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lya. Lesz párakapu, vizes 
játszóeszközök, és kialakí-
tanak egy sportpályát is. 

Megtörténik a területrende-
zés is: füvesítenek, fákat és 
cserjéket telepítenek, kiépí-
tik az öntözőrendszert. Ké-
szül egy konyhakert, vala-
mint egy kerékpártároló is. 

A napközis tábort a 2010 
előtti MSZP-s önkormány-
zati vezetés bezárta, majd 
a volt Görgey iskolával 

együtt eladta egy ingat-
lanfejlesztő cégnek. Lakó-
parkot terveztek a Kis-Du-
na-partra, és a bezárt iskola 
helyére is. „Polgármester-
ségem alatt mind a két te-
rületet visszavásárolta az 
önkormányzat. A volt iskola 
helyén családi parkot hoz-
tunk létre az ott élők igénye 
alapján, a napközis tábort 
pedig újjáépítve a gyere-
keknek adjuk vissza” – írta 
közösségi oldalán Borbély 
Lénárd polgármester.  • TK

A koronavírus-járvány okozta gazdasá-
gi nehézségek ellenére, a műszaki tar-
talom felülvizsgálatát követően folyta-
tódtak a kivitelezési munkák a Hollandi 
úti telken. A szakemberek felmérték a 
tábor területén található faállományt, s 
a balesetveszélyes, elöregedett nyárfá-
kat ‒ a képviselő-testület korábbi, egy-
behangzó döntése alapján ‒ kivágták. 
A munkálatok zajlanak, hogy a csepeli 
gyerekek idén nyáron birtokba vehes-
sék a megújult környezetet.

Milyen lesz az elkészült tábor? 
Mint megtudtuk, a több mint 13 500 
négyzetméteres területen felépül egy 

nagy alapterületű, 500 négyzetméteres 
főépület – térkő burkolatú terasz is ké-
szül hozzá ‒, ami a melegítőkonyhának, 
az étkezőnek, a mosdóknak, az irodának 
és egyéb helyiségeknek ad helyet. 

Négy pavilon is épül: ezekben két-két, 
15 fő befogadásra alkalmas csoport-
szoba lesz, s természetesen itt is lesz-
nek mosdók. A szabadban egy fedett, 
oldalról nyitott pavilonban lehet majd 
különböző foglalkozásokat tartani. Ez  
a közösségi tér valószínűleg a tábo-
rozók kedvelt helye lesz, akárcsak a 
szintén a kertben elhelyezett, csúszdás 
kilátótorony, a trambulinok, a kötélpá-

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Épül a napközis tábor

A Szebeni utcában har-
mincnyolc gömbjuhart, a 
Késmárki utcában tizenöt 
csörgőfát és húsz keskeny-
levelű kőrist ültettek a Vá-
rosgazda munkatársai. 

Néhány nappal korábban a 
Reggel utcában telepítettek 
negyvenkét facsemetét – 
platánt, égert, szilt, gömb-
fát, páfrányfenyőt. Ahogy a 
Városgazda szakembere el-

mondta, olyan fákat válasz-
tanak, melyek jellemzőek a 
kerületre, itt jól megélnek. 
Törekszenek ugyanakkor 
a változatosságra is: maga-
sabb és alacsonyabb növésű 

fákat is ültetnek egy-egy te-
rületre. Az általuk telepített 
facsemeték és egyéb zöl-
dek öntözése a Városgazda 
feladata, ezért két kocsijuk 
egész héten járja a kerületet. 

Újabb facsemeték a Szebeni és Késmárki utcában

Látványtervek: ilyen lesz tábor

Szebeni utcaReggel utca

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: Hajdú Ágnes
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Borbély Lénárd polgármester a közösségi olda-
lán jelentette be a hírt, mely szerint a kormány 
döntése értelmében egy kerületeken átívelő, mé-
reteiben is óriási parkfejlesztési program indul a 
fővárosban. Ennek első állomása Csepelen lesz.
A közbeszerzési kiírás január 29-én jelent meg. 
A döntés értelmében egy pihenőterekkel, kö-
zösségi kertekkel, sportpályákkal, gyalogos-, 
valamint kerékpárosutakkal – összesen 36 hek-
táron – vadonatúj, Csepel teljes lakosságát is ki-
szolgálni képes közpark épül Észak-Csepelen. 
„A beruházásról több mint egy éve állapodtunk 
meg, és a kormánnyal közösen, közösségi terve-
zéssel kívánjuk megvalósítani. A pályázat május-
ban zárul, ennek győztesével fog szerződést kötni 
a Budapest Fejlesztési Központ a tervezésre. A 
tervek, az érintett önkormányzatokkal egyeztet-
ve, két év alatt készülhetnek el” – írja közösségi 
oldalán Borbély Lénárd.

Ahogy előző számunkban beszámol-
tunk róla, 2021. február 15-e és 26-a 
között lesz lomtalanítás Csepelen. (A 
lomok kikészítésének első napja feb-
ruár 14-e.) Az FKF már már a legtöbb 
helyre bedobta az értesítőket – ha ez 
nem történt meg, náluk lehet jelezni –, 
amelyről pontosan megtudható, mikor 
kerül sorra egy-egy adott terület.  

Az értesítőn is felhívják a figyelmet 
arra, hogy az FKF a háztartásokban ke-
letkező, nem veszélyes, nagy darabos 
lomot szállítja el (bútor, láda, doboz, 
stb.). Tájékoztatásuk alapján a lomta-
lanítás során nem viszik el a minden-
napos háztartási hulladékot, az építési 
és bontási szemetet, a gumiabroncsot, 
földet, gépjárműroncsot, az ipar, mező-
gazdaság és szolgáltatási tevékenység 
során keletkező hulladékot. Szintén 

nem tehető ki veszélyes és egyéb külön-
leges kezelést igénylő szemét (festék- és 
olajmaradék, elektromos és elektroni-
kai hulladék), gyűjtött papír, műanyag 
és fémhulladék, kerti biohulladék. Az 

FKF arról is értesíti a lakókat, hogy az 
idei évtől a veszélyes hulladék leadásá-
ra nem az ideiglenesen létesített veszé-
lyes hulladék gyűjtőpontok, hanem az 

erre a célra alkalmasabb budapes-
ti hulladékudvarok biztosíta-

nak lehetőséget.

A csepelieknek a ve-
szélyes hulladékok 
leadására elsősor-
ban a XXI. kerületi 
Mansfeld Péter u. 86., 
valamint a XXII. ke-
rületi Nagytétényi út 
335. címen található 
hulladékudvarokat ja-

vasolják. A hulladékok 
a nyitvatartási időben, 

előzetes időpontfoglalás 
nélkül, egész évben beszál-

líthatók. 

A hulladékudvarok elérhetőségéről, 
nyitvatartásáról és az egyes hulladé-
kudvarokban leadható további hulla-
déktípusokról, a leadás feltételeiről 
kérjük, tájékozódjanak az fkf.hu in-
ternetes oldalán.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Lomtalanítás 
Csepelen Az FKF Nonprofit Zrt. gazdasági 

okokra hivatkozva hamarosan 43 ut-
cai hulladékgyűjtőt szerel le a ke-
rületben a 263 tárolóból. Borbély 
Lénárd polgármester nemré-
giben levelet írt az FKF-nek, 
amelyben azt kéri az itt élő 
több mint hetvenezer ember 
érdekében, valamint a vál-
lalat saját alapelveire hivat-
kozva, hogy ne szállítsák el 
ezeket a szemeteseket. 

Az FKF lépése „…számom-
ra a rendezett városkép el-
lenkezőjét eredményezi, a la-
kosság megelégedettségét pedig 
egyáltalán nem szolgálja” – írja a 
polgármester a levélben.

Borbély Lénárd szerint a kukatároló 
edények hiánya jelentős többletsze-
metelést eredményezhet a kukatá-
rolók környékén, amire már most is 

van példa a szelektív hulladéktárolók 
mellett, és ami jelentős terhet ró a 

hulladékkezelési feladatokat is végző 
Csepeli Városgazda Zrt.-re, hiszen 

„a szemetet ugyanis valakinek el 
kell szállítani.”

Kitért arra is, hogy Csepe-
len a kommunális hulla-
dék mennyisége öt év alatt 
megnégyszereződött, és 
több száz millió forin-
tot költ az önkormányzat 
évente az illegális hulla-
déktelepek felszámolásá-
ra is. „Ezek súlyos tételek 

a költségvetésünkben. Az 
FKF Nonprofit Zrt. döntése 

most tovább növeli ezt a ter-
het” – hangsúlyozza levelében 

Borbély Lénárd. „Kerületünk tisz-
tasága, rendezettsége érdekében ké-

rem a kerületünkre hátrányos döntés 
visszavonását! Tegyék meg ezt a lépést 
egy tisztább, élhetőbb Csepelért!” – 
zárta sorait a polgármester. 

Az FKF döntése tovább növeli 
a szemetelés lehetőségét

Új közpark épül Észak-Csepelen
Nagy gond 
az illegális hulladék 
Levelet írt Borbély Lénárd polgár-
mester az FKF-nek, melyben a hama-
rosan kezdődő lomtalanítás kapcsán 
arra kéri a fővárosi céget, hogy a 
veszélyeztetett területeken lehetőség 
szerint tegyenek meg mindent az il-
legális hulladékok felszámolása ér-
dekében. Ezenkívül egy intézkedési 
terv megalkotását is javasolta a jövő-
beni megelőzésre vonatkozóan azért, 
hogy „enyhítsünk az illegális szemete-
lés okozta problémákon, és hogy ke-
rületünk tisztább, rendezettebb, béké-
sebb legyen.”

Az illegális szemetelés hatalmas gond 
a kerületben. Mindezt jól mutatják a 
számok is. Az illegális szemét az el-
szállított hulladék mennyiségének hat-

van százalékát teszi ki Csepelen. Ezek  
elszállítására, kezelésére éves szin-
ten több száz millió forintot költ az 
önkormányzat. Közben az elmúlt 
években megsokszorozódtak a hulla-
dékgazdálkodási feladatokat is ellátó 
Csepeli Városgazda Zrt. szemétszállí-
tással kapcsolatos terhei is. Miközben 
a csepeli önkormányzat 
2015-ben 46 millió forintot 
költött hulladékszállításra, 
2019-ben már ennek közel 
a négyszeresét, 153 millió 
forintot.

Illegális szemétkihelyezés 
szempontjából kiemel-
kedően terhelt területek 
Csepelen: a Kis-Duna-part 
északi csatlakozó területei 
– a papírgyár környezete, 
az evezőstelep, a Budafoki 

út Duna-parti területe, az Almafa, Va-
sas, Popieluszko, Károli Gáspár, Pöl-
tenberg utcák, az Ófalu teljes területe, 
a Francia-öböl, Háros teljes területe, 
a Petőfi tér, a II. Rákóczi Ferenc út, 
a Rózsa köz, a nagyobb lakótelepek 
parkolói, a Csepel Művek területén a 
Központi út. 

A videó nem csak a jelenlegi lepusztult 
állapotot, hanem a már felújított, kész 
Orczy-park hangulatát is megmutatja. 

Legalább ilyen lesz az új park is

fotó: GM
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Az egészségügyi dolgozók oltása le-
zárult, többségüket, 93 százalékukat 
beoltották, az idősotthonokban pedig 
több mint 82 ezer dolgozó és gondo-
zott kapta meg a koronavírus elleni 
vakcinát.

„A múlt héten megkezdődött a legidő-
sebb, veszélyeztetett korosztály oltása is. 
Ennek megfelelően 1080 praxis egy-egy 
ampulla Moderna vakcinát kapott, amely 
tíz ember beoltására elegendő. Azok az 
idősek, akik nem tudják felkeresni a há-
ziorvosi rendelőt, otthonukban kapták/
kapják meg a vakcinát” ‒ mondta el 
dr. Dobák András, a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat főigazgatója. Ugyan-
akkor kiemelte: hat-hat szállítható  
állapotú, könnyebben mobilizálható 
idős a legközelebbi oltópontokon juthat  
hozzá a Pfizer vakcinájához. Ez utób-
bi mínusz hetvenfokos hűtést igényel, 
így csak azokon a kórházi oltópontokon 
kaphatják meg a páciensek, ahol a meg-
felelő tárolókapacitások adottak. „Ha 
nagyobb mennyiségben állnak majd ren-

delkezésre oltóanyagok, akkor a szak-
rendelőben is megkezdődhet a lakosság 
oltása. Öt rendelőben, szombaton és va-
sárnap két műszakban, reggel 8-tól este 
8-ig fogunk oltani” ‒ tette hozzá a fő-
igazgató.

Hogyan zajlik az oltás? 
Az oltás előtt egy hozzájárulási nyilat-
kozatot kell kitölteni, melyben a sze-
mélyes adatokon túl néhány kérdésre is 
válaszolni kell. Például: Van-e tartós, 
krónikus betegsége? Volt-e élelmiszer, 

ismeretlen gyógyszer okozta anafilaxiás 
(súlyos allergiás) reakciója? Terveznek-e 
önnél műtétet a következő 1 hónapban? 
Kapott-e védőoltást az elmúlt 2 hétben? 
Jelenleg várandós-e? Tervez-e váran-
dósságot 3 hónapon belül?

Az oltás előtt lehet étkezni és inni is, 
de nem ajánlott újfajta gyógyszert be-
szedni. A régi, megszokott gyógysze-

reket viszont be kell venni. A védőol-
tást a vállizomba adják, az oltás után 

húsz perc megfigyelés következik, 
van-e valamilyen nem kívánt reakció. 
A beoltott kap egy kártyát, amin rajta 

vannak az adatai, valamint az oltás 
típusa, a gyártási száma, a követ-
kező oltás dátuma.
 
Milyen mellékhatások 
lehetnek az oltás után?
Az oltás helyén érezhető izomfáj-
dalom, előfordulhat fáradtság, fej-

fájás, esetleg hidegrázás, láz, bőrpír, 
émelygés. Nagyon ritka mellékhatás-

ként megnagyobbodott nyirokcsomó, 
általános rossz közérzet, végtagfájda-
lom, álmatlanság is jelentkezhet. 

Azok, akiket beoltottak, igazolást kap-
nak. Ők a jövőben plasztikkártyát is 
igényelhetnek majd. • PE

EGÉSZSÉGEGÉSZSÉG

Megkezdődött a legidősebbek oltása

Miért oltatták be  
magukat? 
A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgá-
lat dolgozóit január elején kezdték 
el oltani. Megkérdeztük a TIESZ két 
munkatársát, hogyan viszonyultak az 
oltáshoz, beoltatták-e magukat. 

Soós Krisztina ápolási igazgatóhelyet-
tes és kardiológiai csoportvezető asz-
szisztens elmondta, igyekezett minél 
előbb jelentkezni az egészségügyi dol-
gozók Covid–19 vírus elleni védőoltá-
sára. „Szakmai szemmel azért tartom 
nagyon fontosnak az oltást, mert egy-
re több koronavírus-fertőzésen átesett 
beteggel találkozom, akiknek enyhébb-
súlyosabb vírusfertőzés utáni szövőd-
ményei vannak. Szülőként pedig azért, 
mert középiskolás gyerekeim közel egy 
éve ‒ kisebb megszakításokkal ‒ on- 

line oktatással tanulnak, így számukra 
kimaradnak azok az élmények, társas 
kapcsolatok, amik nekem megadattak. 
Gyermekként pedig azért, mert szüleim 
idős, krónikus betegek, akik a leginkább 
veszélyeztetett csoportba tartoznak, így 
védelmükben minimálisra csökkentet-
tük a személyes találkozásokat. Úgy 
érzem, a vírus elleni védőoltással köze-
lebb kerülünk a régi életünkhöz. Hogy 
ez minél hamarabb megvalósulhasson, 
arra biztatok mindenkit, akik még nem 
tudtak dönteni, hogy éljenek ezzel a le-
hetőséggel!”

Szűcs-Vámosi Ágnes ápolási igazgató 
kiemelte: egészségügyi szakdolgozó-
ként és felelős vezetőként erkölcsi kö-
telességének érezte, hogy elsők között 
jelentkezzen, és megkapja a korona-
vírus elleni védőoltást. „Az orvosok, 
egészségügyben dolgozók oltása azért 

rendkívüli jelentőségű, mert mi gyó-
gyítjuk, ápoljuk a Covid–19 megbetege-
désben szenvedőket, miközben minden 
egyéb ‒ nem a járvánnyal összefüggő 
‒, betegellátással kapcsolatos feladatot 
is elvégzünk, biztonságos, folyamatos 
betegellátásra törekszünk. A világjár-
vány hatalmas megterhelést okoz az 
egészségügy számára, és a gazdasági 
válság hatásai beláthatatlanok. Közös 
érdekünk, hogy minél többen kérjük az 
oltást, hogy átvehessük a vírustól az 
életünk irányítását és legyőzhessük a 
járványt. Családanyaként nagyon sze-
retném, hogy gyermekeim minél hama-
rabb visszakaphassák a járvány előtti 
teljes életüket, iskolájukban, baráti kö-
zösségeikben felszabadultan szórakoz-
hassanak szabadidejükben. Aki még 
gondolkodik, hogy kérje-e a vakcinát, 
annak azt javaslom, jusson eszébe a 
járvány előtti szabadsága!”

Jól szervezett 
az oltási folyamat
Már beoltották a 86 éves Laurencz 
Lászlót, a magyar női kézilab-
da-válogatott egykori kapitányát, 
aki a Vénusz utcai rendelőben 
kapta meg a koronavírus elleni 
vakcinát.  Dr. Oláh Ilona, az ol-
tást beadó háziorvos lapunknak 
elmondta, jól szervezett az a fo-
lyamat, ahogy az oltóanyag és az 
ezzel kapcsolatos információk el-
jutnak a háziorvosokhoz. 

„Pontosan érkezett az oltóanyag 
‒ külön kapta meg a délelőttös 
és a délutános kolléga ‒, mellette 
megkaptuk a kitöltendő kérdőíve-
ket, illetve az oltást igazoló doku-
mentumot, a fecskendőt, s azok 
listáját, akiket életkoruk alap-
ján ebben az időszakban ol-
tunk. Ha valaki nem helyben 
kapta/kapja meg az oltást, 
azoknak a szállítást is meg-
szervezik, ha nincs olyan 
családtag, ismerős, aki az 
idős embert elvigye az oltó-
pontra. Mindenben maximá-
lis segítséget kapunk, és a tájé-
koztatás is folyamatos. A betegek 
nagyon örülnek az oltásnak, jól ér-
zékelhetően oldódik az elmúlt idő-
szak feszültsége. Azt is fontos el-
mondanom, hogy eddig semmilyen 
mellékhatást nem tapasztaltunk az 
oltással kapcsolatban. Mindenkit 
arra biztatok, oltassa be magát, 
hogy nyugodtabban, szabadabban 
élhessük az életünket.”

Az oltás előtt  
a régi, megszokott 

gyógyszereket  
be lehet venni
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Élesen bírálta dr. Szabó Szabolcs ellen-
zéki országgyűlési képviselő, hogy a 
Csepeli Hírmondó beszámolt a világjár-
vány elleni parlamenti munkáról, ben-
ne az ő szavazásairól. Azt nem tagadta, 
hogy nem támogatta a védekezést. De 
kifogásolta, hogy kimaradt a cikkből, 
hogy tavaly hatezer, javarészt egyszer 
használatos maszkot osztott ki Csepe-
len és Soroksáron. Az önkormányzat 
részéről viszont azt kifogásolják, hogy 
miközben – számításaik szerint – brut-

tó közel 70 millió forintot kapott eddig 
csepeli-soroksári képviselőként, a véde-
kezés mellett másban sem áll ki, ami a 
csepelieknek fontos lenne. 

A Csepel és Soroksár képviseletét fel-
vállaló politikusok közül csak Németh 
Szilárd szavazta meg minden alka-
lommal a járvány elleni védekezéshez 
szükséges törvényeket. Bangóné Bor-
bély Ildikó MSZP-s politikus egy alka-
lommal, a járvány második hullámá-
ban, november 10-én szavazott igennel. 

Dr. Szabó Szabolcs pedig egyetlen 
törvényt sem támogatott, amely a vé-
dekezést segítette. A szavazásokról a 
Csepeli Hírmondó előző számában ol-
vashattak. 

Dr. Szabó Szabolcs a legnagyobb kö-
zösségi oldalon kifogásolta a Hírmon-
dó cikkét. „Tényleg orwelli világban 
él a Fidesz, ahol már mindet el lehet 
hazudni” – fogalmazott. Kijelentését 
azzal indokolta, hogy a 96 ezer fős 

csepeli-soroksári választókerületében 
maszkokat osztott. „Én vásároltam 6 
ezer maszkot, és sok ellenzéki önkor-
mányzati képviselő is vásárolt még 
védőfelszereléseket, és mi osztottuk ki 
őket” – emelte ki. A többségében egy-
szer használatos maszkok kiosztása 
azonban az elmúlt év tükrében nem tű-
nik nagy segítségnek a közel százezer 
ember esetében. A csepeli önkormány-
zat is tízezres nagyságrendben adott 
mosható maszkokat az igénylőknek, de 
emellett ingyenes, tüdőgyulladás elleni 

oltást is lehetővé tett a 65 év felettiek-
nek. Utóbbi már a komoly támogatások 
közé tartozik: más önkormányzatok 
ehhez hasonló segítséget nem nyújtot-
tak a polgáraiknak. Ezért fókuszáltunk 
a képviselőknél a parlamenti munkára.

A Momentum jelöltje lesz
Fekete-Győr András, a Momentum el-
nöke, Dukán András, a párt helyi po-
litikusa, valamint dr. Szabó Szabolcs 
országgyűlési képviselő január 26-án 
jelentették be, hogy Szabó lesz a Mo-
mentum csepeli-soroksári képviselője-
löltje. A politikus az Együtt képviselő-
jeként kezdte parlamenti pályafutását 
2014-ben. Azóta volt független, majd 
LMP-s, majd ismét független képvise-
lő. Úgy tudjuk, baloldali körökben nem 
titok, hogy az MSZP és a DK nem őt tá-
mogatná. Szerintük Szabó és a Momen-
tum olyan hibákat követtek el, melyek-
nek szerepük volt a csepeli baloldal 
2019-es önkormányzati bukásában. 

Az önkormányzat szerint Szabó a cse-
pelieknek se sokat segít. Ábel Attila 
alpolgármester elmondta: egyetlen fej-
lesztés esetében sem biztosítja támo-
gatásáról az önkormányzatot. Csak 
olyankor aktív, ha ellenezni lehet vala-
mit, vagy hajléktalanokat költöztetnek 
Csepelre. Jelenleg az Új Duna-híd meg-
építése ellen kampányol. Mint ismert, 
Karácsony Gergely öt évre leállította a 
csepeli fejlesztéseket. Így az új kerék-
párutat, az útfelújításokat, a P+R par-
kolók építését. Szabónak erre egy rossz 
szava sem volt, a kerékpárút-építés tör-
lését még helyeselte is. Így a 2,1 milliárd 
forintos uniós fejlesztés más útvonalon 
és csepeli helyszínen sem fog megva-
lósulni. „Nem az a baj, hogy 2014 óta 
kapott nagyjából bruttó 70 millió forin-
tot a munkájáért, hanem az, hogy pont 
az ellenkezőjét teszi annak, amit ezért a 
pénzért tennie kellene” – kifogásolta az 
alpolgármester.  • TK

Tíz éve, hogy a csepeli önkormányzat 
nyilvánosságra hozza a kerületi pol-
gármester, alpolgármesterek és kép-
viselők vagyonnyilatkozatait. Az idei 
vagyonbevallásokból szemezgettünk.

A kerület vezetése a 2010-es önkor-
mányzati választások óta minden év-
ben közzéteszi a csepeli városatyák 
vagyonbevallásait, amelyek visszame-
nőleg is megtekinthetők. (A 2010 előt-
ti vagyonnyilatkozatokat jogszerűen, 
utólag már nem lehet megtekinteni.) A 
képviselők szegényedése vagy éppen 
vagyonosodása így mindenki számára 
nyomon követhetővé vált.

Az elmúlt évekhez képest változott 
Borbély Lénárd vagyoni helyzete. Az 
514 négyzetméteres telken álló, 79 
négyzetméteres kis családi ház mel-
lett egy építési telek is szerepel a pol-
gármester vagyonnyilatkozatában. Az 
ingatlanoknak fele részben ő, fele rész-
ben a felesége a tulajdonosa. A ház épp 
eladás alatt van. A polgármester birto-
kában egy öröklés útján szerzett Suzu-
ki Swift van, juttatásait törvény írja elő.

Ábel Attila alpolgármester egynegyed 
részben egy 78 négyzetméteres csepe-
li és egynegyed részben egy 48 négy-
zetméteres szolnoki társasházi lakás 
tulajdonosa. Utóbbi örökléssel szállt rá. 
Feleségével közösen több mint hatmil-
lió forintos hitelük van, amit hatmilliós 
megtakarítás ellensúlyoz értékpapír-
ban. Szintén a feleségével közösen egy 
2015-ös Toyota Aygo tulajdonosai.

Morovik Attila alpolgármester a felesé-
gével közös tulajdonú 83 négyzetméte-
res családi házban lakik, ami egy 550 
négyzetméteres telken áll. Ezenkívül 
még összesen mintegy 7,5 milliós meg-
takarítása van, tartozása nincs.
Pákozdi József alpolgármester egy 45 
négyzetméteres csepeli üzlethelyiség-

gel bír, amit 2005-ben vásárolt, vala-
mint egy 800 négyzetméteres zártker-
tes szigetszentmiklósi ingatlannal is 
rendelkezik, amit tavaly szerzett. Ezen-
kívül egy 64 négyzetméteres lakóingat-
lan, valamint felerészben egy kisebb 
szigethalmi üdülő is az övé. Gépjármű-
ve nincs, van viszont hárommillió fo-
rintos banki tartozása. 

A kormánypárti önkormányzati kép-
viselők közül Bercsik Károly továbbra 
sem rendelkezik gépjárművel, egy 53 
négyzetméteres csepeli lakásnak vi-
szont a tulajdonosa lett tavaly. Pénzinté-
zettel szembeni tartozása eléri a 16 mil-
lió forintot. Szintén a kevésbé módos 
kormánypárti képviselők közé tartozik 
a néhány zárt kertes ingatlannal és egy 
Ford Fiestával rendelkező Czibulyáné 
Szonday Szilvia és Makray Barbara, 
akinek Dunaharasztiban van ingatla-
na és egy 13 éves Suzuki Swiftje. Sőt 
utóbbi képviselőnek hitele is van, ennek 
összege eléri a több mint 22 millió fo-
rintot.

Ellenzéki képviselők
Továbbra is a DK-ban politizáló Hor-
váth Gyula az egyik leggazdagabb cse-
peli képviselő. Ő fele részben tulajdo-
nosa egy 166 négyzetméteres családi 
háznak. Emellett érdekeltsége van még 
két 52 négyzetméteres csepeli társashá-
zi lakásban. Tartozása nincs. Van egy 
alig kétéves Toyota CH R típusú gép-
kocsija, 10 milliós életbiztosítása és to-
vábbi 1 millió forintos megtakarítása a 
bevallása szerint.

Különböző vállalkozásokkal bírnak a 
baloldali politikusok. Itt említenénk 
meg az MSZP-s Losonci Róbertet, aki 
háromnegyed részben birtokol egy la-
kóházat, 80 százalékban a V-tel Kft. tu-
lajdonosa, a csepeli FC-nek pedig tech-
nikai munkatársa havi bruttó 200 ezer 
forintos jövedelemmel.

Takács Krisztián MSZP-s képviselő 
felerészben tulajdonosa egy 100 négy-
zetméteres csepeli lakóháznak, amely 
2016 óta van meg. A politikus a Csepel 
FC-től havonta – saját bevallása szerint 
– összesen bruttó 200 ezer forintot vesz 
fel mint szakmai vezető. Ezenkívül 40 
százalékos érdekeltsége van a Csepel 
FC Kft.-ben. Csaba Péter Alajos saját 
cégének ügyvezetője, tevékenységi kö-
réről ugyanakkor semmit nem tudunk.
 
A momentumos Dukán András két 
cégben tulajdonos. Az egyik végelszá-
molás alatt van, a másiknak felerészben 
tulajdonosa. Saját tulajdonú ingatlan-
ja, gépkocsija nincs. A középiskolában 
tanító politikus különböző bizottsági 
tagságokért összesen közel félmillió 
forintot kap az önkormányzattól is. Ko-
vács Dávid Attila korábban jobbikos, 
jelenleg független képviselő 2018 óta 
egy 68 négyzetméteres üllői lakóház 
felerészbeni tulajdonosa. Van egy 2019-
ben vásárolt Citroën C5-ös gépkocsija, 
s közel hárommillió forint megtakarí-
tással is rendelkezik. Hétmilliós lakás-
hitelükhöz nagy segítség lehet, hogy a 
csepeli képviselőségért járó tiszteletdíj 
mellett az Országgyűlésben személyi 
asszisztensként kap bruttó 520 ezer fo-
rintos fizetést.

A vagyonnyilatkozatok a Csepel.hu 
oldalon, az Önkormányzat menü-
pontból érhetők el. • TK

A képviselő szerint orwelli lépés 
volt leírni, hogyan szavazott

Nyilvánosak a csepeli 
vagyonnyilatkozatok

fotó: Tóth Beáta
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A Galvani híd a Kelenföldön és a Kül-
ső-Ferencvárosban szunnyadó rozsda-
övezetek felélesztésében, illetve a né-
hol spontán fejlődésnek indult területek 
közlekedési problémáinak oldásában 
játszik kulcsszerepet. Építését most 
azok támadják, akiknek összhangban 
van a terveivel, írja Vitézy Dávid, a 
Budapest Fejlesztési Központ vezér-
igazgatója a Telex Hídvita-sorozatának 
befejező részében. 

Vitézy Dávid írásában összefoglalja a 
Galvani út vonalában tervezett híd tör-
ténetét, ír a főváros vezetésével lefoly-
tatott egyeztetésekről, a híd várható 
közlekedési hatásairól, il-
letve a belvárosi forgalom 
csillapításának eszköze-
iről, köztük a dugódíj-
ról. A cikk itt található:

Az Országos Tűzmegelőzési Bizott-
ság és a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság támogatásával öt szén-
monoxid vészjelzőt és tizenegy füstér-
zékelő készüléket kapnak a leginkább 
rászoruló csepeliek. A biztonságot je-
lentő berendezéseket Borbély Lénárd 
polgármester és Nagyné Kovács Tímea 
intézményvezető adták át a csepeli tűz-
oltóságon február 4-én. 

A füst és a színtelen, szagtalan gáz igen 
alattomos veszélyforrást jelent, mely 
évről évre szedi áldozatait. A szakem-
berek szerint a tragédiát az okozhatja, 
ha nem sikerül elvégeztetnünk a ké-

ményvizsgálatot, a fűtési berendezé-
seket nem tartjuk karban, vagy ha a 
lakások helyiségeit nem megfelelően 
szellőztetjük. A fő problémát azonban 
a nyílt égésterű berendezések jelentik. 
A fővárosi kéményseprők szerint a 
bekövetkezett baleseteknél sokszor a 
különböző szabálytalanságok okozzák 
a bajt. Mindenképpen érdemes évente 
átvizsgáltatnunk a készülékeink mű-
szaki állapotát. 

A most átadott eszközök hosszú időn 
keresztül óvhatják az otthonok bizton-
ságát és éles hanggal jelzik az egyéb-
ként észrevehetetlen veszélyt.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Vitézy Dávid a Galvani hídról

Vitézy Dávid 
az új hídról

Életet is menthetnek 
a készülékek

Fontos változás 
a gépjárműadózásban

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a gépjárműadó-
ról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 2021. évtől hatá-
lyos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek adója 
esetében az adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el.

A változás a gépjárművek üzembentartóinak (tulajdono-
sainak) nem jelent plusz feladatot, a NAV 2021. év elején 
minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról 
és az egyéb információkról. 

A NAV tájékoztatása szerint a gépjárműadó első részle-
tét az adózóknak 2021. április 15-éig, a második részletet 
2021. szeptember 15-éig kell megfizetniük a 10032000-
01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi 
számlára.  

Kérjük, hogy a 2021. évre vonatkozó gépjárműadó fize-
tési kötelezettséget már ne az önkormányzat gépjár-
műadó- beszedési számlájára teljesítsék.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a gépjárművek tulajdonátru-
házása esetén fennálló bejelentési kötelezettségüket to-
vábbra is a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fő-
városi kerületi) hivatala, kormányablak felé kell jelezni.
Köszönjük együttműködésüket.

A csepeli rendőrök néhány órán belül 
elfogták azt a férfit, aki január 28-án 
kifosztott egy idős, kerekes székkel 
közlekedő nőt a II. Rákóczi Ferenc 
úton. Kiderült, hogy a 39 éves K. Atti-
la ugyanaz a személy, aki ezt megelő-
zően, január 23-án este felgyújtotta a 
Csodakút Tagóvoda udvarán álló játék-
tárolót. A rendőrök szintén elfogták azt 
a háromtagú bandát, amely január 31-
én kirabolt egy csepeli dohányboltot, 
majd Erzsébeten egy élelmiszerboltból 
és dohányboltból akart pénzt szerez-
ni. A nyomozók még aznap őrizetbe 
vették a 30 éves Á. Olivért, valamint 
két társát, S. Viktort és S. Richárdot 
– tájékoztatta lapunkat Balog Emőke, 
a csepeli rendőrkapitányság bűnügyi 
osztályvezetője.  

A mozgássérült asszony a Tescóból tar-
tott hazafelé elektromos mopedjén kora 
délután, amikor K. Attila szóba elegye-
dett vele, majd a moped csomagtartó-
jából ellopta a nő pénztárcáját, benne 
a bankkártyájával, amelyet később 
felhasznált. A férfi futva menekült, de 
a sértett jó személyleírást adott róla. 
Feltűnő piros kabátot és sötét nadrágot 
viselt. Amikor a rendőrök felismerték, 
már egy világosabb nadrág volt rajta. 
Kiderült, hogy két nadrágot húzott ma-
gára, és a sötétebb színűt időközben le-
vetette. Korábban ő gyújtotta fel a Cso-
dakút Tagóvoda játéktárolóját, amiről 
azt mondta: beugrott a kerítésen, hogy 
a faházban húzza meg magát, de fázott, 
ezért tüzet gyújtott. A rendőrök a bűn-
cselekmény után elfogták. A büntetlen 

előéletű férfi beismerő vallomást tett, s 
ezúttal már letartóztatásban van.   

Szintén pár óra alatt került rendőrkézre 
az a három férfi, akiket csoportosan el-
követett rablással gyanúsítanak. Január 
31-én 11 óra 34 perckor Á. Olivér betért 
egy csepeli dohányboltba, és egy nála 
lévő fegyverre hivatkozva megfenye-
gette az eladót, de végül csak a borra-
valónak kirakott pohárban lévő 1300 
forintot tudta elvinni. A tulajdonos 
azonnal bezárta az ajtót és értesítette a 
rendőrséget. Á. Olivér pár perc múlva 
meggondolta magát, és a nagyobb zsák-
mány reményében újra bement volna 
az üzletbe. Az ajtó azonban zárva volt, 
a biztonsági kamera pedig jó felvételt 
készített róla. Két óra múlva Erzsébet-
ről érkezett bejelentés a rendőrségre, 
hogy egy hasonló külsejű férfi egy ki-
sebb élelmiszerüzletbe tért be azzal a 
felszólítással: „kés van nálam, add ide 
a pénzt”. Az eladó azonban elzavarta. 
Ekkor egy másik dohányboltba ment be 
fenyegetően, hogy „kell 30 ezer forint, 
kés van nálam”, de az eladó nem ijedt 
meg és a rablóra csapta az ajtót. Két 
társa a gyanú szerint a tippeket adta 
és odakint látott el figyelőszolgálatot. 
A csepeli rendőrök az esti órákban, a 
kijárási tilalom idején figyeltek fel és 
vették őrizetbe a háromtagú bandát a 
Karácsony Sándor utcában. A büntetett 
előéletű elkövetők beismerő vallomást 
tettek. A csepeli rendőrség indítvá-
nyozta a letartóztatásukat. • Cs. A. 

Fosztogatót és rablókat 
fogtak el a csepeli rendőrök

Összefogás 
az óvodáért
Január 23-án égett le a Csodakút óvo-
da raktára, a tűzben megsemmisültek 
a gyerekek játékai. Ekkor nem csak 
a csepeliek, hanem Nagyszalonta és 
Tusnádfürdő lakosai is összefogtak, 
hogy pótolják a hiányzó játékokat, 
könyveket. Köszönet minden adako-
zónak!

fotó: pixabay

fotó: Hajdú Ágnes
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Áldozatos munkájuk elismeréseként 
150 darab tartós élelmiszer ajándék-
csomagot vehettek át a kerület egész-
ségügyi, rendvédelmi és szociális 
dolgozóinak képviselői, valamint a 
Városgazda munkatársai a Család-

segítő Közösségi Házban január 13-
án. Az átadáson jelen volt az ado-
mányozó szervezet, a Joyce Meyer 
Ministries World Mission képvisele-
tében Brenda Phur. „Az adományozó 
amerikai keresztény szervezet, a Joyce 

Meyer Minisries World Mission a vi-
lág számos országában nyújt segítsé-
get” ‒ hangsúlyozta Brenda Phur.  
A szervezet humanitárius ága,  
a Hande of Hope több európai ország-
ban is komoly összeggel támogatja a 
koronavírus-járvány frontvonalában 
dolgozók munkáját. A tartós élelmi-
szereket tartalmazó ajándékcsoma-
gokkal is tiszteletüket és köszönetü-
ket szeretnék kifejezni.

A különféle vállalkozásokat is 
erősen érintik a járvány miat-
ti korlátozások. A zárvatartás 
miatt sokaknak át kellett alakí-
taniuk, meg kellett szervezniük 
egy másféle, átmenti működést. 
Rizmajer Józsefet, a csepeli 
Rizmajer Sörfőzde tulajdonosát 
arról kérdeztük, őket hogyan 
érinti ez az időszak. 

Rizmajer József a Csepeli Hír-
mondónak elmondta, a sörfőzdét 
a járvány második hulláma óta 
az üzleteikben elvitelre kapható 
sörök tartják életben. Mivel a ven-
déglátással foglalkozó partnereik 
szüneteltetik működésüket, így a 
hordós kiszerelésű Rizmajer-ter-
mékek értékesítése gyakorlatilag 
megszűnt. Bevétel csak a palacko-
zott italokból származik, amely 
korábban a vállalkozás értékesí-
tésének mintegy egyharmadát tet-
te ki. A vállalkozás több mint 30 
munkavállalót foglalkoztat. Eddig 
sikerült a járványhelyzetet úgy át-
vészelniük, hogy senkit nem kellett 
elbocsátani. Rizmajer József bízik 
abban, hogy a jövőben is mindenki 
megtarthatja a munkáját. „A sörö-
zőkben dolgozóknak csak minimál-
bért tudunk fizetni, amelynek felét 
az állam átvállalja. A másik felét a 

járulékokkal, adókkal nekünk kell 
hozzátenni. A hét óráig nyitva tartó 
boltjainkban elvitelre áruljuk a sört, 
de veszteségesek vagyunk, próbá-
lunk túlélni” – mondta. 

Mint ismeretes, a kormány az idei 
adóévre a kis- és közepes vállal-
kozások számára elengedte az ipa-
rűzési adó felét. Rizmajer József 
elmondta, az iparűzési adót a bevé-
tel alapján kell fizetni, függetlenül 
attól, hogy nyereséges-e az adott 
vállalkozás. „Mi alacsony árréssel 
dolgozunk, ezért a magas árbevétel 
nem feltétlenül jelent nagy nyere-
séget. A kormány döntése nekünk 
több százezer forint kedvezményt 
jelent, ami most duplán segítség, hi-
szen az iparűzési adót márciusban 
kell befizetni, amikorra a tartalé-
kainkat gyakorlatilag már teljesen 
feléljük. Sajnos a második hullám-
ban a sörfőzdék még nem kaptak 
támogatást, holott a termékeinket 
szinte teljes egészében a vendéglátó 
szektorban értékesítjük” – jegyezte 
meg. Bár a bérleti díjra tavaly kap-
tak kedvezményt az önkormány-
zattól, idén már nem igényeltek, 
mert abban bíztak, azokat az álla-
mi támogatásokat, amelyeket ta-
valy tavasszal megítélt az állam, 
idén is megkapják. Ezért annak is 
örülnének, ha a szabályok betar-
tása mellett korlátozott számban 
fogadhatnánk vendéget, hogy leg-
alább a rezsit és a bérleti díjat ki 
tudják fizetni. • Lass Gábor
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Rizmajer József: nem 
kellett senkit elbocsátani

Tartós élelmiszercsomagok 
a frontvonalban dolgozóknak

Fényes, roppanós, egyedi ízű csoki-
kat, bonbonokat készít Tabajdi Rita 
kézművescsokoládé-készítő már tíz 
éve. Királyerdei műhelyében egyedül 
dolgozik, a fagyigyártás fortélyait is 
megtanulta, főleg házhozszállításra 
készít finomságokat. Saját receptúrája 
alapján precízen kidolgozott, gyönyö-
rűen díszített kreációi belső sugallatra 
születnek. Színészi végzettséggel ren-
delkezik, tanult marketinget, érdekelte 
a műsorvezetés is, míg végül a csokiké-
szítés mellett kötött ki. 

Különleges fagylatok
„Az édességet mindig is szerettem. 
2008-ban kóstoltam először igazi kéz-
műves csokoládét, máig nem felejtem 
az ízét. Innen jött az indíttatás a kézzel 
készült finomságok gyártására, de az 
sem titok, hogy a Csokoládé című film is 
hatással volt rám. Eleinte magyar kéz-
műves csokikészítőket kerestem, majd 
hobbiszinten én is elkezdtem 
az „édességgyártást”, ez-
után elkezdtem megta-
nulni a mesterséget. 
A koronavírus 
miatt bővítettem 
tevékenysége-
met, 2020-ban 
indítottam el a 
fagylaltkészítést 
is. Tavaly min-
den rendezvé-
nyem megszűnt, a 
csokoládék értékesí-
tésében nagyon meg-
csappant a forgalmam. 
Nagyon lassan tornáztam visz-
sza magam. A fagylaltkészítés beindítá-
sa jelentette számomra a túlélést, most 
szinte csak ezzel foglalkozom. 500 és 
1000 milliliteres kiszerelésben szállítok 
házhoz, tíz és húsz gombóc fér el a do-
bozokban. A különleges ízvilág a specia-
litásom. A vásárlók ugyanúgy kedvelik a 
söröset és a rozét, mint a sós mandulást, 
a tökmagosat és a sült banánosat. A ret-
ró ízeket is becsempésztem kínálatba.”

Kreativitás és fantázia
Rita különleges csokijai általában a 
karácsony időszakában a legkelendőb-
bek, ilyenkor a céges megrendelés is 
jóval több. „Készítek limoncello, tojás-
likőr, sós karamella, fahéj, whisky és 
szilvapálinka ízű csokit is. A bonbonok 
négy-hat hét lejáratúak, mivel nem tar-
talmaznak semmilyen hozzáadott adalé-
kanyagot, még cukrot sem. Magának a 
csokoládénak a cukortartalma adja meg 
az édes ízt. Ezzel sűrítem a krémeket, a 

benne található cukortartalom 
épp elegendő hozzá. Ehhez 

a kézműves munkához 
kreativitás és kellő 

fantázia is kell” – 
meséli Rita, aki 
elmondja, a vá-
sárlók a tradici-
onális és a kü-
lönleges ízeket 
egyaránt szere-

tik. S hogy neki 
melyik a kedven-

ce? „Az earl grey íz 
a favorit, teában is na-

gyon szeretem.” 

Tabajdi Rita is nagyon várja már a jár-
vány végét, a nyitást, a jó hangulatú csa-
patépítő foglalkozásokat, a születésnapi 
rendezvényeket, amikor például gyere-
keknek szervez ünnepi csokizást. • AZS.

Édes élmény Tritával

Borbély Lénárd polgármester a fel-
ajánlást megköszönve hangsúlyozta: 
a csepeli egészségügyi, szociális és 
rendvédelmi dolgozók példamuta-
tóan helyt állnak a járvány idején. 
Bár a védőoltásnak köszönhetően 
helyreállhat az élet, visszatérhetünk 
a normális kerékvágásba, a minden-
napok biztonsága érdekében azonban 
továbbra is szükség van a segítő ösz-
szefogásra. • PE

További részletek, termékek: 
Tritacsokolade 

Facebook-oldala

Tabajdi Rita

Rizmajer József
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Találkozás ünnepe
„Világosságul a pogányok megvilágosításá-
ra” (Lk 2,32)

Február 2-án ünnepelte az egyház a Találko-
zás ünnepét. Az anyai méhet megnyitó fiúgy-
ermeket, Jézust a szülei a templomba vitték, 
hogy a Törvény előírásának megfelelően be-
mutassák az Úrnak. Az agg Simeon fogadja 
őket, aki azt az ígéretet kapja Istentől, hogy 
addig nem hal meg, amíg karjain nem tarthat-
ja a világ üdvözítőjét. A törvényt megcselek-
szik, az ígéret teljesül. Simeon hálaimádsága 
pedig rámutat arra, akit annyira várt a világ. 

Izaiás próféta jövendölését karácsonykor is 
megénekeltük: „A nép, mely sötétségben jár, 
nagy világosságot lát” (Iz 9,1) Jézus szüle-
tésével a Világosság a világba jött. Simeon 
örvend, hogy karjain tarthatja azt, aki a po-
gányok megvilágosítására jött. Majd a fel-
nőtt Jézus egyértelműen nyilatkoztatja ki: 
„Én vagyok a világ világossága, aki engem 
követ, nem jár sötétségben” (Jn 8, 12).

Az egyház ezen az ünnepen gyertyát szen-
tel, mely azontúl, hogy ünnepélyesebbé te-
szi a templomi szertartásokat, nagyon szép 
tartalmat is hordoz: ahogyan az égő gyer-
tya saját magát felemésztve adja fényét, úgy 
ajándékozza magát az Isten Fia az emberi-
ségnek. Már a nagypéntekre és húsvét va-
sárnapjára tekinthetünk előre, amikor majd 
láthatjuk a szenvedő és érettünk keresztre 
feszített, meghalt és eltemetett Jézust, aki 
harmadnapra feltámad, a feltámadás soha el 
nem múló világosságát árasztva a világra!

Amikor gyertyát gyújtunk, akár ünnepi al-
kalmakon, akár a temetőben szeretteink sír-
jánál, mindezek jussanak eszünkbe! Mert 
most még a farsang idején a vigasság idejét 
éljük. Nemsokára beköszönt a nagyböjt ide-
je a maga visszafogottságával. Bármilyen 
időszakban is vagyunk, Krisztus ugyanaz 
marad: a Világosság, aki utat mutat, aki biz-
tos pont az életünkben, akihez viszonyíthat-
juk egész életünket!
Mosolygó Dénes görögkatolikus parókus

Idén február 7-e és 14-e között tartják 
a Házasság hetét. A kezdeményezés 
közel két évtizede indult útjára Angli-
ából, fő célja, hogy évről évre felhív-
ja a figyelmet a házasság és a család 
fontosságára. Az eseményt 2008 óta 
itthon is megrendezik, az egyhetes 
program a keresztény egyházak és 
civil szervezetek összefogásával va-
lósul meg. A Házasság hete kapcsán 
egy Csepelen élő házaspárral beszél-
gettünk, akiknek egymás iránti szere-
tete, tisztelete és összetartása példa-
értékű lehet mindenki számára.

Így kezdődött
Szőke Piroska és Budai István 63 éve, 
1958. október 18-án kötöttek házassá-
got Csepelen. Gyermekkoruk óta isme-
rik egymást. „A férjem nyolcéves volt, 
én pedig négy, amikor megismerked-
tünk. István családjának fakereskedése 
volt, mikor az utcánkban járt, mindig 
odakiáltott anyukámnak, hogy mikor 
hozhatja a fát. Én pedig mindig visz-
szakiabáltam, hogy rendes házban nem 
illik hangoskodni” – idézi fel a Piroska 
kapcsolatuk kezdetét. „Akkor a férjem 
már sejthetett valamit, mert azt mond-
ta anyukámnak: Én ezt a lányt feleségül 
veszem, az enyém lesz! Anyukám akkor 
kinevette, de mit ad a sors, néhány év-
vel később Istvánék közelébe költöztünk. 
Fűszer- és hentesüzletünk volt, István 
sokat segített apukámnak, megkedvelték 
egymást. Gyakran leültek este sakkozni, 

akkor persze nagyon bosszantott, miért 
nem velem foglalkozik. Egymásba sze-
rettünk, de a két mama nem engedte, 
hogy kibontakozzon a szerelem, ezért 
titokban találkoztunk. A spájz ablaká-
ba tettem egy követ, alá pedig az üze-
neteket, hogy mikor találkozhatunk. 
István elindult jobbra, én meg balra, a 
buszmegállóban találkoztunk. Egyszer 
lebuktunk. Apukám a hatos villamoson 
utazott, nem tudni, miért járt arra, de 
meglátott minket. Akkor azt mondta: 
Pistikém, ha udvarolsz az anyósjelöl-
tednek, neked adom a lányom!”

Nekünk találkozni kellett
Ahogy Piroska meséli, az eljegyzésük 
is nagyon romantikus volt. „A férjem 
kitalálta, hogy a rádióban a szív küldi 
adásban, Záray Márta–Vámosi János 
Nekünk találkozni kellett című számá-
val kéri meg a kezemet. A rádióból tudta 
meg a két mama is, hogy együtt vagyunk, 
így kénytelenek voltak beleegyezni a kap-
csolatba. Tizennyolc éves voltam, amikor 
Istvánt elvitték katonának. Rendszeresen 
leveleztünk, de a három kíváncsi húgom 
és az édesanyám mindig felbontották a le-
veleimet, amiért nagyon mérges voltam. 
Ezért leírtam Istvánnak az orosz ábécé 
betűit, onnantól oroszul leveleztünk. Né-
hány éve megtaláltuk a leveleket és nagy 
boldogan nézegettük, mit írtunk egymás-
nak, de egy szót sem tudtunk megfejteni 
belőle, mert már nem emlékszünk a cirill 
betűkre” – idézi fel nevetve Piroska. 

„A lakodalmat a háznál tartottuk, aznap 
szakadt az eső, taxikat rendeltünk, de 
azok nem jöttek időben. Nagyon ideges 
voltam, sírtam, mi lesz a szép ruhámmal, 
sok lesütött csirkecombbal, a vendégek-
kel, minden tönkremegy. Szerencsére jött 
a vőfély és elvitt templomba, az utolsó 
percben értem oda. Mátraszentimrén volt 
a nászutunk, a vonatúton vallotta meg a 
férjem, hogy a korábbi lehetséges udvar-
lókat ő bizony mind elzavarta: »drágám, 
ne haragudj, de én mindenkinek elma-
gyaráztam, hogy ez a lány az enyém és 
a testi épségük érdekében messzire kerül-
jék el ezt az utcát, és felejtsenek el téged.« 
Kicsit dühös lettem, de eszembe jutott a 
nagymamám gyönyörű képeslapra írt 
házassági jó tanácsa: Ne veszekedj, ne 
duzzogjál, ne kiabálj, ha nincs igazad, 
kérj bocsánatot, de soha ne feküdj le jóéj-
szakát-puszi nélkül – ezt be is tartottam. 
Minden évben megünnepeljük a házassá-
gi évfordulónkat egy szál virággal, gyer-
tyával, és feltesszük a Nekünk találkoz-
nunk kellett című dalt bakelitlemezen.”

Jóban és rosszban
„Bár tíz éve már nem mozdulunk ki, de 
addig minden évben elutaztunk néhány 
napra, ragaszkodtunk hozzá, hogy le-
gyenek élményeink. A huszonöt éves há-
zassági évfordulónkon Bükfürdőn vol-
tunk. 2008-ban az aranylakodalmunkon 
ünnepélyes keretek között újra összehá-
zasodtunk. Azt kívánom a most kezdő és 
gyakorló házaspároknak, hogy legyenek 
megértőek egymással, becsüljék meg, 
amijük van. Nem csak a jó pillanatok-
ban, a nehézségek során is mindig össze 
kell tartani. 33 éves korában meghalt a 
fiunk, egyetlen gyermekünk volt, ugyan-
ebben az évben elvesztettem a látáso-
mat, a férjemnek pedig infarktusa volt. A 
menyem segítségével tudtuk túlélni ezt a 
tragédiát, a leginkább az segített talpra 
állni, hogy nagyon szeretjük egymást. A 
Floridában élő unokámnak is mindig azt 
mondom, hogy olyan férjet válasszon, 
mint a nagypapája, és olyan toleráns le-
gyen, mint a nagymamája.”
• Potondi Eszter

Egy hosszú házasság története
CSEPEL

TRIKOLÓRBAN
JÓL FESTESZ? MEGY A RAJZ? 

MOST EGY KÉPED HÍRES LEHET!

Az önkormányzat rajzpályázatot hirdet minden 
csepeli óvodásnak és iskolásnak 

a magyar zászló és címer napja alkalmából.

A kép témája: Csepel trikolórban.

Az alkotáshoz bármilyen technikát használhatsz 
a ceruzarajztól kezdve a festéken át a zsírkrétáig.

És mi a nyeremény? A legjobb műveket 
az önkormányzat felületein állítjuk ki, 

így mindenki láthatja, többek között te is, 
amikor mész az oviba, suliba!

A pályaműveket az önkormányzat portáján 
adhatjátok le. A borítékra írjátok rá 

a neveteket, életkorotokat, iskolátokat, 
értesítési vagy e-mail címeteket, 

de a protokoll@budapest21.hu címre 
is elküldhetitek az alkotásotokat. 

(A tárgyba írjátok be: Csepel trikolórban).

A pályázat leadási határideje 2021. február 28.

Mutasd meg, mire vagy képes!

RAJZPÁLYÁZAT

fotó: Tóth Beáta
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Idén országosan 183 tanoda működését 
támogatja az állam mintegy 2,5 milli-
árd forinttal. A Társadalmi Esélyterem-
tési Főigazgatóság tavaly júliusában írt 
ki pályázatot a tanodák működtetésére a 
Belügyminisztérium társadalmi felzár-
kózásért felelős helyettes államtitkársága 
megbízásából. A tanodai programok több 
mint húsz éve indultak el Magyarorszá-
gon, céljuk a hátrányos helyzetben élő 
tanulók délutáni, tanodai keretek közöt-
ti felzárkóztatása. Az oktatási feladatok 
mellett a kulturális hiányok pótlása, az 
életpálya építése, a szakmaválasztás és 
a közösségépítés is fontos célja a prog-
ramnak, melyben általános iskolások és 
középiskolások egyaránt részt vesznek. 
Egy tanoda húsz-harminc tanulónak biz-
tosít támogató segítséget. Az így finan-
szírozott programok és szolgáltatások az 
idén már több mint tízezer gyereket ér-
nek el Magyarországon. Főként azoknak 
a gyerekeknek nyújtanak támaszt ezek a 
foglalkozások, akiket a szüleik alacsony 
iskolai végzettségük miatt nem tudnak 
támogatni a tanulásban. 

Kiszámíthatóbb működés
Csepelen a Kompánia Tanoda immár 
nyolc éve segíti a szociálisan hátrányos 
helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő 
10–16 éves fiatalok iskolai felzárkózását, 
továbbtanulását. „2019 szeptembere óta 
állami költségvetési támogatásban része-
sülünk, az első finanszírozási időszak ta-
valy év végén lezárult, így további támo-
gatásra pályáztunk. Ennek köszönhetően 
három éven át évi 13,5 millió forintot kap 

a tanodánk. Jelenleg harminc gyerek ta-
nulószobai foglalkozását biztosítjuk. Óri-
ási dolog, hogy a tanodai ellátás bekerült 
a gyermekvédelmi törvénybe, a gyermek-
jóléti alapellátás része lett, így közpon-
ti költségvetési támogatás társul hozzá. 
Ez az összeg hozzájárul a működési és 
bérköltségek, a szakmai programok, az 
adminisztratív, könyvelési kiadások egy 
részének fedezéséhez. Egyértelműen biz-
tonságosabbá, kiszámíthatóbbá vált a ta-
noda működése” – magyarázza Ladányi 
Erika, a Kompánia Alapítvány kuratóri-
umi elnöke.

Most nincsenek rendezvények
A tavaszi karantén időszak nagyon ne-
héz volt a tanoda számára, hisz be kel-
let zárniuk, nem fogadhattak gyereke-
ket. „Adományokból biztosítottunk az 

online oktatáshoz szükséges eszközöket, 
de voltak olyan gyerekek, akiknek ne-
héz körülményeik miatt ez sem jelentett 
segítséget, őket személyesen fogadtuk, 
hogy meglegyen a tanévük. Június kö-
zepe óta újra nyitva vagyunk napi hat 
órában fogadjuk a gyerekeket.  A no-
vemberi korlátozások bevezetése óta 
azonban nagyobb rendezvényeket nem 
tartunk, azokat a programjainkat, ahol 
tíz főnél több gyermek venne részt, szü-
neteltetjük, nincsenek nagyobb létszámú 
délutáni foglalkozások. A gyerekeknek 
hiányoznak a közösségi programok, az 
együtt töltött idő. Nagyon várjuk, hogy 
visszaálljon az élet a régi kerékvágásba, 
szeretnénk, ha idén nyáron már tudnánk 
tábort szervezni, mert tavaly minden 
ilyen jellegű program elmaradt” – tette 
hozzá Ladányi Erika. • PE

Milyen középiskolai jegyeket váltanak 
pontokra a 2021-es egyetemi-főisko-
lai felvételin? Az Eduline összeszedte 
a legfontosabb infókat a középiskolai 
pontokról. A magyar, a matematika, 
a történelem és az idegen nyelv mel-
lett valamelyik természettudományos 
tárgy eredményét is figyelembe ve-
szik a felsőoktatási felvételin. Amikor 
kiszámolják a felvételi pontszámot, a 

középiskolai eredmények közül az öt 
fő tárgyból szerzett (utolsó két év végi) 
érdemjegyeket adják össze, majd dup-
lázzák – így maximum 100 pontot sze-
rezhetnek a diákok.

Mi számít bele? A magyar nyelv és 
irodalom (évenként a 2 osztályzat 
számtani átlaga, kerekítés nélkül), tör-
ténelem, matematika, legalább két évig 

tanult választott idegen nyelv (vagy 
nemzetiségi nyelv és irodalom), egy, 
legalább két évig tanult választott ter-
mészettudományos tantárgy vagy két, 
legalább egy évig tanult, választott ter-
mészettudományos tantárgy. Fontos, 
hogy abban az esetben, ha a gyerekek 
nem tanultak valamelyik kötelező, 
vagy idegen nyelvi tárgyat és nincs is 
felmentésük ezekből a tárgyakból, ak-
kor náluk tanulmányi pont nem számít-
ható – emeli ki a felvételi tájékoztató.

Évi 13,5 millió forintot kap a Kompánia Tanoda

Felvételi pontszámítási szabályok

Kevesen emlékeznek rá, de a hatvanas 
években működött egy kis könyvtár a 
Szent István út 202. szám alatt, a Tö-
vis utca sarkán egy családi házban. Az 
épület ma is áll, de magántulajdonban 
van. A könyvtárból csak kölcsönözni 
lehetett könyveket, helyben olvasásra 
a szűk helyiségek miatt nem volt lehe-
tőség. Pontos adatot nem találtunk rá, 
de becslés szerint legfeljebb ezer köte-
tet tárolhattak ott. Minden bizonnyal 
azért hozták létre, hogy a Királyerdő-
ben élők a közelben jussanak hozzá a 
könyvekhez. Katsányi Sándor és Tóth 
Gyula szerzők nem tesznek említést a 
Szent István út 202. szám alatti, csalá-
di házban működő kis kölcsönkönyv-
tárról A fővárosi könyvtárak története 
1945–1998 című kötetükben. Ennek a 
könyvnek a 62. oldalán található egy 
térkép, mely szerint 1952 és 1954 kö-
zött Csepelen összesen három könyvtár 
működött. Az egyik a régi-új művelő-
dési ház helyén Királyerdőben, a másik 
egy gyermekkönyvtár Csillagtelepen 
a Rakéta utcában, a harmadik pedig a 
kerület középső részén, a Rákóczi úton. 

A „Lapos” 
A történethez kapcsolódóan annyi bi-
zonyos, hogy a mai Királyerdei Mű-
velődési Ház helyén egy kultúrház 
nyitotta meg kapuit 1950. október 
22-én. A köznyelv „Laposnak” hívta, 
mert az aránylag kisméretű épület la-
pos tetejű volt. Tény, hogy a Főváro-
si Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) is 
működött benne. Nagy-Budapest meg-
alakulásakor, az ötvenes évek legele-

jén az FSZEK sorra átvette a perem-
községek könyvtárait. Budapest mind 
a huszonkét kerületében legalább egy 
fiókkönyvtárat hozott létre 1953-ra. 
Feltehető, hogy egyszerre két könyv-
tár is létezett Királyerdőben egymástól 
alig ötszáz méter távolságra az olva-
sóközönség jobb kiszolgálása érdeké-
ben, ezért működött a Szent István út 
(akkor Kalamár József út) 202. szám 
alatt található könyvgyűjtemény is. 
Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy a 
kultúrház könyvtárát helyezték át oda 
átmenetileg. Nincsenek fellelhető ada-
tok arra, hogy végül mikor szűnt meg 
ott a könyvkölcsönzés. A „Lapos”-nak 
nevezett kultúrház egyik legnagyobb 
attrakciója az volt, hogy a hatvanas 
évek közepétől egy fekete-fehér tele-
víziót helyeztek el a nagytermében. 
Környékbeliek százai sereglettek oda 
tévézni, mert akkoriban csak elvétve 
akadtak tévékészülékek magánkézben. 
Amikor 1966. július 30-án a labdarú-
gó-világbajnokság döntőjét közvetítet-
ték, a közönség nagy része nem fért 
be a terembe. A kultúrházat végül a 
hetvenes évek elején lebontották, és 
a helyén épült meg a mai Királyerdei 
Művelődési Ház 1975-ben. Ugyaneb-
ben az évben itt nyílt meg az FSZEK 
új könyvtára.

Ha olvasóinknak további ismereteik 
vannak a Szent István út 202. szám 
alatti egykori kölcsönkönyvtárról, 
vagy a „Lapos”-ról, osszák meg ve-
lünk emlékeiket.

Egy régvolt könyvtár 
a Szent István úton

A kép illusztráció, a korszak hangulatát idézi meg. Forrás: Fortepan

Napi hat órában 
fogadják a gyerekeket A hatvanas években működött egy kis 

könyvtár a Szent István út 202. szám alatt

fotó: GM fotó: Tóth Beáta
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A koronavírus-járvány rendkívüli módon befolyásolja a hét-
köznapjainkat, hatással van a közérzetünkre, a mentális és 
fizikai egészségünkre. A legsúlyosabb lelki hatást a bizony-
talanság váltja ki. Úgy érezhetjük, nem vagyunk urai az éle-
tünknek, ez pedig frusztrációhoz vezethet. Általában törek-
szünk arra, hogy kontrolláljuk, ellenőrzésük alatt tartsuk a 
mindennapjainkat. A járvány miatt azonban nem tudunk elő-
re tervezni, kiszámíthatatlanná válik a jövőnk. Sokak életé-
ben az egzisztenciális bizonytalanság is jelen van, de a fertő-
zéstől való félelem is komoly szorongást okozhat. Az idősebb 
korosztály körében a magány és az elszigetelődés is problé-
mát jelenthet. Magyarországon a 65 éven felüliek harmada 
él egyedül, egyszemélyes háztartásban: ez közel hatszázezer 
idős embert érint. Az ő körükben különösen fontos szerepe 
van a mentális egészség megőrzésében a kapcsolati hálónak, 
náluk ugyanis nagyobb a társadalmi izoláció kockázata.

A kis dolgok értéke 
Németországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában 
háromezer fő részvételével felmérést készítettek a koronaví-
rus mentális egészségre gyakorolt hatásáról. Ebből kiderült, 
az emberek nyugtalanabbak a vírus láthatatlan fenyegetett-
sége miatt. A legnagyobb stresszfaktort a pénzügyi nehézsé-
gektől és a betegségtől való félelem okozza. Többségük nem 
szívesen beszél arról, milyen mentális problémái alakultak ki 
a járványhelyzetben. A felmérés kiemeli: a napi és heti rutin 
betartása is segíthet fogódzót találni a járvány idején. Sokan 

azt mondták, hogy jobb közérzetük 
érdekében gyakrabban mennek le-
vegőre, sokat olvasnak és zenét hall-
gatnak. A franciák inkább főznek, a 
britek pedig tornáznak. A felmérés 
szerint a koronavírusnak vannak 
pozitív hatásai is, hiszen a megkér-
dezettek arról is beszámoltak, hogy 
elkezdtek az igazán fontos dolgokra 
koncentrálni és megtanulták azt is, 
hogy a kis dolgokat is értékeljék és 
élvezzék az életben. A többségnél 
a kapcsolatokra nem volt hatással 
a pandémia. Csupán a felmérésben 
résztvevők két százaléka szakított 
partnerével a koronavírus miatt. A 
beszámoló szerint azonban tíz szá-
zalékuk még javítani is tudott pár-
kapcsolatán. • Potondi Eszter

Január 21-én töltötte be hetvenedik évét 
Békásiné Nagy Ilona, aki a hetvenes 
évek Csepel SC kézilabdacsapatának 
meghatározó játékosa volt. A váloga-
tottban 117 alkalommal szerepelt, két-
szeres világbajnoki bronzérmes és az 
1976-ban Montreálban rendezett olim-
pián szintén a bronzérmet szerzett csa-

pat egyik legjobbja. Csepelről akkor ő 
és Megyeriné Pacsai Márta játszott a 
válogatottban. A két kiváló játékos nem-
csak csapattársak, hanem a mai napig a 
legjobb barátnők is. A montreáli olim-
piai sikerre azért is különösen büszkék, 
mert a női kézilabda szakág akkor sze-
repelt először az olimpia programjában.   

„A XI. kerületben laktam, ott lettem ifi 
játékos, majd kerültem az MTK-ba, utá-
na a Spartacusba. Juniorként válogatott 
lettem, ott ismertem meg Mártit. Egy-
ből megkedveltük egymást. A válogatott 
edzője Lengyel Gábor volt, aki közben a 
Csepel csapatát is irányította. Róla csak 
felsőfokban beszélhetek, mert a legjobb 
edző, akivel valaha találkoztam. Márti 
és én voltunk a két kedvence, manapság 
is így emleget minket. Akkor igazoltam 
át a Csepelbe. Csodálatos éveket töl-
töttem a csapatban. A bajnokságban 
negyedikek voltunk, egyszer pedig a Ku-
pagyőztesek Európa Kupájában (KEK) 
is a negyedik helyen végeztünk. Nagyon 

erős volt a magyar bajnokság olyan el-
lenfelekkel, mint a Fradi, Vasas, Veszp-
rém” – idézi fel emlékeit Nagy Ilona.
„Mindent alárendeltünk a sportnak, így 
éltünk, edzettünk. Ha véget értek a tré-
ningek, összejártunk, érdeklődtünk egy-
más iránt, manapság ez alig jellemző. 
Jó volt az összhang, a társaság, együtt 
szurkoltunk a röplabdázóknak, kosara-
soknak, focistáknak” – meséli. 

„A járvány idején a fiam intézi a bevá-
sárlásokat, de neki is rengeteg dolga 
van, amúgy meg nem is szeretem, ha 
helyettem döntenek. Tehát eljárok itt-
honról. Budán, a Pasaréti úton lakunk, 
mindennap sétálok, a férjemmel felme-
gyünk a Szabadság-hegyre. Alig várom, 
hogy ismét személyesen találkozhassam 
a barátokkal. Az első dolgunk lesz, hogy 
útnak indulunk Bogácsra, a fürdőbe, és 
nagyokat nevetgélünk egész nap.”

A teljes cikket a Csepeli Hírmondó 
Facebook-oldalán olvashatja el. • Cs. A. 

SPORTEGÉSZSÉG

A járvány mentális  
terhei: elszigetelődés,  
bizonytalanság 

Köszöntjük Békásiné Nagy Ilona kézilabdázót

Az előadás február 14-én tekinthető meg. 
Az esemény linkje: 

A séta is javítja a közérzetet, különösen, 
ha a napi rutin részévé válik

Békásiné Nagy Ilona

facebook.com/kiralyteam I hammer.monika723@gmail.com

fotó: pixabay
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Van egy ember, aki kapásból felsorolja 
a csepeli olimpiai bajnokok neveit, de 
jól ismer más híres régi és mai sporto-
lót, és azt is, kivel mi történt az elmúlt 
években, évtizedekben. Olyan kevés-
bé közhírű, de kiemelkedő versenyzőt 
is az emlékezetében őriz, mint Kisucz-
ky Róbert – vajon hány csepeli tudja, 
ki volt ő? De akkor sem jön zavarba, 
ha megemlítik neki dr. Koncz János 
főjegyző vagy Weiss Manfréd gyár-
iparos nevét, mert nagy vonalakban az 
ő a munkásságukkal is tisztában van. 
Ki lehet ő? Helytörténész? A helyes 
válasz: Végh András, aki soha nem élt 
Csepelen, Óbudán lakik, de megsze-
rette kerületünket, és rajong a csepeli 
sportért. 

Egy barátja hívására 2017-ben kezdett 
el rendszeresen járni csepeli sportese-
ményekre, de szórványosan már ko-
rábban is ellátogatott mérkőzésekre. 
„Csepel nagy hagyományokkal rendel-
kezik a sport terén, ami megragadott. 
Láttam játszani Buzek László röp-
labdázót, Székely László kosárlabdá-

zót, Fatér Károly labdarúgót, akiktől 
annak idején autogramot is kaptam. 
Nagyra becsülöm az olimpiai bajnoko-
kat, akik naggyá tették Csepelt: Bal-
czó Andrást, Czibor Zoltánt, Horváth 
Csabát, Kolonics Györgyöt, Kőbán 
Ritát – hogy csak néhány nevet említ-
sek. A legendás edzők közül Benedek 
Ferenc, Keszthelyi Mihály, Ludasi 
Róbert, akik mind olimpiai bajnokokat 
neveltek. Kisuczky Róbertre talán ke-
vesen emlékeznek, de ő volt a Csepel 
labdarúgócsapatának az egyetlen ma-
gyar gólkirálya. Az 1958-59-es idény-
ben bajnokságot nyert együttesnek volt 
a tagja, sajnos túl fiatalon meghalt.” 

Végh András civil foglalkozása pos-
taforgalmi dolgozó. Szabadidejének 
nagy részét Csepelen tölti, Óbudáról 
ingázik a városrészünkbe. Sok barátra 
tett szert a kerületben, a csepeli sport-
rajongók táborának vezérszurkolója. 
A Facebookon saját csoportot hozott 
létre, hogy a csepeli kézilabdásokról 
folyamatosan közölhesse beszámoló-
it. Mióta Csepel szerelmese lett, régi 

évkönyveket, ismertetőket, újságokat 
böngész, hogy alaposabban megismer-
je a kerület történetét. Minden érdekli, 
ami a városrésszel kapcsolatos. Ha a 
körülményei úgy alakulnak, megle-
het, hogy Óbudáról Csepelre költözik. 
A teljes cikk a csepeli Hírmondó  
Facebook-oldalán olvasható. • Cs. A. 

Háromtusa 
nagyszerű  
eredményekkel
Székesfehérváron került megrendezés-
re az idei szezon első háromtusa után-
pótlás versenye, a Téli Kupa 1. fordu-
lója, ahol a Csepeli Öttusa Egyesület is 
elindult.

„A hosszú és kemény téli felkészülés után 
jó volt végre megmérettetni” ‒ mondta 
Vizsoli Mária szakedző. „Egyesületünk 
16 fővel képviseltette magát a versenyen. 
Az úszás után ‒ a sok egyéni csúcs bir-
tokában ‒ kiváló hangulatban érkeztek 
meg versenyzőink a futópályára. Megle-
pően kellemes időben teljesíthették a ki-
írt laser-run (futás-lövészet) kombinált 
számot, ahol több bajnoki címet és do-
bogós helyezés szereztek a nagy küzdel-

mek során. A háromtusa versenyszámok 
után egy kis újítással is készült a Ma-
gyar Öttusa Szövetség, egy úgynevezett 
kieséses laser-run számban újabb izgal-
mak következtek. A hosszú és fárasztó 
nap végén elégedetten mehettünk haza. 
A számos egyéni csúcs összesen 18 ér-
met eredményezett, 5 arany, 5 ezüst és 
8 bronzérmet szereztek versenyzőink a 
pontszerző helyezések mellett” ‒ szá-
molt be az eredményekről az edző. 

Óbudaiként lett Csepel szerelmese

Végh András

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő:  2021. február 19. 
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1.  Fazéknál kisebb konyhai edény

2.  Szalad

3.  Álarc 

4.  Kevert szó!

5.  Bántóan hangos

6.  Zenés, táncos mulatság

7.  Farsang … , az időszak utolsó napjai

8.  Karnevál  vége!

9.  Farönk, vagy faragatlan ember
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Sorsoltunk! A január 27-ei skandináv rejtvény nyertese: Tóth Attila 1214 Bp., Erdősor utca. A gyerekrejtvény nyertese: Horváth Ákos 1214 Bp., Kossuth 
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Tisztelt látogatók!

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!

LÁTOGATÁSI TILALOM

Radnóti Miklós Művelődési Ház
Az intézmény a zárva tartás alatt hétköznapokon 
8-16 óra között érhető el a 278-2757 telefonszámon 
vagy a radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu email címen. 
Aktuális információk: facebook.com/radnotimuvhaz; 
csepelivaroskep.hu/radnoti/ 

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. Kövessék Facebook oldalukat: 
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. 

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
8 és 16 óra között hívható a két telefonszám: 278-0128; 
06-30-995-5980. Tárcsázzák, ha megoldandó gondjuk adódik, 
lelki támaszra, beszélgetésre vágynak.

Csepeli
Nyugdíjas

Közösségi Ház

INGATLAN________________________________________  
TULAJDONOSTÓL eladó Budapesttől 60 km-re, egyórás 
vonat és autóútra 90 m2-es, összkomfortos, felújított, 3 
szobás családi ház. Ár: 20 millió Ft. T.: 06-30-397-5299 ________________________________________ 
DABASON azonnal beköltözhető 90 nm-es + tetőtér 
beépítési lehetőséggel családiház 300 négyszögö-
les telken eladó. Ár: 33 millió Ft. T.: 06-30-698-4383, 
06-20-950-9821________________________________________ 
BUDAPEST 30km-es körzetén belül telket vásárolnék, 
elhanyagolt zártkert és gyümölcsös is érdekel. Kelemen 
Bence: 06-20-454-9152

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30- 481-0590________________________________________ 
SZIGET Zár Szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje, 
olcsón, szakszerűen, garanciával! Tel: 06-70-701-7843 
Javítás vagy csere estén a kiszállás ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu

FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával, akár 
szállítással is. Budapesten és környékén, valamint Fej-
ér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231

ÁLLÁS________________________________________  
POLIETILÉN csomagolóanyaggyártó üzemünkbe kere-
sünk betanított munkára gépkezelőket. Elvárás: érvényes 
erkölcsi bizonyítvány, jó fizikum, monotonitástűrés, mini-
mum szakiskolai végzettség. 
Jelentkezés: pomporplast@pomporplast.hu e-mail 
címen, vagy 06-20-453-7988-as telefonszámon.

ADÁS-VÉTEL________________________________________  
CSEPELEN és környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
ARANY-EZÜST, BRILLIÁNS 20.000FT/G (1 karáttól) éksze-
rek, dísztárgyak, mechanikus kar-zseb-fali óra, hagyaték 
felvásárlás. Bp.,1117 Fehérvári úti Vásárcsarnok, Virágsor, 
Porcelán-Ezüst Üzlet. T.: 06-1-209-4245, 06-20-200-6084 
dinasztiagaleria11@gmail.com, www.dinasztiagaleria.hu

APRÓHIRDETÉSEK   

Tisztelt olvasóink, hirdetőink! 

A járványhelyzet miatt kizárólag online veszünk fel 
hirdetéseket. Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com 
címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 

Megértésüket köszönjük.

A klímaváltozás következtében jelentkező özönvízszerű esőzések egyre
nagyobb próbatétel elé állítják a kiépített közcsatornákat. 
A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) mindent elkövet azért, hogy a klí-
maváltozásból eredő kihívások ellenére a kapacitások határáig folyamatosan
és biztonságosan vezesse el a szennyvizet. 

Mostanra azonban az egyre gyakoribb terhelésnek kitett közcsatornarendszer
megóvása és a biztonságos vízelvezetés érdekében elkerülhetetlenné vált a
rendeltetésszerű és szabályos csatornahasználat betartatása. Az FCSM
számít a lakosság együttműködésére.

Míg az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó,
akadnak olyanok, akik illegális szenny- és/vagy csapadékvíz-bekötéseikkel
veszélyeztetik a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás biztonságát. Az sem ritka,
hogy ezzel a rendesen díjfizető lakókörnyezetükben élőknek okoznak elön-
téseket, ezzel pedig károkat. 

A szabálytalan közműhasználat mindenkinek káros, ezért közös érdekünk,
hogy lehetőségeink szerint mindent megtegyünk annak visszaszorításáért.
Mindezeket figyelembe véve az FCSM még fokozottabban fogja a jövőben
vizsgálni a csatornabekötések szabályosságát. 

A vizsgálat ki fog terjedni a következőkre:
• a közcsatornára csatlakozás az FCSM hozzájárulásával történt-e, 
• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat megléte

esetén a csapadékvíz-bevezetés szabályosan a csapadékvíz-elvezető há-
lózatra kötött-e,

• különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat esetén a szenny-
víz-bevezetés szabályosan a szennyvízelvezető hálózatra kötött-e.

Az ingatlantulajdonosoknak 2021. március 31-ig van lehetőségük
önellenőrzésre, az esetleges illegális rákötések megszüntetésére,
vagy ha minden feltétel adott, akkor szabályos eljárás keretében lega-
lizálni a csatlakozást.  

Ezt követően azonban, 2021. április 1-jétől az FCSM által végzett fokozott
vizsgálatok során feltárt, illetve a tudomására jutott szabálytalan közmű-
használathoz a jelenleginél jóval magasabb kötbér, illetve pótdíjfizetési kö-
telezettség társul, amelynek összege szélsőséges esetben akár 500.000 Ft
is lehet.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésük te-
kintetében (pl. nem régen vásároltak használt ingatlant és nem ismerik az
előzményeket), a kellemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben elkerülni,
ha a következő tanácsokat megfogadják:
• Első lépésként nézzék meg, hogy az ingatlanból a szennyvíz a közcsatornába

vagy emésztőbe kerül-e!
• Ellenőrizzék le, hogy a számlát a megfelelő szolgáltatótól kapják-e! (Köz-

csatorna-használat esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., emésztő-
használat esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.
/FTSZV/ jogosult számlázni.) 

• Ellenőrizzék le, hogy az ingatlanról hova kerül a csapadékvíz! Amennyiben
a közcsatornába, akkor járjanak utána, hogy ez a szolgáltató engedélyével
történik-e!

Az FCSM Ügyfélszolgálati Irodája (http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/
budapest/ugyfelfogadas/kozponti_iroda/) készséggel áll rendelkezésére azon
ügyfeleknek, akik bizonytalanok a teendők tekintetében, illetve akik esetleges
szabálytalan bekötésük megszüntetése vagy rendezése érdekében a türelmi
idő alatt szeretnének intézkedni. 

A szabálytalan közműbekötések megszüntetésére, vagy szabályossá
tételére 2021. március 31-éig biztosított moratóriumi időszakban érkező
szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések esetében az FCSM
eltekint a kötbér vagy a pótdíj kiszabásától, továbbá a maximálisan 5
évre visszamenőlegesen megállapítható szolgáltatási díj teljes időszakra
történő kiszámlázásától. 

A bejelentést követően a szolgáltató helyszíni ellenőrzés alapján és a jog-
szabályi előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélyezéséről
vagy megszüntetéséről. A megszüntetésről szóló döntést követően az ingat-
lantulajdonosnak gondoskodnia kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő ví-
ziközmű-használat kialakításáról, annak érdekében, hogy a kötbér- vagy
pótdíjfizetés alól  mentesíthető legyen. 

A szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, abból a célból,
hogy a szennyvíz folyamatosan és biztonságosan elvezetésre kerüljön. 

SZABÁLYOS CSATORNAHASZNÁLATTAL SOKAT
TEHETÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI ELLEN
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24 csepeli hírmondó

„Szeretnénk ismét szabadon élni, dolgozni, találkozni a barátokkal 
és a családdal. Ezért biztosan beoltatjuk magunkat az engedélyezett 
vakcinával! Védjük meg közösen az egészségünket!”

AZ OLTÁS A LEGBIZTONSÁGOSABB MÓDSZER A JÁRVÁNY ELLEN

REGISZTRÁLJON 

VÉDŐOLTÁSÉRT ÖN IS!

CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET!

vakcinainfo.gov.hu

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA
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