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Csúszik a HÉV
pályafelújítása

AKTUÁLIS

csepeli hírmondó
helyszínével. Mivel a HÉV vonala
elzárja az atlétikai központ kapcsolatát a várossal, ezért a Vituki-toronytól északra egy gyalogos, kerékpáros
HÉV-aluljárót kell építeni. A munkálatok csúszása ezzel lehet összefüggésben, ez az értesülés azonban még hivatalos megerősítésre vár.
Borbély Lénárd hozzátette, a HÉVsínek felújítása a MÁV-HÉV Zrt. hatásköre, a közbeszerzés lebonyolítója
a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési (BMSK) Zrt. A beruházás szakmai
partnere a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) Zrt., valamint a Budapest
és a fővárosi agglomeráció fejlesztésért
felelős államtitkárság. A teljes beruházás viszont a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
hatásköre. A polgármester ebben a kérdésben több alkalommal egyeztetett
Vitézy Dáviddal, a BFK vezérigazgatójával, valamint Keresztes Péterrel, a
MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatójával is.

Az előzetes tervek szerint a megszokott forgalmi rend január elején állt
volna helyre a csepeli HÉV vonalán,
azonban nem hivatalos információk
szerint a beruházás csúszásban van.
Borbély Lénárd, Csepel polgármestere levélben kért tájékoztatást az illetékes minisztertől a beruházás befejezésének várható időpontjáról. Mi
a csúszás oka és mikortól utazhatunk
a H7-es HÉV teljes vonalán?
Június 13-a óta tart a Kvassay híd felújítási munkálata, amelyre azért van
szükség, mert az 1951-ben átadott hídon tartószerkezetet érintő jelentősebb
felújítás még soha nem történt. A beruházás során elvégzik a híd tartószerkezeti elemeinek részleges cseréjét,
megtörténik a híd szerkezetének korrózióvédelmi felújítása, átépítik a vasúti
pályát, lecserélik a felsővezeték-rendszert. Ha ezeket a munkálatokat nem
végeznék el, a híd rövid időn belül használhatatlanná válna, és le kellene zárni.
Az élettartamot növelő felújítás után
várhatóan legalább 15 évig jelentősebb

beavatkozásra nem lesz szükség a híd
szerkezetén. A felújítás forgalmi változásokkal is jár, az utasokat pótlóbuszok
szállítják a Kvassay hídtól a Boráros
térig. A MÁV-HÉV Zrt. a munkálatok
kezdete előtt a beruházás határidejének
december 31-ét jelölte meg, amely egyben ígéret is volt arra, hogy januártól
helyreállhat a megszokott, menetrend
szerinti közlekedés. Sajnos úgy tűnik,
erre még egy jó ideig várnunk kell.
Borbély Lénárd polgármester november 2-án levélben fordult Mager
Andrea nemzeti vagyonkezelésért
felelős tárca nélküli miniszterhez,
miután egy néhány nappal korábban
megjelent kormányhatározat értelmében a Nemzeti Atlétikai Központ
beruházása miatt új időtartam kijelölésére van szükség a csepeli HÉV-vágányzárral kapcsolatban.

úgy értesült, a HÉV-sínek felújítása
nem fejeződik be az előzetesen meghirdetett időpontban, azaz december
31-éig. „Bár a Kvassay híd felújítása a
tervek szerint halad és határidőre be is
fejeződnek a munkálatok, a HÉV-sínek
felújítása értesüléseim szerint olyan
nagy csúszásban van, hogy legkorábban csak a jövő év második felében
készülhet el. Elképzelhető, hogy a pályafelújítási munkálatok még azért nem
kezdődtek el, mert a kivitelezési munkálatokról szóló közbeszerzési szerződést
sem kötötték meg. Sajnos valószínű,
hogy csak a nyár végén utazhatunk a
HÉV-vel a Boráros térig” – mondta
a polgármester, aki ígéri, amint megérkezik a hivatalos válasz, azonnal
nyilvánosságra hozza. Ahogy fogalmazott, a csepelieknek joguk van tudni, mi a csúszás pontos oka, és hogy
meddig tart a felújítás.

Borbély Lénárd kérdésünkre elmondta, azért kért tájékoztatást a nemzeti
vagyonkezelésért felelős tárca nélküli
minisztertől, mert nem hivatalos úton

A HÉV-vonal pályafelújítása kapcsolatban van a 2023-ra megépülő Nemzeti Atlétikai Központtal, a 2023-as
budapesti atlétikai világbajnokság

Különböző internetes fórumokon
olyan hírek is napvilágot láttak, hogy
a csepeli HÉV többé már nem fog újra
üzemelni. Erre reagálva a polgármester elmondta, ő is találkozott ezekkel
a valótlan híresztelésekkel, amelyek
szerinte csak politikai haszonszerzés
céljából születtek, hiszen a HÉV-sínek
megújulása után a következő ütemben
a HÉV vonalának Erdősor utcáig történő meghosszabbítása lesz napirenden.

MAGER ANDREA
NEMZETI VAGYONKEZELÉSÉRT
FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI
MINISZTER
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ség. Ezek alapján a megszokott
HÉV-közlekedés jövő év elejétől
még nem állhat vissza.
Tisztelt Miniszter Asszony!

Tisztelt Miniszter Asszony!
A csepeliek nevében kérem szíves
segítségét és tájékoztatását annak
érdekében, hogy a csepeli emberekhez maradéktalanul eljuthassanak
azok az információk, amelyek a mindennapjainkra befolyással vannak.
Szeretném, hogy az itt élők pontos
és hiteles tájékoztatást kapjanak a
csepeli HÉV megszokott menetrendű visszaállításával kapcsolatban,
annak várható ütemezéséről.
A Kvassay HÉV-híd felújításáról korábban már Kormány-döntés született, ezzel egy időben a HÉV-vágányzárról is döntöttek. Az eredeti
határidő-megjelölés 2020. december 31-e volt. Örömmel értesültem
róla, hogy a hídfelújítás terv szerint
és határidőben halad.
Információim szerint azonban a
HÉV-vágányzár műszaki ütemezése több hónapot csúszhat. A Kormány 1727/2020. (10.30.) Korm.-határozata is azt mutatja, hogy új
időtartam- megjelölésre van szük-

Sajnos a helyi közéletünk velejárója,
hogy sokan – remélhetőleg csak –
az információ hiányában olyan híreket keltenek, amelyek nem felelnek
meg a valóságnak. Régóta várt csepeli fejlesztésről van szó, ami az itt
élők életminőségét és mindennapjait fogja pozitív irányba befolyásolni.
Ezért fontos számunkra a kiszámíthatóság, és hogy tudjuk, pontosan
mi történik és milyen ütemezésben.
Kérem, legyen segítségünkre annak megválaszolásában – és lehetőség szerint a gyors megoldásban
is –, hogy mennyi ideig tarthat a
jelenlegi helyzet, illetve mikortól
utazhatunk a felújított nyomvonalon, az eddig megszokott rendben,
mindenki megelégedésére.
Szíves tájékoztatását előre is köszönöm!
Budapest, 2020. november 2.
Tisztelettel,
Borbély Lénárd

• Lass Gábor

Harminc új busz a fővárosnak
„Budapest fejlesztésének és
támogatásának részeként a
kormány százszázalékos finanszírozásával forgalomba áll harminc darab vadonatúj autóbusz a Budapest
és elővárosi közlekedésben” – jelentette be Fürjes

Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. A
buszok a menetrendszerű
fővárosi közlekedés részei
lesznek: a 169-es, a 84-es
a 89-es és a 94-es buszok
vonalain közlekednek majd

Csepelen, Rákosmentén,
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén, vagyis a XVII.,
a XVIII. és a XXI. kerületben szállítják az utasokat,
és kiszolgálják Pécel, Gyál
és Szigetszentmiklós agglomerációs vonalait is. Az

új járművek – az Index szerint – a 38-as, a 238-as és a
278-as vonalakon is közlekednek: Csepel, Szent Imre
tértől a II. Rákóczi Ferenc
úton járnak Szigetszentmiklósra és vissza. Így a
XXI. kerületben, Háros és
Csepel központja között a
csepeli utazóközönséget is
szolgálják.
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Fontos elérhetőségek
A koronavírussal kapcsolatban kialakult helyzet napról napra változik. Kérjük, kísérjék figyelemmel és tartsák be a kormányzati szervek, a
hatóságok és az önkormányzat iránymutatásait, intézkedéseit!
Kormányzati koronavírus honlap:
koronavirus.gov.hu

Kormányzati információs zöldszámok
és e-mail-cím: 06-80/277-455; 06-80/277-456;
koronavirus@1818.hu
Csepeli koronavírus-információk:
www.csepel.hu
Feliratkozás a polgármesteri hírlevélre, melyben
a legfontosabb és legfrissebb információkat
találják: www.csepel.hu/feliratkozas

Kijárási tilalom:
kérdések és válaszok
A november 10-én megjelent kormányrendelet részletesen szabályozza a kijárási tilalom és a maszkviselés feltételeit. Kinek lehet elhagyni
a lakást 20 óra után? Hol kötelező a
maszkviselés? Lehet-e kutyát sétáltatni a tilalom ideje alatt? Milyen büntetésre számíthat, aki nem tartja be
az intézkedéseket? A csepel.hu ös�szeállítása.

Igazolás, kivételes indok

A kijárási tilalom kapcsán hozott rendelet egyértelmű. Este 8 óra és reggel 5
óra között kijárási tilalom van, vagyis
20 óráig mindenkinek haza kell érnie. A
kijárási tilalom alól mentesülnek azok,
akik a munka miatt nincsenek otthon:
ezt azonban igazolni kell. Erre külön
formanyomtatvány van (kormany.hu),
ami a lenti QR-kódra kattintva letölthető. Fontos tudni: hatósági ellenőrzés
esetén büntetést jelent, ha nincs munkáltatói igazolás.
A kijárási tilalom alól kivétel az az
állapot, amikor valamilyen egészségkárosodással, életveszéllyel, életvédelmi céllal vagy súlyos kárral fenyegető
helyzet áll fenn. Szintén a kijárási tilalomtól eltérő helyzetnek számít, ha
versenyszerűen sportoló edzésen vagy
sportrendezvényen vesz részt, edzés
vagy sportrendezvény helyszínére, il-

letve onnan a lakóhelyére, a tartózkodási helyére vagy a szálláshelyére közlekedik.
Kutyát sétáltatni is lehet este 8 után is.
A rendelet szerint a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzetében lehet a házi kedvenceket levegőre vinni..

Maszkviselés:
Csepel közterületein kötelező

A rendelet ebben a kérdésben is
egyértelmű. A maszkviseléssel és a
távolságtartással kapcsolatban eddig
bevezetett szabályok továbbra is érvényesek. Maszkot minden, hatodik
életévét betöltő személynek viselni
kell zárt térben és a tömegközlekedési eszközökön is. Fontos változás
november 11-étől, hogy a tízezer főnél nagyobb településeken a rendelet
a polgármesterek hatáskörébe utalta,
mely közterületeken teszik kötelezővé
a maszkviselést. Borbély Lénárd polgármester döntése nyomán hatéves kor
felett Csepel teljes közterületén (kivéve a sporttevékenység során, valamint
a parkokban, zöldterületeken) kötelező
a száj és az orr eltakarására alkalmas
maszk viselése.
A lényeg, hogy a hatodik életévét
be nem töltött kiskorúak kivételével

mindenki köteles a tömegközlekedési
eszközökön, a tömegközlekedési eszközökre várva, váróhelységekben, az
üzletekben, bevásárlóközpontokban,
a vendéglátó üzletekben – vásárlás és
munkavégzés közben is –, ügyintézésnél, az egészségügyi intézményekben
(kivéve az ápolt betegnek az elhelyezésére szolgáló kórteremben), a szociális
intézményekben maszkot viselni.
A sporttevékenységeknél, a parkokban,
illetve zöldterületeken a maszk viselése
továbbra sem kötelező. Mehetünk futni, és munkába is lehet biciklivel járni
maszk nélkül. A rendelet nem tesz különbséget a kerékpározásnál az önálló
sporttevékenység és a munkába való
közlekedés között.
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JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÁS
TISZTELT CSEPELIEK!
TÁJÉKOZTATOM KERÜLETÜNK LAKOSSÁGÁT, HOGY A COVID-19 VESZÉLYHELYZET MÁSODIK
HULLÁMÁBAN KIHIRDETETT KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN, AZ ÁLTALÁNOS JÁRVÁNYÜGYI
SZABÁLYOKON TÚL, CSEPELEN IS ÚJ VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKET VEZETTÜNK BE.

2020. NOVEMBER 11-TŐL

CSEPELEN HATÁLYBA LÉPŐ INTÉZKEDÉSEK
❶ HAT ÉVES KOR FELETT CSEPEL TELJES KÖZTERÜLETÉN (KIVÉVE A SPORTTEVÉKENYSÉG
SORÁN, VALAMINT A PARKOKBAN, ZÖLDTERÜLETEKEN) KÖTELEZŐ A SZÁJ ÉS AZ ORR
ELTAKARÁSÁRA ALKALMAS MASZK VISELÉSE.
❷ A KUTYAFUTTATÓK A NYITVATARTÁSI IDŐBEN KORLÁTOZÁS NÉLKÜL LÁTOGATHATÓAK.
A MASZK VISELÉSE ITT SZINTÉN KÖTELEZŐ.
❸ A CSEPELI STRAND NEM LÁTOGATHATÓ (KIVÉVE A FEDETT MEDENCE A VERSENYSZERŰEN
SPORTOLÓK SZÁMÁRA).
❹ A HOLLANDI ÚTI IFJÚSÁGI TÁBORT BEZÁRJUK.
❺ A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ, A RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ, A SZABÓ
MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR, A CSEPEL GALÉRIA ÉS A RÁKÓCZI KERT ÉPÜLETE BEZÁR. A
RÁKÓCZI KERT PARKJA NYITVA MARAD. AZ EGYÉNI SPORTOLÁST KIVÉVE, FENNTARTÓI
DÖNTÉS SZERINT, A MASZK VISELÉSE A PARK TERÜLETÉN IS KÖTELEZŐ. A KIRÁLYERDEI
MŰVELŐDÉSI HÁZBAN MŰKÖDŐ POSTA TOVÁBBRA IS NYITVA TART.

Fontos, hogy a szabályok alól nem
mentesül az, aki elhagyja a maszkját.

❻ A NYUGDÍJAS KÖZÖSSÉGI HÁZ ZÁRVA TART.

Büntetési tételek

❽ A CSEPELI JÉGPÁLYA NEM NYÍLIK MEG.

A rendelet szerint például egy üzlettulajdonosnak, ha nyitva tart, pedig nem
szabadna, vagy nem tartatja be a vendégekkel a maszkviselési szabályokat,
a bírság összege a százezer forinttól
akár egymillióig is terjedhet, ráadásul
akár egy évre is bezárhatják üzletét
a büntetés mellett. A kijárási tilalom
vagy a maszkviselési szabályok megszegőire ötezertől ötszázezer forintig
terjedő bírság vár.

Munkáltatói igazolás:
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❼ AZ ÖNKORMÁNYZATI JÁTSZÓHÁZ ZÁRVA TART.

❾ A CSEPELI PIACON A MASZK VISELÉSE TOVÁBBRA IS KÖTELEZŐ.
❿ AZ ÖSSZES ÖNKORMÁNYZATI RENDEZVÉNY LEMONDÁSRA KERÜL.

KÉREM MINDEN CSEPELI SEGÍTSÉGÉT ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT A SZABÁLYOK BETARTÁSÁBAN!

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!
SZÁMUNKRA A CSEPELI EMBEREK EGÉSZSÉGE A LEGFONTOSABB!

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL
ÖNKORMÁNYZATA

Jarvanyinfo__CSH_209x266 1.indd 1

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

2020. 11. 13. 9:13
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Tüdőgyulladás elleni oltás: pluszforrások
bevonásáról döntött a polgármester

Életmentő lehet
Várakozáson felüli az érdeklődés a csepeli önkormányzat 65 év felettieknek
meghirdetett, pneumococcus baktérium által okozott tüdőgyulladás elleni
oltására. Már többen kérték az ingyenes oltást, mint amire kerete volt az önkormányzatnak. Ezért a karanténszabályok miatt elmaradó fenyőfaosztás és
a hagyományos szilveszteri koncert és
tűzijáték forrásaiból is erre csoportosítanak át – mondta el Borbély Lénárd
polgármester. „Az eddigi tízmillió forintos keretet további ötmillió forinttal
toldottuk meg. A pneumococcus baktérium által okozott tüdőgyulladást nem
szabad összekeverni a koronavírussal.
Ám a védőoltás segít abban, hogy akinek legyengül a szervezete – akár koronavírusos fertőzés, akár más betegség
miatt – az ne fertőződjön felül, ne kapja
el szövődményként ezt is. Az oltás tehát
adott esetben életmentő lehet. A forrásbevonás most azt jelenti, hogy mindenki megkaphatja az oltást, aki eddig je-

lentkezett rá, és még azon felül lesz 200
adag a később jelentkezőknek” – mondta el Csepel polgármestere.

A tüdőgyulladások feléért felelős

A tüdőgyulladások több mint feléért
a pneumococcus baktérium felelős.
A betegség az esetek többségében
influenzaszerű megbetegedések, felső
légúti hurut szövődményeként jelenik meg. A baktérium a véráramba is
bejuthat, akkor agyhártyagyulladást,
vérmérgezést okozhat. Ezek ellen véd
a csepeli önkormányzat által biztosított oltás. Az ingyenes oltás eredetileg
a 70 év felettieknek lett kiírva, ám a
koronavírus-járvány előtt nem volt rá
érdeklődés. Úgy tűnt, hogy 700 oltóadag szó szerint meg fog romlani.
Ekkor csökkentette a csepeli önkormányzat 65 évre a korhatárt, és jött
a koronavírus-járvány miatti, minden
várakozást felülmúló érdeklődés –
tudta meg a Csepel.hu.

Zajlik az oltások
beadása
„A vakcina tavalyi bevezetése óta
közel 1700 kérelem érkezett. Idén
október eleje óta pedig közel 1000
oltóanyagot szállítottak ki a háziorvosokhoz” – tájékoztatta lapunkat Metz Tímea ágazatvezető.
Kiemelte, az oltási program folyamatosan zajlik.
A kérelmek beérkezése után a háziorvosok névre szóló listát kapnak arra vonatkozóan, hogy mely
igénylők jogosultak az oltásra. „A
vakcinák kiszállítása heti-kétheti
rendszerességgel történik. Miután
az oltások megérkeztek a rendelőkbe, az igénylőkkel a háziorvosok és
aszszisztenseik veszik fel a kapcsolatot, egyeztetnek időpontot. Novemberben és decemberben még
zajlik az oltások beadása. Akik az
elkövetkező időszakban igényelnek
vakcinát, azoknak hosszabb időt
kell várniuk, mivel jelenleg az első
körben/eddigiekben regisztráltak
beoltása történik.”

Továbbra is igényelhetők
ingyenes maszkok
A csepeli önkormányzat a kerületi lakosság részére is ingyenesen biztosítja a védőmaszkokat.

fotó: pixabay

A maszkok többször használatos, mosható textilből készültek. Az igényléshez regisztráció szükséges. A Csepel.hu/maszk oldalon lévő űrlap
kitöltésével igényelhet maszkot a csepeli önkormányzattól saját és az önnel
egy háztartásban élők részére. Jelenleg
személyenként 1 darab, háztartásonként maximum 5 darab maszkot tud az
önkormányzat díjmentesen biztosítani.
A készlet nem korlátlan, ezért kérik,
olyan darabszámot adjanak meg, ami-
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re valóban szükség van a háztartásban,
hogy másoknak is jusson maszk. Fontos: csak 18 éven felüliek igényelhetnek, és nem elegendő a darabszám megadása, a teljes nevet is meg kell adni. A
védőmaszkokat az igénylés másnapján
az önkormányzat munkatársai kiszállítják az igénylő címére. A maszkokat a
Csepeli Városgazda megváltozott munkaképességű dolgozói, illetve a Csepeli
Városkép munkatársai készítik.
Regisztrálni lehet még a 06-70/4519044-es telefonszámon vagy pedig
e-mailen a maszk@budapest21.hu-n
keresztül.

egy cipŐsdoboznyi szeretet
Idén a járvány miatt elmarad
önkormányzatunk hagyományossá vált
Szent Erzsébet Jótékonysági Bálja.
Mindez nem szabhat gátat
a jó szívvel adott segítségnek:

Önkormányzatunk
csatlakozott
a Segítség Köve
Alapítvány
cipősdoboz
akciójához
Kérem, legyen partnerünk Ön is,
hogy idén karácsonykor
jóleső boldogság töltse el
a megajándékozott
gyermekek és családok szívét!

Mit kell tennie?
Egy feldíszített cipősdobozt töltsünk meg
ajándékokkal vagy élelmiszercsomaggal.
A dobozra írják rá, hogy
• „Szent Erzsébet – Csepel”
• milyen korú lánynak/fiúnak szánják
A cipősdobozokat 2020. december 15-ig
az önkormányzat portáján munkaidőben
(Csepel, Szent Imre tér 10.)
van lehetőség leadni.

Tegyük szebbé
a rászoruló
csepeli családok
karácsonyát!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

7

AKTUÁLIS

csepeli hírmondó

AKTUÁLIS

csepeli hírmondó
akiknek van érvényes beutalójuk. A
vizsgálathoz személyigazolvány, lakcím- és taj-kártya szükséges. A szűrőbusz egyelőre marad Csepelen, de a
héten eldől, a továbbiakban hogy fog
üzemelni. Az a cél, hogy a mobil szűrőpont több olyan területre is eljusson,
ahol sokan várnak szűrésre. Hogy meddig lesz elérhető a csepeli szűrőállomás, az azon is múlik, mennyien veszik
igénybe a tesztelést – mondta lapunknak lapzártánk idején Dobák András.
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fotó: Tóth Beáta
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Kerületi összefogás

Covid-szűrőbusz, influenzaoltás,
pedagógusok tesztelése
A koronavírus második hulláma komoly megterhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben. A terhek
könnyítése érdekében a november
12-e és 15-e között Covid-szűrőbusz
kezdte meg működését a Tóth Ilona
Szakrendelő mögött.
„A Csepeli Piac mellett nyílt szűrőbusznál kizárólag azokat a személyeket
tesztelik, akiknél a háziorvos előírta a
koronavírus-tesztet és a mentőszolgálat
felvette velük a kapcsolatot, de még nem
kerültek sorra” – mondta el Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
november 13-ai sajtótájékoztatóján.
Hozzátette: az érintetteknél először
gyorstesztet végeznek, s ha pozitív
eredményt mutat, akkor állapítják meg
a fertőzöttséget. A negatív gyorsteszteknél a mentőszolgálat munkatársai
elvégzik a PCR-tesztet is. Hangsúlyozta: a szűrőbusznál a tisztiorvosi szolgálat és a mentőszolgálat munkatársai
együttműködve dolgoznak. A szűrőbusszal a tesztelés folyamatát gyorsítják. Hat jármű járja majd a közép-magyarországi régiót. Az államtitkár
hangsúlyozta: a mentőszolgálat korábban ötven állandó mintavételezési pontot is felállított.

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára megköszönte a kormánynak és a kormány egészségüggyel
foglalkozó politikusainak, hogy lehetővé tették, a csepeliek új lehetőséget
kapjanak a tesztelésre. Az államtitkár
mindenkitől azt kérte, hogy tartsa be
a kormány által meghatározott járványügyi korlátozásokat. Elsősorban a
kijárási tilalmat, a szabályos maszkviselést, a távolságtartást és az egyéni
higiéniai szabályokat is. Mint mondta:
fegyelmezetten, együttműködve, ös�szefogva, csak a szabályok maradéktalan betartása mellett tudunk úrrá lenni
a járvány további terjedésén.
A szűrés háziorvosi beutalóval ingyenes. „A vizsgálatra elsősorban azokat az
enyhébb tünetekkel rendelkező betegeket
várják, akiknek egészségi állapota engedi, hogy felkeressék a szűrőpontot. Fontos azonban, hogy a teszt előtt hat órával
lehetőség szerint ne étkezzenek, ne igyanak, ne dohányozzanak, és ne mossanak
fogat az érintettek” – mondta dr. Dobák
András, a TIESZ főigazgatója.

Gyorsteszt, PCR-teszt

Ajánlott gépkocsival vagy gyalog érkezni, de semmi esetre se vegyünk

igénybe tömegközlekedési eszközöket,
mert azzal mások egészségét is veszélyeztethetjük. Az egyéni felelősségnek
most óriási szerepe van, aki teszteltetni
megy, célirányosan csak a szűrőállomást keresse fel! „A gépkocsival érkezőknek a mintavételhez nem kell kiszállniuk az autóból. A minta értékeléséig
a gépkocsit a parkolóban félreállítják.
A tesztelés körülbelül húsz percet vesz
igénybe, antigén alapú gyorstesztet
használnak. Negatív eredményt csak a
PCR-teszt negativitása alapján adnak
ki. A teszt kiértékelése 1-5 napot vehet
igénybe, ez laborkapacitás függvénye.
Az érintetteknek az első negatív teszt
után továbbra is otthon kell maradniuk
és csak a megerősítő teszt eredménye
után tekinthetők fertőzésmentesnek” –
magyarázza a főigazgató. „Ezzel a tesztelési formával a laborok és a mentők
terheltsége is jelentősen csökkenthető. A
szűrésen a háziorvos javaslatára gyerekek és felnőttek egyaránt részt vehetnek.
A vizsgálat igénylése egy kérőlapon,
elektronikus úton történik” – emelte
ki Dobák András. A kért vizsgálat, a
beteg adataival a szűrőbusz informatikai rendszerében megjelenik. A szűrőpontot nemcsak csepeli lakosok vehetik igénybe, a környező kerületekből,
településekről is érkezhetnek betegek,

Dr. Dobák András egyúttal kiemelte,
az önkormányzat intézményei példaértékű összefogással teremtették meg
a szűrőbusz működésének feltételeit. „Borbély Lénárd polgármester úr
azonnal támogatta az elképzelést, a közterületesek kiürítették és körbekerítették
a területet, a Városgazda elkészítette az
útbaigazító táblákat, kijavította a parkoló melletti utat, hogy a busz be tudjon
kanyarodni. A piacfelügyelet tájékoztatta az árusokat, a rendőrség segített
a szűrésre érkezők irányításában. A TIESZ munkatársai asztalokat, székeket
hoztak, amikor már sokan állt sorban,
a Városgazda pedig egy telefonhívásra
fél órán belül felállított három sátrat,
hogy a vizsgálatra érkezők fedett helyen
várakozhassanak. A keletkezett veszélyes hulladék átmeneti tárolásáról és
elszállításáról is a TIESZ gondoskodik,
a háziorvosokat e-mailben és telefonon
is értesítettük a Covid-szűrés lehetőségéről” – tette hozzá.

Pévécélepedőket és pamut
kéztörlőket kapott a Tóth
Ilona Egészségügyi Szolgálat egy csepeli cégtől.
A huszonöt tekercs lepedőt, illetve a kétszáz darab
kéztörlőt a Promix társaság
ajánlotta fel az egészségügyi intézménynek.
Az ötven centiméter széles vízhatlan lepedők bár-

Németh Szilárd és Rétvári Bence a sajtótájékoztatón.
Csak összefogva, a szabályok maradéktalan betartása
mellett tudjuk megfékezni járványt - hívták fel a figyelmet

Szakrendelések, influenzaoltás

A szakrendelésekre és a háziorvosokhoz továbbra is időpont-egyeztetés után
lehet bejutni – mondta a főigazgató.
Az influenzaoltásról szót ejtve kiemelte, a vakcina hiánya nemcsak a háziorvosoknál okozott problémát, idén a
szakrendelő sem kapott oltóanyagot,
így az egészségügyi dolgozók oltása
is késik. Az ígéretek szerint azonban
hamarosan újabb adag vakcinát kapnak a háziorvosok, így remélhetőleg,
aki szeretné beoltatni magát, megteheti
majd. „Még nincs késő, hisz a járvány
december vége felé, januárban várható. Most több védőoltás fogyott, mint a
korábbi években. Ha a lakosság felét be

melyik vizsgálóhelyiség
asztalán kiválóan használhatók. Könnyű kezelhetőségük miatt jól tisztíthatók
és fertőtleníthetők. A gyermekrendelőben például a
pelenkázóasztalra is teríthetők. A pamut kéztörlők
szintén hasznos termékek
lehetnek a most fennálló
rendkívüli helyzetben a
dolgozóknak – mondta el

lehetne oltani, idén nem lenne járvány”
– fogalmazott a szakember. Ugyanakkor hangsúlyozta: a TIESZ várhatóan
részt vesz majd a kerület pedagógusainak koronavírus-szűrésében is, mely
hatszáz pedagógust érint. A vizsgálatot
antigén alapú teszttel végezik. A heti
szűrések miatt vélhetően mintavételi
oktatásra is szükség lesz, ugyanakkor
a veszélyes hulladéknak minősülő tesztek begyűjtésében és elszállításában is
szerepet vállal majd a szakrendelő.
A kerület járványügyi intézkedéseivel, a szűrőbusszal kapcsolatos naprakész információkkal kapcsolatban
keressék közösségi oldalunkat!

Higiénia termékeket
kapott a szakrendelő
a cég képviseletében Bresák-Varga Judit kereskedelmi vezető.

Hőkapu a bejáratnál

Az intézmény bejáratánál infrakamerás hőkaput

állítottak fel, amely megkönnyíti a lázmérést. A
berendezés másodpercek
alatt méri meg a páciensek
testhőmérsékletét és a járványidőszakban biztonságos belépést jelent. • A.Zs.
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Még mindig nincs világítás a Tejút parkban
fotó: GM

Balogh Ernő önkormányzati képviselő
a problémákat lapunknak.

Hiába adták át májusban Csepel
egyik legkülönlegesebb szabadidőparkját, a lámpák nem működnek.
Hat hónappal a nyitás után ez egyre
nagyobb gondot okoz. Mivel hamarabb sötétedik, délután öt órakor már
koromsötét van a parkban.
A beruházás 420 millió forintba került,
amelyet kormányzati forrásból a Főkert
Nonprofit Zrt. valósított meg. A játszótérhez tartozó sportpálya, fitnesztér,
közvilágítás és mellékhelyiség üzemeltetése is a Főkert Zrt. feladata. Lapunk
még augusztus végén érdeklődött a panaszok kapcsán. Akkor azt a választ
kaptuk, hogy az építés kivitelezése hamarabb elkészült, mint a közműbekötések. A közvilágítás áramellátásának
bekötése még folyamatban van…

amikor a május 19-én átadott parkban
tartottak bejárást. „Folyamatosan kapom
a panaszos leveleket, telefonhívásokat. A
gumiszőnyeg néhány helyen minőségi hibás, fel kellett bontani. Ez előfordul. De
hogy hetekig ne javítsák meg a hibákat,
az elfogadhatatlan. Az pedig végképp
érthetetlen, hogy miért nem kapcsolják
fel a villanyt fél éve. Csak a mosdóban
működik a világítás. Attól, hogy hidegebb
az időjárás, a parkot még sokan használnák. Nem ér véget az élet délután négy
órakor, amikor sötétedni kezd”– sorolta

„2019 áprilisában döntött úgy a kormány és Tarlós István főpolgármester,
hogy 2,1 milliárd forintból hét családi
szabadidőparkot létesítenek Budapesten. Abban, hogy a Tejút park legyen az
egyik helyszín, Szentkirályi Alexandra
főpolgármester-helyettes és Borbély
Lénárd csepeli polgármester állapodtak meg. A májusi átadás után kezdtek
sokasodni a problémák a parkot működtető Főkerttel. A toalett nyitásának
késlekedése miatt, a locsolórendszer
működésével, a gumiszőnyeg kivitelezésével és a szemét elvitelével is akadtak
gondok. Utóbbiban a Csepeli Városgazda segít napi szinten a Főkertnek, különben halomban állna itt a szemét. A
csepeli önkormányzat mindenben segít,
amiben tud. A kivitelezési hibák javítását, a villany felkapcsolását azonban
csak a parkot fenntartó fővárosi önkormányzat tudja megoldani” – mondta el
Ábel Attila alpolgármester.

Csepel nem számíthat
fővárosi támogatásra

2019 novemberétől egymás után mondta vissza Karácsony Gergely főpolgármester és az új fővárosi vezetés a nem
balliberális vezetésű kerületek fejlesztéseit. Csepelen a következő öt évre

Panaszos levelek

Magányosan, kislámpával kocogó hölgy
a futókörön, sötétbe borult űrhajó mellett nagyival játszó gyerek, egy tornázó
a fitneszrészen. A környező utcákban
minden kivilágítva, ám a park éjsötétbe
burkolózik. Ez a látvány fogadta délután öt órakor Balogh Ernő képviselőt
és Ábel Attila csepeli alpolgármestert,

A játszótérhez tartozó sportpálya, fitnesztér és a
közvilágítás üzemeltetése is a Főkert Zrt. feladata
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teljesen leállították a fővárosi útépítéseket, a HÉV mellé tervezett P+R parkolók építését, visszavonták a Csepelt
is érintő új fővárosi kerékpárút tervét,
és még a 2020-es rendes lomtalanítást
is elvették a csepeliektől. Mindezt úgy
tették, hogy például a Táncsics Mihály
utca felújítására Tarlós István már
évekkel ezelőtt elkülöníttette a szükséges forrást, és a szerződést is aláírták a
munkálatokra.

A rendszerváltás óta egyetlen főpolgármester sem tett különbséget a kerületek
között a helyi vezetés pártállása szerint. Budapest új vezetésének azonban
kizárólag a pártpolitikai szempontok
számítanak. Erről Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes is beszélt
a Csepeli csütörtök című politikai fórumon a Munkásotthonban. Hiába része
Budapestnek Csepel, a fővárosi vezetést ez kevéssé érdekli. A pártpolitikai
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szempontok fontosak, ezért a Csepelen
élők nem számíthatnak semmilyen támogatásra – emelte ki a politikus as�szony.
A fórumon fel sem merült, hogy a csepeliek ugyanolyan adófizetők, mint
bárki más: Gy. Németh csak azt tartotta
fontosnak, hogy a fővárosi vezetés az
országgyűlési választásokra kampányoljon. • TK

A központi írásbeli felvételi jelentkezési határideje: december 4.

Felvételizők figyelmébe!
Az előző évek gyakorlatához képest
idén főleg online informálódhatunk a
választott intézményekről. Jó néhány
iskolában októberben elkezdődött a
nyolcadik osztályosok felvételi előkészítője. A járványügyi helyzet miatt
azonban a szokásos beiskolázáshoz
kapcsolódó
rendezvények
elmaradnak. Csepelen sem
tartják meg a már hetedik
éve népszerű továbbtanulási
börzét, amely hasznos inforOktatási Hivatal középfokú beiskolázási
mációval szolgált az általátájékoztatója:
nos iskolai tanulók és szüleik
oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku
számára. Most alkalmazkodva a fennálló helyzethez, az
Online elérhető csepeli intézmények:
érdeklődők az iskolák webapaczaikozepiskola.hu
oldalán tekinthetik meg az
bgszc.hu/iskola/csete-balazs-szakkozepiskola
egyes tagozatok bemutató
egressybenikonzi.hu
anyagait. (A Weiss Manfréd
jedlik.hu
Technikum, Szakképző Iskossuth-csepel.hu
kola és Kollégium november
szakisuli.hu
23-a és 27-e között szercsepven.hu
vez online nyitott hetet.)
vasarhelyi.info
wm-iskola.hu
Azok a tanulók, akik
a kerületben szeretTovábbtanulási tájékoztatók és videók:
nének maradni ‒ a
hagyományos
felsőoktatásra felkészítő
gimnáziumi képzésen
túl ‒ többek között a
vendéglátás, a kereskedelem, a turizmus, az informatika, a honvédelem, a
gépészet, a rendészet vagy a

Hivatalosan is elindult a középiskolai
felvételivel kapcsolatos tájékoztatás
az Oktatási Hivatal (OH) honlapján. Az
iskolák már közzétették oldalaikon a
2021-ben induló osztályok listáját.
Kerületünkben közel hétszáz általános iskolást érint a továbbtanulás.

Segítség
a továbbtanuláshoz

zeneművészet területén választhatnak
pályát. Az OH tájékoztatása szerint
az iskolák maguk határozhatják meg,
hogy melyik évben milyen feltételeket
támasztanak a felvételizőkkel szemben. Minden iskolatípusban egységes
a központi írásbeli felvételi, mely magyar nyelv és irodalom, illetve matematikavizsgából áll. A hivatal oldalán
több évre visszamenőleg letölthetők a
felvételi vizsgák feladatsorai. Az OH
november közepén teszi közzé a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező
intézmények jegyzékét. A feltüntetett
középiskolák közül abba az iskolába
kell a tanulói jelentkezési lapot december 4-éig beküldeni, amelyikben a diák
a felvételit meg kívánja írni. • A.Zs.

fotó: pixabay
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Digitális oktatásra álltak
át a középiskolákban

A hatékonyabb járvány elleni védekezés érdekében november 10-étől
digitális oktatásra tértek át a középiskolák 9–12. évfolyamos diákjai, és
a felsőoktatásban tanulók. A digitális
átállás friss tapasztalatairól Bese Benőt, a Jedlik Ányos Gimnázium igazgatóját kérdeztük.

Szelektív
hulladékgyűjtés
az iskolákban
Idén tizenkettedik alkalommal tartották meg az Európai Hulladékcsökkentési Hetet. A hulladék keletkezésének
megelőzését célzó legnagyobb európai
kampányhoz csatlakozva szelektív hulladékgyűjtő kartonokat kaptak a tankerület iskolái. A kerületben nyolc ökoiskola van, közülük a hatan megkapták
az örökös ökoiskola címet. Képeink a
Széchenyi iskolában készültek.

„Azok a kollégák, akik mindkét oktatási formában dolgoznak, most nehéz
helyzetben vannak. Bár a távoktatáshoz szükséges informatikai, technikai
háttér rendelkezésükre áll, az alsóbb
évfolyamok miatt személyes jelenlétükre
is szükség van, így sokukra nagy teher
hárul. Jobb lenne egységes rendszert kialakítani, ezt jeleztük a Tankerület felé
is” – mondja az intézményvezető. Egyúttal hozzáfűzte, korábbi tapasztalataiknak köszönhetően nagyobb nehézség
nélkül át tudtak állni a digitális oktatásra, az új osztályok is sikeresen csatlakoztak. Szerencsére nincs nagyobb
eszközhiány, technikai probléma sem.

A gimnazista korosztály informatikai
kompetenciái elég fejlettek, nem okoz
problémát számukra, hogy bármilyen
csatornán kommunikáljanak, kapcsolatot tartsanak. A Microsoft Teams
program mellett a Krétát is használják
feladatok, hiányzások, óravezetés regisztrálására.
Az intézményvezető ugyanakkor kiemelte: szeptembertől a Tankerület
engedélyével áttértek a 40 perces tanítási órákra, meghosszabbították a szüneteket, melyek így 15 percesek lettek.
„Erre azért volt szükség, hogy a fertőtlenítéssel kapcsolatos előírásokat teljesíteni tudjuk. Ezt a beosztást az online
oktatás keretében is tartjuk, hisz jó, ha
gyerekeknek van ideje a két óra között
felkelni a számítógéptől, kicsit mozogni,
étkezni. Nem változtattunk az órarenden, kollégáim továbbra is igyekeznek
az órák többségét videóóra keretében
megtartani. Az a tapasztaltunk, hogy
zökkenőmentesen sikerült áttérni a digitális oktatásra, mindent megteszünk annak érdekében, hogy jelen helyzetben a
leghatékonyabban oldjuk meg a tanítást.
Úgy látom, hogy ezt a diákok is komolyan veszik, jelen vannak, bejelentkeznek
az órákra”- tette hozzá Bese Benő. • PE

Meghozták és a sínekre állították a
készülő Összetartozás Háza Trianon
Emlékkiállítás udvarán az 1916-ban,
a Ganz és Társa által gyártott és nem
régiben felújított vasúti kocsit. A védett műtárgyat a MÁV Zrt. bocsátotta
a kiállítás rendelkezésére.
Az első világháború befejezése, a trianoni békeszerződés után az utódállamokban maradt magyar értelmiségieket és
hivatalnokokat hűségesküre kötelezték.
Sokan elveszítették a munkahelyüket,
rengeteg családnak el kellett hagynia a
lakhelyét, s indult vagonokban az anyaország felé. A vasúton menekülők az
anyagiak és a lakáshiány miatt rendszerint a vidéki nagyvárosok és Budapest
pályaudvarainak külső vágányaira tolt
vasúti marhavagonokban éltek, gyakorta hónapokig, vagy még tovább. Kaptak
tüzelőt, voltak, akik tyúkokat is tartottak, s a Weiss Manfréd által alapított
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Kik voltak a vagonlakók?

segélykonyha is támogatta őket – hogy
egy csepeli vonatkozást is említsünk.
A határon túli magyarok közül 1924-ig
nagyjából 400 ezren jöttek át a Magyarországra. Az ügyük kezelésére életre

fotó: Tóth Beáta

Vagonlakó
erdélyi
menekültek
fotó: Erdélyünk és honvédségünk, Budapest, 1941

„A digitális oktatásra már a tanév elején
fel kellett készülnünk, így az új osztályok
regisztrációját, a csoportok beosztását
már jó időben elvégeztük. Továbbra is
‒ a tavasszal már jól bevált ‒ Microsoft
Teams alkalmazást használjuk, mely
maradéktalanul megfelel az elvárásoknak, lehetővé teszi a sikeres távoktatást. Iskolánkban 24 osztály működik,

jelenleg hibrid oktatás
folyik, mivel a nyolc
évfolyamos
képzés keretében az 5–8.
osztályosoknak
be kell járniuk az
iskolába, nekik hagyományos tanóráik
vannak, a 9–12.-es diákok pedig digitális oktatásra tértek át” – magyarázza Bese Benő.

TÖRTÉNELEM

csepeli hírmondó

hívott Országos Menekültügyi Hivatal
próbált segíteni rajtuk: foglalkozott a
számbavételükkel, az állásközvetítéstől
kezdve egy sor tevékenységgel igyekezett közreműködni a menekültek beilleszkedésében. Mindez nem jelentett
megoldást. A főváros a volt barakk-kórházak épületeinek felhasználásával,
vagy azok helyén, környékén épített
komfort nélküli kislakásokkal igyekezett enyhíteni a lakhatási gondon.
A Trianon kiállításon látható vagon azért
is különleges, mert ezen még fékezőfülke
található ‒ ez a légfék megjelenése előtti
állapot ‒, amiben annak idején egy embert ült, aki jelzés (füttyszó) alapján, kézi
erővel lassította le a járművet.
A vagon felújítását a Train-Clinic
Kft. végezte
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Ízig-vérig művész volt

Kitartás
a reménységben

Mosolygó Dénes görögkatolikus parókus

Segítenek, gondoskodnak

A zeneiskolában fuvolát és furulyát oktatott, legutoljára november
4-én tanított. Tizenegy tanítványát olyan szeretettel, törődéssel
gardírozta, mintha saját gyermekei lettek volna. A hangszereken
keresztül is átadta nekik a zene
szeretetnyelvét, örömét. Gyermekei közül néhányan a zeneiskolában tanultak, Balázs fia gitárművész lett.

A mai időkben már semmi különös nincs
abban, ha november első napjaiban karácsonyi ajánlatokkal találkozik az ember.
Ha másra nem, arra jó ez a jelenség, hogy
eszünkbe juttassa, újra a várakozás napjait éljük néhány nap, hét múlva.
Ebben az esztendőben ez a várakozás
sokkal földhözragadtabb réteggel bővül.
Mindenki azt várja, hogy a vírus elleni
oltóanyag elérhető távolságba kerüljön.
Mindenki várja, hogy az életünk a megszokott mederbe kerüljön vissza, hogy
szabadon, biztonságban élhessünk és
így ünnepelhessük a karácsonyt. A Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk: „váljunk
szabaddá minden tehertől, különösen a
bűntől, amely behálóz minket, és fussuk
meg kitartással az előttünk levő pályát.
Emeljük tekintetünket a hit szerzőjére és
bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm
helyett elszenvedte a keresztet, nem törődött a gyalázattal, és most Isten trónjának
jobbján ül. Igen, gondoljatok őrá, aki a
bűnösök részéről ekkora ellentmondást
viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg
el ne csüggedjetek.” (Zsid12,1-3) Miért
fontosak mindezek? Mert talán most még
nagyobb szükségünk van a bátorításra! A
keresztény embernek mindig Krisztust
kell a fókuszban tartania. Ő, mint fentebb
is olvashatjuk, végigjárta a szenvedés útját. Ez mit jelent számunkra? Nem csak
a betegen fekvők szenvednek, hanem az
is, aki nem mehet oda és akkor, ahová,
és amikor szeretne. Aki félelemben éli a
mindennapjait. Aki azt veszi észre, hogy
kiment a talaj a lába alól. Éppen ezért
kell tekintetünket Krisztusra emelni! Közeledjünk felé! Nyissuk meg szívünket
és életünket előtte, hogy az ő nyomában
járva csüggedés nélkül tudjuk életünk útját járni! Ezért kell, hogy a legbiztosabb
pont Ő legyen a készület idején! Kívánok
mindehhez kitartás a reménységben!

AKTUÁLIS
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Rendkívül színes egyéniséget
tisztelhettek benne ismerői. Táncolt, verset írt, hangszeren játszott, kórusban és szólóban is énekelt. 2008 óta publikált verseket
irodalmi folyóiratokban. Számos
kötete látott napvilágot, írásaiért
díjazásban is részesült. Fontos volt
számára az egészséges életmód, a
mozgás öröme. Ennek szinte minden formáját propagálta, szerette
az úszást és a futást.
58 éves korában elhunyt Kormosné
Boross Teréz Ilona fuvolaművész,
tanár, költő, a Fasang Árpád Zeneiskola pedagógusa. A tizenegy gyermekes édesanya november 13-án
hajnalban távozott az élők sorából.
Hirtelen halála megrendítette családtagjait, rokonait, kollégáit, tanítványait, barátait, ismerőseit. Kedves
mosolya, finom lelke, segítőkészsége, szeretetreméltósága felfoghatatlan veszteség a gyászolóknak.

Gyász
Lapunk nyomába adása
előtt kaptuk a szomorú
hírt: 82 éves korában elhunyt Vezér Endre, Csepel Díszpolgára, helytörténész.

Egészen fiatalon, húszévesen lett
tagja a csepeli Jézus Szíve Plébániának, ahová egész családjával
kötődött. Római katolikus hívőként
aktívan tevékenykedett az egyházközségben, eleinte még hittant is tanított. Nevéhez kapcsolódik a gitáros énekkar elindítása. Zenészként
sokféle módon vállalt szolgálatot,
fuvolázott, zongorázott. Egy ideig
még kántori szolgálatot is ellátott.
Több egyházközségi tag esküvőjén
énekelt. Nyugodjék békében! • A.Zs.

fotó: pixabay

Csepelen hosszú évek óta hagyomány,
hogy a Szociális Munka Napján, november 12-én köszöntik a szociális
ágazatban dolgozókat, a Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) munkatársait. A koronavírus- járvány miatt
az ünnepi rendezvény idén elmaradt,
de a hála és az elismerés jár mindazoknak, akik a rászorulók, a bajba jutottak,
a hátrányos helyzetűek megsegítésén
fáradoznak nap mint nap. Nagyné Kovács Tímea, a HSZI vezetője lapunknak elmondta, az idei ünnep más, mint
az előző években volt.
A járvány miatt november 9-én határozatlan időre bezárt a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház. Telefonos szolgálat azonban ez idő alatt is üzemel.
8 és 16 óra között hívhatók a következő telefonszámok: 06-30/995-5980,
06-1/128-0278.
Ebben a nehéz időszakban a magányosan, egyedül élő időseknek különösen
nehéz, ezért a nyugdíjasház munkatársait tárcsázhatják, ha kérdésük van,
segítségre szorulnak, vagy jólesne
néhány baráti szó, beszélgetés. Az eddigi résztvevőkkel folytatódik az online torna és az angoloktatás is. Ezzel
kapcsolatban november 19-étől érdeklődhetnek a fenti telefonszámokon.
Vigyázzanak magukra!

„A koronavírus mindenki életére nagy
hatással van, hétköznapjaink átrendeződtek. A járvány toleranciát, türelmet,
lemondást kíván, de legfőképpen azt
mutatja meg, mennyire törékenyek és
egymásra utaltak vagyunk. Az elmúlt hónapokban, a kifejezetten embert próbáló
időszakban több áldozatot, felelősséget
vállaltak munkatársaim. Tavasszal az
intézmények zárása után a bölcsődékben dolgozó kisgyermeknevelők, dajkák,
konyhai dolgozók, a fogyatékosok és az
idősek nappali ellátását biztosító munkatársaink gondoskodtak azokról a csepeli
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idősekről, akik vállalták, hogy otthonukban maradnak” – mondja Nagyné
Kovács Tímea. Azt is hozzátéve, hogy
a bölcsődékben és a konyhákon munkatársai továbbra is nagy odaadással és
gondoskodással, figyelemmel látják el
feladataikat, ahogyan az idősek átmeneti gondozóházában is, ahol napi 24 órában vigyáztak, vigyáznak az ott élőkre.
A házi segítségnyújtásban dolgozók is
töretlen erővel végzik munkájukat. A
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a
Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai sem hagyják magukra a lakosokat. „Köszönet jár a háttérben dolgozó
munkatársainknak, a technikai személyzetnek, akiknek folyamatosan kell a felületeket fertőtleníteni, a varrónőnek, akire
számíthatunk az arcmaszkok készítésben.
Az üzemeltetésben dolgozó munkatársaimnak, akik a kollégák biztonságos szállításában vagy a gyerekek étkeztetésében
vettek részt. Köszönet a gazdasági munkatársaknak, akik megoldották a lehetetlent a beszerzések területén, és vezetőtársaimnak is, akik szakmai felkészültségük
legjavát nyújtva segítették kialakítani és
meg nem szűnő éberségükkel fenntartani
a különleges eljárási rendeket. Intézményünk továbbra is kiemelt figyelmet fordít
a gyerekek, felnőttek, idősek, fogyatékos
személyek biztonságára” – teszi hozzá a
vezető.

Beszélgetés, lelki támasz
fotó: pixabay
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Nyolcszáz gyümölcsfa

fotó: Tóth Beáta

Az Őszi Gyümölcsfa Program
keretében ismét jelentkezhettek a családi házban élők,
illetve elkerített kertrésszel
rendelkező társasházi közösségek egy-egy fáért. A kiosztásra november 13-án került
volna sor, de a járványhelyzet közbeszólt. A Városgazda
munkatársai így az igénylőnek
házhoz szállították, szállítják
a növényeket. Mint megtud-

Csillagtelep szociális célú rehabilitációs programjának keretében növényeket
ültettek ‒ többek között ‒ a Merkúr és a
Csillag utcában. Az ott élők mogyorófát, japán rózsát és borbolyát ültettek a
Városgazda munkatársainak segítségével. Képeink itt készültek.

Egy csepeli kézilabdázó ikon:
Megyeriné Pacsai Márta

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta

Zöldebb
környezet

tuk, 800 kiváló minőségű,
oltott gyümölcsfát – meggy,
szilva, körte, őszi- és sárgabarack – osztottak ki a csepeli lakosoknak. A kerületben
2018-ban szerveztek először
gyümölcsfaosztást, amely óriási sikert aratott a lakkosság
körében, így Borbély Lénárd
polgármester szerint nem volt
kérdés, hogy folytatni kell a
közkedvelt akciót.

SPORT
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A Csepel SC férfi és női kézilabdacsapata egészen 1982-ig az ország legjobbjai
közé tartozott. Kiemelkedő játékosok
szerepeltek benne, köztük az egyik legeredményesebb a hetvenötszörös válogatott Megyeriné Pacsai Márta. A nemzeti csapatban világbajnoki bronzérmet
szerzett 1975-ben, majd a Montreálban
megrendezett olimpián lett bronzérmes
1976-ban. A csepeli csapatból ő és Nagy
Ilona szerepelt az akkori válogatottban,
amely a női kézilabdázók egyik legnagyobb nemzetközi sikerét érte el. Csepel
örökös bajnoki címével tüntették ki. Dorogon született, majd szüleivel 1957-ben
költözött Csepelre. Jelenleg is a kerületben él, és örömmel tapasztalja, hogy újra
van kézilabdacsapat Csepelen.

fotó: Tóth Beáta

Zajlik a parkoló építése
Ahogy előző számunkban hírt adtunk róla, Borbély Lénárd polgármester kezdeményezésére a Csepeli
Városgazda Zrt. még az idén rendezi
a kerület belvárosi részének közterületi parkolási helyzetét. Az Eszterháza környékén lévő parkolót felújítják,

a Kiss János altábornagy utcában
pedig folytatják azoknak a merőleges parkolóhelyeknek a kialakítását,
amelyek a felújított parkolóig fognak
elérni. A beruházás a önkormányzati
forrásból valósul meg, összköltsége
nettó 40 millió forint.

„Szüleim a Csepel Művekben kaptak
munkát, apám motorszerelő volt, anyám
a Szerszámgépgyárban dolgozott. Az
Iskola téri általános iskolába jártam,
és igencsak mozgékony kislány voltam.
Tízéves lehettem, amikor a négy évvel
idősebb nővérem a Kolozsvári utcai iskolában kézilabdázott, én meg rohangáltam mellette, mert tetszett a dolog.
Egyszer szólt a testnevelő tanár, Szabó

Zsuzsa néni, hogy legközelebb hozzak
magammal tornafelszerelést, és álljak be
kézilabdázni. Tizenkét évesen a Csepel
serdülőcsapatában játszottam, Farkas
Tóni volt az első edzőm. Megragadott a
labdajáték, és élveztem, hogy milyen jó
nyerni! Éreztem, hogy jól megy a játék,
szerettem gólokat dobni. Edzőim közben tanították, mire figyeljek játék közben, hogyan kell helyezkedni, felugrani,
gólt lőni. Később Lengyel Gábor lett az
edzőnk, aki sokat csiszolt a játékunkon.
Minden játékossal megtalálta a hangot,
inspirált, hogyan legyünk még jobbak.
Nagy Ilonával a junior- és ifiválogatottban ismerkedtem meg, akkor ő a Spartacusban játszott, aztán igazolt a Csepelhez. Barátságunk a mai napig tart.
Remek csapatunk volt Csepelen, és az
erős magyar bajnokságban jól megálltuk a helyünket. Az NBI-ben negyedikek
lettünk, a Kupagyőztesek Európa-kupájában pedig harmadikok 1977-ben”
– meséli. A nagyszerű játékost aztán
meghívták a válogatottba, ahol a legkiválóbb magyar játékosok között lehetett. „Együtt játszhattam Sterbinszky
Amáliával, aki akkor a világ egyik legjobb kézilabdázója volt. Szívvel-lélekkel készültünk a világbajnokságra és a
montreáli olimpiára is. Naponta két-há-

Pacsai Márta a 2-es számú mezben
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rom kőkemény edzésünk volt, rengeteget futottunk, gyakoroltuk a különféle
formációkat, hogy ki mit játsszon, mire
figyeljen. Egy profi játékosnak tudnia
kell, mit miért csinál. Balátlövőként szerepeltem, magasra kellett ugrani, nagyot
lőni és állandóan koncentrálni. Abban
az időben a Szovjetunió, NDK, Románia
és Jugoszlávia csapatai voltak a legerősebbek. Az olimpián csak a Szovjetuniótól kaptunk ki, az NDK-val döntetlent
játszottunk, így lettünk bronzérmesek.”
A járványhelyzettel kapcsolatban Márta
azt mondja, hiányoznak a barátai, ritkán
találkoznak. És figyeli a kézilabdát. „A
mostani játék sokkal gyorsabb, mint a
mi időnkben volt. Gyakoribbak a cserék,
fizikálisan erősebbek a sportolók. Jóval
több csapat is szerepel a bajnokságokban, mint korábban. Egy alkalommal
megnéztem a Csepel DSE női együttesének egy mérkőzését, és örültem neki,
hogy Csepelnek újra van kézilabda-csapata. Nagyon ügyesen, tele ambícióval
játszottak a lányok. Megérdemlik a biztatást, mert élvezik a játékot. Ez kell a
sporthoz: szeressenek játszani!” • Cs. A.
A teljes cikket a Csepeli Hírmondó
Facebook-oldalán olvashatják.

INTERJÚ
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Beszélgetés Török Bélával, a Killer Surprise frontemberével,
a Karácsony Sándor iskola pedagógusával

Elhivatott tanító és rockzenész
Ha van érdekes és fordulatos életút, Török Béla zenész-tanító pályája kétségtelenül ilyen. Béla a Karácsony Sándor Általános Iskola lelkes
pedagógusa, emellett elhivatott zenész, a Killer Surprise együttes énekese, frontembere. Most jelent meg
a zenekar második nagylemeze. Ennek kapcsán beszélgettünk.
Béla néhány éve Budapesten él és dolgozik, korábbi élete azonban Szerencshez köti. Ahogy meséli, már kiskorában
Pokolgép- és Osszián-számokat hallgatott, édesapjának köszönhetően pedig
rengeteg bakelitlemez vette körül. Hétéves korától zongorázott és szolfézsra
járt, ami biztosította a jó zenei alapot.
„Kicsi voltam, amikor megláttam a Roxette együttes egyik videó-klipjét, ez
annyira meghatározó volt, hogy tudtam,
zenével szeretnék foglalkozni. 15-16
évesen elhatároztam, hogy megtanulok
gitározni: autodidakta módon, hallás
után kezdtem a hangszeren játszani.
Aztán 2002-ben, egy Marilyn Manson-koncertélmény miatt döntöttem úgy,
hogy zenekart alapítok” ‒ mesél a kezdetekről.

Szerettük volna végre megvalósítani az
álmainkat, szükségünk volt pozitív fordulatra, környezetváltozásra” ‒ mondja, majd így folytatja: „A tanítás és a
zenélés soha nem volt munka számomra, nem jelentett problémát a kettőt
összeegyeztetni. Budapestre költözve
két iskolába adtam be az önéletrajzom.
Az első iskolába azonnal felvettek, de
eszembe jutott, hogy van még egy állásinterjúm Csepelen. Ahogy leszálltam a
buszról, éreztem, a lehető legjobb helyre kerültem. Bár a frizurám miatt kicsit szabadkoztam az igazgatónőnek, ő
szinte azonnal mondta, hogy van egy
közös pont az életünkben: ő is Szerencsről származik. Úgy gondolom, nem volt
véletlen, hogy idekerültem. Nagyon jól

Ahogy Béla meséli, tanítványai is figyelemmel kísérik zenei karrierjét,
vannak olyan gyerekek, akik az ő hatására kezdtek el zenével foglalkozni. Tavaly pedig egy lassú szám kórusrészét
a gyerekek énekelték fel, de néha koncertre is elmennek. „Szeretnénk a lehető legtöbb helyen fellépni, megmutatni
magunkat. Hiszünk abban, ha teszünk a
sikerért, dolgozunk érte, akkor teljesülhetnek az álmaink.” • Potondi Eszter
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A természet ízei marcipánban
Sokak szerint az ország egyik legfinomabb, főzött, minőségi marcipánját
a Csepelen található Bakos Marcipán
Kft. készíti családi vállalkozásban,
amely 1979-től működik a Damjanich
János utca 24. szám alatt. „A természet ízei marcipánba zárva” – hangzik
a manufaktúra mottója. A termékeik
ízértékére, belső tartalmára helyezik
a hangsúlyt, nem mellesleg pedig változatos csomagolásban, díszítésekkel,
különleges figurákban jelenik meg az
édesség. Több szakmai elismerésben részesültek. Bakos László a Fehér Asztal
Lovagrend tagja, amely tizenkét szakma, köztük a cukrászok és szakácsok
legjelesebb képviselőit tudja soraiban.
Kiérdemelte az aranykoszorús mesterszakács címet. A cég legutóbb tavaly
nyerte el a fogyasztók által odaítélt Év
Kiváló Terméke Díját. A családi vállalkozás feje idősebb Bakos László, vele
dolgozik felesége, fia és lánya is.

Bakos László
családi
manufaktúrája
különleges,
egyedi
édességet
készít

Szeretni kell a mesterséget

Bár a zenei karriert Béla komolyan
gondolta, színpadon képzelte el a jövőjét, a főiskolai évek átmenetileg megszakították ezt az álmot.
„Amikor 2009-ben végeztem a Nyíregyházi Tanítóképző Főiskolán, mindenképpen folytatni akartam a zenélést.
Szerencsen kezdtem tanítani és tagokat
verbuváltam a csapatba. Sokáig énekest
kerestünk, de nem találtunk, így végül
úgy alakult, hogy én lettem a csapat
énekese. A Killer Surprise zenekar az
évek során több tagcserén ment keresztül, a jelenlegi felállás két éve alakult ki.
Ekkoriban döntöttünk úgy jó barátommal, az együttes egyik tagjával, Ványai
Balázzsal, hogy Budapestre költözünk.

érzem magam a Karácsony iskolában,
13 éve tanítok, életem legszebb korszakát élem Budapesten. Boldog embernek
tartom magam, mert két olyan dologgal
foglalkozhatom, ami kitölti az életemet,
és amit nagyon szeretek.”

INTERJÚ
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fotó: Tóth Beáta
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Török Béla tanítványai között
vannak olyan gyerekek, akik
az ő hatására kezdtek el zenélni

Bakos László a Rózsa Ferenc Vendéglátó-ipari Szakközépiskolában szerzett
cukrász, szakács és felszolgáló végzettséget. Később maga is oktatta a
cukrászmesterséget. Feleségével együtt
először a Déli pályaudvarnál található
Maros utcában nyitották meg cukrászatukat, ahol rajtuk kívül egy eladó, egy
segéd és egy tanuló dolgozott. „Reggel
4-től este 8 óráig tartott a munka. Az
üzlet hatkor nyitott, de addigra elő kellett készülni, begyúrni a tésztát, készre
formázni a termékeket. Fizikailag nagyon megterhelő volt” – meséli Bakos
László. 1979-ben döntöttek úgy, hogy a
csepeli családi házukban, a Damjanich
utcában folytatják a tevékenységüket,
készítik a marcipánokat. Egy segéddel
indult a vállalkozás. A marcipánkészítésre specializálódtak, aktuális mesefigurákkal, különféle virágokkal formázták meg az édességet. „Termékeinkből
sokat szállítottunk élelmiszerboltokba és
édességüzletekbe; akkor még legalább
60-70 önálló édességbolt létezett országszerte. Esküvőkre, rendezvényekre

szintén gyártottunk marcipánokat megrendelés alapján. Cukrászoknál a szakmai elhivatottság a döntő tényező – szeretni kell a mesterséget.”

Édes ajándék

A nyolcvanas évek közepétől bővült a
választék és a legyártott mennyiség is.
Egyre több marcipánkészítő jelent meg
a piacon, de a Bakos Marcipán Kft. más
és különlegesebb tudott lenni. „A mi
marcipánjaink mandulatartama 40-45
százalék. A természetes alapanyagokat
részesítjük előnyben. Termékeink vizes,
tejes, tejszínes, alkoholos tartalmúak,
száztízféle bonbont állítunk elő. Igény
szerint díszítjük, csomagoljuk őket. Ez a
mesterség szépsége.”

Megrendelőik között előkelő szállodák, éttermek, boltok sorakoznak. De
betérnek Damjanich utcai manufaktúrájukba csepeli háziasszonyok is, hogy
marcipán-alapanyagot vásároljanak,
vagy csak tanácsot kérjenek cukrászati kérdésekben. A karácsonyi előkészületeket már júliusban elkezdték,
októberben már nagyüzem van. Nem
szabad elfeledkezni arról, hogy a Bakos Marcipán Kft. kiterjedt jótékonysági tevékenységet is folytat, amellyel
szintén Csepel jó hírét erősítik. Küldenek szaloncukrot a cipősdoboz-akció
keretében gyermekvárosoknak, anyaotthonoknak szerte az országban, és
természetesen csepeli intézményeknek
is kapnak édességet. • Cs. A.
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TÁJÉKOZTATÓ
A Csepeli Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSÁNAK
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRŐL
Tisztelt partnereink, csepeli lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy elkészült Budapest XXI. kerület Csepel Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 24/2018.
(X.26.) önkormányzati rendelet (CSÉSZ) módosításának
egyeztetési tervdokumentációja Budapest XXI. kerület
Csepel Önkormányzatának 33/2020.(V.04.) számú polgármesteri határozata alapján. A módosítás a CSÉSZ alkalmazása óta szerzett tapasztalatok alapján a rendelkezések
egyértelműbbé tétele, a változással érintett területekre vonatkozó rendelkezések felülvizsgálata, valamint jogharmonizáció érdekében szükséges.
A dokumentum - a módosításról készült részletes szakmai tájékoztatóval együtt - letölthető a csepel.hu honlapról.
(Elérési útvonal: Kezdőlap » Hivatal, ügyintézés » Ügyféltájékoztatók, nyomtatványok » Településfejlesztés és rendezés » Partnerségi egyeztetés és dokumentumai )

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2020. december 10.

GYEREKSAROK

1. Játékmedve

1

2. Az egyik évszak
3. Jöjj ide

2
3

4. Őrállomás
5. Hazánk legmagasabb hegycsúcsa
6. Vágóeszköz
7. Kitalált történetek
Rejtvényünk megfejtését
a középső oszlopban olvashatod!
Előző rejtvényünk megfejtése: lombhullás

9. A … sem áll jól

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A november 4-ei skandináv rejtvény nyertese: Fodor Lajos 1213 Bp., Szent László utca. A gyerekrejtvény nyertese: Zakar Lacika 1212.Bp.,
Szabadkai utca. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

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.

Változatos heti menüink mellett,
a la carte étlapunkról is válogathatnak.
A rendelések minimális értéke: 2000 Ft.
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10. Régi űrmérték

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 december 16-án, szerdán jelenik meg.

Gyulai István főépítész

A koronavírus-járvány második hulláma miatt,
a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet alapján
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára
és tagkönyvtárai 2020. november 11-től
visszavonásig nem fogadnak olvasókat.

6
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Budapest, 2020. november

Velünk megéri!

Jó minőségű, házias ételeinket
Csepel egész területén
ingyen házhoz szállítjuk!

8

8. Se …, se bűze

A CSÉSZ módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Kormányrendeletben szabályozott módon ún. egyszerűsített eljárásrenddel, a partnerségi egyeztetés folyamata a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 165.§
szerint történik.

Zárva vannak a könyvtárak

A Nagy Levin Étterem továbbra is
zavartalanul működik.

7

Kérem, hogy a tervezetről adott írásos véleményét, állásfoglalását 2020. november 25-ig kizárólag elektronikus
úton szíveskedjen megadni írásban a Főépítészi Irodának
címezve e-mailben: foepitesz@budapest21.hu vagy partnerseg@budapest21.hu vagy e-papíron. A véleményezéshez teljes név és lakcím megadása szükséges, mellyel az
adatkezeléshez szükséges hozzájárulást megadottnak tekintjük. Az adatokat kizárólag a dokumentum készítéséhez
kapcsolódó véleményezéssel összefüggésben kezeljük. Az
adatkezeléshez kapcsolódó bővebb tájékoztatás elérhető
a csepel.hu oldalon.

Nagy Levin Étterem

4
5
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Rendelésfelvétel:
hétköznap 12-21 óráig,
vasárnap 12-17 óráig.
Telefon: +36-1-278-0694,
06-30-914-7470
1214 Budapest,
II. Rákóczi Ferenc út 200.
www.nagylevinetterem.hu;
info@nagylevinetterem.hu

E Nagy-Levin-Étterem

A könyvtári tagságok, olvasójegyek, illetve a
kikölcsönzött könyvek és egyéb dokumentumok
lejárati idejét a könyvtár automatikusan
meghosszabbítja. A szolgáltatások felfüggesztésének
idejére késedelmi díjat nem számolnak fel.
Távszolgáltatásaik a honlapon keresztül
továbbra is használhatók.
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LÁTOGATÁSI TILALOM

GÉPKEZELŐ

Tisztelt látogatók!

A Prima Maroni Kft. gesztenyepüré gyártással foglalkozó, 30 éves
múltú családi vállalat, munkatársat keres 1 műszakos munkavégzésre, azonnali munkakezdéssel Csepelen (1211 Déli-bekötő út 8.)

A koronavírus-járvány második hulláma miatt a 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet
alapján a Csepeli Városkép Kft. intézményei – Csepel Galéria, Királyerdei Művelődési Ház,
Radnóti Miklós Művelődéi Ház, Szabó Magda Közösségi Tér, Nyugdíjas Közösségi Ház,
Rákóczi Kert – Családok Parkja (a kinti rész nyitva) – bezártak.
A járvány lassítása miatt a korábban meghirdetett programok,
események elmaradnak, a gyűjtemények nem látogathatók.
Türelmüket, megértésüket köszönjük.
Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!

HIRDETÉS

csepeli hírmondó
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FŐBB FELADATOK: Gyártósoron végzett munka, gépek kezelése
utasításnak megfelelően • Anyagmozgatás (5-10 kg)
• Gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása
ELŐNY: élelmiszeriparban /hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
ELVÁRÁS: Érvényes tüdőszűrő papír • Kiváló fizikai erőnlét,
jó állóképesség • Önálló, precíz munkavégzés
AMIT KÍNÁLUNK: Egy műszakos munkarend • Stabil, megbízható
vállalati háttér • Hosszú távú munkalehetőség
• Versenyképes jövedelem (nettó 180-220 ezer Ft)
Jelentkezés: info@maroni.hu

Radnóti Miklós Művelődési Ház

Az intézmény a zárvatartás alatt hétköznapokon
8-16 óra között érhető el a 1/278-2757 telefonszámon
vagy a radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu email címen.
Aktuális információkért kövesse Facebook oldalukat:
facebook.com/radnotimuvhaz,
honlapjukat: csepelivaroskep.hu/radnoti/

Tisztelt olvasóink, hirdetőink!
A szigorodó járványügyi intézkedések miatt
ebben az évben már kizárólag online veszünk fel
hirdetéseket a Csepeli Hírmondóba.
Kérjük, a megjelentetni kívánt
szöveget/kész hirdetést (illetve az ezekkel
kapcsolatos esetleges kérdéseiket)
a csepelihirmondo1@gmail.com címre küldjék el.
Megértésüket köszönjük. Vigyázzanak magukra!

APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN
________________________________________ ÁLLÁS
________________________________________

Királyerdei Művelődési Ház
A ház hétköznaponként
8-16 óra között hívható
a 278-27-47-es telefonszámon.

Szabó Magda Közösségi Tér

A bezárás ideje alatt munkanapokon 8 és 16 óra között a 355-4032
telefonszámon, és az szm.iroda@csepelivaroskep.hu email címen
érhetik el az intézményt. Facebook oldalukon aktuális kulturális
eseményeket osztanak meg és korábbi programjainkból kaphatnak
ízelítőt: facebook.com/szabomagdakozossegiter

Rákóczi Kert – Családok Parkja

A park teljes területén (6 éves kor felett) kötelező
a maszkviselés. Ez alól kivétel az egyéni szabadidős
sporttevékenység – a sportolás ideje alatt.
Nyitvatartás: játszótér 9 és 18 óra között;
sportolóknak 6 és 19 óra között.

RAKTÁROS KOLLÉGÁKAT
KERESÜNK!
Egy átlagos napon az alábbi feladataid lehetnek
• áruátvétel, árukiadás;
• komissióhelyre-tárolás;
• készletellenőrzés;
• komissiózás, áru-összekészítés;
• szortírozás, csomagolás, ellenőrzés;
• esetenként címkézés.
Ha nincs befejezett középsulid, vagy szakmád ne aggódj emiatt, nálunk
nem ez a lényeg. Ha diplomád van és túlképzettnek gondolod magad, tedd
félre az aggodalmad. Ami számunkra fontos, hogy legyél pontos, dolgos a
munkádra igényes. Mi minden másra megtanítunk!
Amit kínálunk
• Versenyképes, bérezést
• Kellemes munkahelyi légkört, laza jó csapatot
• Szezonban pörgést, túlórázási lehetősége
Munkavégzés helye: BSZL-logisztikai központ Csepel, Weiss Manfréd u. C3
raktár. A jelentkezésednél kérlek ezt vedd ﬁgyelembe!
Fényképes önéletrajzokat a
kossuthne.edina@gmail.com email címre várjuk!

ELADÓ kertes házat keresek Csepel Királyerdőben, Kertvárosban. 70-90 nm alapterület, nem baj, ha felújítandó.
Kérem,
ingatlanosok ne hívjanak. Tel: 06-70-231-9674
________________________________________
IRODÁK kiadók Csepelen, a II. Rákóczi Ferenc úton, az AVIA
benzinkút mellett. 12 nm-től 50 nm-ig, 2000 Ft/nm/hó
+ÁFA, rezsivel együtt. Érdeklődni lehet: 06-1-276-4542,
8-15 óra között, vagy a portaszolgálaton.
________________________________________
KISKUNLACHÁZÁN 500 négyszögöles telken eladó 65
nm-es, 2 szobás, tornácos ház. Esetleg cserelakást beszámítok.
T.: 06-20-515-8333
________________________________________
DABASON azonnal beköltözhető 90 nm-es + tetőtér
beépítési lehetőséggel családiház 300 négyszögöles telken eladó. Ár: 33 millió Ft. T.: 06-30-698-4383,
06-20-950-9821

SZOLGÁLTATÁS
________________________________________

EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejtését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő:
06-30- 481-0590
________________________________________
FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS. Kőműves javítások, kartonozás,
kisebb munkák. Kovács Gergely: 06-30-568-6255
________________________________________
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bélelését, építését,
kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752
________________________________________
IGÉNYES szobafestés, mázolás, tapétázás fóliatakarással,
bútormozgatással, garanciával, számlával. Megbízható,
pontos, precíz munka! Kisuczky Attila: 06-30-790-3027,
Kiss
Zoltán: 06-30-730-0450
________________________________________
NYUGDÍJAS szűcs bundák javítását, tisztítását vállalja
hétköznap 11-től 6-ig. Panofixét jótékony célokra átveszi.
06-1-282-4247
________________________________________
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával, akár
szállítással is. Budapesten és környékén, valamint Fejér-megyében
is. Tel: 06-70-296-3231
________________________________________
FAVÁGÁSSAL, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, kertépítéssel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel:
06-70-617-7940

CSEPELI telephelyünkre acélszerkezeteket gyártó céghez
azonnali felvétellel keresünk lakatost, hegesztőt, műszaki
előkészítőt (árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal),
valamint B kat. sofőrt (fuvar hiányában a lakatos mellett
kell
segédkezni). T.: 06-30- 981-1401, 06-30-349- 1614
________________________________________
CSEPELI üzembe polietilén csomagolóanyag-gyártó gépekre keresünk két műszakos munkarendben betanított
fizikai munkára dolgozókat. Szüksége: szakmunkásbizonyítvány, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Jelentkezni
lehet a pomporplast@pomporplast.hu e-mail címen vagy
06-20-534-1269
________________________________________
A KÖLCSEY Lakásfenntartó Szövetkezet könyvelő munkakörbe napi 8 órás időtartamra bérszámfestést is elvégző mérlegképes könyvelő munkatársat keres. Munkavégzés OPEN programon keresztül történik.
T.:
06-1-276-4755, kolcsey.lakszov@ gmail.com
________________________________________
A KÖLCSEY Lakásfenntartó Szövetkezetgazdasági ügyintéző munkakörbe, napi 8 órás időtartamra közgazdasági
szakközépiskolai végzettségű munkatársat keres.
T.: 06-1-276-4755, kolcsey.lakszov@ gmail.com

ADÁS-VÉTEL
________________________________________

CSEPELEN és környékén! Korrekt áron autót vennék készpénzért. T.: 06-30-951-5322
________________________________________
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással, készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket,
metszeteket, kéziratokat, képeslapokat, festményeket,
porcelánokat, teljes hagyatékot. Tel: 06-1-312-6294;
06-30-941-2484
________________________________________
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető lakótelepi
erkélyre, korlátfelújítás üvegezéssel, festéssel. Egyéb lakatos munkák, javítások. T.: 06-1-284-2540; 06-70-209-4230
________________________________________
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, dísztárgyakat,
festményeket, órákat, ezüstneműt, csillárokat, bizsukat,
kitüntetéseket, pénzérméket, hangszereket, ruhaneműt,
teljes hagyatékot. T.: 06-30-943-5583
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1,5 M

KERÜLJÜK A ZSÚFOLT
HELYEKET ÉS A TÖMEGET!

KÖZTERÜLETEKEN IS
KÖTELEZŐ A MASZK VISELÉSE,
HOGY SZÁNKAT ÉS
ORRUNKAT IS ELTAKARJA!

MOSSUNK KEZET
GYAKRAN ÉS ALAPOSAN
SZAPPANNAL VAGY
FERTŐTLENÍTŐSZERREL!

FERTŐTLENÍTSÜK
RENDSZERESEN
OTTHONUNKAT ÉS
HASZNÁLATI
TÁRGYAINKAT!

KÖHÖGÉSKOR, TÜSSZENTÉSKOR
HASZNÁLJUNK PAPÍRZSEBKENDŐT,
MAJD DOBJUK A SZEMÉTBE!

!

KERÜLJÜK AZ ÉRINTKEZÉST
MEGFÁZÁS- VAGY
INFLUENZAGYANÚS
BETEGEKKEL!
TÜNETEK ESETÉN
MARADJUNK OTTHON ÉS
FORDULJUNK TELEFONON
HÁZIORVOSUNKHOZ!

VIGYÁZZUNK MAGUNKRA, FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!
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