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„Az iskolában egyetlen gyerek sincs 
ügyeletben, óvodában és bölcsődében 
összesen 16 gyerekre vigyázunk, ez egy 
intézményen belül történik. A gyerekek 
étkeztetése megoldott” – tájékoztatta 
lapunkat Borbély Lénárd. A polgár-
mester a koronavírus-járvány kapcsán 
a napokban hozott újabb csepeli intéz-
kedésekről is beszámolt.

Az önkormányzat egyik kiemelt felada-
ta a szociális étkeztetés megszervezé-
se, mondta a polgármester, hozzátéve: a 
rászorultak, illetve akik krízishelyzet-
be kerültek, jelentkezhetnek az ismert 
telefonszámokon. (Ezek a következők: 
Munkaidőben: 06-1/425-2408; Folya-
matosan hívható: 06-70/458-6102; 
Krízistelefonszám: 06-20/518-9150)

A halmozottan hátrányos helyzetű gye-
rekekről is a közétkeztetés keretében 
gondoskodnak, ugyanúgy, mint ahogyan  
azokról a hetven év felettiekről, akik 
otthon maradnak. „Nekik segítünk, meg-
oldjuk helyettük a bevásárlást, a gyógy-
szerek kiváltását, ehhez fontos tudni, 
hogy ez önköltségi alapon történik. Mi a 
fizikai segítséget tudjuk ehhez nyújtani.”

Lakhatás, védőmaszkok
Döntés született arról, hogy a szociális 
lakásokban élők évente felülvizsgált 
lakbér-megállapítását befagyasztják – 
ahogy a szociális étkeztetések árát is. 
A folyamatban lévő kilakoltatásokat fel-
függesztik, senki nem fog utcára kerülni 

az önkormányzat miatt. A krízislakások-
ban élőknek a most lejáró bérleti szerző-
dését – arra az időre, amire megkapták a 
lehetőséget – meghosszabbítják.

Folyamatosan zajlanak az intézmé-
nyekben a fertőtlenítések. Március 
23-ától elrendelték a közterületek fer-
tőtlenítését is, ezt a Városgazda mun-
katársai végzik.

Beszereztek háromezer, egyszer hasz-
nálható sebészeti szájmaszkot, felaján-
lásból érkezik még ezer darab többször 
használatos maszk. A védőfelszerelé-
seket az egészségügyi és a szociális te-
rületen dolgozó munkatársaknak adják 
át. „Fontos, hogy őket védjük, hiszen az 
ellátásban vesznek részt”.

Lényeges még, hogy az összes hir-
detőfelületre kikerültek a tájékoztató 
információk a koronavírusról, a meg-
változott munkaképességű alkalma-
zottak pedig védőmaszkokat kezdtek 
el gyártani. 

A polgármester arra kér mindenkit, 
hogy aki teheti, maradjon otthon, a het-
ven év felettiek különösen: nekik, ha 
kell, segítséget nyújtanak. Végül meg-
köszönte az önkéntesek jelentkezését 
arra az esetre, ha az önkormányzat szo-
ciális ellátó hálózata már nem bírná el 
a rá háruló feladatokat. • tk

Aki teheti, maradjon otthon!

„A beszerzett  
védőfelszereléseket 
az egészségügyi 
és a szociális 
területen dolgozó 
munkatársaknak 
adják át”

Tisztelt 
Csepeliek!

Az elmúlt hónapokban 
önökhöz hasonlóan növek-
vő aggodalommal figyeltem 
a koronavírus terjedésének 
híreit. Magyarország kor-
mánya a védekezés érdeké-
ben mindent megtesz. Ám 
ahogy a szakemberek jósol-
ták, ezt a járványt nem le-
het elkerülni. Már nálunk is 
meghaltak az első betegek, 
és megkezdődtek a csoportos megbetegedé-
sek. Mire a Csepeli Hírmondó eljut önökhöz, 
talán a tömeges megbetegedések szakaszá-
ban lesz az ország. Még az újság terjesztésé-
ben is várhatók komoly fennakadások. 

Mindez azt mutatja, hogy az elmúlt hatvan év 
legnehezebb és legbizonytalanabb időszaka 
előtt állunk. Látjuk, hogy sokan félvállról ve-
szik a fenyegetést és az intelmeket. Kérem, 
értsék meg, hogy most szó szerint embertár-
saink életéről van szó! Féltjük az idősebbeket 
és segítjük őket. De nekik is meg kell tenni-
ük mindent a betegség elkerülése érdekében. 
Kérem, hogy türelemmel forduljanak feléjük, 
és segítsenek nekik mindenben, amiben le-
hetséges! Most az egyéneken ugyanannyi 
múlik, mint a közösségen. Az olaszok példája 
azt mutatja, hogy elég egyetlen fegyelmezet-
lenség a járvány eldurvulásához. 

Mi önök mellett állunk. Munkatársaink megfe-
szített erővel dolgoznak. Mindent megtesznek, 
amit a megelőzés és az idősek védelmében 
meg lehet tenni. Arra kérem önöket is, hogy 

segítsék az egészségügyben 
és a szociális ellátásban dol-
gozók munkáját. Ők fogják a 
hátukon vinni a legveszélye-
sebb és legnehezebb felada-
tokat. Éjjel-nappal dolgoznak 
a következő hetekben és hó-
napokban. Erejük végén jár-
va biztosan nem lesz annyi 
türelmük, mint más, normá-
lis időkben. Ráadásul kény-
telenek vagyunk nélkülözni 
az idősebbeket, hogy védjük 
az életüket, a fiatalok közül 
pedig azokat, akik a gyerme-
keikkel otthon maradtak. Így 

kevesebben végzik el a több, nehezebb és ve-
szélyesebb munkát. 

Várjuk az önkéntesek jelentkezését is. Az ő 
munkájukat akkor fogjuk kérni, ha erőforrá-
saink kimerülnek. Abban pedig mindenkinek 
személyesen kérem a segítségét, hogy a köz-
területek rendjét, a kormány által kért egész-
ségügyi vagy karanténintézkedéseket betart-
sák és segítsenek ott és úgy, ahogy tudnak. 

Vigyázzunk egymásra, hogy minden rendben 
legyen!

Budapest, 2020. március

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Önkéntesek jelentkezését várják
A jelenlegi veszélyhelyzetben az önkormányzat egyik legfontosabb feladata 
– a hetven év felettiek ellátása mellett – a gyerekek számára a közétkeztetés 
megszervezése. Azoknak, akiknek ez családon belül nem megoldott.

Elképzelhető olyan helyzet kialakulása, amikor – munkatársak és külsős cég 
segítségének hiányában – a szociálisan rászorultaknak az étkezés kiszállítása 
nem megoldható. Ezért olyan önkéntesek jelentkezését várjuk, akik szükség-
helyzetben, saját gépjárművek bevonásával tudnak segíteni az étkezés kiszállí-
tásában. Jelentkezéseket az intezmenyfelugy@budapest21.hu oldalon várják.

Bejáráson a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál. 
A járvány miatt a szakrendelőben változásokat vezettek be
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· A KORONAVÍRUS CSEPPFERTŐZÉSSEL TERJED.

· LEGVESZÉLYEZTETETTEBBEK AZ IDŐSEBBEK ÉS 
A KRÓNIKUS ALAPBETEGSÉGBEN SZENVEDŐK, 
VIGYÁZZUNK RÁJUK!

· VÍRUSSAL SZENNYEZETT TÁRGYAKTÓL IS MEG 
LEHET FERTŐZŐDNI, FIGYELJÜNK A HIGIÉNIÁRA!

· AZ ARCMASZK NEM VÉD MEG A VÍRUSTÓL, 
DE A FERTŐZÉS TOVÁBBADÁSÁT CSÖKKENTI.

· A KORONAVÍRUST FERTŐZÖTT, DE TÜNETMENTES 
SZEMÉLYEKTŐL IS EL LEHET KAPNI, EZÉRT 
FONTOS AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG.

· LEGFONTOSABB A MEGELŐZÉS!

· IDŐS SZERETTEINK JOBBAN KI VANNAK TÉVE A KORONAVÍRUS KOCKÁZATÁNAK, 
EZÉRT FOKOZOTTAN VIGYÁZZUNK RÁJUK!

· FIGYELJÜNK AZ IDŐSEKRE ÉS SEGÍTSÜNK NEKIK BEVÁSÁRLÁSSAL VAGY 
A RENDSZERESEN SZEDETT GYÓGYSZEREIK BESZERZÉSÉVEL!

· AZ IDŐSEK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN A FIATALABBAK KERÜLJÉK A SZEMÉLYES 
ÉRINTKEZÉST IDŐSEBB HOZZÁTARTOZÓIKKAL.

Jellemző tünetek: 
· LÁZ 
· SZÁRAZ KÖHÖGÉS
· LÉGSZOMJ

Előfordulhat még: 
· TOROKFÁJÁS
· ORRDUGULÁS
· ORRFOLYÁS

  
· FÁRADTSÁG
· IZOMFÁJDALOM
· HASMENÉS

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK

TÜNETEK

HOGYAN CSÖKKENTSÜK 

A KOCKÁZATOT?

HOGYAN VÉDJÜK MEG 

IDŐS SZERETTEINKET?

KORONAVÍRUS TÁJÉKOZTATÓ

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

koronavirus.gov.hu    06-80-277-455    06-80-277-456
A koronavírus napról napra változik, kövessük és tartsuk be a hatóságok 
és az önkormányzat intézkedéseit!

www.csepel.hu BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL 
ÖNKORMÁNYZATA

· KERÜLJÜK A CSOPORTOKAT, A TÖMEGET, KÜLÖNÖSEN 
A ZÁRT TEREKET, A TÖMEGKÖZLEKEDÉST!

· LEHETŐLEG TARTSUNK 1-2 MÉTER FIZIKAI TÁVOLSÁGOT 
EGYMÁSTÓL. 

· KERÜLJÜK A LÁZAS VAGY INFLUENZASZERŰ, LÉGÚTI 
TÜNETEKET PRODUKÁLÓ SZEMÉLYEK KÖZELÉSÉGÉT.

· MELLŐZZÜK A PUSZIT, AZ ÖLELÉST, A KÉZFOGÁST!

· HA LÉGÚTI TÜNETEKET ÉSZLELÜNK MAGUNKON, HASZNÁLJUNK 
ARCMASZKOT.

· MOSSUNK KEZET ALAPOSAN ÉS RENDSZERESEN, HASZNÁLJUNK 
ELDOBHATÓ PAPÍRZSEBKENDŐT, SZELLŐZTESSÜNK GYAKRAN!

· ERŐSÍTSÜK AZ IMMUNRENDSZERÜNKET, EGYÜNK SOK 
GYÜMÖLCSÖT, ZÖLDSÉGET ÉS VITAMINDÚS ÉTELEKET!

· TÜNETEK ESETÉN JELENTKEZZÜNK TELEFONON 
HÁZIORVOSUNKNÁL, DE NE SZEMÉLYESEN!
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Eddigi kerületi intézkedések 
a koronavírus-járvány kapcsán

 • Az önkormányzat által fenntartott intézményekben 
megerősítették az általános takarítást,    
kéz- és eszközfertőtlenítőket szereztek be.
 • A kerületi bölcsődékben, óvodákban, iskolákban 
rendkívüli szünetet rendeltek el, az intézményekben 
ügyeleti rendszer működik, ahol az étkezés biztosított.
 • A szociális ellátó intézményekben kézfertőtlenítőket, 
szájmaszkokat osztottak ki a dolgozók között, naponta 
többször fertőtlenítik az épületeket.
 • A városvezetés háromezer szájmaszkot vásárolt,   
ezret felajánlottak a kerületnek. A maszkokat egészség-
ügyi intézmények és a szociális területen dolgozó 
veszélyeztetett szakemberek között osztják szét.
 • Az önkormányzat által biztosított ingyenes  
óvodai és iskolai úszásoktatásokat március 13-ától 
felfüggesztették.
 • A kerületi intézményrendszerben működő 
nyugdíjasklubok működését szüneteltetik.
 • Az önkormányzat rendezvényeit elhalasztják.

 • Az óvodákban és bölcsődékben a hatvan év feletti 
munkatársakat mentesítették a munkavégzés alól.
 • A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadást 
felfüggesztették. (Részletek a 6. oldalon)
 • A Csepeli Strandot, a Posztógyár utcai Tanuszodát, 
az összes játszóteret, művelődési házat, dühöngőt, 
kutyafuttatót bezárták.
 • A Csepeli Piac szombatonként reggel 6-tól 14 óráig  
tart nyitva. Egy időben 99 vásárlónál nem lehet   
több  a piac területén.
 • A Csepeli Utánpótlás Sportegyesület március 16-ától 
az edzéseit felfüggesztette.
 • A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat területére 
egyesével engedik be a betegeket, akiket védőruhába 
öltözött dolgozók ellenőriznek. (Részletek a 8. oldalon) 
 • A szociális étkeztetés díjai nem változtak.   
Az önkormányzat intézménye, a HSZI továbbra is 
ugyanolyan áron biztosítja az étkeztetést.
 • A szociális lakbérek felülvizsgálatát felfüggesztették. 
Minden bérlő a jelenleg megállapított díjat fizeti   
a továbbiakban is.
 • Kilakoltatási moratórium lépett életbe,   
amely visszavonásig érvényes. 

Az ellenzék nem járult hozzá, 
így az Országgyűlés eluta-
sította a koronavírus elleni 
védekezésről szóló törvény-
javaslat házszabálytól elté-
rő tárgyalását március 
23-án. Az előterjesztést 
sürgősséggel, legkoráb-
ban hat nap múlva fo-
gadhatja el a Ház.

A kormány március 11-
én 15 órától hirdetett 
a koronavírus-járvány 
miatt veszélyhelyzetet 
az ország egész terü-
letére. Az alaptörvény 
szerint a kormány ve-
szélyhelyzetről szóló 
rendelete tizenöt na-
pig marad hatályban, 
kivéve, ha a kormány 

– az Országgyűlés felhatal-
mazása alapján – a rendelet 
hatályát meghosszabbítja. 
A koronavírus elleni véde-
kezésről szóló törvényja-

vaslatot a kormány nevében 
Varga Judit igazságügyi mi-
niszter nyújtotta be március 
20-án az Országgyűlésnek. 
A kétharmados támogatást 

igénylő előterjesztés lehető-
vé tenné, hogy a kormány 
megtehessen minden olyan 
intézkedést, és megalkothas-
son minden olyan normatív 

rendelkezést, amely 
a koronavírus-járvány-
nyal összefüggésben 
az állampolgárok élet-, 
egészség-, személyi, va-
gyon- és jogbiztonságá-
nak, valamint a nemzet-
gazdaság stabilitásának 
garantálása érdekében 
szükséges.

A javaslat szigorítaná a 
büntető törvénykönyv-
ben a karantén megsze-
gésére és a rémhírek 
terjesztésére vonatkozó 
szabályokat is.

Csúszik a koronavírus-törvény elfogadása,
az ellenzék nemmel szavazott

fotó: MTI
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Polgármesteri hivatal: 
megváltozott 
az ügyfélfogadás rendje

Magyarország Kormánya a 41/2020. 
(III. 11.) rendeletében az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó hu-
mánjárvány következményeinek el-
hárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének meg-
óvása érdekében Magyarország 
egész területére 2020. március 11-
én veszélyhelyzetet hirdetett ki.

2020. március 23. napjától az alábbi 
intézkedések lépnek életbe:

 •  A polgármesteri hivatalban a sze-
mélyes ügyfélfogadás határozat-
lan ideig szünetel.
 • Az Anyakönyvi Irodában és a 
Hagyatéki Csoportnál az ügyin-
tézés halaszthatatlan, személyes 
megjelenést igénylő ügyekben – 
magasabb szintű jogszabály el-
lenkező rendelkezéséig –, csak 
hétfői napokon 13.30–17.30 
óráig a Petz Ferenc utca 1–3. 
szám alatti ügyfélszolgálati iro-
dában biztosított. Személyes 
ügyintézés előtt egyeztessenek 
az ügyintézővel a következő te-
lefonszámokon: 06-70/797-3547
és 06-70/797-3548. Az ügyfél-
szolgálati irodában maximum öt 
fő együttes jelenlétére van lehe-
tőség.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy hi-
vatali ügyeiket elektronikusan intéz-
zék, kapcsolattartásra, tájékoztatás 
kérésére kizárólag a telefonos, illet-
ve az elektronikus megkeresés lehe-
tőségével éljenek. 

A rendelkezések visszavonásig ér-
vényesek. Együttműködésüket és 
megértésüket köszönjük!

Elérhetőségek:
• elektronikus úton: 
(ügyfélkapun, cégkapun keresztül) 
KRID azonosító: 101112735  
• e-mailben: 
adóügyi iroda: 
adougy@budapest21.hu
hagyatéki csoport: 
hagyatekiugyek@budapest21.hu.
családtámogatási iroda: 
csaladtamogatas@budapest21.hu
anyakönyvi csoport: 
anyakonyv@budapest21.hu

KCR csoport: 
kcr@budapest21.hu
főépítészi iroda: 
foepitesz@budapest21.hu
városrendezésI iroda: 
varosrendezesiiroda@budapest21.hu 
(környezetvédelem, utak, közterü-
let-használat)
intézményfelügyeleti ágazat: 
intezmenyfelugy@budapest21.hu 
jogi csoport (társasházak): 
jegyzo@budapest21.hu
kereskedelemi csoport: 
kereskedelem@budapest21.hu
birtokvédelem:
birtokvedelem@budapest21.hu
• postai úton:
1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
• telefonon: 06-1/427-6100 
(központi telefonszám)

Borbély Lénárd polgármester s.k.
Szeles Gábor jegyző s.k.

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Tisztelt olvasóink!

Már az előző újság megjelenéskor 
is szembesültünk azzal, hogy mire 
a lap kikerült a nyomdából, sok 
minden megváltozott. Elmaradtak 
meghirdetett programok, változtak 
a nyitvatartások. Azóta pedig még 
jobban felgyorsultak az események: 

ami ma még aktuális, másnapra 
már tárgytalanná válhat. 

Igyekeztünk összeszedni önöknek 
azokat a legfontosabb tudnivalókat, 
amik valószínűleg érvényben ma-
radnak egy ideig. Ennek ellenére 
mindenkinek azt tanácsoljuk, köves-
se Borbély Lénárd polgármester, il-

letve a Csepeli Hírmondó közösségi 
oldalát, valamint a csepel.hu oldalt, 
mert a legfrissebb információkat itt 
tesszük, teszik közzé.  

Megértésüket köszönjük. Vigyázzanak
magukra, vigyázzanak egymásra!

A szerkesztőség

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA

A koronavírus-veszélyhelyzetre tekintettel  Csepel Önkormányzata  
minden 70. életévét betöltött kerületi lakónak segítséget  kínál, 
aki másként az ellátását nem tudja megszervezni, gyógyszereit nem 
tudja beszerezni.

Az önkormányzati segítség igénybevételét azon idősek számára tud-
juk biztosítani, akik önként vállalják, hogy – saját egészségük érdeké-
ben és  járványügyi okokból – nem hagyják el otthonukat, és akiknek 
a családon belül nem megoldott a támogatása.

MARADJANAK OTTHON!
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

AZ ÉRINTETTEK AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON 
JELEZHETIK, HOGY IGÉNYBE VENNÉK 
CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK SEGÍTSÉGÉT:

MUNKAIDŐBEN: 1/425 2408 
FOLYAMATOSAN HÍVHATÓ: 70/458- 6102 
KRÍZISTELEFONSZÁM: 20/518- 9150

TISZTELT CSEPELI
70 ÉV FELETTIEK!

fotó: Tóth B
eáta
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A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat a 
koronavírus miatti rendkívüli helyzet-
ben változásokat vezetett be. 

A rendelkezés szerint a 65 év feletti or-
vosokra kiemelt figyelmet kell fordíta-
ni, ez azt jelenti, hogy betegekkel nem 
találkozhatnak. A Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat és az egészségügyi 
szolgáltatás tekintetében a gyógy-
torna, fizikoterápia és a gyógymasz-
százs szolgáltatások, ellátások március 
16-ától szünetelnek. A fogászatokon 
kizárólag sürgősségi eseteket fogad-
nak. A gasztroenterológia azért szü-
netel, mert ott nincs 65 év alatti szak-
orvos a kerületben. A terhesgondozás 
korlátozottan, de működik tovább.

A védőnői szolgálat telefonon elérhe-
tő, a védőnők az újszülött csecsemők-
höz ki fognak látogatni. Az iskolai 
védőnőket átirányították a gyerekorvo-
sok mellé, a gyerekeknek és a várandós 
anyáknak külön helyiség áll rendelke-
zésre vérvételre, koronavírus-gyanú 

esetén pedig két elkülönítő szobát is 
kialakítottak. Továbbra is működik 
viszont a sebészet, traumatológia, a 

kardiológia, az onkológia, az endok-
rinológia, fül-orr-gégészet és az orvosi 
ügyelet. A bőrgyógyászat és a reuma-
tológia korlátozottan működik. 

Az előjegyzéssel működő szakren-
delések betegeit az időpont előtti 
napokban telefonon a szakrendelés 
munkatársai megkeresik, amennyiben 
elkerülhető a páciens személyes meg-
jelenése, az előjegyzett időpontot le-
mondjuk. A betegekkel szakorvosaink 
telefonon konzultálnak a teendőkről, 
illetve E-receptet írnak fel. Amennyi-
ben mindenképpen szükséges a beteg 
rendelésen történő megjelenése, úgy 
szakorvosaink fogadják őt.

A rendeléssel kapcsolatban nap-
rakész információkat a Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálat honlapján, 
a www.tiesz.hu oldalon lehet elérni.

Amennyiben problémájával kap-
csolatban az előbbiekben nem talált 
megfelelő információt, kérjük, hogy 
az iroda@csepelesz.hu e-mail címen, 
illetve telefonszámainkon szívesked-
jen érdeklődni:
Titkárság telefonszáma: 06-1/427-5171
Telefonközpont: 06-1/427-5100

EGÉSZSÉGÜGY

Változások 
a szakrendelőben

Amit a közétkeztetésről tudni kell

A kialakult veszélyhelyzetben a csepeli önkormányzat to-
vábbra is biztosítja a kerületben a napi egyszeri meleg ét-
kezést. A csepeli bölcsődések, óvodások, iskolások a szá-
mukra biztosított ételt – amennyiben nem tudják otthon 
megoldani és az elrendelt rendkívüli szünet alatt igénylik 
– március 24-től a Cseperedő Bölcsődében (Karácsony 
Sándor u. 17.) vehetik át délelőtt 11.30 és 14.00 óra kö-
zött. Az ételátvétel meghatalmazás útján is történhet. 
Kérem, hogy ételhordót mindenki hozzon magával!

A rendeléseket a megszokottól eltérően heti rendsze-
rességgel kell bejelenteni. Igényüket az alábbi elérhe-
tőségeken jelezzék:
Bölcsődék: etkeztetes@hszi21.hu, valamint 
munkaidőben a 06-70/458-6104-es telefonszámon
Óvodák: ovoda.etkezes@csepelgszi.hu, valamint 
munkaidőben a 06-70/458-6099-es telefonszámon
Iskolák: iskola.etkezes@csepelgszi.hu, valamint 
munkaidőben a 06-20/264-3767-es telefonszámon

A bölcsődei, óvodai, illetve az iskolai ügyeletben törté-
nő étkeztetés továbbra is a megszokott módon, a kijelölt 
intézményben zajlik. Nyomatékosan arra kérek minden 
szülőt, hogy a közétkeztetésre a kialakult járványügyi 
helyzetre tekintettel kizárólag indokolt esetben jelent-
kezzen, amennyiben valóban nem tudják megoldani az 
otthoni ellátást. Az indokolatlan igénylésekkel és így az 
emberi találkozások számának növekedésével ne so-
dorjunk veszélybe másokat. Amennyiben tehetik, ma-
radjanak otthon, vigyázzanak magukra és egymásra!

Borbély Lénárd polgármester

Összevont ügyelet

Az iskolákhoz hasonlóan az önkormányzati óvodák és 
bölcsődék is bezártak. A rendkívüli szünet alatt – a nyári 
szünethez hasonlóan – összevont ügyeleti rendszer mű-
ködik a Csodakút tagóvodában (II. Rákóczi F. út 110.). 
Lapzártánk idején 14 óvodás és 2 bölcsődés szülei vet-
ték igénybe az ügyeletet. 

 • A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda igazgatóságának elérhetőségei:       
telefon: 06-1/211-3341, e-mail: ovodavezetes@csepelgszi.hu

 • A Dél-Pesti Tankerületi Központ elérhetőségei: telefon: 06-1/795-8211, e-mail: delpest@kk.gov.hu

Új eszközök  

Ahogy arról már korábban beszá-
moltunk, a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat 64 millió forintos támoga-
tást kapott az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központtól (ÁEEK). A rendel-
kezésre álló összeget a tüdőgondozó 
akadálymentesítésére, valamint új 
orvosi eszközök, műszerek beszer-
zésére fordítja a rendelőintézet. A 
napokban sorra érkeztek az új mű-
szerek – mondta el lapunknak dr. 

Dobák András főigazgató. „A szak-
rendelő egy új gasztroszkóppal és 
egy műszer-sterilizáló eszközzel bő-
vült. Ugyanakkor a kardiológiára egy 
olyan laborautomatát is vásároltunk, 
mellyel a mélyvénás trombózis húsz 
perc alatt kimutatható, laboratóriu-
munk, pedig egy új centrifugát is ka-
pott. A beszerzések folytatódnak. Bár 
a koronavírus miatt jelenleg a sürgős-
ségi eseteket látjuk el, így sajnos nem 
tudjuk valamennyi műszert kihasznál-
ni” – tette hozzá.

Az intézmény bejáratánál a belépő 
személyek testhőmérsékletét megmérik

AKTUÁLIS

fotó: pixabay
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Csepeli Piac: 
új rend 
lépett életbe
A koronavírus miatti veszélyhelyzetre, 
a várható csoportos megbetegedésekre, 
valamint az idős csepeli polgáraink vé-
delme érdekében a Csepeli Piacon már-
cius 21-én (szombaton) új rend lépett 
életbe. A beléptetést biztonsági őrök fel-
ügyelték: egy időben 99 vásárlónál nem 
lehetett több a piac területén. A SPAR 
felőli parkoló le volt zárva, hogy a ve-
vők egymástól kellő távolságban vá-
rakozhassanak a beengedésig. Minden 
rendben, zökkenőmentesen zajlott. 

Amíg a helyzet megengedi a piacra 
való belépés a fentiekkel megegye-
zően zajlik.

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Adófizetés 
elektronikusan
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 
Adóügyi Irodánkon bevezetésre 
került az elektronikus fizetési és 
elszámolási rendszer, melynek kö-
vetkeztében lehetővé vált az adók, 
díjak, illetékek elektronikus úton 
történő befizetése. 

A https://e-onkormanyzat.gov.hu 
oldalra kattintva az ügyfél a kivá-
lasztott önkormányzathoz tartozó 
adó-, díj- és illetékfizetési kötelezett-
ségét (pl. gépjárműadó, telekadó, 
építményadó) elektronikus úton tel-
jesítheti, az interneten keresztüli 
bankkártyás fizetés segítségével. 

Az Elektronikus Fizetési szolgálta-
tás igénybevételéhez KAÜ bejelent-
kezés (pl. ügyfélkapus azonosító) 

szükséges, és egy tranzakcióval 
akár több adószámlán fennálló tar-
tozás is befizethető.
Dr. Szeles Gábor sk.

Kormányhivatal
A kerületi kormányhivatal korlátozottan, csak fontos 
és sürgős ügyekben jár el. A lejárt személyi okmányok 
automatikusan a veszélyhelyzet végéig érvényben ma-

radnak. Az ügyfélkapus regisztrációt továbbra is csak 
személyesen lehet elvégezni.

További információk a 1818-as telefonszámon, vala-
mint a kormanyhivatal.hu/budapest oldalon.

A koronavírussal kapcsolatban friss információkat 
www.koronavirus.gov.hu oldalon találnak.

fotó: Tóth B
eáta

fotó: pixabay
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Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfor-
dulóján megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát a Görgey Ar-
túr téren. A csepeli önkormányzat nevében Borbély Lénárd 
polgármester, Ábel Attila, Morovik Attila és Pákozdi József 
alpolgármesterek, valamint Szeles Gábor jegyző helyezett el 
koszorút. A pártok, illetve helyi szervezetek részéről a Buc-
kai Szövetség, a Demokratikus Koalíció, Fidesz-KDNP, az 
LMP, a Momentum, valamint a nemzetiségi önkormányza-
tok képviselői koszorúztak. A koronavírus-járványra való te-
kintettel a résztvevők egymástól biztonsági távolságot tartva 
hangosítás nélkül hallgatták meg, illetve énekelték el közö-
sen a Himnuszt. 

A polgármesteri hivatalban adták át a Csepel Szolgálatá-
ért Díjat azoknak, akik jelentős mértékben hozzájárultak 
Csepel fejlődéséhez, az intézmények magas színvonalú 
működtetéséhez. 

Az idei díjazottak
Dr. Babics Sarolta, a Csepeli 
Nyugdíjas Közösségi Ház ve-
zetőjeként egy valódi „intéz-
mény” az intézményen belül. 
„A polgármester úr minden 
alkalommal elismerését fejez-
te ki a közösségi házban folyó 
munkáért, ennek ellenére nagy 
meglepetés volt, hogy ilyen 
megtisztelő  kitüntetésre ja-
vasoltak. E mögött ott látom 
munkatársaimat: Szaniszló Piroskát, Varga Évát és 
Potyondi Pált. Az elmúlt öt év mozgalmas volt. Először 
is ki kellett találnunk, hogy fér el a legtöbb ember ebben 
a viszonylag kis alapterületű épületben. Telt ház esetén 
közel száz embert ültetünk le. Másodszor olyan prog-
ram összeállítását kell kialakítanunk, hogy a különféle 
érdeklődésű emberek is megtalálják a kedvükre valót. 
Egy dologra különösen büszke vagyok: a nyugdíjasok 
érdeklődésére a nyelvtanulás iránt. Keddenként 10 
órától este 6 óráig angol tanórákra járnak kezdőtől a 
haladóig. A műsoraink látogatottsági száma magáért 
beszél: ez évente elérte a 22 ezer főt. Szeretném azokat 
a nyugdíjasokat is itt látni,  akik a történelem és a gaz-
dasági ismeretek iránt érdeklődnek, miközben tovább 
folytatjuk a jól bevált programjainkat.”

Hermann-né Laboncz Etelka
1981 óta él és dolgozik a ke-
rületben. Elhivatott óvoda-

pedagógusként végzi a munkáját a 
csepeli családok óvodás korú gyer-
mekeinek neveléséért, fejlesztéséért. 
„Megtisztelve éreztem magam, mikor 
értesültem a díjról. Pályafutásom 
alatt mindig a gyermekek érdekeit, 
képességeik legoptimálisabb kibon-
takoztatását tartottam szem előtt. Ál-
landóan képeztem magam, hogy az új 
kihívásoknak megfeleljek. Köszönöm a csepeli embereknek, 
családoknak, munkatársaimnak, vezetőimnek, családomnak, 
hogy támogattak munkámban. Büszke vagyok arra, hogy kö-
zel negyven évig a csepeli óvodásokat nevelhettem, akikre a 
mai napig szeretettel gondolok. Nyugdíjba vonulásom miatt 
a negyvenéves szakmai munkám lassan lezárul, de az elválás 
nagyon nehéz. Amennyiben lehetőségem lesz rá, szeretném az 
intézményvezetés munkáját támogatni.”  

ÜNNEPÜNNEP

Rohoska Zoltán elektronikai mű-
szerészi szakképesítését 1976-ban 
szerezte. 1982-től az egészségügy 
területén végzi munkáját orvosi mű-
szerészként. Immár 33 éve a csepe-
li egészségügy területén dolgozik. 
„Nagyon jól esett, hogy gondoltak 
rám a díj odaítélésekor, ami nagyon 
meglepett. Akik így döntöttek, bizto-
san megfontolták, miért rám esett a 
választás. Végeredményben azt csi-
náltam, ami a feladatom lassan 34 
éve. A munkám az, hogy a betegellátásra szolgáló eszközök 
és műszerek mindig a megfelelő állapotban legyenek, s ha 
szükséges, mielőbb, vagy akár azonnal megjavítsam őket. Az 
a filozófiám, hogy az elromlott berendezéseket és műszere-
ket lehetőleg ne dobjuk ki, hanem javítsuk meg. A tapaszta-
latom az, hogy a régebben gyártott berendezéseket könnyebb 
megjavítani, mint az újonnan készülteket. A mostaniakat úgy 
gyártják, hogy egy ideig jól működjenek, aztán hiba esetén 
nehezen, vagy egyáltalán nem lehet őket megjavítani. Az ügy-
fél így viszont arra kényszerül, hogy a hibás terméket kidobja, 
és újat vásároljon, amit helytelen dolognak tartok. Szép em-
lékekkel gondolok vissza az eltelt évtizedekre, szeptemberben 
pedig nyugdíjba megyek.” 

Samu Ferenc 1957-ben bekapcsoló- 
dott az Ipari Tanulók Repülő és Ejtő-
ernyős Klubjánál folyó sorköteles ej-
tőernyős előképzésbe. Ezzel vette 
kezdetét a csaknem harminc évig tar-
tó rendkívül sikeres ejtőernyős spor-
tolói és sportvezetői pályafutása. Ne-
véhez fűződik az ezerméteres célba 
ugrás máig érvényes magyar rekord-
ja, amely egyben világcsúcs-beállí-
tás is. „A 83. évemben járok, és nagy 
örömmel fogadtam a díjat. 1967-ben 
költöztem Csepelre, és igazoltam át a Csepeli Repülő- és Ejtő-
ernyős Klubba. A hatvanas években három alkalommal lettem 
magyar bajnok. Ekkor állítottam fel a világrekordot is, amelyet 
azóta mások is beállítottak, de megdönteni nem lehetett, mert 
egy előre meghatározott helyen centiméterre pontosan értem 
célba. A nemzeti válogatott edzője voltam 1967 és 1982 között, 
legalább harmincezer növendékem volt. Az ejtőernyőzés sokat 
fejlődött az utóbbi évtizedekben. A mai siklóernyőket oda lehet 
lebegtetni, ahová akarom. Utoljára 2000-ben ugrottam, mert le- 
járt az orvosi engedélyem. Nyugdíjasként továbbra is oktatok 
közlekedési és műszaki ismereteket, gépjármű-vezetési elméletet.” 

Dr. Vincze Anikó hét éve a közigaz-
gatás különböző területein szerzett 
igazgatási és vezetői tapasztalat 
birtokában kapott Budapest Csepel 
Önkormányzata polgármesteri hiva-
talában aljegyzői, azaz hivatalveze-
tő-helyettesi megbízást. „A polgármes-
teri hivatalban ellátott munkaköröm 
szerint elsődlegesen én készítem és 
véleményezem a képviselő-testületi 
előterjesztéseket, de ritkán vagyok 
annak szereplője. A díjra való előter-
jesztés teljesen váratlanul ért, mivel kollégáim gondoskodtak 
róla, hogy a javaslatot előzetesen ne ismerhessem meg. Nagy 
megbecsülésnek érzem, hogy tagja lehetek a díjazottak kö-
rének, ezúton is köszönöm! A hivatal helyettes vezetőjeként 
a jegyző úrral és a kollégákkal együtt sok kihívásnak kellett 
megfelelnünk, a napi ügyek intézése mellett választásokat, 
népszavazást bonyolítottunk le, sok jogszabályi változáshoz 
kellett rövid határidővel igazodnunk, összességében úgy ér-
zem, sikerrel küzdöttük le az akadályokat. Szeretem a munká-
mat, abban mindig is a közösség, a csepeliek érdekét fogom 
szem előtt tartani. Most azonban mégis elsődlegesen egy új 
»munkakörre«, az anyai szerepre készülök.” 

Virág Ágnes 1981. augusztus 1-jén 
kezdett el dolgozni a kerületünkben 
kisgyermeknevelőként, immár majd-
nem negyven éve. „Nagy meglepe-
tésként ért, hogy a díjazottak között 
lehetek. 1981-ben az egészségügyi 
tanulmányaim befejeztével választot-
tam a kisgyermeknevelő pályát. Ak-
kor még 15 bölcsődében fogadtuk a 
gyerekeket. A kilencvenes évek elején 
a születések száma csökkent, ezért ke-
vesebb bölcsődei férőhelyre volt szük-
ség. Ekkor már csak négy bölcsőde maradt a kerületben. Nehéz 
időszak volt, de ezt az időszakot is átvészeltük. Ekkor már az 
Űrhajós utcában dolgoztam, majd onnan kerültem a jelenlegi 
intézménybe, az Aprók Kertje bölcsődébe. Pályám során több-
ször előfordult, hogy a szárnyaim alól kirepült gyerekek gyer-
mekeit is gondozhattam, nevelhettem. Az elmúlt tíz évben a 
bölcsőde részlegvezetői feladatait látom el. Próbálom a legjobb 
szakmai tudásommal ellátni munkámat, támogatni, kitartásra 
biztatni kollégáimat. Hálás vagyok vezetőimnek, kollégáimnak, 
akiknek sok éven keresztül munkatársa lehettem, hiszen az ő 
támogatásuk, biztatásuk is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 
rám bízott feladatokat eredményesen végezzem.” • Cs. A.

Az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra emlékeztek

Koszorúzás, kitüntések

fotó: Tóth Beáta
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A Magyar Országgyűlés 2007-ben az 
ezeréves közös történelemre, a két nép 
barátságára és együttműködésére te-
kintettel március 23-át a magyar–len-
gyel barátság napjává nyilvánította.

2020-ban Csepelt érte a megtiszteltetés, 
hogy házigazdái legyünk a Magyar–
Lengyel Barátság Hete programsoro-
zatnak, azonban a koronavírus okoz-
ta rendkívüli helyzet következtében 
mindez meghiúsult. A színes kulturá-
lis, gasztronómiai, sport- és történelmi 

visszatekintéssel gazdagított prog-
ramokkal egész Lengyelországot 
szerettük volna lélekben vendégül 
látni, és egyúttal a csepeli és buda-
pesti polgárok számára is bemutat-
tuk volna a két nép történelmi barát-
ságát, valamint a lengyel kulturális 
értékeket.

Március 23-án Borbély Lénárd pol-
gármester és Ábel Attila alpolgár-
mester jelképesen megemlékezett a 
két nép ezeréves barátságáról.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

A járványhelyzetben sem 
állt meg a munka, foly-
tatódnak a kerületben az 
útépítések. A kormány és 
a kerület összefogásával 
megvalósuló beruházá-
sok jelenleg a Csáklya, a 

Gyöngyvirágos, a Lankás, 
a Méter, a Matróz, a Pik-
kely, a Szúnyog és a Feny-
ves utcában zajlanak. 

Hamarosan további utcák 
következnek.

A Föld órája elnevezésű kezdeménye-
zés 2006-ban indult Ausztráliából. Az 
esemény keretében a szervezők arra 
kérték a háztartásokat és vállalkozá-
sokat, hogy kapcsolják le/ki egy órára 
a nem létfontosságú világításukat és 
elektromos berendezéseiket. Magyar-
országon 2008 óta tarják a Föld óráját: 
minden évben március utolsó szombat-
ján, 20.30 és 21.30 között kapcsolják le 
világítást és elektromos berendezései-
ket az akcióhoz csatlakozók. 

2018-ban Budapesten 260 épület és 
objektum díszvilágítását kapcsolták 
le egy órára, évről évre pedig egyre 
több magánszemély is csatlakozik az 
eseményhez. S hogy miért fontos ez?  
Csak egy példa: ha ma Magyarorszá-
gon, csak az E.ON ellátási területén te-

vékenykedő cégek és háztartások csat-
lakoznának az eseményhez, egy óra 
leforgása alatt nagyjából 1260 tonna 
szén-dioxid-kibocsátást lehetne elke-
rülni, a megspórolt energia pedig két 
kórház teljes áramellátását fedezné egy 
éven keresztül.

A rendezvényt idén március 28-án ren-
dezik meg. 

A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037    
azonosítószámú, „Klímastratégia kidolgozá-
sa és klímatudatosságot erősítő szemlélet-
formálás Csepelen” című projekt keretében 
valósul meg.

Egy óra pihenő 
a Földnek

Kohéziós Alap

Ezeréves barátság

Folynak az útépítések

Életének 95. évében elhunyt 
Benedek Ferenc öttusa mes-
teredző, szakíró, a magyar 
öttusa válogatott egykori 
szövetségi kapitánya, szá-
mos nemzetközi hírű öttusá-
zó trénere, a Csepel SC öttu-
sa szakosztályának egykori 
vezetője. Leghíresebb tanít-
ványai közé tartozott Balczó 
András sokszoros olimpiai 
és világbajnok, Németh Fe-
renc olimpiai bajnok, Vil-
lányi Zsigmond, Maracskó 
Tibor, Dobi Lajos, Pajor Gá-
bor öttusázók. Számos díja 
és elismerése mellett Csepel 
díszpolgára lett 2014-ben.  

A Csepeli MTK-ban, illetve 
a Budapesti Munkaerő-tar-
talékok SE csapatának öttu-
sázójaként háromszor nyert 
csapatbajnokságot 1946-tól. 
Leginkább azonban edzőként 
lett híres. A Csepel SC öttusa 
szakosztályának 1953-tól lett 
az edzője. A magyar öttu-
sasport nemzetközi felemel-
kedése nagyban köszönhető 
Benedek Ferenc újító edzés-
módszereinek. Maximalista 
lévén versenyzőitől mindig a 
legjobb eredményt követelte 
meg. Tanítványai pedig hall-

gattak rá, mert jó példával 
járt elöl a közös munkában. 
A családja hozta létre 2013-
ban a Benedek Ferenc-díjat, 
amelyet éveként adnak át egy 
kiváló csepeli öttusázónak. 
Benedek Ferenc legutóbb 
február 10-én vett részt a 
Csepel Öttusa VSE hagyo-
mányos évnyitó ünnepségén. 
A csepeli évindítót mindig 
Benedek Ferenc születés-
napján rendezik meg a mes-
teredző iránti tiszteletből. 

Dobi Lajos, aki a Csepelben 
öttusázott, és később világ-
bajnoki ezüstérmes lett, így 
emlékezett Benedek Ferenc-
re lapunk kérésére: „Feri bá-
csi nekünk a második apánk 
volt, és úgy kezelt minket, 
mintha mi a gyerekei lennénk. 
A vele egykorúak pedig Blö-
kinek hívták, mert egyből ug-
rott, ha valami nem tetszett 
neki. Tele volt szeretettel, de 
kihajtotta belőlünk a szuszt 
is, hogy a legjobbak legyünk. 
Az volt a jelszava, hogy tehet-
ség, szorgalom, vasakarat. Én 
1968-ban kezdtem öttusázni, 
naponta két-három, havonta 
nyolcvan edzésünk volt. Reg-
gel hatkor a Császár uszo-

dában kezdtünk, utána isko-
la, délután lövészet, vívás. A 
Nemzeti Lovardában lovagol-
tunk, a Margitszigeten vagy 
fent a hegyen pedig futottunk 
tíz-tizenkét kilométert. Meg-
tette, hogy a Császár uszoda 
medencéjébe bedobott pén-
zeket, azokat kellett kihalász-
nunk. Télen félméteres hóban 
futottunk kilométereket. Meg-
követelte és számonkérte a 
munkát. Edzésnaplót kellett 
vezetnünk, amelyet ellenőr-
zött, és megjegyzésekkel látott 
el. Minden részletre odafi-
gyelt. Akkor korosztályonként 
20-25 versenyzője volt, de 
neki valamennyi tanítványá-

ra külön-külön gondja volt. 
A hetvenes években szokás 
volt, hogy december 31-én, 
Szilveszter napján versenyt 
rendezett, hogy sporteredmé-
nyekben gazdag újévet kíván-
jon. A verseny reggel nyolctól 
délig tartott: úsztunk és 10-12 
kilométert futottunk, utána 
eredményhirdetés. Vitt előre, 
hajtott, sarkallt, és büszke volt 
az eredményeinkre. Sokunk 
szegény családból szárma-
zott, és örültünk a jutalomnak, 
amelyeket a sikerért kaptunk: 
egy jó minőségű fürdőgatyát, 
vívócipőt. Feri bácsi életének 
utolsó pillanatáig jó erőnek 
örvendett, fantasztikus tartá-
sú, kiváló ember volt.”

Benedek Ferencet Csepel 
önkormányzata saját halott-
jának tekinti. • Cs. A.

Búcsúzunk Benedek Ferenc 
öttusa mesteredzőtől

„James Fenimore Cooper óta könnyű a fiatal Unkasz-
ra utalni, ha az ember igaz könnyeket akar az emberek 
szemébe csalni. Ráadásul én nem is egy, hanem mind-
járt két fiatal mohikánra gondolok, jóllehet mindketten 
elmúltak már kilencvenévesek, és egyikük Benedek Fe-
renc, a minap adta vissza lelkét a teremtőjének, életé-
nek 95. évében. És amiért a könnyeink előtörnek: nincs 
még egy testvérpár, amelyik annyit tett 
a magyar öttusasportért, mint ők ketten,
Benedek Ferenc és Benedek Gábor” – rész-
let az Origó nekrológjából. Teljes cikk:

fotó: Verm
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A Csepeli Munkásotthon 1920. már-
cius 14-én ünnepélyes keretek között 
nyitotta meg kapuit. Az épület az 
elmúlt száz évben jelentős szerepet 
töltött be Csepel kulturális életében.  
A centenáriumi évfordulóra terve-
zett ünnepi programokat a koronaví-
rus-járvány miatt nem lehetett meg-
tartani. A jeles évforduló alkalmából 
csak szűk körben köszöntötték szü-
letésnapján az intézményt, és meg-
nyitották a „100 év nem csak képek-
ben…” című kiállítást. A jubileumi 
tárlat dokumentumait Nagy József 
és Szegedi Péter állították össze. 

A kiállítás archív képekkel, kronoló-
giai sorrendben egészen napjainkig 
mutatja be a kulturális élet virágzását. 
Az otthonban mozi- 
és színházelőadások 
voltak, táncestélye-
ket tartottak, ének-
karok működtek, 
magyarnóta-esteket 
szerveztek, 1970-től 
bővült a könyvtár 
tevékenysége, bein-
dult például a fotó- 
és képzőművészeti 
kör, a csillagászkör, 
a művészi torna, 
nyelvtanfolyamok és 
szabás-varrás tanfo-
lyam. • A.Zs.

Akrobatikus rock 
and roll: nagyszerű 
eredmények
Budapest Bajnoksággal kezdődött el az 
akrobatikus rock and roll versenyidény 
március 8-án. Az Island Rock Csepel 
táncosai kiemelkedő eredményeket ér-
tek el: ezek alapján indulási jogot sze-
reztek az országos versenyekre is.

Első helyezést és ezzel kategóriájában 
Budapest bajnoki címet szerzett há-

rom formációnk: a Mazsik, a Pandora 
és a Party Team. Második a Step up!, 
harmadik a Nagy Balázs–Pintér La-
ura páros lett. Tardosi Zétény–Nagy-
Végvári Lilien 6., Magyar Bendegúz–
Harza Viktória kategóriájukban a 11. 
helyen fejezték be a versenyt. Edzőik: 
Tramontini Bianka, Tramontini Péter, 
Viszlai Emese.
 
Március 23-ától elkezdtük online edzé-
seinket: szinte valamennyi tanítványunk 
rendszeresen fog velünk együtt mo-
zogni. • Tramontini Péter egyesületi elnök

Százéves a Csepeli Munkásotthon
Saufner János vendéglője  

A csepeli munkások 1915-ben vásárolták meg munkásotthon céljára Saufner 
János vendéglőjét. A kibontakozó pezsgő kulturális és szakszervezeti élet mi-
att az épület szűknek bizonyult, és már a háborús években megkezdődött kibő-
vítése. Az építkezést a Csepeli Munkásotthon Szövetkezet tagjai mellett Weiss 
Manfréd és a Nemzeti Tanács is támogatta. 

Az épület terveit Diebold Herman csepeli születésű építész készítette, a kivi-
telezéssel Bocsák János pesterzsébeti építőmestert bízták meg. A munkálatok 
gyorsításához számos önkéntes járult hozzá. A csepeli közönség 1920 tavaszán 
vehette birtokba az épületet, amelyről Perényi József Csepel című monográfiá-
jában így írt 1934-ben: „Maga az otthon épülete ‒ mi a fentiekből következtethető 
is ‒ , két részre oszlik: a régire és az ujra. A régi földszintes épület az igazgató és 
gondnoki lakást, irodákat, igazgatói szobát, söntést s egy nagyobb termet foglal 
magában. Az uj épület tulajdonképpen szinház, de táncterem céljaira is haszná-
latos. Egy nagy terme van, mely a földszinten az előcsarnokkal a ruhatár- és a 
pénztárfülkékkel kapcsolatos. Az emeleten erkély és karzat, valamint vetitőház, 

2‒3 kisebb helyiség s egy 
nyiltterrasz van. A terem 
parkettázott, mennyezete 
pedig kazettákkal diszitett 
vasbeton dongaboltozat. 
A kazetták mindegyikében 
egy-egy égőtest van. Maga a 
terem aranyozott gipszmun-
kákkal diszitett. A szinpad 
nagy és jól felszerelt, mely 
alatt az öltözők nyertek el-
helyezést. Fütése központi 
melegvizfütés. A pincékben a 
kazánház, egy gépház és tü-
zelőanyagraktár van.”A Munkásotthon szecessziós stílusú 

színháztermét Maróti Géza képei díszítik

Tavaly decemberben az év iskola-
rendőre lett Kosztyú László ren-
dőr zászlós, akit legjobban talán a 
csepeli iskolások ismernek, akik-
nek rendszeresen tart bűn- és bal-
eset-megelőzési előadásokat. Órái 
népszerűek, újabb és újabb iskolák-
ba hívják meg. A Kazinczy Ferenc Ál-
talános Iskola tiszteletbeli díszpolgá-
rává választotta elismerése jeléül. 

Tősgyökeres csepeli
Gyerekkora óta rendőr akart lenni, de a 
pedagógusi pálya is vonzotta: az iskolai 
munkájában most egyszerre gyakorol-
hatja a két hivatást. Tősgyökeres csepe-
li, aki kiválóan ismeri a kerületet. Ti-
zenhét éve rendőr. „Az egész családom 
csepeli, Csillagtelepen nőttem fel. Öten 
vagyunk testvérek, én vagyok a legidő-
sebb. Már fiatalon is erős volt bennem 
az igazságérzet, és az, hogy megvédjem 
a kisebbeket, gyengébbeket. Alapve-
tően ez vezetett a rendőri pályához. A 
Jedlik Ányos Gimnáziumban végeztem, 
majd rendőrnek tanultam. Először a 
Belvárosban szolgáltam hat évig, majd 
saját kérésemre helyeztek át Csepelre 
2009-ben. Visszavágytam, ez az ottho-
nom. Úgy ismerem a környéket, mint a 
tenyeremet. Körzeti megbízott lettem, 
Csepel belső területe tartozik hozzám: a 
piac, a Béke tér és környezete. Csökkent 
a bűnözések száma: a korábbi évekhez 
képest kevesebb a betörés, rablás, mini-

mális szintre esett vissza a gépko-
csi-feltörések száma. Ez a javulás 
több körülménynek köszönhető: 
szigorúbbak a törvények, jó a ren-
dőri csapat, több lett a sikeres elfo-
gás” – mondja.

Rendőr és pedagógus
Kosztyú László iskolarendőrként 
rendre járja az intézményeket, ahol 
szívesen fogadják a diákok, peda-
gógusok és a szülők. „Az iskola-
rendőri tevékenység több éve mű-
ködik. Hat általános iskola tartozik 
hozzám, ahol rendszeresen tartok 
előadásokat bűn- és balesetmegelő-
zési témákban. Szolgálati időmben 
szinte minden alkalommal kijárok 
az iskolákba, de szívesen mennék 
még gyakrabban, mert akkora rá 
az igény. Olykor szabadnapjaimban 
is elfogadom a meghívást, például 
óvodákba is elmegyek. Ilyenkor egy-
szerre lehetek rendőr és pedagógus. 
Legutóbb a szülőknek tartottam be-
mutatót, de érdeklődés mutatkozik a 
pedagógusok részéről is. A gyere-
kek figyelmét felhívom például arra, 
hogyan lehet megelőzni az áldozattá 
válást, szólok a droghasználat veszélyé-
ről, az internet esetében a zaklatásról, a 
pedofil bűnözésről, vagy arról, hogy nem 
szabad rágalmazó, becsületsértő meg-
jegyzéseket megjelentetni. A balesetek 
megelőzése terén különösen a gyalogo-

sok és a kerékpárosok helyes viselkedését 
emelem ki. A gyalogosnak a zebrán, és 
nem attól öt méterre szabad áthaladnia, 
a tilos jelzést figyelembe kell vennie. Ha 
bárki lelép az úttestre, alaposan körül 
kell néznie, és nem a mobilját nyomogat-
nia. A kerékpárosoknál az a fontos, hogy 
az autósok és a biciklizők kölcsönösen 
és jobban figyeljenek egymásra. Magam 
gyakran kerékpározom, és tapasztalom a 
figyelmetlenséget” – hangsúlyozza. 

Felelős viselkedés
Kosztyú László azt is elmondja, hogy 
még az iskolabezárás előtt a gyerekek 
körében aktuális téma volt a koronaví-
rus-járvány. „Beszéltem nekik arról, mit 
kell tenniük karanténba kerülés esetén, 
milyen szabályok vonatkozhatnak rájuk 
adott esetben. A felelős viselkedésre hí-
vom fel a figyelmüket. Azt látom, hogy 
nincs bennük pánik, de érdeklődéssel 
követik az eseményeket.” • Cs. A.

Az év iskolarendőre 

Kosztyú László

AKTUÁLIS ISKOLA
fotó: Tóth B

eáta

fotó: GM



18 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 19

A több évtizedes múltra visszatekin-
tő Csepel Lövész Egyletnek jelenleg 
mintegy ötven tagja van, köztük egy 
korosztályos válogatott versenyző, a 
17 éves Török Ferenc sportlövő. Az 
utóbbi időben több komoly verse-
nyen is kimagasló eredményeket ért 
el. Légfegyveres edzéseit a Béke téri 
sportpálya lövészeti termében, a tűz-
fegyveres gyakorlatokat az Örs vezér 
térhez közeli Nemzeti Lőtéren végzi. 
Edzője Deme Zoltán, aki a csepeli 
sportlövők tréningjeit irányítja. 

Cél: az olimpia
A magyar sport eredményességét mu-
tatja, hogy sportlövészetben is a világ 
élvonalához tartozunk néhány kiemel-
kedő versenyzőnk által. A ma is élő 
olimpiai bajnokaink a következők: dr. 
Hammerl László, aki Tokióban lett 
aranyérmes 1964-ban; Varga Károly 
Moszkvában lett első 1980-ban; Igaly 
Diána az athéni olimpián diadalmas-
kodott 2004-ben. Az idei tokiói olimpi-
ára négy versenyzőnk szerzett kvótát. 
A Csepelen élő Török Ferenc célja, 
hogy kijusson a Párizsban megrende-
zendő olimpiára 2024-ben. 

Tavaly márciusban a horvátországi 
Eszéken megrendezett Európa-baj-
nokság junior korcsoportjában egyéni 
hatodik, csapatban első lett. Október-
ben Budapest adott otthont az ifjúsági 
Európa-bajnokságnak, amelyen a ma-
gyar válogatott csapat tagjaként Tö-
rök Ferenc szintén aranyérmes lett a 
légfegyveres versenyszámban. A dön-
tőben a szerbeket győzték le. Decem-
berben a szlovákiai Nyitrán rendezték 
meg az Olimpiai Reménységek Verse-
nyét, amelyen Török Ferenc a kadett 
korosztályban első, a juniorok között 
pedig harmadik helyezést ért el. Idén 

februárban a lengyelországi 
Wrocławban versenyeztek a 
junior korosztályúak az Eu-
rópa-bajnokságon, amelyen 
a csepeli fiatalember egyé-
niben hatodik, csapatban 
első lett.  

Türelem, pontosság
Török Ferenc így emlék-
szik a kezdetekre: „Négy-öt  
éves lehetettem, amikor nagy- 
apámmal először lőttem lég-
puskával. Sörösdobozokat 
céloztunk meg a kertben. A 
döntő elhatározás tizenegy 
éves koromban ért, amikor 
a Kölcsey Ferenc Általános 
Iskolában családi napot ren-
deztek, s ennek keretében 
lézeres pisztollyal lőhettünk 
célba. Megtetszett a sportág, 
és rengeteg munkát fektettem 
abba, hogy elmondhassam: 
ma már sportlövő vagyok. 
Hetente négyszer van edzésem. A sport-
lövészethez nagy türelem, precizitás, 
kiváló koncentráció és kellő állóképes-
ség szükséges. Egy versenyen hetvenöt 
perc áll rendelkezésemre, hogy hatvan 
lövést leadjak tíz méter távolságból. Sok 
tapasztalat és az edzéseken begyakorolt 
formák kellenek ahhoz, hogy megtalál-
jam a legstabilabb testhelyzetet a lövés 
előtt, és egyidejűleg a fegyver se mozog-
jon a kezemben. Közben azonban a pul-
zusom emelkedhet, mert versenyzőként 
izgulok, de a nyugalmamat meg kell 
őrizni. A milliméter tizedrészén múlik, 
hogy milyen eredményt érek el a céltáb-
lán. A lövészet nem látványos sport, de 
kalandos, mert nem mindig sikerül úgy 
egy-egy lövés, ahogy szeretném. És a 
szerencse is számít. Nemrég új egyéni 
csúcsot értem el hatvan lövésből, amely 

bőven elegendő ahhoz, hogy a finálé-
ba kerüljek bármely neves világverse-
nyen… Akár az olimpián is.”

A lövészet költséges sport, mert egy 
elfogadható légfegyver egymillió, egy 
tűzfegyver másfél-két millió forintba 
kerül, melyhez a további elengedhe-
tetlen kiegészítők is nagyon drágák. A 
speciális, méretre szabott lövészruha ára 
félmillió forint. Török Ferenc a Magyar 
Sportlövők Szövetségétől kap fegyvert, 
de nincs szponzora, elkelne neki a támo-
gatás. A fiatalember közben a Neumann 
János Számítástechnikai Szakgimnázi-
umba jár, ahol ösztöndíjas a kiváló ta-
nulmányi eredményei miatt. Bár addig 
szeretné űzni a sportlövészetet, amíg 
kiöregszik belőle, civil foglalkozásként 
a programozást választaná. • Cs. A.

CIVIL ÉLET

Zárva vannak a könyvtárak

A koronavírus-vészhelyzetre való tekintettel, a főváros 
vezetésének döntése alapján, a FSZEK tagkönyvtárai 
2020. március 13-ától nem fogadnak olvasókat, ren-
dezvényeket nem tartanak.

A könyvtári tagságok, olvasójegyek, illetve a kiköl-
csönzött könyvek és egyéb dokumentumok lejárati 
idejét a könyvtár automatikusan meghosszabbítja. 
A szolgáltatások felfüggesztésének idejére késedelmi 
díjat nem számolnak fel. Az újranyitásig nem fogad-
nak előjegyzési kéréseket. Az intézkedések a helyzet-
től függően változhatnak. Minden fontos, aktuális in-
formáció a következő oldalon olvasható: fszek.hu. 

A hatályos rendelkezések szerint a Csepeli Mun-
kásotthon is zárva tart.

Megértésüket köszönjük. 

Kedves Olvasó! A koronavírus-járvány miatti jogsza-
bályoknak megfelelően lemondjuk az április 10-ére – 
nagypéntekre – tervezett ökumenikus alkalmunkat, 
amelyet az ÁMK Tornacsarnokban terveztünk megtar-
tani! Megértésüket köszönjük! Isten segítségében re-
ménykedve: az ökumenikus alkalom szervezői

EGYHÁZI ÉLET

Pészah
A zsidóság egyik legnagyobb ünnepe a Pészah, amely 
az Egyiptomból való kivonulásról emlékezik meg. A 
peszah szó és az ünnep maga arra utal, amikor az el-
sőszülötteket fenyegető csapás idején az Örökkévaló 
átugrotta a zsidók házait (2 Mózes 12:13). És arra emlé-
kezünk, hogy az Örökkévaló megkímélt minket ettől az 
utolsó  tizedik  csapástól. De ha jobban belegondolunk, 
ez a magyarázat tartalmaz azért két kirívó problémát. 
Először is azt, hogy Isten átugrik házakat. Ez önmagá-
ban eléggé ellentmond a róla alkotott felfogásunknak. 
Hiszen Ő képes akár egy időben csapással illetni annyi 
házat, amennyit csak akar. Annak nincs értelme, hogy 
egy határtalan erő házak fölött „ugrálgasson”. Az Örök-
kévaló nem  Superman, hogy levegőben repkedjen.

Másodszor: a házak átugrásának eseménye nem a leg-
fontosabb történése a kivonulás történetében. Miért 
neveznénk el egy ünnepet egyetlen csapás egyetlen 
részéről? És tegyük fel nyugodtan a kérdést? Mi van 
a másik kilenc csapással? Mi a helyzet „rabszolgaság-
ból szabadságba” jutás tényével? Vagy a Vörös-tenger 
kettéválásával? Azt gondolnánk, teljes joggal, hogy egy 
ünnepet a legfontosabb eseményéről kellene elnevez-
nünk. A válasz ezekre a kérdésekre egymás után fog-
ja megvilágítani a többi kérdésre a választ. Mikor az 
Örökkévaló megparancsolta az ajtófélfák megjelölését, 
arra utalt, hogy bizonyos értelemben mindenki kivétel 
nélkül megérdemelné az elsőszülötteket sújtó csapást 
éppúgy, mint az egyiptomiak. Az Örökkévaló kegyel-
me volt az, hogy ez másképpen történt. A másik, maga 
a kivonulás éjszakája volt. A megszabadulás a rabság-
ból abban a végig sem gondolt őrült rohanásban fejező-
dött ki, hogy még a tészta megkelését sem várták meg.  

Mi ennek az egésznek a lényege? Amikor az ünnep a 
pészah nevet kapta, és az átugrás fogalmáról lett elne-
vezve, akkor egy metafizikai tény vált valóságossá – 
a tény, hogy ekkor, ezen ünnep kapcsán lehetőségünk 
van lelkiekben nekünk is „ugrani”, vagyis rövid idő 
alatt nagyot fejlődni.

Most nehéz időket élünk, olyan események tanúi és át-
élői vagyunk, amelyek sokként hatnak ránk.

Kérek, mindenkit vigyázzunk egymásra, ahogy kérjük 
naponta az Örökkévalót is hogy vigyázzon ránk. Ez a 
kérésem önök felé, és ez a kérésem a Mindenható felé.
Totha Péter Joel főrabbi

A częstochowai Fekete Ma-
donna hordozható képmása 
az Összeköt minket az ima 
elnevezésű lengyel–magyar 
imakörút egyik hazai ál-
lomására, a Kisboldogasz-
szony-templomba érkezett. 
Az ikon érkezésével nyílt 
volna meg a Magyar–Len-
gyel Barátság Hete alkalmá-
ból tartandó programsoro-
zat, melynek idén Csepel lett 
volna a házigazdája. Sajnos 
a járványhelyzet közbeszólt, 
így a programokat már ko-
rábban lemondta a kerület 
vezetése. 

Fekete MadonnaKorosztályának 
legjobbjai között 
a csepeli sportlövő

SPORT

Török Ferenc

fotó: K
lajkó Tím

ea
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Pénz7 a Herman Ottó Általános Iskolában
Iskolánk már a kezdetek óta bekapcsolódott a Pénziránytű 
Alapítvány által kezdeményezett Pénz7 nevű programba. A 
nálunk folyó munka elismeréseként ebben a tanévben két fel-
kérésünk volt arra, hogy közreműködjünk országos szakmai 
bemutató elkészítésében. A Biztosítások témakör tananyagát 
a Pénziránytű Alapítvány felkérésére Torma Béláné, Erzsi-
ke néni írta meg, és a 3. a osztályos tanulók közreműködtek 
az órán. A Vállalkozások: az ötlettől a megvalósításig téma-
körben pedig a Junior Achievment Alapítvány felkérésére 
Kovácsné Gergely Julianna tartott közös tanórát vállalkozói 
önkéntes bevonásával a 7. b osztály tanulóinak. (Mindkét 
tanóra teljes terjedelemben elérhető a Youtube-csatornán a 

„Pénz7 2020” oldalon is.) Az idei Pénz7 folyamán – a már-
cius 2–6. közti időszakban – tíz közös tanórát tartottak pe-
dagógusaink az iskolánkat választó öt minisztériumi és ban-
ki önkéntessel. Ahová nem jutott külsős szakember, ott a 
program megvalósításában közreműködést vállaló kollégák 
tartottak tanórákat. • Kovácsné Gergely Julianna tanárnő, a prog-
ram-sorozat intézményi koordinátora

Rajzpályázat
A Nagy Imre Általános Iskola és  Alapfokú Művészeti Iskola 
ÉGIGÉRŐ – ÉG ÍGÉRŐ GYERMEKGALÉRIA képzőmű-
vészeti pályázatot hirdet Népek meséi címmel. A pályázatra 
olyan képzőművészeti alkotásokat várunk, melyeknek ihle-
tője valamelyik nép meséje. A magyar népmesék mellett is-
merkedjünk meg távoli népek mesekincsével is!

A pályamunkákat 2020. április 17-éig várjuk a Nagy Imre 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére (Bu-
dapest 1214 Simon Bolivár sétány 4–8.) A borítékra kér-
jük, írjátok rá: Népek meséi.

A pályázatra kreatív alkotásokat várunk 3-tól 18 éves ko-
rig, bármilyen technika felhasználásával, méretbeli megkö-

tés nélkül. A pályázatra beadott munkák hátoldalán kérjük 
feltüntetni a kép címét, a pályázó nevét, életkorát, a felkészí-
tő nevét, címét (iskola címét) és e-mail címét. A beérkezett 
alkotásokat szakmai zsűri értékeli, a legszebbeket kiállítjuk. 

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

VÁR RÁD a csepeli 
angol-magyar

OVI-BÖLCSI!
 

A csepeli Montessori Mária Óvoda és Bölcsőde 
sok szeretettel várja jelentkezéseteket 

a 2020/21-es nevelési évre.

Amit nyújtunk:
 • gyermekközpontúság
 • Montessori-pedagógia

 • kétnyelvűség (magyar-angol)
 • kiemelt tehetséggondozás 

Jelentkezni lehet: 
06-20/352-0575

montessoriiroda@gmail.com

Várunk mindenkit szeretettel!

ISKOLA

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2020. április 4.

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

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu
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(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 
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Sorsoltunk! A március 11-ei skandináv rejtvény nyertese: Szikszai Lajos 1215 Bp., Ady Endre út. A gyerekrejtvény nyertese: Bergendi Olivér 1214 Bp., Zrínyi utca. 
Nyereményük átvételéről később kapnak értesítést.) Gratulálunk!
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GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban 
olvashatod!

1.  …méter, pontos időmérő eszköz (ékezethibával!)

2. Néma perc!

3. …óra, ékszerként is hordják

4. Működik az óra

5. …óra mutatja, hogy mennyi az idő      
a Föld különböző helyein

6. Nem működik az óra

7. Munkácsy Mihály festménye: … inas

8. Ezen a helyen

9. Időszámítás, március utolsó vasárnapján kezdődik

10. Kelet németül

Előző rejtvényünk 
megfejtése: 
Szabadság
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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
Nyitvatartás: h: 8–18; k-cs: 9–17; sz: 8–17; p: 8–13; szo: 9–12

Felhívjuk a kedves érdeklődők 
figyelmét, hogy a Játszóház 
bizonytalan ideig zárva tart!

LÁTOGATÁSI TILALOM
Tisztelt látogatóink!

A 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet 5. §-a alapján tilos 
a Csepeli Városkép intézményeinek (Csepel Galéria, Királyerdei 

Művelődési Ház, Radnóti Művelődési Ház, Szabó Magda Közösségi Tér, 
Rákóczi Kert – Családok Parkja, Nyugdíjas Közösségi Ház) látogatása. 

A járvány megfékezése, lelassítása miatt a korábban meghirdetett 
események, programok, előadások, kiállítások elmaradnak, 

a gyűjtemények nem látogathatók. 
A házakban csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. 

Türelmüket, megértésüket köszönjük.

INGATLAN________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toalett, szerszámosház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 18 mFt. T.: 06 70 3759173. ________________________________________ 
RÁKÓCZI Kertnél 3 szobás, lift nélküli, negyedik emeleti, 
erkélyes, gázkonvektoros lakásom elcserélném kisebbre 
értékegyeztetéssel. T.: 06 20 97 11 611

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS, Kisebb munkák, kőműves 
javítások, gipszkartonozás, Kovács Gergely: 06 30 5686 255________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
0630 481 0590________________________________________ 
KERT-, telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bo-
zótirtás, térkövezés, kerítésépítés. Reális áron! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 06 20 259 6319________________________________________ 
IGÉNYES szobafestés, mázolás, tapétázás fóliatakarással, 
bútormozgatással, garanciával, számlával. Megbízható, 
pontos, precíz munka! Kisuczky Attila Tel.: +36 30 790 3027________________________________________ 
TEPERTŐNEK való bőrös kacsa és liba testháj házhoz szál-
lítással rendelhető. Tel.: 06 20 546 1049________________________________________ 
SZIGET zárszerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje 
olcsón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, javí-
tás vagy csere esetén a kiszállás ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk 
műszaki előkészítőket (árkalkulátort), lakatost, hegesztőt, 
B kategóriás sofőrt (munka hiányában lakatos mellett kell 
segíteni), hagyományos fémesztergást (lehet nyugdíjas is), 
műszaki vezetőt. T.: 06 30 981 14 01, 06 30 349 16 14.________________________________________ 
CSEPELI üzemünkbe polietilén csomagolóanyag-gyártó 
gépre keresünk kétműszakos munkarendben betanított 
fizikai munkára dolgozókat. Szükséges: Szakmunkás-bizo-
nyítvány, érvényes erkölcsi bizonyítvány. T.: 06 20 9 343 998

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
PAPÍR- és fémpénzt, bélyeget, képeslapot, papírrégisé-
get, régiségeket vásárolunk és árverésre átveszünk. 
VI., Andrássy út 16. Tel.: 266 4154, h–cs: 10–17________________________________________ 
ARANY, ezüst, antik és régiségfelvásárlás: órák, bútorok, 
festmények, agancsok, Herendi/Zsolnay porcelánok, kitün-
tetések. Készpénzben fizetek. T.: 0620 955 02 13________________________________________ 
CSEPELEN és környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322

RÉGISÉG________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, órákat, csillárokat, szőnyeget, kitüntetéseket, 
hangszereket, ezüstneműt, bizsukat, könyveket, ruhane-
műt, teljes hagyatékot. T.: 06 30 94 35 583

KERES________________________________________ 
AKI TUD, segítsen megtalálni: Keresem szeretet ügyben 
(mert elvesztettem telefonszámukat): Csepelen lakó Dorina 
nevű fiatal kisgyermekes anyukát és taxis férjét, akikkel a 
Sétáló utcai önkiszolgáló étteremben találkoztunk. Köszö-
nettel: Dóra. E-mail címem: vizonto2014@gmail.com

APRÓHIRDETÉSEK   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!

A személyes hirdetésfelvétel 
a kialakult járványhelyzet miatt 

határozatlan ideig szünetel!

Hirdetésfelvétel csak elektronikus úton az 
info@csepelihirmondo.hu e-mail címen 

lehetséges, 
a fizetés csak utalással történhet!

ÍGÉRETÜNKHÖZ HÍVEN, FOLYTATJUK 
A CSEPELI NYUGDÍJASOK KÖRÉBEN 
KÖZKEDVELT, INGYENES DUNAI 
HAJÓKIRÁNDULÁSOKAT.

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Kedves Csepeli Nyugdíjasok!

TARTSON VELÜNK, VÁRJUK ÖNT IS EGY 
FELEJTHETETLEN KÖZÖS UTAZÁSRA!

SZEMÉLYESEN a Nyugdíjas Közösségi Házban (Csepel, Kossuth Lajos u. 115.). Jelentkezéshez szükséges okmányok: 
személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény. Mindenkitől csak egyetlen időpontra történő jelentkezést tudunk elfogadni.

JELENTKEZÉS MÓDJA: 

IDEI ELSŐ NYUGDÍJAS 
HAJÓKIRÁNDULÁSUNK:

2020. ÁPRILIS 21.
JELENTKEZÉSI IDŐSZAK:

2020. MÁRCIUS 23. – ÁPRILIS 17.

ÚJRA EGYÜTT!

DUNAI HAJÓKIRÁNDULÁS

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK

AZ INGYENES ÖNKORMÁNYZATI 

HAJÓKIRÁNDULÁSOK FOLYTATÓDNAK!

TISZTELT NYUGDÍJASOK! 

A HAJÓKIRÁNDULÁS KÉSŐBBI ID
ŐPONTBAN KERÜL MEGRENDEZÉSRE. 

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

HK nyugdijas ELHALASZTVA csh 209x133.indd   1 3/19/20   12:10

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!

TISZTELT CSEPELI KERTTULAJDONOSOK!

A CSEPELI KOMPOSZTLÁDA AKCIÓT A KORONAVÍRUS HELYZETRE TEKINTETTEL ELHALASZTJUK. 

AZ ÚJ IDŐPONTRÓL MINDEN EDDIGI JELENTKEZŐNEK ÉRTESÍTÉST FOGUNK KÜLDENI.

MEGÉRTÉSÜKET ÉS TÜRELMÜKET KÖSZÖNJÜK!
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24 csepeli hírmondó

COVID-19 TÁJÉKOZTATÓ

12 PONT
A COVID19 ELLEN

Maradj otthon!

Tartsd tisztán 
a WC-t és a mosdót!

Tartsd tisztán 
a lakásod!

Mozogj
rendszeresen!

Ha beteg vagy, 
hívd fel a háziorvosodat
telefonon!

Ne érintsd meg
az arcodat!

Moss rendszeresen és 
alaposan kezet!

Papírzsebkendőbe 
köhögj, tüsszögj, használat 
után dobd a kukába!

Legyenek  saját 
evőeszközeid, amiket 
használat után azonnal 
mosogass el!

Étkezz változatosan, 
egyél sok zöldséget, 
gyümölcsöt!

Tájékozódj hiteles 
forrásból!

Szellőztess 
rendszeresen!

MARADJ OTTHON! CSÖKKENTSD A VÍRUS TERJEDÉSÉT!


