakítsunk ki. Ez bátor válla-
lás volt. Öt év alatt hatalmas munkával 
és jelentős anyagi ráfordítással sikerült 
megvalósítani. A program lassan a befe-
jezéséhez ér, néhány óvodában még foly-
nak munkálatok, de idén tavasszal ezek 
is átadásra kerülnek” – tette hozzá.

Észszerűsítik 
az óvodák működését
Az óvodabezárásos rémhírekre reagál-va 
Morovik Attila kiemelte: szükséges- 
sé vált a teljes óvodai és bölcsődei há-
lózat működtetésének újragondolása. A  
gyerekeknek nyújtott szolgáltatások 

bővítése érdekében tették le javaslatu-
kat a képviselő-testület asztalára. „Szó 
sincs óvodabezárásról. Észszerűsítjük 
az intézmények működését, új szolgálta-
tásokat indítunk. Úgy fejlesztünk, hogy 
közben Csepel önkormányzata minden 
gyermek számára biztosítja az óvodai 
ellátást. A tankerületek törvényi kötele-
zettsége az autista gyerekek iskolai és 
óvodai oktatásának megszervezése, me-
lyet itt a kerületben is biztosítani kell. Az 
ő ellátásuk a Hétszínvirág Tagóvodában 
zajlik majd. Az iskoláskorú gyerekek au-
tista csoportja a Vénusz Tagóvodában 
fog működni. Három tagóvodában – az 
Erdősorban, a Mesevárban és az Apra-
jafalvában – óvoda-előkészítő csoportok 
indulnak. Ezekre azért van szükség, mert 
az óvodákba körülbelül kétszáz olyan 
kisgyerek kerül be, akik még nem töltöt-
ték be a harmadik életévüket. Ezekben a 
csoportokban a gyerekek életkoruknak 
megfelelő gondozásban részesülnek.” 
Ugyanakkor az óvodapedagógusok lét-
számáról az alpolgármester kifejtette: 
kevés fiatal választja ezt a szakmát, és 
egyre többen mennek nyugdíjba. Ezért 
a csepeli önkormányzat tavaly 110 mil-
lió forintos bérpótlékot hozott létre. 
Ebből havi bruttó 40-50 ezer forintos 
bérkiegészítést biztosítanak az óvodape-
dagógusok számára. Az alpolgármester 
kiemelte: az intézményfejlesztés során 
új bölcsődei férőhelyek is létesülnek. Ez 
a királyerdei családok számára jelent jó 
hírt. A Szarka Óvoda 2021-től bölcső-
deként üzemel tovább. Az intézmény-
ben két csoport indul, mely 24 gyerek 
befogadását teszi lehetővé. Kiemelte, a 
Kertvárosi Bölcsőde fejlesztései is meg-
valósultak, melynek köszönhetően 36 új 
férőhellyel bővült az intézmény. Így már 
nem meglepő, hogy a csepeli ellenzéki 
képviselők is helyeselték és támogatták 
az előterjesztést.

Megkezdődik az iskolák felújítása
Idén a Gyermeksziget Programban új ter-
vek várnak megvalósításra. Az iskolák 

rendbetétele következik. Erről Morovik 
Attila elmondta: az önkormányzat ve-
zetése az összes iskolát bejárta. „A tan-
kerülettől kértük, nevezzék meg, mely 
intézményekkel kezdjük a felújítást. Elő-
reláthatóan a Herman Ottó Általános Is-
kolával indul a projektünk. Hamarosan 
megkezdjük a felmérést és a tervezést. 
A munkálatokra csak a nyári szünetben 
kerülhet sor. Első körben ötszázmillió 
forintot szántunk e programra. Szeret-
nénk élhető iskolai udvarokat kialakíta-
ni, az épületen belül pedig a szükséges 
gépészeti felújításokat megvalósítani.”

Az alpolgármester az iskolai sportprog-
ramokról szólva kiemelte: jó kapcso-
latban állnak a Dél-pesti Tankerületi 
Központtal, úszásoktatással kapcsolatos 
együttműködésük kiemelt jelentőségű. 
„Az önkormányzat az elsős, a másodi-
kos, valamint a negyedikes diákok úszá-
soktatásának teljes költségét átvállalta, 
és a gyerekek szállítását is fedezi. Nem 
sok kerület mondhatja el, hogy óvodás 
kortól egészen hatodik osztályig ingye-
nes úszásoktatást biztosít a gyerekeknek. 
Úgy gondolom, ez példaértékű kezdemé-
nyezés, melyre büszkék lehetünk, csak-
úgy, mint a megújult közterekre, utak-
ra, játszóterekre. Jó látni, hogy Csepel 
az elmúlt évtizedben ennyit fejlődött és 
szépült” – húzta alá. • PE

Minden gyermek számára 
biztosított az óvodai ellátás

Folytatódik a csepeli gerincút tervezése

Wołomin új 
díszpolgára 
Németh Szilárd, a Honvédelmi Mi-
nisztérium miniszterhelyettese, par-
lamenti államtitkár január 31-én 
Varsóban találkozott a lengyel vé-
delmi miniszter helyettesével, Paweł 
Woźnyval.

A felek közösen avattak emléktáblát 
az 1918 és 1920 között a lengyel sza-
badságért hősi halált halt külföldi ka-
tonák tiszteletére a varsói helyőrségi 

templomban. A most 
felavatott márványtáb-
lán szereplő első név 
a magyar Buol Ar-
túr ezredesé. Németh 
Szilárd, Csepel egyko-
ri polgármestere ezen 
a napon átvehette a 
XXI. kerület testvér-
városának legrango-
sabb kitüntetését: a vá-
rosi tanács Elżbieta 
Radwan polgármester 
javaslatára Wołomin 
tiszteletbeli polgárává 
választotta.

A csepeli gerincút továbbtervezéséről 
tartott projektmegbeszélésen elhang-
zott, a fejlesztés célja a csepeliek köz-
lekedésének élhetőbbé tétele. A terv 
várhatóan 2023-ra készül el, a kivite-
lezés pedig 2024-ben kezdődhet.

Az érintett önkormányzatok (Csepel, 
Szigetszentmiklós, Halásztelek), va-
lamint a BKK Zrt., a Magyar Közút 
Zrt. és a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. részvételével projektmeg-
beszélést tartottak a csepeli gerincút 
folytatásáról. 

Borbély Lénárd polgármester a meg-
beszélésen elmondta: a csepeli gerinc-
út megvalósításának igénye már 1993-

ban napirendre került, melynek első 
szakasza, a Teller Ede út 2012-ben el 
is készült. A gerincút meghosszabbí-
tásának megvalósítása az M0-s autó-
útig nagymértékben segítené a csepeli 
lakosok élhetőbb közlekedését, mivel 
jelenleg csúcsidőben hatalmas dugók 
terhelik az utakat, főként az agglome-
ráció átvonulása miatt, valamint nagy 
problémát okoz az áthaladó tehergép-
jármű-forgalom is. Megemlítette, az 
érintett útvonalon a lakosságot az is 
hátrányosan érinti, hogy e miatt a la-
kóingatlanok értéke itt alacsony.

A megbeszélésen felszólaló Gyulai 
István, Csepel főépítésze lapunknak 
elmondta, a gerincút teljes szakaszát a 
BKK Zrt. fogja megterveztetni, a ki-
vitelezést pedig vélhetően a NIF Zrt. 
fogja végezni. „Elsődleges szempont, 
hogy a negyventonnás kamionok ne a 
II. Rákóczi Ferenc úton haladva köze-
lítsék meg a csepeli ipari és logisztikai 
területeket, illetve az M0-s körgyűrűt, 
hanem lakatlan útvonalon. Év végére 
elkészül a döntés-előkészítő tanulmány, 
amely alapján az érintettek kiválaszt-
ják az optimális nyomvonalat, meg-
határozzák a tervezett útszélességet” 
– mondta a főépítész. Hozzátette, a 
gerincút a Posztógyár utcától folyta-
tódna az M0-s körgyűrűig. Az egyik 

legvalószínűbb forgatókönyv szerint 
a kamionforgalmat a Dunához köze-
lebbi nyomvonalra terelnék, amely a 
Cseresznyefa utcánál csatlakozna a 
II. Rákóczi Ferenc útra, majd onnan 
egy 2 x 2 sávos út haladna az M0-s 
felé.  Gyulai István kiemelte, a terve-
zés során számos tényezőt kell figye-
lembe venni: például megvizsgálják 
a káros környezeti hatásokat, és ahol 
szükséges, zajvédelmi falat építenek. 
Az érintett Nagy-Duna mentén lévő 
terület ivóvízbázis hidrogeológiai vé-
dőövezete, továbbá az új nyomvonal 
árvízvédelmi védmű is egyben, ezért 
a tervezés során figyelembe kell venni 
és betartani az idevonatkozó szabály-
zatokat és előírásokat. A tanulmány-
terv az autóbuszsáv forgalmának vizs-
gálatára is ki fog térni. 

Jelenleg tehát az előkészítő munka fo-
lyik, a terv várhatóan 2023-ra készül-
het el, a kivitelezés pedig 2024-ben 
kezdődhet. A cél a csepeliek élhetőbb 
közlekedése, ezért mintegy 12 közle-
kedési csomópontot és intelligens köz-
lekedési rendszert is kialakítanak. A 
BKK Zrt. kérte az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztériumot, hogy a cse-
peli gerincút fejlesztése kerüljön be a 
nemzetgazdaságilag kiemelt projektek 
közé. • Lass Gábor

Az egyik forgatókönyv 
szerint a kamion-
forgalmat a Dunához 
közelebbi nyomvonalra 
terelnék, amely 
a Cseresznyefa 
utcánál csatlakozna 
a II. Rákóczi Ferenc útra
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Újabb öt utca esetében szilárd útbur-
kolat és csapadékvíz-elvezető rendszer 
építését, a járdák rekonstrukcióját, va-
lamint a Simon Bolivár sétány burko-
latának és csapadékvíz-elvezető rend-
szerének felújítását végzik el Csepelen 
a következő hónapokban – tájékoztat-
ta az érdeklődőket Kálcsics Ferenc, a 
Csepeli Városfejlesztési Kft. ügyveze-
tője azon a lakossági fórumon, melyet 
az Arany János Általános Iskolában 
tartottak. A fejlesztések beruházója a 
csepeli önkormányzat, a munkálatok 
pályázati forrásból és önkormányzati 
önerőből valósulnak meg. Az útépíté-
sek folytatása része annak a program-
nak, amelyet a csepeli önkormányzat 
korábban meghirdetett. A fórumon a 
kivitelező szakemberek mellett részt 
vett és válaszolt az érdeklődők kérdése-
ire Bercsik Károly és Zupkó János, az 
érintett körzetek két egyéni képviselője. 

Érintett utcák 
a következő hónapokban 
A Gyöngyvirágos út Fenyves út és a 
Diós utca közötti, 125 méter hosszú sza-
kaszán szilárd útburkolatot építenek, 
valamint a páros oldalon járdarekonst-
rukció történik. A csapadékvíz elvezeté-
sére tíz víznyelő, és a hozzá kapcsolódó 
szikkasztóblokk épül. 

A Matróz utcának a Damjanich utca 
és a Hollandi út közötti mintegy 360 
méteres szakaszán építik meg a szilárd 

útburkolatot, valamint mindkét olda-
lon felújítják a járdát. A Hollandi út 
és a Vitorlás utca közötti szakaszon a 
csapadékvíz elvezetésére tizenegy víz-
nyelőaknát építenek, melyek bekötése a 
meglévő csapadékcsatornába történik. 
A Matróz utca Damjanich és Vitor-
lás utca közötti szakaszán csapadék-
víz-csatornát építenek, melyre víznyelő 
rákötésével történik a vízelvezetés. 

A Csáklya utca Kormányos utca és 
Hollandi út közötti szakaszán 106 
méteren folyik majd szilárd útburko-
lat-építés, és mind a két oldalon járda-
rekonstrukció történik. A csapadékvíz 
elvezetésére rácsos folyókát alakítanak 
ki. Az összegyűjtött csapadékvizet ter-
vezett csatorna vezeti a Hollandi úti, 
átellenes szikkasztóblokkba. 

A Szúnyog utca Mária királyné útja 
és Sáska utca közötti, több mint 271 
méteres szakaszán építenek szilárd út-
burkolatot, és mind a két oldalon járda-
rekonstrukció történik. A csapadékvíz 
elvezetésére csapadékvíz-csatornát épí-
tenek. A csatornára rákötve szikkasz-
tóblokkok, illetve a hozzájuk kapcso-
lódó víznyelők fokozzák a vízelvezetés 
biztonságát. 

A Pikkely utca Királyhágó utca és 
Mária királyné útja közötti mintegy 
172 méteres szakaszán történik szilárd 
útburkolat-építés, és mind a két oldalon 

felújítják a járdát. A csapadékvíz elve-
zetésére rácsos folyóka szolgál majd. 
Az összegyűjtött csapadékvíz elvezeté-
se tervezett csatornán keresztül, a meg-
lévő csapadékvíz-csatornába történik.

Állapotfelmérés
A csepeli önkormányzatnak köszönhe-
tően a felújított utcákban a gépkocsik 
beállóit is elkészítik. A kivitelező cég 
az útépítéssel érintett utcákban kamerás 
állapotfelmérést végez, hogy a munká-
latok során és utána ne legyenek vitás 
kérdések. Felmérik a ház utcafron-
ti homlokzatát, a kerítés, a járda és az 
ingatlan előtti zöldfelület állapotát. A 
hulladékszállítás kapcsán kérik a lakó-
kat, hogy a kukákon tüntessék fel a ház-
számukat, így a kivitelező mindig a jel-
zett ingatlanok elé tudja visszahelyezni 
a hulladéktárolókat. A lakók megértését 
kérik abban, hogy a gépkocsiforgalmat 
helyenként korlátozzák, illetve lesznek 
napok, amikor a munkálatok miatt nem 
lehet behajtani a szűk utcákba. 

A fórumon elhangzott, hogy a Simon 
Bolivár sétányon, az új kézilabdacsar-
nok közelében elbontják a meglévő be-
ton- és aszfaltburkolatot, majd térkövek-
kel látják el a helyét. A felújítást március 
végéig befejezik. A fórum végén minden 
érdeklődő megnézhette a részletes terve-
ket, és a szakemberek a helyszínen vála-
szoltak a lakóházak környezete kapcsán 
felmerült lakossági kérdésekre. • CSA

Folytatják az utak, járdák 
építését a kerületben

EBÖSSZEÍRÁS 
CSEPELEN
február 28-áig
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ismét 
ebösszeírást tart. Az ebösszeírás során önbevallás-
sal, minden egyes kutyáról külön szükséges az adat-
szolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni, amit 
teljesíthetnek:

 • Online adatlap kitöltésével: az E-önkormány-
zat portál oldalán az önkormányzati 
ASP-rendszeren keresztül. Az online ügy-
intézéshez  ügyfélkapus  azonosítás  (Ügy-
félkapu) szükséges. Online adatlap: 

 • Vagy hagyományos papíralapú adatszolgáltatással: 
az ebösszeíró adatlap beszerezhető a polgármesteri 
hivatal portáján (Szent Imre tér 10.), valamint a hivatal 
Kossuth Lajos u. 65. szám alatti irodájának 
portáján, hivatali időben (hétfő: 8–18; kedd, 
csütörtök: 8–16; szerda: 8–16.30, péntek: 
8–12 óra). Itt le is tölthető:

A papíralapú nyomtatvány beküldhető elektronikus 
úton  (szkennelve) az  ebosszeiras@budapest21.hu
e-mail címre, vagy postai úton  a Budapest Főváros 
XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Városren-
dezési Iroda, 1751 Budapest, Pf.: 85. levelezési címre. 
Személyesen is  leadható a hivatal fenti elérhetősé-
gén, hivatali időben.

További tájékoztatásért a Környezetvédelmi Csoport 
ügyintézőihez fordulhatnak a 427-6100/286, 287-
es melléken, vagy az  ebosszeiras@budapest21.hu
e-mail címen.

A csepeli önkormányzat Csillagtelep 
szociális célú rehabilitációjára közel 1,7 
milliárd forintos forrást nyert el 2017 
őszén. A program fő célja, hogy a kerü-
letrész társadalmi, gazdasági leszakadá-
sát megállítsa, olyan fizikai és szociális 
környezetet teremtsen, mely nagymér-
tékben hozzájárul az itt lakók életmi-
nőségének javulásához. A projekt része 
a Csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt. környezet szépítési programja 
is, melyet ötödik alkalommal rendeztek 
meg a közelmúltban. A program kere-
tében közös cserje és sövénymetszésre 
várták a résztvevőket a Vénusz utcában. 

Milosits Dániel, a Csepeli Városgazda 
Zrt. zöldterület-fenntartási osztályának 
munkatársa lapunknak elmondta, tavaly 
októberben indították útjára a progra-
mot. Első alkalommal 500 jácinthagy-
mát ültettek el a Rakéta és a Tejút utcá-

ban. Akkor 
közel húsz 
fő vett részt 
a környezet-
szépítésben. 
Főként növé-
nyültetés, sö-
vényvágás, lomb-ge-
reblyézés szerepel a 
programban, de a közösségépítés, 
az együtt töltött idő éppoly fontos ré-
sze a projektnek. „Általában nagyon jó 
hangulatban telnek a programok. Az idő-
sebb generáció rengeteget mesél az éle-
téről, sokat beszélgetünk történelemről, 
múltról, jelenről. Első alkalommal egy 
hölgy teával, kávéval, aprósüteménnyel 
kínálta a résztvevőket. Sok kedvesség 
van az emberekben, jó ezt megtapasz-
talni. Megismerjük egymást, és közben 
hasznosan töltjük az időt, hisz dolgozunk, 
rendbe tesszük a környezetünket. Nem az 

a cél, hogy nyolc-tíz órában 
kemény fizikai munkát 

végezzünk, hanem az, 
hogy egy-egy hely-
színen olyan embe-
rek találkozzanak, 
akik bár lehet, 
hogy egy ház-
tömbben élnek, de 
a hétköznapokban 
elkerülik egymást, 

nem is tudnak egy-
másról. Itt van alkal-

muk beszélgetni, ba-
rátságok szövődhetnek. 

Jó lenne, ha a fiatalabbakat 
is be tudnánk vonni a programba, 

minél többen eljönnének, a 18-20 éves 
korosztály is képviseltetné magát. Bár 
a projekt Csillagtelepen zajlik, a kezde-
ményezéshez bárki csatlakozhat, jó szív-
vel várunk mindenkit, aki kedvet érez a 
kertészkedéshez. A Csepeli Városgazda 
Zrt. munkatársai koordinálják, segítik 
a munkát, elmondják, hogyan kell bán-
ni a növényekkel, miként kell szakszerű-
en ültetni, metszeni. A program február 
végén, márciusban folytatódik, akkor 
parkrózsákat és sövénycserjéket ültetünk 
majd” – tette hozzá Milosits Dániel. • PE

Közös virágültetés 
és cserjemetszés 
Csillagtelepen

Elérhetőségek
A munkálatokkal kapcsolatban a 
kivitelező Gerulus Kft. részéről 
Vígh Antal Rókust kereshetik a 
lakók a 06-30/883-8528-as tele-
fonszámon, illetve a vigh.antal@
gerulus.hu email címen. Mű-
szaki ellenőr a Technoplus Kft. 
részéről Balog Péter, akit a 06-
20/251-1100-as telefonszámon és 
a titkarsag@technoplus.hu ema-
il címen érhetnek el. Érdeklődni 
lehet az info@varosfejlesztes21.
eu e-mail címen is.
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A helyi polgári réteg művelődésére al-
kalmas épület felállításának terve már 
az első világháború végén megfogalma-
zódott Csepel vezetőinek fejében. Elő-
ször 1923-ban Szekeres (Stern) Richárd 
korábbi gyárigazgató Horthy Miklós 
(ma Ady Endre) úti házát vásárolták meg 
erre a célra, de ez az építmény hamaro-
san szűkösnek bizonyult. Itt később az 
Országos Társadalombiztosítási Intézet 
(OTI) szakorvosi rendelőket alakított ki.

Az új kultúrház helyét a település köz-
pontjában jelölték ki, a tervezéssel 

Diebold Hermann pesterzsébeti épí-
tőmestert bízták meg. Az alapkőleté-
telre 1925 augusztusában került sor és 

1928 februárjában már közhasz-
nálatba került a kulturális létesít-
mény, amelyet a kortárs, Perényi 
József így jellemzett 1934-ban 

megjelent Magyar városok 
monográfiája című mű-
vében: „Az uj kultur-
ház, mely nagyságát, 
berendezését, fényét 
tekintve nemcsak a ha-

sonló célu épü-
letekkel vetek-
szik, de azokat 
fölül is mulja, a 
fővárosnak sem 
válna szégyené-
re. (…) Külsejét 
tekintve a ba-
rokk és a copfs-
tilus szerencsés 
keverékét mu-
tatja. Földszint-
jén az éttermén 
és az egyesületi 

helyiségeken kívül egy méreteiben nagy 
táncterem lepi meg a látogatókat (…) 
Az emeleten a táncterem felett a cca 
800 személy befogadására alkalmas 
szinház, étterem, öltözők, könyvtár és 
különböző egyesületi helyiségek van-
nak. Az emeletre négy bőségesen mére-
tezett lépcső vezet. A szinház mozgókép 
üzemre is be van rendezve.”

A Kultúrház impozáns épülete a má-
sodik világháború bombázásai során 
megsemmisült, helyén ma egy lakóház 
áll, amit az 1950-es években emeltek 
(Templom utca és Kossuth Lajos utca 
között, a Szent Imre tér oldalán).   

Kultúrház a központban

FELHÍVÁS

Trianoni családtörténetek
Idén lesz száz éve, hogy a trianoni békediktátum 
aláírásával a történelmi Magyarországot feldara-
bolták. A centenárium alkalmából Budapest XXI. 
Kerület Csepel Önkormányzata ünnepi megemlé-
kezést szervez. 

Szeretnénk felkutatni olyan csepeli lakosokat, csa-
ládokat, akik az országrészek elcsatolásának követ-
keztében szülőföldjük elhagyására kényszerültek, 
így életüket az anyaországban, azon belül Csepelen 
újra kellett kezdeniük. Várjuk azok megkeresését, 
akik így váltak közvetlen vagy közvetett formában 
csepeliekké, és szívesen megosztanák velünk csa-
ládtörténeteiket! Jelentkezni lehet a Csepeli Hírmon-
dó szerkesztőségében. Kérjük, keressék Potondi 
Esztert a 278-0711-es telefonszámon, illetve elekt-
ronikus levélben a csepelihirmondo1@gmail.com
e-mail címen. 

VÉDJÜK MEG EGYÜTT
A NEMZETI RÉGIÓKAT!

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS ZAJLIK SZERTE 
EURÓPÁBAN A NEMZETI RÉGIÓK, 
ÍGY SZÉKELYFÖLD JÖVŐJÉÉRT IS.

EGY ALÁÍRÁSSAL MOST 
ÖN IS SEGÍTHET!

CSATLAKOZZON ÖN IS A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS 
POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

TÁMOGATOM

AZ ERDÉLYI MAGYARSÁG SZÁMÍT RÁNK, ÁLLJUNK KI ÉRTÜK KÖZÖSEN!

AUTONÓMIÁT
SZÉKELYFÖLDNEK!

A kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió kezelje kiemelt figyelemmel a nemzeti régiók 
helyzetét, támogassa fennmaradásukat és fejlődésüket.

Azt szeretnénk, hogy a nemzeti régiók megerősödjenek, több önállósággal rendelkezzenek, 
megőrizhessék történelmi hagyományaikat és mindeközben ne szenvedjenek gazdasági 
hátrányokat. Egész Európának és a magyarságnak is ez az érdeke! 

Keresse fel a www.nemzetiregiok.eu weboldalt, kattintson a                                                       

                                             gombra és töltse ki a formanyomtatványt.



10 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 11

Harmincadik alkalommal rendezte 
meg a hagyományos, farsangi sváb bált 
a Csepeli Svábok Szabad Kulturális 
Egyesülete és a Csepeli Német Önkor-
mányzat a Nagy Imre Általános Műve-
lődési Központban február 8-án. A ven-
dégeket Kaltenecker Antalné, a Csepeli 
Svábok Szabad Kulturális Egyesületé-
nek elnöke köszöntötte, majd Borbély 
Lénárd polgármester nyitotta meg a bált. 
Az eseményen részt vett Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármester, vala-
mint Lászlóné Balázsovits Magdolna, 
a Csepeli Német Önkormányzat elnöke. 

A hajnalig tartó bálon a csepeli, duna-
haraszti és soroksári német nemzeti-
ségi kultúrcsoportok szórakoztatták a 
népes közönséget táncos, zenés műso-
raikkal. Az est folyamán a héttagú cse-
peli Lustige Musikanten zenekar ját-
szott Kaltenecker Gábor vezetésével. 

A német kultúra ápolása a cél 
A csepeli svábok célja a német nyelvok-
tatás népszerűsítése, nemzetiségi kul-
túrájuk terjesztése, hagyományaik ápo-
lása és mindazok megszólítása, akik 
érdeklődnek a svábok kultúrája iránt – 
mondta Kaltenecker Antalné, a Csepeli 
Svábok Szabad Kulturális Egyesületé-

nek elnöke, akivel abból az alkalomból 
beszélgettünk, hogy idén harminc éve 
alakult meg az egyesületük. Így em-
lékszik a kezdetekre: „A rendszervál-
tás idején megnőtt az igény a németül 
és angolul tanulni kívánók száma. A 
Munkásotthonban Katona Ferenc ger-
manisztika professzor több csoportot 
vezetett. A németül tanulók többsége a 
Csepelen élő sváb ősök leszármazottai 
voltak. A nyelvtanulás mellett a német 
kultúra iránt is sokan érdeklődtek. Így 
született meg az ötlet, hogy létrehozzuk 
az egyesületünket. Tagjaink egy része 
a sváb származásukat felvál-
lalók voltak, a másik ré-
sze a nyelvtanfolyam 
hallgatóiból került 
ki. Csepelre a 
XVII-XVIII. szá-
zadban, Mária 
Terézia ural-
kodása idején 
települtek ka-
tolikus svábok 
Németország 
déli részéből. 
Iparosként, keres-
kedőként dolgoztak, 
mezőgazdasági mun-
kákból éltek. A második 

világháború előtt rendszeresen ren-
deztek sváb bálokat Csepelen. Amikor 
2012-ben Csepel újratelepítésének 300. 
évfordulójára emlékeztünk, tizenhat 
ősi sváb családot sikerült felkutatnunk, 
amelyeknek a tagjai részt vettek az ün-
nepségeken” – emlékezett az elnök 
asszony. Majd így folytatta: „Édesapá-
mat német nemzetiségűként hurcolták el 
volna málenkij robotra a szovjet hatósá-
gok Kőbányáról, de anyám elmondása 
szerint szökni próbált, és 1945. január 
6-án lelőtték. Anyám jól tudott néme-
tül, és magam is megtanultam a nyelvet. 
Ebben a kultúrában nőttem fel, magyar 
svábként természetes volt számomra az 
összetartozás erősítése. Kőbányán, ahol 
korábban laktunk, hagyományosan 

megtartották a szüreti mulat-
ságokat, ahol sváb zenét 

játszottak, énekeltünk, 
táncoltunk.”

Csepelen az első 
sváb bált 1991. 
február 23-
án rendezték 
meg. „Egymás 
megismerése, a 
sváb közösség 

erősítése volt a 
cél, de mindenkit 

szívesen várunk, aki 
érdeklődik a kultúránk 

iránt. Huszonöt éven át 

CIVIL ÉLET CIVIL ÉLET

Lotz Károly egykori közlekedési minisz-
ter volt a fővédnöke. Két fiam alakítot-
ta meg a Lustige Musikanten ifjúsági 

zenekart, amelynek a vezetője Gábor 
fiam. Felvállalták a német népzene, 
népdalkincs felkutatását, megőrzését és 

terjesztését.  Az együttes rendszeresen 
fellép különféle rendezvényeken. Hívják 
őket az ország minden pontjára, de fő-
leg oda, ahol nagyobb számban élnek 
svábok: például Solymárra, Soroksárra, 
Dunaharasztira” – mesélte lapunknak 
Kaltenecker Antalné. • CSA

CSEPELI JÉGPARK
AZ ORSZÁG ELSŐ JÉGFOLYOSÓS KORCSOLYAPÁLYÁJA,

IDÉN KÜLÖN TANULÓPÁLYÁVAL!

FOLYTATJUK!

CSEPEL, SZENT IMRE TÉR – A HÉV MEGÁLLÓ MELLETT

2019. NOVEMBER 30. – 2020. FEBRUÁR 29.

NYITVA: 

TANÍTÁSI NAPOKON: 14:00 – 21:00 ÓRÁIG

SZOMBATON, VASÁRNAP, MUNKASZÜNETI NAPOKON, 

TANÍTÁSI SZÜNETBEN: 8:00 – 21:00 ÓRÁIG

DECEMBER 24-ÉN: 8:00 – 14:00 ÓRÁIG

BELÉPŐ: 
700 FT

KORCSOLYA-

KÖLCSÖNZÉS: 

700 FT

KORCSOLYAOKTATÁSRA 

JELENTKEZÉS: 

30/247-4377

KORCSOLYÁRA FEL!

Jegpalya CSH hird MEGNYITO NELKUL.indd   1 26/11/19   12:22
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Minden szavazat számít
A Vermes Miklós Általános Iskola pályázatot nyújtott 
be a Tesco Ön választ, mi segítünk felhívására: így le-
hetőségünk nyílik a vásárlók szavazatainak segítségével 
anyagi támogatáshoz jutni, az iskolánk környezetét meg-
szépíteni. Iskolaudvarunk fejlesztését, a szabadidő tartal-
mas eltöltését támogató eszközök beszerzését tűztük ki 
célunknak. Közösen alakítanák át az iskola udvarát, aho-
vá virágos kertet, mezítlábas ösvényt és aszfaltjátékok 
felfestését tervezzük. A szavazás január 20-a és február 
16-a között zajlik a Tesco áruházakban. A vásárlás után 
egy szavazókorongot kapnak, amit az áruházban talál-
ható urnába lehet elhelyezni. A pályázatra a következő 
áruházakban tudnak szavazni: Megapark, Kossuth Lajos 
utcai üzlet (Csepel), Szent László utcai Tesco (Csepel), 
csepeli Tesco áruház, Kőbánya-Kispest Tesco áruház, 
Pesti úti Tesco Hipermarket. • Kovács Barbara

Rendhagyó történelemóra a Mátyásban
Iskolánk alapítványának támogatásával rendhagyó törté-
nelemórára került sor a Mátyás Király Általános Iskola 7. 
z osztályában. Vendégül láttuk Pintér Tamás történész-le-
véltárost, hadszíntérkutatót, a nagyhaboru.blog.hu szer-

kesztőjét. Az első világháború, ezen belül a gimnáziumi 
iskolapadból önkéntesként az olasz frontra került Kókay 
László élete és a Doberdó területén folytatott hősies ma-
gyar helytállás volt a téma. Bepillantást nyerhettünk – az 
osztályba járó Kókay Márton üknagypapája naplójegy-
zetein keresztül is – az embertelen körülmények között 
zajló harcokba. Hallhattunk arról is, hogy Kókay László 
hogyan tudott ember maradni ebben a száz évvel ezelőtti 
földi pokolban, ahol nemcsak önmagáért és a bajtársaiért 
aggódott, hanem együtt érzett az ellenséggel is: „Szegény 
digó! Mit vétettél te nekünk, s mit mi teneked? […] imád-
kozom, hogy a pusztulásra ítélt szerencsétlen, mit sem sejtő 
digók közt ne legyen özvegy édesanyának egyetlen fia.” Lát-
hattunk néhány érdekes szemléltető eszközt is. Ilyen volt 
a már hatástalan kézigránát-maradvány, srapnel, repesz-
darab. Köszönetemet szeretném kifejezni az előadónknak, 
hogy élővé varázsolta számunkra ezt a térben és időben is 
távoli világot. Külön köszönöm Pintér Tamásnak a Nagy 
Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány nevében isko-
lánk könyvtára számára átadott könyvadományát. 
• Turúné Tóth Anikó történelemtanár

ISKOLAISKOLA

A zene ünnepe Csepelen 
elnevezésű, hagyományos 
programsorozatot február 3-a 
és 6-a között rendezték meg a 
Csepeli Fasang Árpád Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban. A kerületben évtizedek 
óta népszerű rendezvény fel-
lépési lehetőséget biztosít az 
iskola növendékeinek, teret 
ad a zenekaroknak, kama-
raegyütteseknek, valamint a 
művész tanárok bemutatko-
zására is. A kiemelkedően 
tehetséges növendékek kon-
certjével kezdődött az első 
nap az iskola Ferencsik János  

hangversenytermében. A má- 
sodik nap a közös muzsikálás 
jegyében telt, míg a követke-
ző napon az iskola művész 
tanárai adtak nagy sikerű 
koncertet. A programok sora 
Ludwig van Beethoven szü-
letésének 250. évfordulója 
tiszteletére rendezett Beetho-
ven-emléknappal zárult. A 
szervező zeneiskolában a so-
roksári Galambos János Ze-
neiskola és a Fasang Árpád 
Zeneiskola növendékei és ta-
nárai műveltségi vetélkedőn 
és zongora tanszaki találko-
zón vettek részt. 

Ingyenes koncertek a zene ünnepén 

Immáron negyedik alkalommal ren-
dezték meg a kerületi népdalének-
lő-versenyt az általános iskolás ta-
nulóknak a Lajtha László Általános 
Iskolában. Január 23-án a felső tago-
zatosok versengtek egymással szó-
lóének, kisegyüttes és énekegyüttes 
kategóriában.

A produkciókat Ács Zsuzsanna, a 
Bíró Lajos Általános Iskola pedagógu-
sa, Bakóczi-Szűcs Imre, a Bíró Lajos 

Általános Iskola tanítója, népdaléne-
kes és Sánta Jolán operaénekes, zsű-
rielnök értékelték. A kiemelt arany 
helyezést elérők Csepelt képviselik az 
országos szintű Fővárosi Népdalének-
lő Versenyen. Az alsó tagozatosok 
versenyét február 13-án rendezik.

Eredmények: az 5.-6. évfolyamosok 
között szólóének kategóriában kiemelt 
arany helyezést ért el Völgyi Panna 
(Eötvös) és Varga Kristóf (Kölcsey). 

Arany minősítést kapott Farkas Eme-
se (Kölcsey) és Forró Bende (Katona). 
A kisegyüttes kategóriában kiemelt 
arany helyezett lett a Csicsergő csalo-
gányok (Eötvös) és a Dallamterelge-
tők (Kölcsey) csapat. Arany helyezést 
ért el a Vadvirágok (Mátyás). Az éne-
kegyüttes kategóriában kiemelt arany 
helyen végzett a Magyarbődi lányok 
(Eötvös) és az Eötvös huszárok (Eöt-
vös). Arany minősítést kaptak a Nyit-
nikék (Karácsony) és a 23-as bakák 
(Mátyás). 

A 7.-8. évfolyamosok közül szó-
ló-ének kategóriában kiemelt arany 
minősítést kapott Ács Dorina (Má-
tyás) és Perfetto Ida (Katona). Arany 
helyen Pásztor Réka (Széchenyi), 
Soós Petra (Karácsony) és Czellinger 
Bence (Lajtha) végeztek. A kisegyüt-
tes kategóriában arany helyezett lett 
az Ábrándozó legények (Lajtha) és az 
Énekes madarak (Katona) csapata. 
Az énekegyüttes kategóriában kiemelt 
arany helyezést kapott a Nadragu-
lya (Karácsony) és a Sámson rózsái  
(Mátyás) csoport. Arany minősítést ért 
el a Virágkoszorú (Lajtha) csapat. • AZS

Népdaléneklő-verseny a Lajtha iskolában

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

Hív a Móra iskola! 
Nyílt nap
Sok szeretettel várjuk iskolánkba a 
leendő első osztályos kisdiákok szü-
leit március 12-én, 8 és 12 óra kö-
zött: olvasás-szövegértés-dramatizá-
lás, játékos matematika, interaktív 
foglalkozások, angolóra-részlet, digi-
tális eszközök használata tanórákon, 

tájékozódás a világban környezetis-
meret-foglalkozás, németóra-részlet.

Iskolába hívogató
Élménypedagógiai módszerekkel 
interaktív, komplex iskola-előkészí-
tő foglalkozásokat tartunk február 
13-án, február 27-én, március 26-
án. A foglalkozások 16.15 órakor 
kezdődnek, időtartamuk 40 perc.

www.moracsepel.hu; 
Facebook: Budapest XXI. Kerületi 
Móra Ferenc Általános Iskola

fotó: Tóth B
eáta

fotó: Tóth B
eáta
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A komposztálási 
mintaprogram keretében 

600 literes műanyag komposztáló 
edényt lehet igényelni térítés mentesen.

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen kipróbálnák a ház tartási 
komposztálást, és a korábbi években nem vettek részt az önkor-

mányzat komposztálási pályázatán.

Jelentkezhetnek a kerületi kertes házak (kerítéssel közrezárt) ingatlan-
tulajdonosai, valamint intézmények is (óvodák, iskolák).

A JELENTKEZÉSI LAP BESZEREZHETŐ: a Csepeli Város gazda 
Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablakánál, vagy 
letölthető a www.csepel.hu és a www.varosgazda.eu weboldalakról.

A KITÖLTÖTT JELENTKEZÉSI LAP BENYÚJTHATÓ: postán 
a  Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Budapest, 
 Katona József u. 62-64.) címére, vagy személyesen az ügyfélszolgá-
lati irodán, vagy a komposztalas@varosgazda.eu e-mail címen.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. március 17.

Az elbírálás a beérkező igény bejelentések sorrendjében történik.

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

Tisztelt Csepeliek!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere C SEPEL

TEGYÜNK EGYÜTT

A KLÍMAVÁLTOZÁS ELLEN!

HASZNOS TUDNIVALÓK

CSEPELI KOMPOSZTLÁDA AKCIÓ

A klímaváltozásról sokat hallunk, hiszen mindannyiunkat érint. Nem bújhatunk 
el előle, sőt tennünk kell ellene. A környezet és bolygónk megóvása közös 
felelősségünk. Soha ne feledjük: gyermekeink és unokáink jövője a tét!

A Csepeli Zöld Sziget Programban ezért telepítünk évek óta több ezer új fát 
a közterületeinken, ezért adunk át ingyenesen a csepelieknek rendszere
sen sok száz, sok ezer kiültethető cserjét, gyümölcsfát és egynyári virág
palántát. Környezetünk megóvása és lakóhelyünk megszépítése a cél!

Közelít a tavasz, a kerti munkák ideje. A Zöld Sziget Program keretében 
idén újra meghirdetjük népszerű komposztláda akciónkat. Ezzel is segí
teni szeretnénk minden csepeli családot és lakóközösséget, akik a ház 
körüli zöldhulladék természetes újrahasznosításával tenni szeretnének 
a környezetért. Legyen az elsők között, jelentkezzen Ön is!

Tegyünk együtt a jövőért, fogjunk össze a klímaváltozás ellen!

SPORTAKTUÁLIS

A Csepel Öttusa és Vizi Sport Egye-
sület a hagyományokhoz híven idén 
is megtartotta évindító rendezvényét, 
ahol a 94 éves Benedek Ferenc mes-
teredzőt is köszöntötték. 

A Csepeli Strandfürdő területén ta-
lálható öttusabázison gyűltek össze 
sportolók, edzők és szülők, hogy a 
Csepel Öttusa VSE rendezvényén ün-
nepélyesen megnyissák az idei évet. A 
rendezvény első felében Belák János 
utánpótlás-vezető ismertette az egye-
sület szervezeti felépítését, így a szülők 
betekintést nyerhettek abba, mennyien 

dolgoznak az egyesület sikereiért. Be-
lák János elmondta, az egyesület alap-
vető célja testileg-lelkileg kiegyensú-
lyozott gyerekek nevelése. Hozzátette: 
nemcsak azokat a gyermekeket várják, 
akik versenyezni szeretnének, hanem 
azokat is, akik csak a mozgás örömét 
szeretnék átélni. Szerinte az egyesület 
életében mérföldkő, hogy az önkor-
mányzattal stratégiai megállapodást 
kötöttek, és így kiemelt sportegyesület-
té váltak. Jelenleg nyolcvanan sportol-
nak rendszeresen, idén szeretnék száz-
ra növelni ezt a létszámot. Stabil edzői 
gárda dolgozik a gyerekekkel, amely a 

kiszámíthatóság miatt fontos. Az idei 
évben is válogatott versenyzők indulá-
sára számítanak felnőtt, junior és után-
pótlás korosztályban egyaránt. 

Elismerések
Ezután a tavalyi edzésekről, versenyek-
ről készült képeket vetítettek, majd visz-
szatekintettek a 2019. év sikereire. Ezt 
követően került sor a díjátadásokra, 
amelynek során a sportolókat eredmé-
nyük és fejlődésük alapján jutalmazták. 
A Posztógyári Tanuszodában havonta 
több mint 150 gyereket tanítanak úsz-
ni, közülük a legügyesebbek is díjakat 
vehettek át. A 2019. év csepeli öttusá-
zója Pataki Balázs lett, aki az egyete-
mi tanulmányai mellett rendszeresen 
jár edzésekre és aktív szerepet vállal 
az egyesület munkájában. A Bene-
dek Ferenc-díjat Simon Sarolta junior 
EB-bajnok kapta. Az elismerést Bene-
dek Ferenc adta át, akit 94. születésnap-
ja alkalmából tortával is köszöntöttek. 
Az önkormányzat nevében Morovik 
Attila alpolgármester, a Magyar Öttusa 
Szövetség képviseletében Bretz Gyula, 
a szövetség elnöke és Galla István, a 
szövetség főtitkára köszöntötte a csepeli 
öttusalegendát. 

A végén filmvetítéssel emlékeztek a 
magyar öttusacsapat 1976-os montreá-
li sikerére, és Maracskó Tibor, az ak-
kori öttusacsapat bronzérmese tartott 
beszámolót az olimpián szerzett élmé-
nyeiről. • LG

Ünnepélyes évnyitót tartott 
a Csepel Öttusa VSE

BÚCSÚZUNK 
Gyászol a magyar röp-
labdázás: életének 88. 
évében elhunyt Kövér 
György Emil kilencven-
négyszeres válogatott 
röplabdázó, röplabda-
edző, sportvezető. A 
Csepel saját nevelésű já-
tékosa volt, 1949-ben dr. Abád József 
mesteredző, szövetségi kapitány 
tanítványaként kezdett röplabdáz-

ni. Határtalan lelkese-
désével és szorgalmá-
val jutott el a sportág 
legjobbjainak sorába. 
Kiváló fizikai adottságai 
révén a főként a táma-
dások befejezésében 
jeleskedett igen nagy 
erejű ütéseivel. Rend-
kívüli akaraterejére jel-

lemző, hogy amikor 1958-ban súlyos 
vállsérülése következtében hetekre 
harcképtelenné vált, a „kényszer-

szünet” alatt megtanult bal kézzel 
ütni, és ettől kezdve már kétkezes 
ütőként tartották számon.

1949 és 1965 között a Csepel, 1965-
től a Külker SC játékosa, később já-
tékosedzője, edzője volt. Több évti-
zedig a Csepel Művekben dolgozott 
mérnökként. 

Kövér György szóróparcellás te-
metése március 4-én,   11 órakor 
lesz az Óbudai temetőben.

A Benedek Ferenc-díjat Simon Sarolta junior EB-bajnok kapta

Szabálytalan lakásként használni 
a Csepel Művek területén levő ingatlant
Tisztelt Csepeli Lakosok!

 Önkormányzatunkhoz az elmúlt időszakban több jelzés érke-
zett, miszerint ingatlanirodák a lakáshirdetések között, a volt Cse-
pel Művek területén elhelyezkedő, nem lakáscélú ingatlanokat kí-
nálnak megvételre. A hirdetések alapján az ingatlanokba be lehet 
jelentkezni, lakcímet lehet létesíteni ezzel azt sugallva, hogy azokat 
jogszerűen lakásként lehet birtokba venni és használni.
 Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a volt Csepel Művek 
területén lévő ingatlanok Budapest XXI. kerület Csepel Építési Sza-
bályzatáról szóló 24/2018. (X. 26.) számú önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: CSÉSZ) szerint gazdasági, jellemzően raktározást, 
termelést szolgáló terület (Gksz-2) építési övezetbe tartozik.
 Az ilyen típusú építési övezetben, Csepelen, lakóépületeket épí-
teni, bővíteni, vagy egyéb rendeltetésből lakásokat kialakítani sza-
bálytalan! [CSÉSZ 47. § (1) bek.] 

 Azon esetekben, ahol a hivatalos rendeltetést (pl. iroda, raktár 
stb.) ennek ellenére megváltoztatják, és az önálló rendeltetési egy-
ségeket lakásként használják a továbbiakban, a rendeltetéstől elté-
rő használat mint szabálytalan tevékenység jogkövetkezményeivel 
kell számolnia a tulajdonosnak vagy a bérlőnek!
 Amennyiben a fentiekhez hasonló „lakás”, „lakóépület” megvásárlá-
sát, bérlését tervezik, a következő intézkedések megtételét javasoljuk:

1. ellenőrizzék a földhivatali tulajdoni lapon (évente két darab ingye-
nesen természetes személyek számára lekérhető) különösen az 
ingatlan adatait (lásd lenti fotón a tulajdoni lap I. része), és tulajdo-
nosok adatait

2. kérjenek információt az illetékes építésügyi hatóságtól, vagy 
3. a Polgármesteri Hivataltól az építkezés, a lakáskialakítás sza-
bályszerűségének ellenőrzése céljából.

 Ilyen esetekben az ingatlan adásvételét vagy bérlését csak ab-
ban az esetekben javasoljuk, ha meggyőződtek a lakások kialakítá-
sának hatósági iratokkal igazolt szabályosságáról. 
 Felhívom a leendő ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy nem la-
káscélú ingatlan megvásárlása esetén a tulajdonost építményadó 
fizetési kötelezettség is terheli, továbbá a lakásvásárláshoz kapcso-
lódó egyes illetékkedvezmények sem illetik meg a tulajdonost.
 Járjanak el kellő körültekintéssel az ingatlanokra vonatkozó 
adásvételi szerződés aláírása előtt!

Budapest, 2020. február 6., dr. Szeles Gábor sk.
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Csikai Márta, ifj. Pál Mihály, Rieger 
Tibor, Stremeny Géza szobrászművé-
szek kiállítása látható a Csepel Galéri-
ában. A kiállítást Wehner Tibor művé-
szettörténész nyitotta meg. 

A kiállító művészek az idősebb nem-
zedék tagjait képviselik, akik a nyolc-
vanadik életévük körül vagy azt már 
átlépve napjainkban is aktívan tevé-
kenykednek. Jelentős alkotásaikkal 
gyarapították a magyarországi közös-
ségi tereket. „A klasszikus szobrászat 
eszményeit követve, a nagy elődök szel-

lemiségét vállalva dolgoztak és dolgoz-
nak. A tradicionális szobrászat anyagait 
a hagyományos eszközökkel munkálják 
meg, és nem szakítottak a több évezre-
des múltra visszatekintő műformák, sőt 
műfajok rendjével és rendszerével sem. 
Műhelyükben bronzba öntött, kőbe és 
fába faragott, térbe szervezett kompo-
zíciók és domborművek, továbbá érmek 
készültek és készülnek, s e szilárd, idő-
tálló anyagokba tárgyiasított munkákat 
csaknem minden esetben grafikai mű-
vek, rajzok kísérik” – méltatta munkás-
ságukat a kiállításon Wehner Tibor.   

A különleges kiállítás megtekinthető 
március 11-éig, hétfőtől csütörtökig 
8 és 16 óra között, pénteken előzetes 
bejelentkezéssel (278-0711). • AZS 

Hosszan tartó betegséget követően, 58 
éves korában elhunyt Gyenes Béla. A 
népszerű szaxofonos három turnén is 
kísérte a bársonyos hangjáról ismert 
világsztárt, Barry White-ot, de lát-
hattuk, hallhattuk őt a Bon Bon, az 
R-GO, a Rapülők vagy éppen a Studió 
Dixielanddel játszani. 

Kerületünkhöz a Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar révén kötő-
dött, akikkel olyan sikeres fellépése-
ken szerepelt, mint a Balatonföldvári 
Fúvóstalálkozó, a Nemzeti színház-
beli lemezbemutató koncert, a minő-

sítő és karácsonyi hangverseny, vagy 
a Stefánia-palotában adott könnyűze-
nei koncert. Ha ideje engedte, Péntek 
János karmester hívására minden 
alkalommal szívesen és nagy lelke-
sedéssel csatlakozott a csepeli fúvó-
szenekarhoz, zenei professzionalizmu-
sához meglehetős szerénység és alázat 
társult, megtalálta a hangot a zene-
kar tizenéves és idősebb tagjaival is. 
Gyenes Béla és Szolnoki Péter (Bon 
Bon együttes) közös vendégszereplé-
sei a csepeli fúvósokkal élményszám-
ba mentek, amit szerencsére már né-
hány hanghordozó is őriz. • LG

Négy szobrászművész alkotásai  

Búcsúzik a zenekar

KULTÚRA KULTÚRA

Magyar Gábor festőművész harminc 
évvel ezelőtt készült képeiből kapunk 
ízelítőt a Mansfeld Péter Galériában 
megnyílt kiállításon. Az érdeklődő-
ket Keppel Gyula, a galéria művésze-
ti vezetője köszöntötte, a tárlatot dr. 
Feledy Balázs művészeti író nyitotta 

meg. A festő, grafikus pályája kezde-
tén elvont táblaképeket festett. A pesti 
piaristák gimnáziumában végzett, a 
főváros különféle szabad iskoláiban 
tanult. Első kiállítását 1983-ban tar-
totta, amikor tagja lett a Fiatal Képző-
művészek Stúdiójának. Munkásságára 

Bálint Endre, Korniss Dezső és Deim 
Pál voltak a legnagyobb hatással. A 
kiállítás megtekinthető március 
6-áig, hétfőtől péntekig 10 és 18 óra 
között (Weiss Manfréd Szakgimná-
zium Szakközépiskola és Kollégi-
um, Tanműhely köz 7.).

Kántor János grafikusmű-
vész és Horváth György 
díszkovács, iparművész 
munkáiból nyílt kiállítás 
február 9-én az Erdei Éva 
Galériában. A tárlatot dr. 
Prokopp Mária művészet-
történész nyitotta meg.

Kántor János grafikusmű-
vész (1947–2018) az Esz-
tergomi Művészek Céhének 
tagja volt. Rajzai, grafikái 
főként napilapokban, kul-
turális folyóiratokban, an-
tológiákban jelentek meg. 
Művészi formanyelvét, ki-
fejezésmódját a gesztusz-

szerű rajzok, a kalligrafikus 
stílus határozta meg.

Horváth György díszko-
vács, iparművész kezei kö-
zött mindig új, különleges 
darabok születnek – fogal-
mazott a művészettörténész 
megnyitójában. A művész 
szabadidejében a magyaror-
szági és nemzetközi kovács-
versenyek rendezője, részt-
vevője, szakmája negyedik 
generációs mestere.

A kiállítás megtekinthető 
március 10-éig, telefonos 
egyeztetéssel (420-0330). 

Magyar Gábor absztrakt képei 

Kiállítás az Erdei Galériában

1 százalék
Alapítványunk elkötelezett abban, hogy hatékony se-
gítséget nyújtson rászoruló családoknak, különböző 
szociális intézményekben élő egészséges és fogya-
tékkal élő felnőtteknek, gyerekeknek. Rendszeresen 
látogatjuk adományainkkal az anyaotthonok és gyer-
mekotthonok lakóit. Huszonként éve osztunk ajándé-
kokat a Cipősdoboz akció keretein belül országszerte. 

Nyári táborokat és ifjúsági programokat szervezünk, 
valamint alapítványunk zenekara rendszeresen ad kon-
certeket. Valamennyi munkatársunk önkéntes.

Segítheti munkánkat adója 1 százalékával, illetve 
a  www.segitsegkove.hu  weboldalon található bank-
számlaszámunkon.

Adószámunk: Segítség Köve Alapítvány 18260168-1-43
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Milyen anyagokkal 
tilos fűteni?
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS 
a hulladékok háztartási 
tüzelőberendezésben vagy nyílt 
téren történő elégetésének 
egészség- és környezetkárosító 
következményeiről

A megfelelő minőségű tüzelőanyag és 
helyes tüzelési mód megválasztásá-
val szilárd tüzelőanyag használata ese-
tén is jelentősen mérsékelhetjük a ká-
rosanyag-kibocsátást. Ha fával fűtünk, 
száraz tűzifát, fapelletet, vagy fabrikettet 
használjunk. Ha csak fával fűtünk, a ke-
ményebb típusú fafajtákat használjuk, 
ilyen a bükk, a tölgy, az akác és a gyertyán. 
Csak 20 százalék alatti nedvességtartal-
mú tűzifát használjunk tüzelésre. Ezt a 

nedvességtartalmat kb. 1 év alatt éri el 
a frissen kivágott fa. Ha száraz fát hasz-
nálunk, a kisebb károsanyag-kibocsátás 
mellett 20-30 százalékkal csökkenthet-
jük a fűtési költségünket is.

A hulladékok nyílt téri vagy háztartási tü-
zelőberendezésben történő égetése jog-
szabályilag tilos. 

Kizárólag kezeletlen fa és papírhulladék 
égethető el a tüzelőberendezésben, min-
den más hulladék elégetése tilos, bele-
értve például az alábbiakat is:

 • úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, 
lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtó,  
raklap stb.),

 • rétegelt lemez, bútorlap,
 • építési fahulladék,
 • színes, „fényes” papírhulladék,
 • petpalack, műanyag hulladék,
 • autógumi, használt ruha, rongy,
 • fáradt olaj, üzemanyag.

Amennyiben zavaró, irritáló, feltehetően 
az egészségre ártalmas, lakossági ere-

detű légszennyezést észlel,  bejelentést 
tehet a következő helyen: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
XXI. Kerületi Hivatala, Hatósági Osztály 
(1211 Budapest, Szent Imre tér 11.); e-ma-
il: hatosag@21kh.bfkh.gov.hu; telefon: 06-
1/ 896-4401; fax: 06-1/237-4895. 
Félfogadás: hétfő: 13–16 óra; szerda: 
8–16 óra; péntek: 8–12 óra. 

Lehetőség szerint próbálja meg dokumen-
tálni (fotó, videó) az esetet, illetve tanúkkal 
támassza alá.

A kiszabható bírság összege – a mulasztás 
körülményeire, a kötelezettségszegés sú-
lyosságára, időtartamára és ismétlődésére 
figyelemmel – 25 000 Ft-tól 300 000 Ft-ig 
terjedhet, ismételt elkövetés esetén újra ki-
szabható.

További információk érhetők el a témával 
kapcsolatban az alábbi oldalakon:
http://futsokosankampany.hu/
www.levego.hu/tisztafutes

Hatodik alkalom-
mal adott otthont 
a Radnóti Mik-
lós Művelődési 
Ház az esküvő- 
kiállításnak feb-
ruár 9-én. Cse-
peli és környéki 
esküvői szolgálta-
tók mutatkoztak be 
a standoknál. A láto-
gatók mindent egy helyen 
találtak az esküvő szervezéséhez. 

Ma már egyre többen vásárolják meg 
a menyasszonyi ruhákat – tudtuk meg 

egy Hollandi úti 
szalon vezetőjé-
től. „A tüll- és a 
csipkeruhák min-
dig keresettek, 
bár ezt mindig a 
nemzetközi trend 

határozza meg, s a 
hölgyek testalkatától 

nagyban függ a ruha-

választás. Manapság a gyártók törtfe-
hér, nude, pezsgő- és aranyszínűeket ké-
szítenek, hófehér ruhákat már kevésbé.” 

A menyasszonyi csokrot illetően min-
dig az ara egyéni ízlése dönt. A szak-
ember elmondása szerint idén a „kó-
cos” mezei virágok kedveltek. „Egyre 
inkább visszatérünk a gyökerekhez, kü-
lönlegesnek számítanak a mezei virágok, 
mint az itthon is honos boglárka, tuli-
pán, mákvirág” – mondta Fülöp Nóra. 

A megkérdezett ifjú párok jórészt nyá-
ron tervezik esküvőjüket, egyaránt 

fontos számukra a polgári és egyházi 
szertartás, s a családalapítás szempont-
jából tartják kulcsfontosságúnak a há-
zasságkötést.

Csikós Dóra és Csuha Zoltán
„Tizenegy éve ismerjük egymást, idén 
hivatalossá tesszük polgári szertartáson 
és templomban is. Itt minket kifejezet-
ten a meghívók, a ceremóniamester és a 
dekorációk érdekeltek, meg is találtunk 
mindent” – mondta Dóra.

Házasodjunk Csepelen! Házasság, család
Idén február 9-e és 16-a között 
zajlik A házasság hete programso-
rozat. A kezdeményezés közel két 
évtizede indult útjára Angliából, 
fő célja, hogy évről évre felhívja 
a figyelmet  a házasság és a csa-
lád fontosságára, valamint hogy 
segítséget nyújtson a házasság-
ra készülőknek, a párkapcsolati 
problémákkal szembesülőknek. 
A házasság hetét 4 kontinens 21 
országában ünneplik. Az or-
szágos eseménysorozatot itthon 
2008 óta rendezik meg, idén 13. 
alkalommal kerül sor az egyhe-
tes programra, mely a keresztény 
egyházak és civil szervezetek szé-
les körű összefogásával valósul 
meg. A házasság hetéhez itthon és 
külföldön is számos ismert közéle-
ti személyiség csatlakozik, hogy 
ezzel is kifejezze elköteleződését a 
házasság, a család iránt.

Balu árnyéka
Idén is megtartották a hagyomá-
nyos medveárnyék-észlelést a Fő-
városi Állat- és Növénykertben. 
Balu, a tizenkét esztendős bar-
namedve meglátta az árnyékát, 
ami a népi időjóslás szerint azt je-
lenti, hogy a tél még hosszú lesz.

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

Kiállítás 
Csepel Művek RETRO – múltidéző tárgyak 
a gyár történetéből. Szécsényi Péter gyűjtő 
kiállítása március végéig látható a könyv-
tár nyitvatartási idejében.

Felhívás! Szeretnénk tovább gyarapíta-
ni Csepelről és a Weiss Manfréd Acél-és 
Fémművek történetéhez kapcsolódó tár-
gyakat, könyveket, kiadványokat, tanul-
mányokat, szakdolgozatokat, hogy ezek 
megőrzésre és mások részére is hozzáfér-
hetővé váljanak. Ha ön rendelkezik ilyen-
nel, és szívesen átadná a könyvtárnak, tár-
gyak esetében a gyűjtőnek, kérjük lépjen 
velünk kapcsolatba! telefon: 06-1/2763-
512; e-mail: fszek2101@fszek.hu

Programok
2020. február 19-e, 17 óra: Helytörténe-
ti esték. A gombostűtől a repülőgépig – az 
ipari termelés története Csepelen. Előadó: 
Szécsényi Péter (CSHVE).

2020. február 29-e, 10 óra: Agytorna: 
Rejtvénykedvelők klubja (9-99 éves korig). 
Klubvezető: Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

2020. március 6-a, 10 óra: Kerekítő 
Mondókás Móka 0-3 éveseknek – játékos 
foglalkozás 

Szolgáltatások 
Személyes színházjegyvásárlás a 
könyvtárban minden hétfőn 16 órától 
18 óráig. 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!

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. tel.: 2763-512 

Ha ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, ne késlekedjen, jöjjön el! 16 év alatt 
és 70 év felett a beiratkozás ingyenes! 
Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon: 
www.fszek.hu, vagy személyesen, illetve 
a 2763-512 telefonszámon.

Kéthetente új könyvek!  70-féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás!

Néhány díjtétel változott! A részle-
tekért érdeklődjön a könyvtárban vagy a 
www.fszek.hu oldalon 

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: március 4.

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szer-
dán, 16.30-tól tartjuk összejövetelünket. 
Klubvezető: Novák Ágnes kineziológus. 
Legközelebb: február 19. Téma: Tudatos-
ság az életünkben

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

* * *

KIRÁLYERDEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

Mindennap friss folyóiratok, kéthetente 
új könyvek érkeznek.

Programok
Horgolóklub: minden csütörtök 10 órától
Matematika-korrepetálás általános is-
kolásoknak szerdánként 15.30–16.30. 
Meridiántorna: minden páros csütörtö-
kön 15 órától (február 20.)

Szemtorna: minden páros csütörtökön 
15.30-tól (február 20.)

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitvatartási időben.
 

* * *

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

Program 
Február 29-e, 18.00: 
Zámbó Jimmy emlékkoncert
Február 21-e, 17-től 18 óráig:  
Tamariska Táncház
Február 22-e, 20-24 óra között: 
Salsa Party. Belépő: 1.500 Ft.  
Asztalfoglalás: 06-1-276-7733

Könyvtár nyitvatartás: 
kedd 8–14 és csütörtök 13–19 óra

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Február 25-e, 16 óra: 
Radnai István író, költő estje.
Március 10-e, 16 óra: 
Dr. Györgypál Katalin 
és Mészáros István estje

Galéria 21 
Február 29-éig Nábrándi Júlianna festett 
üveg- és papírképeinek kiállítása.  

Jegypénztár 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 16-tól 
18 óráig és az előadások előtt egy órával. 

Országos színházak, koncerttermek 
jegyirodája: hétfőtől péntekig: 14-től  
18 óráig. Béres Ria, tel.: 276-9523,  
06-20/476-3189

* * *

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

Február 6-a, 17 óra: Csikai Már-
ta, Pál Mihály, Rieger Tibor és 
Stremeny Géza szobrászművészek 
kiállítása. A tárlat megtekinthető 
március 11-éig, hétfőtől csütör-
tökig 8 és 16 óra között, pénteken 
előzetes bejelentkezéssel.

* * *

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

Február 9-e, 17 óra:   Kántor János 
festő és grafikusművész emlékkiállítása  
Horváth György díszítőkováccsal.

* * *

MANSFELD PÉTER GALÉRIA 
Weiss Manfréd Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium 
(Budapest XXI., Tanműhely köz 7.) 
www.wm-iskola.hu/kiallitas

Magyar Gábor festőművész kiállítása 
március 6-ig.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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Raiffeisen Bank Csepel 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 85.

Igénylés 2020.03.20-ig
Új ügyfél, aki 2020.01.07-én nem rendelkezik Raiffeisen lakossági számlavezetési szolgáltatással – bankszámlával –, és a kölcsön igénylésekor nincs Raiffeisen lakossági hitele.
A hirdetett akciós kamat részletes feltételeit a Lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Lista Új ügyfél250 akció pontja tartalmazza.

Reprezentatív példa: Új ügyfél250 akcióval: kölcsönösszeg: 3.000.000 Ft; futamidő: 60 hó; hitelkamat mértéke: 7,95%; hitelkamat típusa: rögzített; THM: 8,7%; fizetendő teljes összeg a futamidő alatt: 3 675 445 Ft; hitel teljes díja:  
675 445 Ft, hitelbírálati díj: 30.000 Ft, kamat összege: 645.445 Ft; havi törlesztőrészlet összege: 60.757 Ft. Az akció mértéke 8%pont.

A feltételek változása a feltüntetett adatokat módosíthatja.
THM meghatározása a 2020.01.13-án aktuális feltételek, 3 000 000 Ft kölcsönösszeg, 5 éves futamidő, a feltüntetett, akcióval csökkentett ügyleti kamat, a hitelbírálati díj, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt.  
A Raiffeisen Személyi Kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek és a választható kedvezmények részletes feltételei megtalálhatóak a mindenkor hatályos lakossági Fedezetlen Hitelek Kondíciós Listában, a Lakossági Üzletszabályzatban és  
az Általános Üzleti Feltételekben.

HA A TERV
MÁR MEGVAN…

kolcsonszabadon.hu

AKCIÓS KAMAT: 7,95%, THM: 8,7%

RAIFFEISEN SZEMÉLYI KÖLCSÖN
JÖVEDELEMÁTUTALÁS NÉLKÜL

ÚJ ÜGYFELEKNEK 
250 ezer Ft havi nettó jövedelemtől és 1 millió Ft kölcsönösszegtől

20_82_2_Raiffeisen_Szemelyi_kolcson_mikromarketing_209x134,5mm.indd   1 2020. 01. 31.   14:49:52Ajándékutalvány
Személyi kölcsön vagy Hitel-
kiváltás 300 000-10 000 000 
forint között, ingatlanfedezet
nélkül! Ingyenes hitelközvetí-
tés! Piacvezető kondíciókkal, 
fix kamat és fix törlesztőrészlet
végig a futamidő alatt!

Bárdi Kinga 
m o b i l b a n ká r
Tel.: 06 30 664 2371

Ezen utalvány felmutatója a személyi kölcsönének folyósí-
tása után 5.000 forint vásárlási utalvány átvételére jogosult.
Készpénzre nem váltható be. Érvényes: 2020.03.15.-ig.

#

BardiKinga_XXI_minta_102x65  31/01/2020  11:05  Page 1

KUTYA,  MACSKA,  HOBBI KISÁLLATOK

MINŐSÉGI ELEDELE, 
ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK
INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL*!
Egyedi igényeknek utánajárunk. * Csepelen.
Nyitva: K-P: 12-19, Szo: 9-13 óráig.

GULYÁS ZSUZSANNA +36-70/328-3543
Lady és Pax Állateledel Bolt

XXI. (Csepel-Csillagtelep) Erdősor u. 92.
Facebook: Lady és Pax Állateledel Bolt

10%
kedvezmény 

a hirdetés fel-
mutatójának

Lady_es_Pax_minta_v2_XXI_102x65  06/02/2020  14:46  Page 1

Csepeli telephelyű, stabil kereskedelmi cég
tapasztalt munkatársat keres

KERESKEDELMI ASSZISZTENS
munkakörbe.

Főbb feladatok: beszállítókkal, vevőkkel való kapcsolattartás, 
megrendelések, ajánlatkérések kezelése, dokumentumok 

adminisztrációja.
Követelmény: szakmai tapasztalat, angol vagy német nyelvtudás.

Versenyképes jövedelem, béren kívüli juttatások.

Jelentkezését, önéletrajzát a hr@grimas.hu címre várjuk.

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2020. február 20.

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, 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: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk február 26-án, szerdán jelenik meg.
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1. Kotró mozdulatokkal tisztít

2. Forró ital

3. Hurka is van ilyen

4. Se …, se bűze

5. Majdnem kóstol!

6. Aki …, az nyer

7. Kis disznó

8. Ebbe töltik a hurkát, kolbászt

9. Fazék vagy csont jelzője is lehet

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban 
olvashatod!

Előző rejtvényünk 
megfejtése: 
Jégfolyosó

Sorsoltunk! A január 29-ei skandináv rejtvény nyertese: Hidegkuty Gyula 1213 Bp., Puli sétány. A gyerekrejtvény nyertese: Józsa Alexandra 1213 Bp., Puli 
sétány. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | Fax: 427-0341
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Szerda, 8-14.30; péntek, 14-18; szombat, 9-13 óra
A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető: szerda, 8-14.30; péntek, 14-18; szombat, 9-13 
óra. Csoportok számára egyéb, előre egyeztetett időpontban is.

NYUGDÍJASKLUB 
Február 29-e, szombat, 14.30-17.30

TANFOLYAMOK
JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM FEBRUÁR 24-TŐL 13 ALKALOMMAL 
Várjuk a jelentkezőket! Hétfő, 17-19 óra. Érdeklődni lehet Nógrádi 
Györgyi tanfolyamvezetőnél a 06-30-9443-460-as telefonszámon 
vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen.

GYEREKJÓGA 
Kedd 17-18 óra.Vezeti: Kun Ágnes Kirán (06-20 250-0431)

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN FELNŐTTEKNEK
Kedd, 18.30-20 óra. Kun Zsuzsanna Kamla Devi (06-20-986-3337); 
szerda, 8-9.30, Hajdú Zsuzsanna Sangam (06-30-462-1635) 

NORDIC WALKING SPORTGYALOGLÁS-OKTATÁS
Február 18-a, kedd, 9.30; 
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri (06-30-313-3991)

HANGFÜRDŐ
Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Február 20-a, csütörtök, csütörtök, 18.30

AVIVA-TORNA
Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik a hormonális 
egyensúlyt. Március 14-e, szombat, 13-17 óra. 
Vezeti: Végh Beáta (06-30-475-6498)

KREATÍV-FOGLALKOZÁS 
7-14 éves gyerekeknek (havonta 1 alkalom): február 21-e, péntek, 
17 óra.Vezeti: Paulik Orsolya (06-30-579-7658)

Tanfolyamainkról bővebb információ: Telefon: 278-2747; 
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. | Tel.: 278-2757 | Fax: 277-5232
E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

FEBRUÁR 22-E, 18-22 ÓRA  
GÖRÖG TÁNCHÁZ 
Élő zenés táncoktatás a Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében. 
A belépés díjtalan!

MÁRCIUS 7-E, 9-13 ÓRA 
GARÁZSVÁSÁR AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁS JEGYÉBEN
Asztalbérlés elővételben: 1.500 Ft. Kiegészítő programok: kézműves-
foglalkozás, veszélyeshulladék-leadás, kvíz, kiállítók

ÚJ, KEZDŐ VARRÓ TANFOLYAM 
Február 10. - március 2. Hétfőnként 18-21 óra. 
Regisztráció: 06-30-849-9664 vagy noemi@idastyle.hu
ÚJ TANFOLYAM: ÖNZETLEN TIBETI FEJMASSZÁZS
A részvétel ingyenes, bejelentkezés nem szükséges! 
Páros hét: szerda, 16-20 óra; Páratlan hét: szerda: 10-14 óra
ÚJ TANFOLYAM: OVIS KARATE Hétfő, 16.30-17.30 

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 
RINGATÓ: szerda, 9.30-10; 10.15-10.45, 11-11.30
CSEP’ JAZZ DANCE: Csoportbeosztás korosztályonként.
KYOKUSHIN-KARATE: kedd és csütörtök, 16.30-17.30

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK
ALAKFORMÁLÓ TORNA: hétfő, 18.30-19.30
BODYART: hétfő, 19-20 óra
CAPOEIRA ABOLICAO: kedd, 18.30-19.30; péntek, 19.30-21 óra
GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK: kedd, 8.30-9.30
GERINCTRÉNIN: szerda, 18-19 óra
GYMTICK: hétfő és csütörtök: 20-21 óra
HALADÓ HASTÁNC: szerda, 19-20.30
JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN: kedd, 18-19.30
LADY DANCE HALADÓ: hétfő és csütörtök, 19.30-20.30
ZUMBA: kedd, 19.30-20.30; csütörtök, 19-20 óra
ZUMBA GOLD: kismamáknak, nyugdíjasoknak, mozgásukban 
korlátozottaknak. Hétfő, 10-11 óra
ÖNZETLEN MASSZÁZS: ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. Kedd, 16-20 óra
KATTANJ A HÁLÓTA! 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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
A részvétel regisztrációhoz kötött 
Újdonság: Zumba-Gold®, szerda, 10-11 óra 
ÉletTánc: kedd, 9-10.30 óra 
Hatha jóga: kedd,10-11 óra
Íjászat: szombatonként 9.30-12.30 között a nyugdíjasoknak ingyenes. 
A részvétel regisztrációhoz kötött.
Kézimunka-foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól 
Örökifjak Táncklubja: sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló 
memóriagyakorlat. Csütörtök, 10-11.30 óra
Senior Társastánc: csütörtök, 9-10 óra
Tartásjavító-gerinctorna: nyak-, váll-, hát-, derékfájdalom megelőzésére. 
Hétfő, 9.30-10.30; péntek 15-16 óra

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Hastánc: péntek,17.30-18.30 (kezdő) és 18.30-19.30
Előzetes bejelentkezés szükséges.
Akrobatikus rock and roll: kedd, 16-17.30; csütörtök: 16-17 óra
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes: hétfő, 17-19 óra
Új időpontban! Hatha jóga: csütörtök, 18-19.30 
Fashion dance (gyerek): kedd és csütörtök, 17-18 óra 
Kis-Csepel Néptáncegyüttes: kedd: 17.30-19.30
Meridián-torna: csütörtök, 18.30-19.30
Ritmikus gimnasztika: hétfő és szerda, 16-17 óra (alsó és felső 
tagozatosok); hétfő és szerda, 17-18 óra (alsó tagozat és haladó ovisok); 
kedd és csütörtök, 16-17 óra (alsó tagozatosok és haladó ovi); 
csütörtök, 16-17 óra (ovis torna)
Tehetséggondozó ovis csoport: népijáték-néptánc. Hétfő: 17-17.45
Wing-Tsun Kung-fu: hétfő, 19-20.30; csütörtök, 18.30-20 óra
Zumba: hétfő, 18-19 óra; szerda, 19-20 óra, péntek 17.30-18.30
Íjászat: szombatonként 9.30-12.30 között

KLUBOK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás minden hónap harmadik péntekjén 14-19 óra között
AA Klub: szerda, 18-19 óra

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

A művelődési házban
1977 óta működő

 

Kézimunka és
Szőnyegszövő

Szakkör
kiállítása

2020. március 5-11.

Megnyitó:
2020. március 5., 16 óra

 
A belépés díjmentes!

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

Mindhárom előadás 18 órakor kezdődik.
A belépés díjtalan! A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

február 21.: Mitől lesz boldog a gyermekem?
március 20.: Miért fontos a gyerekek lelki és testi egyensúlya?

április 17.: Nagy elvek a szülői gondolkodásban

Vekerdy 21+
Vekerdy Tamás tanítása és a 21. századi szülő

Előadó: Mihályi Endre, a Finniskola alapítója

Molnár János
festő-és gra�kusművész kiállítása nyílik

PASSIÓ és MI MAGUNK 
címmel

2020. február 14-én 18.00 órakor

Megtekinthető: 2020. március 13-ig, hétköznapokon 9.00-19.00 óráig, szombaton 9.00-13.00 óráig.

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/

A kiállítást megnyi a Józsa Judit kerámiaszobrász,
művésze�örténész, a Magyar Kultúra Lovagja

A Csepeli Városgazda Zrt. felvételt hirdet 
az alábbi munkakörökbe:

 • BESZERZÉSI ÜGYINTÉZŐ
 • UTCASEPRŐ-PARKŐR

 • FÖLDMUNKAGÉP KEZELŐ
 • KERTÉSZETI SZAKMUNKÁS
 • KERTÉSZETI GÉPKEZELŐ

 • PARKÉPÍTŐ
 • FŰNYÍRÓ TRAKTOR KEZELŐ

 • PARKFENNTARTÁSI CSOPORTVEZETŐ
 • VILLANYSZERELŐ
 • USZODAMESTER

 • ÚTKARBANTARTÓ KŐMŰVES 
ÉS ÚTKARBANTARTÓ SEGÉDMUNKÁS 

Jelentkezését várjuk az info@varosgazda.eu e-mail címen, 
a betölteni kívánt pozíció megjelölésével. További információt 

az állásokkal kapcsolatban a www.varosgazda.eu weboldalon talál. 

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.________________________________________ 
MAGÁNSZEMÉLYTŐL magánszemélynek! Királyerdőben 
nagyméretű csodás telken, két 300 nm-es ház eladó. 70 és 
75 millió. T.: 06 70 335 16 74

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
ÁCS-TETŐFEDŐ, bádogos, lapostető javítás-szigetelés, 
külső homlokzati szigetelés készítése, épületek karban-
tartási munkálatait vállaljuk lakosság és közületek részé-
re. 0670-224-9326, 3620-397-9998________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06 20 264 7752.________________________________________ 
FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS, Kisebb munkák, kő-
műves javítások, gipszkartonozás, Kovács Gergely: 
06 30 5686 255

ÁLLÁS________________________________________ 
ÚJ MULTILIFTES teherautóra tehergépkocsi vezetőt 
keresünk csepeli telephelyünkre C, E kategóriás jogosít-
vánnyal azonnali kezdéssel. Érdeklődni: 06-20-777-7730 
telefonszámon.________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk 
műszaki előkészítőket (árkalkulátort), lakatost, he-
gesztőt, b. kategóriás sofőrt (munka hiányában lakatos 
mellett kell segíteni), hagyományos fémesztergást 
(lehet nyugdíjas is), műszaki vezetőt. T.: 0630 981 14 01, 
0630 349 16 14.________________________________________ 
DIEGO CSEPEL TAKARÍTÓNŐT keres H-P. munkavégzés, 
kiemelt bérezéssel. Jelentkezni az üzletvezetőnél: 
DIEGO BP XXI II Rákóczi Ferenc út 277. Tel: 0630-437-8820________________________________________ 
Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk te-
lefonos irodai munkára, jó kommunikációs készséggel 
100.000 Ft+jutalék bérezéssel. Érd: 0630/529-6446-os 
számon.

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, infor-
máció 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 be-
jelentkezés, és órarend szerint laskaitreningek.hu  
linda@laskaitreningek.hu  Facebook: Vitart Stúdió 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKOT fizetnék lakásáért! Leinformálható, 
referenciával rendelkező megbízható személy vagyok! 
Kálny Csaba 0620 94 94 94 0________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322________________________________________ 
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégisé-
get, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. VI., 
Andrássy út 16. Tel: 266 4154, H-Cs: 10-17________________________________________ 
MÉRNÖK-egészségügyis házaspár eltartási, életjáradéki 
szerződést kötne Budapesten az Ön haszonélvezeti jogá-
nak megtartásával. Tel.: 06 20 530 1210

KERES________________________________________ 
80 ÉVES családtalan hölgy a kölcsönös szeretet reményében 
keresi Dorina nevű fiatal szőke hölgyet kisbabájával és fiatal 
taxis férjével. T.: 06 1  278 07 11, vizonto2014@gmail.com

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

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

II. Rákóczi Ferenc út 88-92. (bejárat a Szent Imre tér felől)
Tel.: 226-1372; www.hszi21.hu; jatszohaz@hszi21.hu
Nyitva tartás: h: 8-18; k-cs: 9-17; sz: 8-17; p: 8-13; szo: 9-12

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK
Apró csodák (0-3 éves korig) Kisgyermekes szülők beszélgetős 
csoportja. Kéthetente szerdán: 10.00-11.00.

Babamasszázs (1-10 hónapos korig) A szülők öt alkalomból álló 
tanfolyam keretén belül sajátíthatják el a masszázs alapfogásait. 
Kedd: 11.00-12.00.

Szülésfelkészítő Mindent a szülésről dúlával, egyéni 
és/vagy csoportos beszélgetés várandós édesanyák számára. 
Kéthetente hétfőn: 15.30-17.00.

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig) Kézműves   
foglalkozások, mozgásfejlesztés, mondókázás, tanácsadás  
egyéni és csoportos formában, szakképzett munkatársak  
vezetésével.Szombat: 9.00-12.00.  

Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, 
tanácsadás 5-16 éves korú gyermekek részére. Hétfő: 15.00-18.00; 
szerda: 15.00-17.00. 

Szabad játék és időszakos gyermekfelügyelet (0-16 éves korig) 
A szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játéktevékenység mellett a 
szülőnek lehetősége van gyermekfelügyeletet is kérni, legfeljebb  
3 óra időtartamban. 

Várjuk óvodai csoportok és iskolai osztályok jelentkezését egy vidám, 
játékkal teli délelőttre vagy délutánra. Előzetes bejelentkezés szükséges, 
melyet telefonon vagy e-mailben ejthetnek meg. 
A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!

SZENIOR AKADÉMIA
Ingyenes előadásokra várjuk a Milton Friedman Egyetem és a 
Szabó Magda Közösségi Tér szervezésében az 50+-os korosztályt.

Helyszín: Szabó Magda Közösségi Tér Színházterme

Az előadásokról bővebben a honlapunkon 
(csepelivaroskep.hu/szabomagda/) és a facebook 
oldalunkon olvashatnak. Várjuk a jelentkezéseket 
e-mail-ben (szmagda.iroda@gmail.com) 
és telefonon (+36 1/355-4032)

•  Február 26., 15.00 – Monspart Sarolta: 
     Mozogni jó – idősen is fitten!
•  Március 11. 15.00 – Dr. Jászberényi József:
     Hol vannak a nők? Hol vannak a férfiak?
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A belépőjegy ára 500 Ft, amely beváltható egy pohár teára vagy forralt borra

8.00 Disznóvágás, perzselés, feldolgozás
(közben) 9.00 Élőzenés kívánságműsor
10.00 A malacon nyert királylány – 

a Majorka Színház meseelőadása
11.00 „Túr(t) a disznó” – a Csepeli Mosolygó Dalkör műsora

12.00 Nyilvános akasztás, avagy Sobri Jóska színre lép 
– a Kajárpéci Vízirevü  önkéntes színtársulatának előadásában

13.00 KOMONYI ZSUZSI fellépése
14.00 Zenél a Csibe és barátai Zenekar

Disznótoros ételek, játékok gyerekeknek és felnőtteknek,
állatsimogató, Virgonckodó Játszópark.

 Jelmezben érkező vendégeink ajándékot kapnak!

A nap folyamán együtt mulatunk 
a Mohai TIKVERŐKKEL
 Műsorvezető: Matus Gábor

(A Jóban Rosszban sorozatban Brenner Lászlót alakítja)

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu

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/

Borvendég Zsuzsanna eloadása

A GULYáSKOMMUNIZMUS
ELTITKOLT VALÓSÁGA

2020. február 25-e, 18 óra

Helyszín: Szabó Magda Közösségi Tér 
 (1214 Budapest, simon Bolivár sétány 4-8.)

A belépés díjtalan!


