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Az elmúlt napokban a Cse-
peli Városgazda megkezd-
te és folyamatosan végzi a 
Szent Imre téren található 
padok fafelületének felújí-
tását.

A Kis-Duna-öbölben nád-
vágási munkák folytak. A 
feladatot a nád megújítása 
miatt, valamint az öböl szer-
ves anyaggal való feltöltő-
désének lassítása érdekében 
szükséges elvégezni. A nád-
vágást a cég munkatársai 
kizárólag befagyott víztükör 
esetén tudják megvalósítani, 
ezért nem is végzik min-
den évben. A levágott nádat 

komposzttelepükre szállít-
ják, ezzel is megelőzve az 
újabb szerves anyagok vízbe 
való bekerülését.

Újra nyitva van a nyilvá-
nos illemhely a Szent Imre 
téren, melyet mozgáskorlá-

tozottak is könnyen igénybe 
vehetnek. A mellékhelyiség 
100 forintos érmével mű-
ködik, belülről zárható. A 
világítást mozgásérzékelő 
vezérli, a fűtést termosztát 
szabályozza. A padló csú-
szásmentes burkolattal van 
ellátva, és egy fali pelenká-
zót is felszereltek. 

Az illemhelyet számtalan 
alkalommal megrongálták, 
emiatt többször volt hasz-
nálhatatlan. A Városgazda 
igyekezett a mostani megol-
dással vandálbiztossá tenni 
a mellékhelyiséget. 

Januári első számunkban részletesen is 
beszámoltunk róla, hogy a nagy múl-
tú, csőd közeli helyzetben lévő Csepeli 
Munkásotthon sorsa megnyugtatóan és 
békésen rendeződött. 

Az elmúlt évben százéves intézmény je-
lenleg a járványhelyzet miatt zárva tart, 
de a kulturális élet fellendítésének elő-
készítő munkái már elkezdődtek.

„A Csepeli Munkásotthon Alapítvány 
megújult kuratóriumi és felügyelőbi-
zottsági tagjai részvételével megtartott 
egyeztetésen és bejáráson betekintet-
tünk a patinás intézmény múltjába és 
jelenébe, körbevezettek bennünket az 
épületben is. A nagy múltú intézmény 
számos, talán sokak számára nem is 
ismert kincset rejt magában, ilyen pél-
dául a felújításra váró csillagvizsgáló. 

A bejárás során azonban mindannyian 
megbizonyosodhattunk róla, hogy nem 
csupán a kulturális élet szervezése élvez 
prioritást, hanem az intézmény állagá-
nak javítása sem tűrhet halasztást. Az 
önkormányzat és az alapítvány közötti 
új, a csepeliek érdekét szolgáló struk-
túra kialakítása tehát megkezdődött” – 
írta közösségi oldalán Borbély Lénárd 
polgármester. 

Rendszeres 
egyeztetések
A koronavírus-járvány miatt kihirdetett 
veszélyhelyzetben képviselő-testületi 
ülést nem tart az önkormányzat, de a 
testület frakcióinak vezetői rendszere-
sen egyeztetésen vesznek részt. 

A február 18-ai egyeztetés fő témája 
Csepel önkormányzatának 2021. évi 
költségvetése volt. Ahogy Borbély 
Lénárd polgármester közösségi olda-
lán írta, az idei év ismét rendkívüli lesz 
az önkormányzat életében, ezért „a 
járványhelyzet hosszabb távú hatásait 
is figyelembe véve racionalizálnunk kell 

a kerület költségvetését, intézményeink 
és gazdasági társaságaink működését. 
Ahogyan eddig is, úgy most is elsődle-
ges célunk a hosszú távú kiegyensúlyo-
zott, felelős gazdálkodás biztosítása, az 

ellátások színvonalának, a megtakarí-
tások reálértékének megtartása volt.” 
A költségvetésről következő szá-
munkban Borbély Lénárd polgár-
mestert kérdezzük.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Hírek a kerületből Megújul Csepel kulturális élete

fotó: Tóth Beáta

fotó: Hajdú Ágnes

Szeretettel köszöntöm Önöket
és nagyon sok boldogságot kívánok 

NŐNAP 
alkalmából.

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD

A Covid-járvány miatt nehéz időszakot élünk. 
Önökre most még több feladat, teher hárul.

Szeretném, ha tudnák: Önök mindig nagyon fontosak voltak és lesznek a számunkra. 
Érzékenységüket, családot összetartó erejüket, tehetségüket, munkájukat tiszteljük 

és nagyra értékeljük! Minél teljesebb életükért, jogaikért, biztonságukért
Csepelen is mindent megteszünk!

KEDVES CSEPELI HÖLGYEK!
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Csepel polgármestere az FKF Zrt.-hez 
fordult a lomtalanítás előtt, amelyben 
felhívta a vállalat figyelmét azokra az 
illegális hulladéklerakó gócpontok-
ra, amelyek jelentős gondot 
okoznak a csepeliekek, 
és felszámolásuk évről 
évre egyre nagyobb 
teherként nehezedik 
a kerület költségve-
tésére. „Kezdemé-
nyezésem eredmé-
nyeként az FKF Zrt. 
arról tájékoztatott, 
hogy nagy mennyi-
ségű, illegálisan kihe-
lyezett hulladékot szállí-
tottak el Csepelről, a Rakéta, 
a Rózsa, a Cseresznyefa, a Szederfa, 
a Barackfa, a Szilvafa és Barkács utcák-
ból, valamint a II. Rákóczi Ferenc útról” 
– mondta Borbély Lénárd polgármester. 

Büntették a szabályszegőket
A közterület-felügyelet és a kerületi 
rendőrkapitányság munkatársai szoros 
együttműködésben felügyelték a lom-
talanítást. Sághi Jenő, a csepeli köz-
terület-felügyelet vezetője elmondta, a 
kerületben újra megjelentek a lomizók, 
akik Budapest környékéről és vidékről 

érkeztek. Jellemzően nem éjjel túrták 
szét és vitték el a házak előtt található 
lomokat, mivel az este nyolc óra utáni 
kijárási tilalmat az emberek túlnyomó 

többsége betartja. A közterü-
let-felügyelők a lomtala- 

nítás során 29 alkalom-
mal szabtak ki pénz-
bírságot 5 és 50 ezer 
forint közötti ösz-

szegben. Hat esetben tettek feljelentést. 
Az egyiknél például azért, mert valaki 
teherautóval szállított sittet Királyerdő-
be: a lakók felírták a kocsi rendszámát 
és értesítették a felügyelőket, akik 15 
percen belül a helyszínen voltak. A te-
herautó addigra elment, de a rendőrség 
a rendszám alapján biztosan megtalál-
ja. Legtöbbször azonban elegendő volt 
a szóbeli figyelmeztetés a szabálysze-
gőkkel szemben. A csepeli közterü-
let-felügyelők határozott fellépésének 
köszönhetően a lomizók többsége ha-
mar belátta, hogy nem érdemes ellen-
kezniük. • cs. a.

A kérdőívet a nemzetikonzultacio.
kormany.hu oldalon lehet kitölteni. Hét 
kérdésre lehet válaszolni, többek között 
a védettségi igazolvánnyal, az étter-
mek és szállodák újraindításával és az 
este nyolc óra utáni kijárási tilalommal 
kapcsolatban – olvasható a Kormány.
hu portálon. Az online kérdőív kitölté-
séhez regisztráció szükséges, amelyről a 
résztvevők megerősítő e-mailt kapnak. 
A konzultációnak otthont adó vakcina-
info.gov.hu oldalon továbbra is lehet 
regisztrálni a koronavírus elleni oltásra.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Lomtalanítás: sok illegális 
szemét is eltűnt az utcákról

Elindult az újraindításról szóló konzultáció

Miközben 2010 előtt több mint ötven 
kilométernyi földút tette gyak-
ran járhatatlanná a kerületet, 
az elmúlt tíz évben rohamo-
san csökkent a burkolat-
lan utak száma Csepelen. 
A kormány és az önkor-
mányzat együttműkö-
dése alapján pedig be-
indult az útépítési pro-
jekt is. Azért akad még 
teendő bőven.

Csepelen több mint tíz 
éve azon dolgoznak, hogy 
a kerületben tapasztalha-
tó több évtizedes fejlesztési 
lemaradást bepótolva minden 
csepeli utca szilárd útburkola-
tot, felújított járdát, valamint meg-
felelő csapadékvíz-elvezetési rend-
szert kapjon. A munka nem könnyű, 
de a kormány által biztosított pályázati 
forrásoknak és a jelentős önkormány-
zati ráfordításnak köszönhetően 2010 
óta több mint 25 kilométernyi útsza-
kaszt aszfaltoztak le, és oldották meg a 
csapadékvíz-elvezetési gondokat.

Másfél milliárdos
állami támogatás
A földutak gondjára a kormány által 
2019-ben indított Budapesti Útépítési 
Program jelenthet megoldást. Ennek 
keretében városszerte összesen 225 
kilométernyi útszakasz kap aszfalt-
burkolatot az elkövetkezendő években. 
A jó hír, hogy a 8,3 milliárd forintos 
pályázati forrásból Csepelnek sikerült 
az egyik legtöbb támogatást, mintegy 

másfél milliárd forintot nyernie. Ehhez 
kapcsolódik, hogy 2021 első negyed-
évében elindul a kerület földútjavítá-

si programja, ennek keretében több 
mint 22 kilométernyi földutat tesz-

nek rendbe.

A rossz hír viszont az, hogy 
a Karácsony Gergely vezet-
te főváros 2024-ig egyetlen 
méter fővárosi fenntartású 
utat nem újít fel a kerületben, 
holott ezekről korábban már 
döntött a fővárosi közgyű-

lés. Csepelen nem épül meg a 
Táncsics Mihály utca, a Szent 

László utca, a Védgát utca és a 
Szállítók útja. Hiába kérte Borbély 

Lénárd csepeli polgármester a fővá-
rost a döntés megváltoztatására.

Mindezek ellenére gőzerővel zajlanak 
a munkálatok a kerületben. Jelenleg 
három utcaszakasz kivitelezése zajlik 
(Horgony utca, Horgász utca, Diós út). 
A Hullám utca kivitelezésére az ön-
kormányzat szerződéssel rendelkezik. 
Az utcák szilárd útburkolatot, felújí-
tott járdát, valamint megfelelő csapa-
dékvíz-elvezetési rendszert kapnak. A 
vállalkozónak a forgalomba helyezési 
engedélyt 2021. május 15-éig meg kell 
kérnie. Ezenkívül összesen 18 utcasza-
kasz rendelkezik építési engedéllyel.

Több utcát is építenek Csepelen

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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A járvány harmadik hullámában já-
runk, ismét egyre több a beteg és 
a kórházban kezelt. Nagyon fontos, 
hogy minél többen oltassák be ma-
gukat, hiszen másként nem küzdhető 
le a világméretű pandémia. Mostani 
összeállításunkban egy háziorvost 
és olyan időseket kérdeztünk, akik 
már megkapták az oltás első adagját. 
Mik a tapasztalataik? Hogyan zajlik 
az oltás? 

Dr. Oláh Ilona háziorvos
„Az első oltásokat február 5-én ad-
tuk be. 37 fős listáról választottuk ki 
az első tíz legidősebb, nyolcvanöt év 
feletti pácienst, pontosabban tizenket-
tőt, mivel ketten az oltás pillanatában 
ellenjavallat miatt nem kaphatták meg 
a vakcinát. A háziorvosi rendelőben 
Moderna védőoltással oltottunk. Hat 
fő – ugyanebből a korcsoportból – pe-
dig a Jahn Ferenc Kórház oltópontján 
kaphatta meg a koronavírus elleni Pfi-
zer vakcinát. Február második hetében 
juttatták el hozzánk a hatvan év alatti, 
regisztrált pácienseink listáját is, kö-
zülük kiválasztottuk azokat, akik vala-
milyen krónikus betegséggel küzdenek. 
Vannak közöttük daganatos és hema-
tológiai betegek, asztmások, szív- és 
érrendszeri betegek is. Közülük a tíz  
legidősebbet választottam ki, ők az Ast-
razeneca védőoltást kapták meg a rende-

lőben” – mondta Oláh Ilona. Egyúttal 
kiemelte: azok a betegek, akik az oltás 
idején lázas betegségben, fertőzésben 
szenvednek, immunrendszert gyengítő 
gyógyszert szednek vagy kemoterápiá-
ban részesülnek, a betegség, illetve a 
kezelés alatt nem kaphatnak oltást, va-
lamint az oltásuk nagy körültekintést 
igényel. Egy hematológiai beteg és egy 
immunrendszert gyengítő gyógyszert 
szedő beteg esetében egyéni telefonos 
konzultációt kellett folytatni a Dél-pes-
ti Centrumkórház infektológusával. 

„Az elmúlt hetekben négy-négy pácien-
sünket a Dél-pesti Centrumkórházban 
oltották Szputnyik V vakcinával. Ők a 
60–75 éves korosztályból kerültek ki, 
olyanok, akik nem szenvednek súlyos 
alapbetegségben. Oltási szövődmények 
eddig nem voltak, csupán egyetlen idős 
páciens jelezte, hogy az oltás után múló 
rossz közérzetet tapasztalt. Mindenki 
nagyon örült, hogy végre megkaphatta 
a vakcinát. Az oltások gördülékenyen 
folynak, jól szervezettek, az oltóponto-
kon sem kell várakozni, az előre mega-
dott időpontban fogadják a betegeket. 
Most újabb adag AstraZeneca oltás 
érkezett, így tovább olthatjuk a hatvan 
év alatti korosztályt” – tette hozzá a 
doktornő. 

Többféle oltóanyag, 
többféle korcsoport
Ugyanakkor hangsúlyozta: többféle ol-
tóanyag és korcsoport van, így sokféle 
szempontot kell figyelembe venni. A 
háziorvosok látják a regisztráltak lis-
táját, ez minden héten frissül. „Pró-
báljuk lelkiismeretesen, a legjobb tu-
dásunk szerint, a legkorrektebb módon 
kiválasztani a betegeket, de arra kérünk 
mindenkit, hogy legyenek türelemmel, 
mert egyelőre nem tudjuk megmondani 
pontosan, ki mikor kerülhet sorra. Saj-
nos kevés az oltóanyag. Óriási teher van 
most a háziorvosok vállán. Ismét meg-
ugrott a koronavírus-fertőzések száma, 
itt van a harmadik hullám. Nekünk kell a 
Covid-teszteket elrendelni, az ÁNTSZ-t 

értesíteni a karantén elrendelése végett, 
mi intézzük a táppénzt, gyógyszereket 
írunk fel, a rengeteg adminisztráció 
mellett pedig el kell látnunk az egyéb 
betegségekkel hozzánk fordulókat is. Az 
oltási rend az oltóanyagok mennyiségé-
től függ. Ha többféle oltóanyag áll majd 
rendelkezésre, lehet választani a vakci-
nák között, de egyelőre ez nem lehetsé-
ges. Szomorúan tapasztalom – egyesek 
részéről – a mostani oltásellenes hangu-
latot. Fontos, hogy beadassuk a vakci-
nát – elkerülendő a halálos kimenetelű 
betegségeket, a súlyos szövődményeket. 
A legjobb oltás most az, amit minél ha-
marabb megkaphatunk. Aki időt nyer, 
életet nyer” – fűzte hozzá Oláh Ilona.

Oltás után
Előző számunkban már beszámoltunk 
róla, hogy megkapta az oltás első dózi-
sát Laurencz László, a magyar női ké-
zilabda-válogatott egykori kapitánya. 

„Az oltásnak semmiféle kellemetlen utó-
hatását nem tapasztalom. Amikor meg-
kaptam az első adag vakcinát, még a tű 
szúrását is alig éreztem. Előtte levélben 
regisztráltam, a háziorvos doktornőm 
pedig telefonon értesített, mikor menjek 
az oltásra. Igazán kedves és segítőkész 
volt. A második oltást március 5-én ka-
pom meg. Nagyon unom már a járványt, 
jó lenne minél hamarabb túl lenni rajta. 
Nem merem bekapcsolni a tévét, mert 
másról sem szólnak a híradások, mint 
a vírusról. Sehová nem járok, jószerivel 

be vagyok zárva a lakásba. A feleségem 
vásárol, intézi a napi teendőket. Szeren-
csére jó egészségnek örvend, sportosan 
él, rendszeresen szokott kocogni a kör-
nyékünkön. Az udvarra azért kijárok 
levegőzni, sétálni. Hetente háromszor 
tornázom, alkalmanként háromnegyed 
órát, hogy megőrizzem a kondíciómat. 
Jó lenne még gyakrabban tornázni, de 
nem tudom mindig rászánni magam.  
A Csepel kézilabda-csapatának mérkő-
zéseit folyamatosan figyelemmel kísérem. 
Szívesen elmennék a hazai meccsekre, 
de ezek egyrészt zárt kapusak, másrészt 
a koromra való tekintettel eltanácsoltak 
tőle, nehogy elkapjak valami fertőzést.”  

Patalics Lívia nyugdíjas február 5-én 
kapta meg az első oltást a Moderna 
vakcinájából. „Az előzetes regisztrá-
ció után a csillagtelepi háziorvosi ren-
delőben kaptam meg az oltást Morova 
doktornőtől. A megadott időpontra 
érkeztem, pár perc múlva be is hívtak. 
A vakcina beadása után fél óráig vára-
koztam a folyosón, majd megkérdezte 
a háziorvosom, van-e valamilyen pa-
naszom, aztán hazaengedtek. A csalá-
domban volt koronavírussal fertőzött 
személy, de nem feltétlenül ezért oltat-
tam be magam. Pár éve szívinfarktust 
kaptam, a vesémmel is problémám van, 
és magas a vérnyomásom. Naponta 
járok vásárolni, a buszon lehetőleg 
egyszemélyes ülésre ülök, s betartom 
a távolságot. Népi gyógymódokkal is 
védem az egészségem, de a mostani ví-

rustól véleményem szerint a legjobban 
a vakcina védhet meg. Mindenkinek 
ajánlom, oltassa be magát, így hama-
rabb elmúlna a világjárvány. A máso-
dik oltást február 26-án kapom meg.”

Február 11-én megkezdődött az oltás az 
orosz Szputnyik vakcinával. Elsőként 
2800 időskorút oltanak be Budapesten 
négy kórházi oltóponton. 465 fővárosi 
háziorvost kértek fel arra, hogy jelölje-
nek ki a körzetükből öt 74 éven aluli 
regisztrált személyt. Az oltásra javasol-
tak között volt Babics Sarolta, a Cse-
peli Nyugdíjas Közösségi Ház intéz-
ményvezetője. 

„Február 14-én oltottak be a Szent 
László Kórházban. 71 éves elmúltam, 
de ilyen jól szervezett, udvarias, tisz-
tességes, kedves, gyors munkacsapa-
tot nem tapasztaltam még. Tisztaság 
mindenütt. Több pavilonban zajlik 
a beavatkozás, mindenhová katonai 
egyenruhás segítők kísérnek. A vak-
cina beadása előtt az első engedélye-
ző orvos hosszas kérdőívet töltött ki. 
Mindent alaposan kikérdezett eddigi 
betegségeimről, gyógyszerszedési szo-
kásaimról, esetleges allergiákról. Tíz 
éve magas vérnyomásra gyógyszert 
szedek, de ez nem jelentett akadályt a 
vakcina beadására. Az oltást követően 
húsz percet vártam, majd az ellenőrző 
orvos kikérdezett az állapotomról, ezu-
tán hazaengedett. A kézhez kapott oltá-
si papíron az oltóanyag nevén kívül a 
vakcina gyártási számát is feljegyezték. 
S hogy mit tapasztaltam? Jól aludtam, 
jó a közérzetem. Ezentúl is betartok 
minden előírást. A tájékoztatás szerint 
az orosz oltóanyag 91 százalékos vé-
dettséget biztosít. Ha mégis elkapnám 
a vírust – ez oltás után is lehetséges 
–, akkor sem fogok súlyos állapotba 
kerülni. S ez a fontos. Hiszek a tudo-
mányban, hiszem, hogy a vakcina a 
megoldás a járvány megfékezésére. A 
következő oltást március 7-én, 11 óra 
47 perckor kapom meg.” • AZS – CSA

EGÉSZSÉGEGÉSZSÉG

Vélemények az oltásról Csak az oltással 
fékezhető meg 
a világjárvány

Dr. Oláh Ilona Laurencz László Babics SaroltaPatalics Lívia
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Egyértelműen emelkedő szakaszba lé-
pett a fertőzöttek száma, így a korona-
vírus-járvány harmadik hullámának 
kezdetéről beszélhetünk – jelentette be 
Müller Cecília országos tisztifőorvos 
február 18-án. Közben Szlovákiában, 
ahol a tesztelésre épült a védekezés, 
összeomlott az egészségügyi rendszer. 
Ennek ellenére az Országgyűlésben dr. 
Szabó Szabolcs és Bangóné Borbély Il-
dikó, valamint az ellenzéki képviselők 
többsége februárban sem támogatták a 
járványügyi védekezés intézkedéseit. 

A koronavírus-világjárvány elleni vé-
dekezésről című törvényben foglalták 
össze a honatyák az életvédelmi, egész-
ségügyi és gazdasági védekezéshez, 
valamint az ország működésének fenn-
tartásához szükséges intézkedéseket. 
A védekezésen felül tehát ez a törvény 
teszi lehetővé a hátrányos helyzetbe ke-
rült gazdasági szereplők támogatását, 
de még azt is, hogy a veszélyeztetett 
munkakörökben dolgozók tesztelése, 
az egészségügyi dolgozók kedvezmé-
nyes utazása lehetővé váljon. 

A Csepel és Soroksár lakosságának 
képviseletét felvállaló országgyűlé-
si politikusok közül Németh Szilárd 
az egyetlen, aki minden esetben jelen 
volt, és megszavazta a járványügyi 
védekezéshez szükséges valamennyi 
intézkedést. Bangóné Borbély Ildikó,  
az MSZP, és dr. Szabó Szabolcs, Cse-
pel és Soroksár egyéni képviselője, 
független ellenzéki politikus 2020. 
március 23-án, majd március 30-án is 
nemmel szavaztak az országos véde-
kezést lehetővé tevő törvényre. Bár az 
ellenzék azzal érvelt, hogy a kormány 
a törvényre hivatkozva bezárja a Par-
lamentet és diktatúrát vezet be, ilyen 
nem történt. 

Június 16-án azonban volt egy újabb 
fontos szavazás, a veszélyhelyzet meg-
szűnésével összefüggő átmeneti szabá-
lyokról és az egészségügyi készenlét-
ről. Ezt Németh Szilárd megszavazta, 
ám Szabó Szabolcs és Bangóné Bor-
bély Ildikó ismét nemmel szavaztak. A 
járvány második hulláma miatt 2020. 
november 10-én szavazott ismét az 

Országgyűlés a védekezésről. Akkor 
Bangóné Borbély Ildikó igennel vok-
solt, ám dr. Szabó azt sem támogatta, 
nem szavazott. Végül pedig a járvány 
harmadik hulláma elleni védekezésről 
február 15-én és 22-én is volt szavazás, 
amit Németh Szilárd támogatott, ám dr. 
Szabó Szabolcs és Bangóné Borbély Il-
dikó újfent nem szavaztak meg. 

Dr. Szabó Szabolcs azonban vitatja, 
hogy országgyűlési képviselőként aka-
dályozta volna a járvány elleni véde-
kezést. Állítása szerint hatezer, több-
ségében egyszer használatos maszk 
kiosztásával ő éppen segítette a vé-
dekezést a 96 ezer fős Csepelen és 
Soroksáron. Emellett egy immunoló-
gusprofesszor tájékoztatását is köz-
vetítette. Ám önkormányzati részről 
szintén vitatják a segítőkészségét. E 
szerint egyetlen fejlesztés esetében 
sem biztosítja támogatásáról az ön-
kormányzatot, és csak olyankor aktív, 
ha ellenezni lehet valamit, vagy haj-
léktalanokat költöztetnek Csepelre. A 
hajléktalanok átköltöztetését ugyanis 
mindig támogatja. „Nem az a baj, hogy 
2014 óta felvett nagyjából hetvenmillió 
forint tiszteletdíjat, hanem hogy pont 
az ellenkezőjét teszi annak, amit ezért 
a pénzért tennie kellene” – nyilatkozott 
erről Ábel Attila alpolgármester. • TK

Itt a járvány harmadik hulláma: Szabó Szabolcs 
és Bangóné most sem támogatják a védekezést 

Februári szavazás

Folytatólagosan elkövetett rágalma-
zás és folytatólagosan elkövetett be-
csületsértés vétsége miatt jogerősen 
is elítélték Horváth Gyulát, a De-
mokratikus Koalíció csepeli frakció-
vezetőjét. A büntetővégzés ellen már 
nem lehet fellebbezni. A politikust 
egy év próbaidőre bocsátotta bíróság 
– adta hírül a Csepel.info hírblog.

A csepeli DK frakcióvezetője a csepeli 
rendelőintézet korábbi vezetőjét bírálta 

több alkalommal. „A vád-
lott közlései valótlanok, 
és alkalmasak a becsület 
csorbítására és a jó hírnév 
megsértésére” – szögezte 
le a bíróság ítélete. A cse-
peli baloldali politikusok-
nál nem ez az első becsü-
letsértési ügy, de a büntető 
törvénykönyv sok más 
fejezetét is megsértették 
már. • Csepel.info

Jogerősen elítélték 
a csepeli DK politikusát
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A Katona József utca–Kolozsvári utca csomópont-
ban csatornafelújítást végeznek március 1-jétől. A 
rekonstrukció ideje alatt a 71-es és a 152-es bu-
szok terelt útvonalon közlekednek.

A 71-es busz a Szentmiklósi út felé haladva a görög-
katolikus templom, a Katona József utca, a Komáromi 
utca és a József Attila utca megállók kimaradnak. Ez-
zel együtt ideiglenes megállóhelyet a Rákóczi Kert-
nél, a 151-es busz megállójában létesítenek.

A 152-es busz vonalán a Komáromi utca, a Kolozsvári 
utca, a görögkatolikus templom és a Bajcsy-Zsilinsz-
ky út megállók maradnak ki, ezeket helyett ideiglene-
sen az alábbi megállókban szállhatnak fel: Kolozsvá-
ri utca (Vágóhíd utca 62. előtt), Bajcsy-Zsilinszky út 
(Bajcsy-Zsilinszky út 59. előtt) és a Széchenyi István 
utca (Bajcsy-Zsilinszky út 73. előtt).

Kérjük önöket, hogy az említett útvonalon foko-
zott figyelemmel közlekedjenek!

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
szándékos gyújtogatás következtében 
januárban leégett a Csodakút 
Tagóvoda udvarán álló ját-
szóház és játéktároló fa-
ház. Az ott lévő játékok 
és eszközök megsem-
misültek, a kár elérte 
az egymillió forintot. 
„A tűzeset sokakat ösz-
szefogásra ösztönözött, 
a segítség nemcsak az 
óvodához kötődő emberek-
től érkezett, hanem jó szándékú 
csepeli polgároktól, cégektől is. Ter-
mészetesen az önkormányzat is azonnali 
segítségnyújtásról biztosított minket” 
– mondta el lapunknak Hirholczné Fa-
ragó Tünde, a Csepeli Csodakút Egye-
sített Óvodák intézményvezetője. „Két, 
határon túli város ‒ Tusnádfürdő és 
Nagyszalonta – is adományokkal járult 
hozzá a veszteségek pótlásához. Nagy-
szalontán 2019 áprilisában háromnapos 
szakmai napon vettünk részt, ahol az 
ottani kollégákkal, pedagógiai munká-
jukkal, gyakorlatukkal ismerkedhettünk. 
Ezek a napok meghatározóak voltak 

számunkra, meleg szívvel gondolunk az 
ottani élményekre, beszélgetésekre. Az 

online térben a mai napig tart-
juk a kapcsolatot. Most pe-

dig örömmel fedeztük fel 
az óvodásaink számára 
küldött, személyre szó-
lóan készített gyerek-
rajzokat és csomago-

kat, melyek kültéren és csoportszobában 
egyaránt használható játékokat rejtet-
tek: labdákat, kirakókat, könyveket, szí-
nes ceruzákat, babákat, sportszereket. 
Ebben a nehéz időszakban, a világjár-
vány közepén, nagylelkűségük, segít-
ségnyújtásuk, összefogásuk itt Csepelen 
és a határon túl is példaértékű” ‒ tette 
hozzá az intézményvezető.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Rajzok és játékok az óvodának

Terelés csatornafelújítás miatt

A csepeli kötődésű Sas Sándor két 
vállalkozást működtet a feleségével a 
kerületben: egy gumiszerelő műhelyt, 
valamint egy erdélyi kézműves üzletet 
a Csepeli piacon. A járvány kedvezőt-
len hatását az ő vállalkozásai is meg-
érzik, ráadásul folyamatosan alkalmaz-
kodnia kellett a változó szabályokhoz 
az elmúlt hónapokban. Lapunknak azt 
mondta: mindig nehéz igazodni a piac 
változásaihoz, de vállalkozóként meg-
szokta, hogy a felmerülő gondokat neki 
kell megoldania, és a megpróbáltatások 
leküzdése nélkül nincsen siker. 

A vállalkozás kockázattal jár
A gumiszerelő műhelyében mintegy 
harminc százalékkal esett vissza a for-
galom, ami egyrészt annak tudható be, 
hogy a járvány idején sokan otthonról 
dolgoznak és ritkábban használják az 
autóikat, másrészt tavaly ősszel keveseb-
ben cserélték le a nyári gumijukat télire, 
mint máskor. A gumieladások száma is 
visszaesett. A műhely nyitvatartási ideje 
változott. Alkalmazottat nem bocsátott 
el, de különféle mértékben csökkenteni 
kellett a munkaidejüket. A vendéglátó-

iparban foglalkoztatott alkalmazottak-
kal ellentétben a kormány nem nyújt 
kiegészítő bértámogatást a gumiszerelő 
vállalkozóknak, de Sas Sándor ezt nem 
veszi zokon, mert – ahogy mondja – a 
vállalkozások kockázatokkal járnak. 

Nőtt az online megrendelés
A Csepeli piacon található kézműves 
üzletükben ketten dolgoznak a fele-
ségével. Személyes vásárlói forgalom 
jelenleg nincsen, az interneten meg-
rendelhető webshopos házhozszállítási 
igény azonban mintegy 25 százalékkal 
megnőtt. Megesett, hogy zárva tartot-
ták az üzletet, más alkalmakkor a nyit-
vatartás idejét kellett igazítani a vész-
helyzetben életbe lépő időkorláthoz. 

Az iparűzési adó felének elengedése 
egyértelműen kedvező a vállalkozá-
sának, de egyelőre pontos számot nem 
tud mondani, hogy esetében mekkora 
összegről van szó. Üzletének bérleti 
díja nem változott, de nem fog beállni 
a panaszkodók táborába, akik minden 
gondjukra az államtól várnak segít-
séget. Meglátása szerint a kormány 
több intézkedésével is enyhíti az em-
berek anyagi nehézségeit a járvány 
idején: például elrendelte a hitelmo-
ratóriumot, lehetőség van az otthoni 
munkára, ezzel összefüggésben pedig 
a munkavállalók további kiadásai is 
mérséklődtek. • Cs. A. 

Vállalkozások járvány idején

Sas Sándor: nem állok be 
a panaszkodók táborába

Az üzlet a piac 
galériáján található

A nagyszalontai gyerekek személyre szóló rajzokat 
készítettek az csepeli ovisoknak. Az ajándékokat 

Török László, Nagyszalonta polgármestere hozta el 
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Iskolába hívogató
Az idei általános iskolai beiratkozás április 15-én és 16-án 
lesz. Most induló összeállításunk kis segítség a szülőknek 
és gyerekeknek az iskolaválasztásban. Azoknak az intéz-
ményeknek a bemutatkozását adjuk közre, akik eljuttatták 
szerkesztőségünkbe írásaikat. 1. rész

Móra Ferenc ÁItalános Iskola
Iskolánk legfőbb célkitűzése – a szilárd alapkészségek kiala-
kításán kívül – az, hogy motivált iskolai környezetben nyi-
tott, érdeklődő, kiegyensúlyozott lelkületű, tudásra fogékony 
gyermekeket neveljünk és hozzájáruljunk egészséges szemé-
lyiségfejlődésükhöz a szülői házzal együtt.

Oktató-nevelő munkánk hatékonyságát fejlesztőpedagógus, 
gyógypedagógus és iskolapszichológus is segíti. Fontosnak 
tartjuk a hagyományőrzést. Igyekszünk lehetőséget teremte-
ni arra, hogy a MÜPA sokszínű programjaira – népzene, nép-
tánc, komolyzene témakörében – is eljuthassanak tanulóink. 
Iskolánk a kezdetek óta kiemelt helyen kezeli a tehetséggon-
dozást. 2017 óta az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címmel 
is büszkélkedhetünk. 

Az utóbbi években a Nemzeti Tehetség Program keretében 
sikeres pályázatainkkal közel 7 millió forintot nyertünk. Az 
elmúlt tanévben bekapcsolódtunk a Komplex Instrukciós 
Program-módszer elsajátításába. A módszer sikeres alkalma-
zása további lehetőségeket teremt az oktatás-nevelés keretein 
belül az esélyteremtésre az élménypedagógia eszközeivel.

Cím: 1214 Budapest, Tejút utca 10.; www.moracsepel.hu

•••
Mátyás Király Általános Iskola
Iskolánk a kertváros közepén épült 1939-ben. Környeze-
té-ben a hagyományos értelemben vett polgári családok éltek 
és élnek. Szeretjük iskolánk családias jellegét. Emelt szintű 
ének-zene tanításunk egészséges lelkű, nyitott érdeklődésű, 
tanulni vágyó embereket bocsátott útjára. Emelt óraszámú 
informatika képzésünk során a tanulóknak lehetőségük van 
az ECDL vizsga megszerzésére. A gyermekszerető nevelő-
testületünk szakmai felkészültsége kiemelkedő színvonalú, 
munkafegyelme kiváló. Előnyös, hogy a kicsik (alsó tagoza-
tosok) külön épületben tanulnak, valamint jól kihasználható 
a két különálló udvar. Két számítógéptermünk biztosítja a ki-
váló informatikaoktatást. Mivel az iskolahívogató foglalko-

zások elmaradtak, a leendő elsős szülők minden információt 
megtalálnak iskolánk honlapján: kolozsvari.hu. Lehetőséget 
biztosítsunk a szülőknek, hogy találkozzanak gyermekük el-
sős tanító nénijével. 

Cím: 1212 Budapest, Kolozsvári u. 61.

•••
Eötvös József Általános Iskola
Iskolánk zöldövezeti környezetben, nyugodt, biztonságos, 
kertvárosi miliőben található. 1941-ben indult meg falai kö-
zött a tanítás. 80 éve dolgoznak tanítók, tanárok, kollégák, ne-
velők azért, hogy az Eötvös Csepel kedvelt iskolája lehessen. 

Pedagógusaink fő célkitűzése, hogy tanulóink az alapisme-
reteket magas színvonalon sajátítsák el, majd az általános 
iskola befejezése után az általuk választott középiskolában 
tanulhassanak tovább. Elkötelezett, jól képzett pedagógusa-
ink hitvallását a szülők belénk vetett bizalma alapozza meg. 
Az alsó tagozaton nagyfelmenő rendszerben, első osztálytól 
negyedik osztályig tanítják tanítóink a gyerekeket. Tapasz-
talt, kiváló pedagógusaink játékos módszerekkel igyekeznek 
megszerettetni a tanulást. 

A 2021/22-es tanév tervezett osztályai:
1. a – német nemzetiségi
1. b – emelt óraszámú angol nyelv
1. z – emelt szintű ének-zene oktatás.

Iskolánk honlapján frissítjük folyamatosan a beiskolázással 
kapcsolatos információinkat. A kérvény (motivációs levél) 
letölthető a honlapról.

Cím: 1213 Budapest, Szent István út 232. 
Telefon: 06-1/425-2377, 06-1/278-2148
weboldal: eotvos232.hu; 
e-mail: eotvos@eotvos232.hu

Karácsony Sándor Általános Iskola
Lassan itt a beiratkozás ideje, és önöknek iskolát 
kell választaniuk gyermekük számára. Szere-
tettel várjuk önöket a csepeli Karácsony Sándor 
Általános Iskolában!

Amit ajánlunk önnek és gyermekének:
•  egy központban lévő, balesetmentesen, jól 

megközelíthető intézményt 
•  egy iskolát esztétikus tantermi környezettel 
•  különböző sportolási lehetőségeket: 

küzdősportok, kézilabda, röplabda, atlétika,
•  digitálisan felszerelt tantermeket, 

szaktantermeket (természettudományi előadó, 
informatikaterem, technikaterem, tankonyha, 
színházterem, táncterem stb.)

•  idegennyelv-oktatást nyelvtagozatos osztályban
•  kis létszámú logopédiai osztályt az arra 

rászorulóknak
•  nívócsoportos oktatást   

a jó képességű tanulóknak   
6. évfolyamtól

•  színes osztály- és iskolai 
programokat

•  helyben megoldott 
fejlesztő 
foglalkozásokat

•  helyben megoldott 
zeneórákat 

•  barátságos és kedves 
pedagógusokat.

Telefon: 06-1/277-0969, 
06-30/831-9992
e-mail: iskolatitkar1211@gmail.com; 
www.ksai.hu

Hírek a csepeli
iskolákból 

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

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. március 5.

Mutasd meg, mire vagy képes!

RAJZPÁLYÁZAT

Az iskolák várják 
a szülőket és a leendő
elsősöket
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66 évesen korában elhunyt 
Sprencz Jenő bronzöntő. A 
csepeli művészek körének köz-
ismert és szeretett tagja febru-
ár 7-én tért örök nyugalomra. 
Váratlanul jött halálát megren-
dülten fogadták családtagjai, 
rokonai, kollégái, barátai. 

Sprencz Jenő életútját mind-
végig nagy tisztelet és tekin-
tély övezte. Egész életében a 
bronzmesterséggel foglalko-
zott, Hároson élt és dolgozott, 
itt volt az öntőműhelye. A 
szakma alapjait Vácon tanulta. 
Színvonalas öntvényei – szob-
rok, makettek, érmék – az or-
szág számos pontján láthatók. 

Egyik barátja, Pálffy Katalin 
szobrászművész szavait idézve: 
Sprencz Jenő révén az egész 
országban megismerték Cse-
pel nevét. Elismert, szívvel-lé-
lekkel végzett munkája miatt 
– többek között – Sopronból, 
Nyíregyházáról, Miskolcról, 
Pécsről, Szigetvárról, Tatabá-
nyáról is érkeztek műhelyébe 
szobrászművészek. Magasfokú 
technikai felkészültségét a Ma-
gyar Televízió egy róla készült 
portréfilmben mutatta be. 

Neve valóságos fogalom ma-
rad. Korrekt, megbízható sze-
mélyisége mindenki szívében 
örökké él. Nyugodjék békében!

CIVIL ÉLET CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Jézus Krisztus 
jó katonája

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, 
amely Krisztus Jézusban van. És amit tőlem 
hallottál sok tanú előtt, azokat add át meg-
bízható embereknek, akik mások tanítására 
is alkalmasak lesznek. Vállald velem együtt a 
szenvedést, mint Krisztus Jézus jó katonája.” 
(2Tim2.1-3) Timóteus az egyik leghűsége-
sebb munkatársa volt Pál apostolnak. A le-
velet Pál röviddel a második római fogsága 
után bekövetkezett halála előtt írta. Remény-
telen helyzetében mégis képes volt buzdítani 
ezt a fiatalt, hogyan is legyen Jézus jó kato-
nája, vagyis – hogyan állja meg szilárdan a 
helyét itt, a világban, Isten oldalán.

„Erősödjél meg a kegyelemben.” Pál tud-
ja, hogy ennek a megfáradt munkatársnak 
mire van szüksége valójában – kegyelem-
re, amelyet senki más nem adhat meg neki, 
csak Jézus. Akkor jövünk rá igazán, hogyan 
erősödhetünk meg ebben, ha már nem a ma-
gunk erejében bízzunk, hanem Jézuséban. 
„Add át megbízható embereknek.” Át kell 
adni, mert a kegyelem bizony következmé-
nyekkel is jár. Ha valaki abban megerősö-
dik, nem ülhet tétlenül a babérjain, hanem 
másoknak is beszélnie kell róla. Ez a mi fel-
adatunk is! Nemcsak az egyházi szolgálóké, 
hanem minden egyes hívő ember feladata!

És miért is fontos erősödnünk a kegyelem-
ben? „Vállald velem együtt a szenvedést”
Az egyszerű keresztyén ember szolgálata 
bizony nem könnyű, sokféle akadály gör-
dülhet ma is elénk. Az ige felkészít min-
ket! Egész keresztyén életünk folyamatos 
tanulás, erősödés a kegyelemben, és harc. 
Nagyon fontos, hogy ebben a harcban nem 
vagyunk egyedül, mert Krisztus mellettünk 
van mindig. A kegyelemben való megerősö-
dést pedig én is napról napra megtapaszta-
lom Kéri Tamás lelkipásztor mellett a Cse-
pel-Központi Református gyülekezetben 
töltött szolgálatom során.
Kósa Márk János
református beosztott lelkész

A kereszténységben a húsvét 
előtti nagyböjt kezdete ebben 
az évben február 17-ére esett. A 
nagyböjt kezdete nem ünnepnap, 
de kiemelt hétköznapja az egész 
egyházi évnek.

A hamvazószerda „mozgó” ün-
nep, a húsvét előtti negyvenedik 
hétköznap, mert a nyugati egyház 
a vasárnapot, az Úr napját nem te-
kinti böjti napnak. A húsvét előtti 
hetedik hét szerdájának legkorábbi 
lehetséges időpontja február 4-e, a 
legkésőbbi március 10-e.

Latin neve quadragesima (negy-
venedik). Az elnevezés arra em-
lékeztet, hogy Jézus mielőtt taní-
tani kezdett volna, negyven napig 
böjtölt a pusztában. A negyvenes 
szám többször előfordul a Bibli-
ában, így a vízözön is negyven 
napig tartott és Mózes is negyven 
napig böjtölt, mielőtt átvette volna 
a Tízparancsolatot. A böjt– a tar-
tózkodás az étkezéstől bizonyos 
napokon – már a korai időszakok-
tól jelen volt a kereszténységben. 
A húsvét előtti böjtöt eleinte ki-
zárólag nagypénteken és nagy-

szombaton tartották, Kr. u. 336-tól 
kezdve foglalt egy hetet – a nagy-
hetet – magába. A negyvennapos 
– hamvazószerdától húsvétvasár-
napig tartó – étkezési megtartóz-
tatás a IV. századtól fokozatosan 
alakult ki, a VII. század elején vált 
szokássá, majd 1091-ben II. Or-
bán pápa törvénybe is iktatta. A 
katolikus egyház mára enyhített a 
korábbi szigorú böjti szabályokon. 
A II. vatikáni zsinat rendelkezésé-
re 1966 óta szigorú böjti nap csak 
hamvazószerda és nagypéntek, 
amikor tilos a hús, a nap folyamán 
csak egyszer szabad jóllakni, de 
megengedett két másik, csökken-
tett mértékű étkezés. Az Isten előt-
ti meghajlás jele nemcsak a hústól, 
hanem például a dohányzástól, az 
édességtől, a szórakozástól való 
tartózkodás is lehet, miközben na-
gyobb figyelmet fordítunk ember-
társaink szükségleteire.

A néphit szerint aki hamvazkodik, 
annak nem fog fájni a feje. Előfor-
dult, hogy a templomból hazatérők 
összedörzsölték homlokukat az 
otthon maradottakéval, hogy a fej-
fájás őket is elkerülje.

Negyvennapos böjti 
időszak húsvét előtt

Turisztikai 
műsor 
Csepelről
Csepelen forgatott a Hazahúzó című 
műsor stábja. A 45 perces turisztikai 
magazin, melyet a Magyar Turisztikai 
Ügynökség támogat, Magyarország te-
lepüléseit, azok látványosságait mutatja 
be. A Csepelről készült adásban a Ki-
rályerdei Művelődési Házban található 

Helytörténeti Gyűjteményt és táj-
házat, a Rizmajer sörfőzdét, a Mun-
kásotthont, a Daru-dombot, valamint 
Rákóczi Kertet láthatják majd a né-
zők. Az adásban többek között a kerület 
múltjáról, a benne rejlő lehetőségekről, 
a városrész családbarát jellegéről és az 
újjávarázsolt Kis-Duna-partról is szó 
esik majd. A magazin márciusban lesz 
látható az ATV, az ATV Spirit és a Hír 
Tv műsorán. A pontos időpontról – töb-
bek között – a Csepeli Hírmondó Face-
book-oldalán tájékoztatjuk olvasóinkat.

Elhunyt Sprencz Jenő bronzöntő

Az időszak liturgikus 
színe a bűnbánatot 
jelképező lila

A forgatás Csepel látványos 
helyszínein zajlott. Képeink 
a Helytörténeti Gyűjteményben 
és a Daru-dombon készültek

fotó: Hajdú Ágnes

fotó: pixabay

fotó: Tóth Beáta
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Filip Tamás egyszerre városszer-
te megbecsült közjegyző és országo-
san ismert költő. Diplomát szerzett az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
1984-ben, közben gimnazistaként is a 
nagy költők iránt rajongott. Átjárt az 
ELTE Bölcsészettudományi Karára 
Nemes Nagy Ágnes költő poétikai órá-
ira, hogy ellesse a versírás mesterségét. 
Költőként tizenegy verseskötete jelent 
meg, legutóbb tavaly adták ki a Nul-
ladik nap című könyvét. Buda-
pestért díjat 2015-ben, József At-
tila-díjat 2017-ben kapott. Filip 
Tamás mindkét hivatását szereti: 
közjegyzőnek lenni napi kihívást 
jelent, költőként pedig megérint-
heti az emberek lelkét, akiknek 
élményt nyújt.   

Tősgyökeres csepeli
Filip Tamás szülei, nagyszülei 
révén tősgyökeres csepeli. A Jed-
lik Ányos Gimnáziumban érett-
ségizett, majd felvették az ELTE 
jogi karára. „A jövőbeni megélhe-
tés szempontjából biztosabbnak 
éreztem a jogi egyetemet, noha az 
irodalom szeretete végigkísért, és 
nagy vonzerővel bírtak számom-
ra Nagy László, Csoóri Sándor, 
Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky 
János versei. Másrészt bizonyos 
kishitűség is élt bennem, hogy 
elég felkészült vagyok-e a bölcsé-
szettudományi tanulmányokra. 
Egyetemi hallgatóként ugyanak-
kor átjártam a bölcsészkarra Ne-
mes Nagy Ágnes óráira. Összejöttünk 
a barátokkal, és egymásnak mutogattuk 
a verseinket. Első versem az Egyetemi 
Lapokban jelent meg úgy, hogy egy di-
áktársam vitte el, amiről nem tudtam. A 
vers közzététele nagy visszaigazolás volt 
számomra, hogy nem vagyok reményte-
len. Közben egy csoporttársam a Jelen-
lét antológiával és szerzőivel ismertetett 
meg, mert esszéket, tanulmányokat írt 
oda, így később ott is megjelentek ver-
seim” – meséli.  

A versírás folyamatos 
készenléti állapot
Ahogy mondja, a versírás tűnt a legké-
zenfekvőbbnek számára, hogy megmu-
tassa, mire képes. „Az írás folyamata 
hasonlít arra, ahogyan megteremtünk 
egy világot, akárcsak egy gyermek, ami-
kor játszik. Létrehozok valamit, ami be-
lőlem fakad, s ami megszólít másokat. 
Azért írok, hogy megfejtsem, mi törté-
nik egy szereplővel vagy helyzettel. Elő-

fordul, hogy küszködöm az írással, tele 
vagyok bizonytalansággal, hogy jól fe-
jezem-e ki magam, s akár ötvenszer is 
átírom, amit papírra vetek. A versírás 
folyamatos készenléti állapot, gyűjtö-
getem a képeket, motívumokat, s aztán 
versbe foglalom őket, mihelyst megértek 
bennem. Igyekszem érdekesen írni, sok 
asszociációt, hivatkozást, ismert dol-
gokat jelenítek meg, hogy aki olvassa 
a sorokat, jobban megérintse a szívét, 
képzeletét, agyát, egész személyiségét. 

Verset olvasni pedig azért jó, mert az 
ember magára ismer. Úgy képzelheti, 
hogy ő is pontosan ilyen, hasonló érzé-
sek vannak benne, de nem tudja magát 
úgy kifejezni, mint a költő. Az olvasó at-
tól is fél, hogy nem érti a verset, de nem 
az értésen van a lényeg, hanem azon, 
hogy megérintse őt, élményt nyújtson 
számára.”

Világos, pontos fogalmazás
Filip Tamás az egyetem elvégzése után 
bíróságon, majd az Igazságügyi Minisz-
tériumban dolgozott. A rendszerváltás 
után választotta a közjegyzői pályát. 

„A kilencvenes években megnőtt 
a közjegyzői hivatás presztízse, 
számomra pedig kihívást jelentett, 
hogy közjegyző legyek. Manap-
ság megkerülhetetlen szerepe van 
a mindennapi életben: hagyatéki 
ügyek intézése, különféle okira-
tok, szerződések készítése, végre-
hajtások elrendelése, fizetési meg-
hagyások kibocsátása, szakértők 
kirendelése, nem peres eljárások 
kezelése, végrendeletek letétbe 
helyezése – ez mind közjegyzői 
feladat. Szeretem a munkám. A 
polgári foglalkozásom látszólag 
távol áll a versírástól, de maga 
az írás, amikor egy bonyolult vég-
zést megfogalmazok, hasonlatos 
a versíráshoz: világosnak, érzék-
letesnek kell lennem. Munkám so-
rán naponta találkozom konflik-
tusokkal, emberi tragédiákkal, 
amelyeket tudni kell kezelni. Ezek 
a verseimben is megjelenhetnek, 
mert a tragédiákkal együtt kell és 
lehet is élni.”

Stresszoldás a Duna-parton
„A járvány viszontagságait nehezen 
viselem. Körülményes dolog maszkban 
hagyatéki tárgyalást tartani, illetve 
felolvasni az esetenként meglehetősen 
hosszú közjegyzői okiratokat. Közben 
nem látom a másik fél arcát, rezdülése-
it, nehézkes így a kommunikáció. Úgy 
oldom a stresszt, hogy hetente kétszer 
eljárok kocogni a Duna-partra. Igyek-
szem minél többet lenni a szabad le-
vegőn, maszk nélkül.” • Csarnai Attila

Költő és közjegyző

Ádám Zsolt népi iparművész több 
mint húsz éve készít hangszereket. 
Asztalosnak tanult, majd bútorok 
gyártásával és restaurálásával fog-
lalkozott. Zala megyében született, 
jelenleg Királyerdőben él és dolgozik. 
Főként ütős és fúvós hangszereket, 
valamint konyhai eszközöket készít. 

A népművészet szeretete, az alkotás 
tisztelete jól tükröződik munkáin. A 
zeneiskolák egyik legnépszerűbb hang-
szeréből, a furulyából készít a legtöb-
bet, amelyen maga is kiválóan játszik, 
akárcsak a kavalon. „Családom kötődik 
a zenéhez, nagyapám hobbiszinten cite-
rázott, gyermekkoromban én is penget-
tem. Tizenévesen először egy kiszáradt 
lopótökből farigcsáltam dobot. Az első 
fából készült kézműves hangszerem pe-
dig egy furulya volt. Mindennek már 
legalább harminc éve” – meséli Zsolt. 

Furulya, síp, tilinkó
„Vonzódom a zenéhez, különösen a nép-
zenéhez, amely több ezer éve csiszoló-
dik. A honfoglalás kori hangszerekből 
néhány csontfurulya maradt meg, meg-
rendelésre készítek keveset. Citerával is 
próbálkoztam, de a megmunkálása ne-
hézkes. Hangszereim cseresznye-, dió- 
és jávorfából készülnek, a keményeb-
bek kőrisből. Legnépszerűbbek a népi 
furulyák, de keresettek még a tilinkók, a 
moldvai kavalok, a somogyi hosszúfuru-
lyák, fuvolák, ír furulyák, regőssípok és 
az ikerfurulyák is. A gyerekeknek pedig 
szívesen készítek madár-, dió- vagy vo-
natsípot, melyeket a vásárokon ki is pró-
bálhatnak” – magyarázza Zsolt. 

A kérdésre, hogy miért éppen Csepelen 
kötött ki, így válaszol: „A 77 magyar 
népmesén nőttem fel. Vidéki gyerekként 
egy kicsiny faluból elvágyódtam szeren-
csét próbálni. Úgy gondoltam, a fővá-
rosban több lehetőség adódhat. Azért 

költöztem Csepelre, mert imádok hor-
gászni. Ezt a szigetet jobbról is, balról 
is a Duna veszi körül, a természet közel-
sége pedig vonzott.”

Szép is, nem csak praktikus
25 éve járja az országot, sokan isme-
rik. Szereti a vándoréletet, a beszélge-
tést, azt, hogy találkozhat az emberek-
kel. „Az iskolai megrendelések mellett 
hangszerüzletekbe is szállítok, főként 
furulyákat, néha dobokat. Nagyon sze-
retek főzni, ezért közel hat éve belevág-
tam a konyhai eszközök gyártásába is. 
Ezek főleg serpenyős, tepsis ételekhez, 
vokhoz használható fakanalak, lapátok, 
főzőalkalmatosságok, csipeszek. Igyek-
szem ezeket az eszközöket is úgy kialakí-
tani, hogy a praktikum mellett esztétikai 
élményt is nyújtsanak. Most egy füles-
bagoly formájú vágódeszkán dolgozom 
és saját tervezésű pizzalapátot készítek. 
Szeretem az új ötleteket, csak a rajzter-
vek utána állok neki a megmunkálásnak. 
Fontos, hogy jól eltaláljam az arányo-
kat. Termékeimbe ligatúrát égetek, az 

összevont betűk a nevemet jelzik. Bár 
az elmúlt év kissé nehéz volt, a legfon-
tosabb, hogy örömömet leljem abban, 
amit csinálok, megtérüljön a belefek-
tetett energia. Alkotóműhelyem nyitott, 
előzetes egyeztetés után bárki kedvére 
válogathat, vásárolhat” – tette hozzá. 

A hangszerek és a konyhai eszközök 
a fahangado.hu oldalon nézhetők 
meg. • Antal Zsuzsa

Hangszerkészítés 
szívvel-lélekkel

Filip Tamás

Ádám Zsolt
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A háztartási hulladékégetés 
súlyos következményei
Magyarország egyik legsúlyosabb környezet-egész-
ségügyi problémája a lakossági fűtés, égetés okozta le-
vegőszennyezés. Ha fával fűtünk, száraz tűzifát, fapelle-
tet, vagy fabrikettet használjunk. Ha csak fával fűtünk, a 
keményebb típusú fafajtákat használjuk, ilyen a bükk, a 
tölgy, az akác és a gyertyán. Ha vegyes tüzelést (szenet és 
fát) használunk, tüzelőanyagként megfelelő lehet a nyárfa, 
az éger és a kőris is. A puhafák nem alkalmasak tüzelés-
re, így például a fenyőfajták a magas gyantatartalmuk mi-
att, vagy a gyümölcsfák, melyeknek alacsony a fűtőérté-
kük, ezenkívül károsítják a tüzelőberendezésünket, illetve 
a kéményt. Csak húsz százalék alatti nedvességtartalmú 
tűzifát használjunk tüzelésre. Ezt a nedvességtartalmat 
körülbelül egy év alatt éri el a frissen kivágott fa. Ha szá-
raz fát használunk, a kisebb károsanyag-kibocsátás mel-
lett húsz-harminc százalékkal csökkenthetjük a fűtési 
költségünket is. Hulladékok kizárólag az erre a célra ter-
vezett, füstgáz-tisztító rendszerrel ellátott égetőműben 
égethetők el, hasznosíthatók energetikailag (ilyen például 
a fővárosban működő Hulladékhasznosító Mű). 

A hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberen-
dezésben történő égetése jogszabály által tiltott tevé-
kenység!

A háztartási tüzelőberendezésben, hőtermelési céllal ki-
zárólag kezeletlen fa- és papírhulladék égethető el. Min-
den más hulladék elégetése tilos, beleértve például az 
alábbiak: úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakkozott 

(régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.), rétegelt lemez, bú-
torlap, építési fahulladék, színes, „fényes” papírhulladék, 
petpalack, műanyag hulladék, autógumi, használt ruha, 
rongy, fáradt olaj, üzemanyag.

Amennyiben zavaró, irritáló, feltehetően az egészség-
re ártalmas, lakossági eredetű légszennyezést ész-
lel, első lépésként próbálja meg a szennyezés okozóját 
megkeresni és személyesen megbeszélni a problémát. 
Ha a személyes megkeresés nem jár sikerrel és a ká-
ros tevékenység tovább folytatódik, tegyen bejelentést. 
Az illetékes hatóság Budapest Főváros Kormányhivata-
la XXI. Kerületi Hivatala mint levegőtisztaság-védelmi 
ügyben első fokon eljáró járási (kerületi) környezetvé-
delmi hatóság. Lehetőség szerint próbálja meg doku-
mentálni (fotó, videó) az esetet.

Budapest Főváros Kormányhivatala 
XXI. Kerületi Hivatala Hatósági Osztály
cím: 1211 Budapest, Szent Imre tér 11. 
e-mail: hatosag@21kh.bfkh.gov.hu 
telefon: (1) 896-4401
félfogadás: előzetes egyeztetést követően 

A levegőszennyezés csökkentése érdekében, kérem, tá-
jékozódjanak az épületkorszerűsítéshez kapcsolódó, a 
megújuló energia felhasználásának növelését célzó pá-
lyázatokról a palyazat.gov.hu oldalon.

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

Őrizzék meg az igazolásokat!
Február közepéig mindenkinek meg kellett 
kapnia a tavalyi jövedelme és esetleges 
önkéntes pénztári, nyugdíj-előtakaré-
kossági vagy nyugdíjbiztosítási befi-
zetései után a munkáltatói, kifize-
tői és pénztári igazolásokat. Ezek 
alapján ellenőrizhető az szja-beval-
lási tervezet és érvényesíthető az 
adó-visszatérítés.

A munkáltatók, kifizetők úgynevezett 
összesített igazolást állítanak ki a dolgo-
zóiknak a tavalyi kifizetésekről, juttatások-
ról (M30-as igazolás), valamint – ha volt ilyen – a 
kedvezményre és rendelkezésre jogosító összegekről. 

Az összesített igazolást idén február 1-jéig, a kedvez-
ményekre, rendelkezésekre jogosító igazolást pedig 

február 15-éig kellett mindenkinek megkap-
nia. A dokumentumokat meg kell őrizni, 

mert március 15-e után, amikortól már 
megtekinthető lesz a NAV által elkészí-
tett adóbevallási tervezet, ezek alap-
ján egyeztethetőek az adatok, illetve 
érvényesíthető az adó-visszatérítés. 
Az igazolásokat legalább az elévülési 
idő lejártáig szükséges megőrizni.

  A NAV eSZJA oldalán már minden 
szja-bevallási információ elérhető, emel-

lett a NAV folyamatosan közzéteszi az ak-
tuális tudnivalókat, a bevallási tervezettel kap-

csolatos határidőket és teendőket.

A magyar parasport napján Szabó 
László, a Magyar Paralimpiai Bizott-
ság elnöke és Németh Szilárd honvé-
delmi államtitkár közösen jelentette 
be, hogy a Béke téri sporttelepen pa-
rasportolók befogadására alkalmas 
sportközpont létesül. Az elhatáro-
zást egy márványtábla avatásával is 
megerősítették. 

A Bajnokok Csarnokában tartott saj-
tótájékoztatón Szabó László elmond-
ta, a kormány a magyar paralimpiai 
sportolók jutalmazását 43 százalékkal 
emelte meg. A rendelkezés azt a spor-
tolót érinti, aki érmet vagy legalább 
nyolcadik helyezést ér el. Ezentúl egy 
magyar paralimpiai aranyérmet az ed-
digi 17 és fél millió forint helyett 25 
millió forinttal ismer el az állam. A 
szabályozás értelmében a Szervátülte-
tettek Világjátékán vagy a Siketolimpi-
án érmet, illetve helyezést elérő spor-
tolók javadalmazása is növekszik. „A 
Magyar Paralimpiai Bizottság a Cse-
pel SC-vel közösen elkötelezett abban, 
hogy a megújuló Béke téri sportkomp-
lexum egy parasportközpont is legyen, 
ahol a magyar parasportolók számára 
edzési, versenyzési lehetőségeket biz-
tosítunk” – jelentette ki Szabó László. 
Nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a 
magyar parasport részese lehet a meg-
újuló Csepel SC életének „Csepelen  
a magyar parasportélet méltó helyet 

kap. Ha a parasportolóknak is meg-
adjuk az esélyt, hogy megfelelő létesít-
ményben, jó edzőkkel tudnak edzeni, ak-
kor ők is kiteljesedhetnek és teljes életet 
élhetnek” – mondta Németh Szilárd.

A Bajnokok Falával szemben lévő 
márványtáblát, amely a paralimpiai 
sportközpont felépítésének állít emlé-
ket, Szabó László és Németh Szilárd 
Páni Róberttel, a magyar csörgőlab-
da-válogatott szövetségi kapitányával 
és Kovács Attilával, a csörgőlabda-vá-
logatott játékosával együtt leplezték 

le. Szabó László a Csepeli Hírmondó 
kérdésére elmondta: a parasportolók-
nak nincsen olyan sportközpontjuk, 
ahol közösen edzőtáborozhatnak vagy 
versenyezhetnek. A Béke téren olyan 
létesítményt alakítanak ki, amely al-
kalmas lesz a parasportágak befogadá-
sára az ülőröplabdától kezdve a kere-
kes székes víváson és az erőemelésen 
át egészen a csörgőlabdáig. Hozzátet-
te, Magyarországon körülbelül ötszáz 
olyan fogyatékkal élő sportoló van, 
aki nemzetközi szintű eredménnyel 
rendelkezik. • Lass Gábor

Múlt, jelen, jövő
A Csepeli Öttusa és VSE február 5-én 
tartotta meg évadnyitó és -záró egye-
sületi ünnepségét, nem hagyományos 
módon. Az összejövetel évek óta Be-
nedek Ferenc mesteredző születésnap-
jára való megemlékezés is egyben. Az 
összejövetel alkalmából egyesületünk 
tagjai megemlékeztek Benedek Fe-

rencről, aki több évtizedes, elkötelezett 
szakmai munkájának köszönhetően 
világ- és olimpiai bajnokok sokaságát 
adta Csepelnek, a magyar öttusának, és 
aki sajnos tavaly óta már nincs velünk.

Pataki Zoltán egyesületi elnök érté-
kelte az előző évet, és ismertette az 
aktuális év kihívásait. Ezt követően 
elismerő oklevélben részesültek a ki-
emelkedő sportteljesítményt elérő ver-
senyzők: a díjakat felnőtt válogatott 
versenyzőink, Simon Sarolta és Szép 
Balázs adtak át az érintetteknek.

Paralimpiai sportközpont létesül Csepelen 

A Benedek Ferenc emlékére 
készült videót itt nézhetik meg:

Páni Róbert, Szabó László, Kovács Attila 
és Németh Szilárd az emléktáblánál

fotó:  pixabay

fotó: Tóth Beáta
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Könyvtári cserepontként üzemel a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár feb-
ruár 10-től. A cserepontokon a jog-
szabályi előírások miatt (484/2020. 
(XI. 10.) Korm. rendelet) a könyvtárba 
való belépés nélkül – ajtón keresztül, 
az utcán történő várakozással – lehet 
kölcsönözni. Kizárólag előzetesen 
megrendelt könyveket lehet elvinni, 
ezért a FSZEK – olvasóbarát intézke-
désként – átmenetileg ingyenessé teszi 
az előjegyzést. A cserepontokon a be-
iratkozás, a kölcsönzött művek visz-
szaadásának lehetősége és tartozások 
rendezése is biztosított.

A Sétáló utcai Könyvtár és a Ki-
rályerdei Könyvtár ismét várja az 
olvasókat. A weboldalunkon találha-

tó katalógus segítségével, a távhasz-
nálat menüpontba belépve lehet elője-
gyezni a könyveket. (www.fszek.hu) 
E-mailben is várunk könyvkéréseket 
a fszek2101@fszek.hu címre. Azok 
számára, akik nem tudnak élni az 
online előjegyzés lehetőségével, te-
lefonon keresztül is jegyezhetnek elő 
könyveket. 

Az olvasók számára az utcai várako-
zás közben kötelező a távolságtar-
tás, illetve maszk viselése. A könyv-
tár az olvasók biztonsága érdekében a 
visszavett könyveket 72 óra karantén 
után teszi újra hozzáférhetővé.  

Megszokott távszolgáltatásaink, így 
többek között az adatbázisok ottho-
ni elérése továbbra is biztosított. A 
könyvkölcsönzésre a Használati Sza-
bályzat megszokott feltételei érvénye-
sek. A február 10-e után kölcsönzött 
könyvekre lejárat után késedelmi dí-
jat számítunk fel.

Továbbra is kísérjék figyelemmel 
portálunkat és közösségi oldalain-
kat, ahol legfrissebb híreinkkel és 
online tartalmainkkal várjuk Önö-
ket. Megértésüket és türelmüket 
kérjük a megváltozott szolgáltatási 
körülmények miatt! 

Kerekítő Jucival és Danival. Minden héten, csütörtökön 
17 órától online, havi díjas baba-mama foglalkozás. Bővebb 
részletek: Facebook zárt csoportban; juciesdani@gmail.com

Island Rock Csepel TSE edzői az online edzéseket - 7 bon-
tott csoportban - korosztályok szerint tarják. Bármikor lehet 
csatlakozni, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Óvodás 
csoport: hétfő - szerda 16.30 - 17.30, 1-3 osztályosok: hétfő 
- csütörtök 16.30 - 17.30. Az óvodásokat Becker Enikő, az 
iskolásokat Királyvári Brigi és Kovács Bence fogja várni a 
zoom-os órákon. Érdeklődni, jelentkezni lehet: islandrockt-
se@gmail.com; Telefon: 06- 30- 948 8452, Tramontini Péter 

Latin Cardio Online. Pozitív Női Energiák szerdánként 
18-19 óráig. Tánc, torna nem csak latin zenékre lányoknak, 
asszonyoknak. Érdeklődni lehet: Szabó Csilla táncpedagó-
gusnál a szabicsili@gmail.com email címen. 

Kettlebell online. Az edzésekhez csatlakozás módja a 
www.nettlebell.hu oldalon. Érdeklődni lehet Papp Áronnál 
a 06-30-209-3332-es számon. 

Online hastánc. Minden hétfőn (haladó) és pénteken 
(szintfüggetlen) 19 órától 20 óráig. Az órákat Zoom-on ke-
resztül tartják. Érdeklődni e-mailen az alicebellydance@
yahoo.com címen vagy Facebookon, az Alice BellyDance 
oldalon keresztül. 

Gerinctorna. Egy zárt Facebook csoportban működik a 
járványidőszakban, az oktatóval felvéve a kapcsolatot lehet 
csatlakozni. A gyakorlatok alkalmasak a rossz tartásból, 
ülőmunkából adódó hát-és derékproblémák megszüntetésé-
re. Tanfolyamvezető: Kalmárné Zsuzsi 06-30-547-8399. 

Szenior Örömtánc Almási Judittal. Az online szenior öröm-
tánc órákra havi bérlet váltható, amely 4 alkalmat tartalmaz és 
az érvényesség kezdetétől 4 hétig használható. Egy alkalom 
egy előre felvett oktatóvideó, 4 táncot tartalmaz bemutatóval, 
a lépések részletes magyarázatával és teljes zenével. A heti egy 
oktatóvideót a google drive-ba teszi fel az oktató hétfőnként és 
a bérlet érvényességének lejártáig folyamatosan elérhetőek. A 
linket emailben kapják meg a résztvevők.  További információ: 
Almási Judit, almasi.judit.pd@gmail.com; 06-30-7292-152.

Könyvtári cserepontok

Online foglalkozások a Királyerdei Művelődési Házban

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő:  2021. március 4.  
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1.  A tisztaság színe

2.  …-fut (rohangál)

3.  Majdnem tavasz!

4.  Római 7

5.  A Négyszögletű … Erdő (Lázár Ervin meséje)

6.  Végtag

7.  A ló leggyorsabb futása

8.  Nem kevés

9.  Édes élelmiszer

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Busójárás

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, csepelihirmondo1@gmail.com 

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

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

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk március 10-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A február 10-ei skandináv rejtvény nyertese: Iványi János 1211 Bp., Táncsics Mihály utca. A gyerekrejtvény nyertese: Ballay Csenge 1213 Bp., 
Körmöci utca. Nyereményüket átvehetik szerkesztőségünkben hétfőtől-csütörtökig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

Elérhetőségek
• Sétáló utcai Könyvtár (II. Rákóczi F. 106.) Telefon: 06-1-276-3512;  e-mail: fszek2101@fszek.hu 

Nyitvatartás: hétfő, szerda: 12-18; kedd, csütörtök, péntek: 10-17; szombat: 9-14.
• Királyerdei Könyvtár (Szent István út 230.) Telefon: 06-1-277-5278; e-mail: fszek2103@fszek.hu 

Nyitvatartás: hétfő, szerda, péntek: 13-18;  kedd, csütörtök: 10-16. 
• Vénusz utcai könyvtár (Vénusz u. 2.) jelenleg még zárva van a Radnóti Miklós Művelődési Ház zárva tartása 

miatt. Az ide beiratkozott olvasókat a Sétáló utcai Könyvtár fogadja. 
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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 ________________________________________ 
CSEPEL-Csillagtelepen három emeletes házban föld-
szinti, erkélyes egy szobás, összkomfortos, szép lakás 
hosszú távra kiadó 90 ezer Ft+ rezsi. T.: 06-20-913-1633

ÉLETJÁRADÉK________________________________________  
JÓL KERESŐ, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettség-
gel rendelkező fiatal pár életjáradéki szerződést kötne 
egyedülálló, idős személlyel. Méltó, megbecsült, nyugodt 
életet biztosítunk. Telefon: 06-20-443-0015

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 06-20-534-1269-as telefonszámon.________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre acélszerkezeteket gyártó cég-
hez azonnali felvétellel keresünk műszaki előkészítőt 
(árkalkulátor), valamint lakatost.  Tel.: 06-30-981-1401, 
06-30-349-1614 

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________________________________________ 
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bélelését, építését, 
kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézés-
sel. T.: 06-20-264-7752________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával, akár 
szállítással is. Budapesten és környékén, valamint Fej-
ér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231________________________________________ 
KERTÉPÍTÉS, térkövezés, favágás, bozótírtás, metszés, 
gyepesítés, kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes fel-
mérés árajánlat! Tel.: 06-20-259-6319, 
web: www.telekrendezes.hu________________________________________ 
FESTÉS, mázolás, tapétázás, kisebb munkák is, kőműves 
javítások. Kovács Gergely 06-30-568-6255________________________________________ 
REDŐNNYEL kapcsolatos munkák: javítás, összeszerelés, 
szúnyoghálókészítés, gurtnicsere. Elfogadható ár, meg-
bízhatóság. Tel.: 06-20-552-0155

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________________________________________ 
AKAI GX, Aiwa, Pioneer, Tecnics, Teac, stb. orsós, kazettás 
decket vennék. T.:06-70-949-4013

APRÓHIRDETÉSEK   

Tisztelt olvasóink, hirdetőink! 

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

Megértésüket köszönjük.

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

Oltas_CSH_209x266 OK.indd   1 2021. 01. 26.   12:47


