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Költségvetés a védekezés jegyében
Mivel az elmúlt tíz évben felelős gazdálkodás jellemezte Csepelt, idén is
biztosítani tudjuk az önkormányzat
megszokott színvonalú működését
– mondta a Csepeli Hírmondónak
Borbély Lénárd polgármester, akit
a 2021-es költségvetésről és a március 8-án életbe lépett szigorítások
csepeli vonatkozásairól kérdeztünk.
Borbély Lénárd kérdésünkre elmondta, az idei költségvetési tervezés során
nagy hangsúlyt kapott a takarékos és
biztonságos működés. „Amíg a járvány elleni védekezésre és a gazdaság
szektorainak megsegítésére fókuszál az
ország, szűkösebbek az önkormányzat
lehetőségei is. Minden önkormányzati
intézmény és cég tekintetében takarékos
gazdálkodást valósítottunk meg. Tavaly
több kifizetést sikerült megtakarítanunk,
így a visszafogott gazdálkodásunk
megalapozta az idei költségvetésünket.
Alapvető elvárásként fogalmaztam meg,
hogy az önkormányzati szolgáltatások
színvonala ne csökkenjen. Mivel az elmúlt tíz évben felelős gazdálkodás jellemezte Csepelt, idén is biztosítani tudjuk
az önkormányzat megszokott színvonalú működését. Az elmúlt években sok
fejlesztés valósult meg, azonban most
a hangsúly a védekezésen és a vírus
legyőzésén van” – fejtette ki a polgármester. Bár az önkormányzat idén nem
tervezett saját forrásból új beruházást,
a nehéz gazdasági helyzet ellenére
fontos fejlesztések valósulnak meg. A
csepeli gyermekek még idén nyáron
birtokba vehetik a felújított napközis
tábort, valamint folytatódik az Egészséges Budapest Program és a Csillagtelepi Városrehabilitációs Program is.
Az útépítések sem állnak le, de ennek
mértéke függ az önkormányzati önerőtől. A polgármester külön kitért a csepeli óvodapedagógus-pótlékra, amelyet
az önkormányzat tavaly és idén csak
csökkentett formában tudott biztosítani, az év második felében azonban lát
lehetőséget arra, hogy az érintettek már
a teljes összeget megkapják.

„Mivel az adóerő-képességünk csökkent,
ezért állami többletfinanszírozásban részesülünk. Továbbra is csak a kormány
támogatására számíthatunk, mert sajnos
a fővárosi önkormányzattól semmilyen
segítséget nem kaptunk az elmúlt másfél
évben. Miközben a főpolgármester és az
ellenzéki polgármesterek az önkormányzatok kifosztásával vádolják a kormányt,
a főpolgármester tanácsadói testülete
milliárdos nagyságrendű kiadást jelent
a fővárosnak, nem beszélve az ellenzéki
polgármesterek politikai plakátkampányáról, amely szintén jelentős összeg” –
jegyezte meg.
A polgármester a rendelet elfogadása
előtt a testületben képviselettel rendelkező pártok frakcióvezetőivel egyeztetett és tájékoztatta őket a költségvetésről, akik ezzel kapcsolatos észrevételt
vagy javaslatot nem tettek. Mint ismeretes, rendkívüli jogrend van érvényben, így a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéseket a polgármester
hozza meg.
Kérdésünkre, miszerint a csepeli HÉV
pályafelújítási munkálatait hogyan lehetne meggyorsítani, úgy válaszolt,
hogy mivel állami beruházásról van
szó, így az önkormányzatnak nincs
ráhatása arra, hogy augusztus 31-nél
előbb elkészüljön a felújítás. „Folyamatosan dolgozom azon, hogy a munkálatokat meggyorsítsam, ennek érdekében több egyeztetést is lefolytattam.
Sokan próbálnak ebből politikai hasznot húzni, pedig petíciókkal nem lehet a
munkálatokat meggyorsítani, azok csak
az aláírók adatainak begyűjtésére alkalmasak” – hívta fel a figyelmet.
A polgármester álhírnek nevezte, hogy
a HÉV útvonalát lerövidítik, mert a
kormány terve, hogy a csepeli HÉV-et
a Kálvin térig, illetve az Erdősor utcáig meghosszabbítják. Hozzátette: a látványterveken a Kvassay-híd után azért
nincs feltüntetve a HÉV-nyomvonala,
mert azt a föld alá vezetik.

Maszkviselés, óvodai ügyelet

A március 8-ától életbe lépett szigorító intézkedésekkel kapcsolatban elmondta, Csepelen mindenhol kötelező
a maszk viselése és a másfél méteres
távolság betartása. A Rákóczi Kert Családok Parkja, valamint a kerület
játszóterei a szigorítás alatt is látogathatóak. Az önkormányzat – enyhítendő
a Rákóczi Kert várhatóan magas látogatottságát – előrehozta a Kalózhajós
játszótér megnyitását, viszont ha azt
tapasztalják, hogy a Rákóczi Kertben
nagy tömeg alakulna ki és a szülők nem
tartják be a védekezés szabályait, akkor
sajnos azt be kell zárni. Az óvodáknál
április 7-ig rendkívüli szünetet rendeltek el, az iskolák március 31-ig, a tavaszi szünet kezdetéig, digitális oktatásra álltak át. Utána, április 7-ig tavaszi
szünet következik. Az önkormányzat
biztosítja az óvodai ügyeletet, de csak
néhány család élt a lehetőséggel. A polgármester azt kéri a családoktól, csak
azok igényeljék az ügyeletet, akiknél
ez valóban indokolt. Az ügyfélfogadás
március 22-ig a polgármesteri hivatalban szünetel, a Humán Szolgáltatások
Igazgatósága rövidített munkarendben fogadja a lakosokat. A Tóth Ilona
Egészségügyi Szolgálat szakrendelései
zavartalanul működnek, a vírus elleni
oltások ott is megkezdődtek. „A koronavírus elleni küzdelemben mindenkinek
ki kell vennie a részét. Tavaly november
óta sem a testület, sem a bizottságok
nem végeznek érdemi munkát. Emellett
az önkormányzat gazdasági lehetőségei
szűkültek, és a legfontosabb feladatunk
a kötelező feladatok biztosítása. Azt
gondolom, ebben a helyzetben mindenkinek, így a politikusoknak is áldozatot kell hozni” – jegyezte meg. Ahogy
fogalmazott, örömmel tölti el, hogy a
csepeli pártok között egyetértés van arról, hogy mindenkinek be kell oltatnia
magát. Hozzátette, nagyon hiányolja az
önkormányzati rendezvényeket, és alig
várja, hogy a családi programokon újra
találkozhasson a kerületben élőkkel.
• Lass Gábor
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Csepeli intézkedések a lezárás idején
A Magyar Közlönyben megjelentek
értelmében Csepelen március 8-tól a
következő intézkedések léptek életbe.
● A maszkviselés és a távolságtartás (1,5 m) szabályait Csepel összes
közterületén kötelező betartani. Az
egyéni felelősség most különösen
fontos. A járvány terjedésének megelőzéséhez, illetve eredményes megfékezéséhez szükség van az Önök együttműködésére!
● A polgármesteri hivatal március
8-ától március 22-éig zárva tart.
● A kerületi bölcsődék nyitva maradnak, ez vonatkozik a magánbölcsődékre is.
● A csepeli óvodák bezárnak, rendkívüli szünet lép életbe. Ez vonatkozik a magánóvodákra is. Azok az
óvodáskorú gyerekek, akiknek a szülei igényelnék a napi egyszeri meleg
étkeztetést, jelentkezzenek az ovoda.
etkezes@csepelgszi.hu e-mail-címen
vagy a 06-70/938-3155-ös telefonszámon. (Név, intézmény neve, csoport,
van-e allergiája a gyermeknek?). Az
ételek a Karácsony Sándor Általános Iskola (II. Rákóczi Ferenc út
106–108.) tálalókonyháján vehetők át.
● A csepeli iskolák zárva tartanak. Az
iskolákban március 31-éig digitális
oktatás van, március 31-étől április
6-áig tavaszi szünet (az iskolák saját
hatáskörben a tavaszi szünetet meghosszabbíthatják). Azok az iskolás gyerekek, akiknek szülei igényelnék a napi
egyszeri meleg étkeztetést, jelentkez-

zenek az iskola.etkezes@csepelgszi.
hu e-mail-címen vagy a 06-20/2643767-es telefonszámon. (Név, intézmény neve, osztály, van-e allergiája a
gyermeknek). Az ételt hétfőn reggel
9-ig lehet megrendelni. Ahogy az óvodák esetében, az iskolák esetében is a
Karácsony Sándor Általános Iskola

fotó: pixabay
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A Magyar Közlöny vonatkozó
száma, ahol minden
részletesen elolvasható:

Friss információk
a polgármesteri hírlevélben
A csepeliek naprakész tájékoztatásáért rendszeres
polgármesteri hírlevelet küld ki e-mailben az önkormányzat a feliratkozóknak. Ha friss információkat
szeretne kapni a kerületi helyzetről, a korlátozásokról, az oltási programról, a járvánnyal kapcsolatos
intézkedésekről, iratkozzon fel ön is a hírlevélre!

(II. Rákóczi Ferenc út 106–108.) tálalókonyháján lehet az ételt átvenni.
A gyermekfelügyeletet biztosítják.
● A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat rendelései a megszokott rendben zajlanak tovább. A tömeges oltás
miatt azonban elképzelhető, hogy néhány rendelés időpontja megváltozik.
Kérjük, minden esetben érdeklődjön a
rendelő hivatalos telefonszámain.
● A Humán Szolgáltatások Igazgatósága (HSZI) nyitvatartása március
8-ától megváltozott. A személyes ügyfélfogadás hétfőtől csütörtökig 9 és 15,
pénteken 9 és 14 óra között van. Munkaidőn túl, a krízistelefonszámon a HSZI
munkatársa elérhető a 06-20/518-9150es számon.
● A Rákóczi Kert – Családok Parkja nyitva marad, ahogy a többi csepeli
játszótér is. A Kalózhajós játszótér nyitása előrébb kerül. A Rákóczi Kertben
és a játszótereknél kérjük a maszkviselés és a távolságtartás szabályait betartani, ellenkező esetben a helyeket
be kell zárni.
● A Csepeli Piac szintén nyitva marad, kivételt a kormányrendeletben
szereplő üzletek jelentik.
● A csepeli iskolákban működő iskolai büfék bérletidíj-mentességet kapnak a zárás alatt.
● Az elrendelt zárás miatt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díját elengedik.
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk
egymásra!
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Oltópont lett
a szakrendelő

betegek. Enyhe hőemelkedésen kívül súlyosabb szövődmény nem lépett fel az oltások után. Két hete 55 darab Sinopharm
vakcina is érkezett. Úgy tapasztalom,
nálunk egyáltalán nincs ellenállás a kínai
vakcinával szemben, csak néhány beteget
bizonytalanítottak el az oltással kapcsolatos negatív hírek. Asszisztensnőmmel
azt az álláspontot képviseljük, hogy a beadott vakcina a legjobb vakcina, és ha alternatívaként a megbetegedést, a lélegeztetőgépet nézzük, akkor mindenképpen
nyert ügyünk van bármelyik oltással” –
mondta a doktornő.

Oltási sorrend

fotó: Tóth Beáta

A koronavírus-járvány harmadik hulláma erősebbnek látszik, mint az eddigiek, egyre több a beteg, a kórházi
ápolásra szoruló. A járvány lassítása,
visszaszorítása érdekében az elkövetkező két hétben újabb szigorítások,
bezárások jönnek. Mindeközben zajlik
a kerületben élők oltása is, március
4-én oltópont nyílt a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat épületében.
„Azért hoztuk létre az oltópontot, hogy
minél gyorsabban sor kerüljön a regisztráltak oltására, a kerületben élők
is mihamarabb megkaphassák a koronavírus elleni védőoltásukat, védettséget szerezzenek. Két helyiségben, két
műszakban zajlanak az oltások; reggel
8-tól este 8-ig fogadjuk a pácienseket.
Az elmúlt egy hétben Pfizer vakcinával
oltottunk. A háziorvosok választották ki
praxisonként azt a 30 pácienst, akiket a
TIESZ oltópontjára irányítottak. Naponta 240 fő, többségében a 70-80 éves korosztály kapta meg a koronavírus elleni
vakcinát. Eddig minden rendben zajlott,
szinte mindenki eljött, nem voltak oltási

mellékhatások. Viszont néhány páciensnek gond volt a vérnyomásával, ami az
oltás előtt ellátásra szorult” ‒ mondta
dr. Dobák András főigazgató, aki maga
is részt vesz az oltási programban. Az
első oltási kör március 10-én lezárul,
de a tervek szerint folytatódnak az oltások Pfizer, illetve Szputnyik V oltóanyaggal. A háziorvosok is újabb adag
kínai vakcinát kaptak. „Fontos, hogy az
oltásra érkezők vegyék be a megszokott
gyógyszereiket. A zsúfoltság elkerülése
érdekében pedig a megadott időpontra
érkezzenek, de legfeljebb tíz perccel korábban” ‒ tette hozzá Dobák András.

Egy háziorvos tapasztalatai

A háziorvosoknál is folynak az oltások,
legutóbb kínai Sinopharm vakcina érkezett. Oltási tapasztalatairól dr. Szatmári Ildikó háziorvost kérdeztük. „Egy
hónapja kezdtük meg a koronavírus elleni oltásokat a Vénusz utcai rendelőben. A legidősebb tíz pácienst Moderna
vakcinával oltottuk, ezt követően pedig
két alkalommal AstraZeneca védőoltást
kaphattak a hatvan év alatti krónikus

Hozzátette, hamarosan újabb adag Sinopharm vakcina érkezik. Az oltási
kampány szervezésére kitérve pedig
elmondta, a Fővárosi Oltási Munkacsoport minden egyes esetben értesítést
küld a vakcina típusáról, és hozzárendeli a beoltható személyek listáját. Ez sokkal több nevet tartalmaz, mint amennyi
vakcinát küldenek hozzá. „Azt tapasztaljuk, hogy a listákon folyamatosan új
nevek jelennek meg, a beoltottak leke-

Hozzájáruló
nyilatkozat
az oltásról
Jelentősen meggyorsítja az oltással
járó adminisztrációt, ha az oltandók magukkal viszik az oltásra a
hozzájáruló nyilatkozatot. Kérjük,
ha teheti, nyomtassa ki, töltse ki
és vigye magával akár háziorvosi
rendelőbe, akár kórházi oltópontra hívják önt! Ugyanakkor a Tóth
Ilona Egészségügyi Szolgálatnál is
biztosítják az oltáshoz szükséges
nyomtatványt, így, ha ott kapja az
oltást, a nyilatkozat a helyszínen
is kitölthető. Ne felejtse magával
vinni a személyi okmányait és a
taj-kártyáját sem.
A nyilatkozat a
koronavirus.gov.hu
oldalról tölthető le.
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Új jogviszony
Március elsején lépett életbe az
egészségügyi szolgálati jogviszony, ami különbözik az eddigi
közalkalmazotti jogviszonytól.
Ez elsősorban az állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgálatóknál dolgozókat érinti. Eddig az orvosok fele
vállalkozóként dolgozott, most
alkalmazásba kerülnek, ez béremeléssel is együtt jár, amit január elsejével előre hoztak. A
jogviszonyváltozás feltétele az
új munkaszerződés aláírása volt.
Dr. Dobák András főigazgató tájékoztatása szerint nincs olyan
orvos, aki a jogviszonyváltozás
miatt elhagyná a szakrendelőt.
rülnek róla. A február végi listákban
már egységesen szerepeltek a 60 év
fölötti krónikus betegek azokkal,
akiknek nincs ismert krónikus
betegségük. Ugyanakkor egy
másik listát is használ az
állami oltóhatóság a 60 év
alatti krónikus betegekről. Sokan panaszkodnak,
hogy regisztrálnak, de
nem jelennek meg a listán. A NEAK a kiváltott
receptekből és a BNO
kódokból méri fel, kinek
van krónikus betegsége,
ki élvezhet elsőbbséget. Sokan telefonálnak, érdeklődnek az oltásokról, ami nehezíti
a rendelést. Fontos hangsúlyozni, hogy a házorvosnak nincs lehetősége a vakcinák között válogatni
a beoltandó preferenciái alapján.” Egyúttal hangsúlyozta, mindenkit keresni
fog a háziorvosa, ha az oltási rendben
sor kerül rá. Ugyanakkor a páciensei
visszajelzései alapján az utóbbi napokban arra is volt példa, hogy az oltásra
regisztráltakat az állami oltóhatóság
közvetlenül kereste meg esemesben,
hogy mikor, hol és milyen oltást kaphat.
Erről a háziorvos nem kap értesítést,
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A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat
épületében március 4-én oltópont nyílt

ezért a doktornő azt tanácsolja, hogy aki
e-mail-címmel regisztrált, figyelje gyakrabban a leveleit, mivel ő elektronikus levélben értesíti az oltásra jelentkező pácienseit. „Általában e-mailben veszem fel

nincs egyensúlyban, vagy három hónapon belül pozitív volt a Covid-tesztje,
nem oltják be. Aki pedig nem kéri a felkínált vakcinát, és ezt írásba is adja, rajta marad a beoltandók listáján, de nem
tudjuk megmondani, hogy mikor lesz
számára olyan más típusú oltóanyag,
amelyikben megbízik.

A vakcina véd a komoly
megbetegedéstől

a kapcsolatot a betegekkel, tájékoztatót
küldök az oltóanyagról, a beadás várható időpontjáról. Ha a levélre nem érkezik
válasz, akkor sajnos telefonálni kell, ami
ismét sok időt vesz igénybe.” Akinek az
oltás előtti napokban hőemelkedése,
láza jelentkezik, krónikus betegsége

„Egyelőre gördülékenyen zajlik a szervezés és az oltás is,
de kérdés, milyen hosszú
ideig lesznek kitéve ennek a
fokozott terhelésnek, nyomásnak a háziorvosok.
A csepeli önkormányzat
adminisztratív segítséget
ajánlott fel, hogy enyhítsen az oltások szervezésével kapcsolatos teendőkön, de jelenleg nem vettem
igénybe ezt a lehetőséget,
mert az időgazdálkodásban
nem biztos, hogy segít, és a felajánlott oltóanyag típusával kapcsolatos felvetéseket is személyesen
szeretném kezelni. Továbbra is mindenkit
arra biztatok, kérje a védőoltást. A vakcina megvéd a komoly megbetegedéstől,
szövődményektől. Ám terjesztő, hordozó
akkor is lehet valaki, ha be van oltva, így
a járványügyi intézkedéseket oltás után
is be kell tartani. Merkely professzor
szavait idézve: a jó oltás az, ami már a
vállunkban van” – tette hozzá Szatmári
Ildikó. • Potondi Eszter
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A Csepelért Lokálpatrióta Egyesület
két tagját kérdeztük az oltásról
Csurgay Árpád akadémikus

Csurgay Árpád
„Február legvégén megkaptam a második oltást is a Pfizer vakcinából. Amint
lehetett, azonnal regisztráltam a feleségemmel együtt. A háziorvosom ajánlotta
fel a vakcinát, és mondta el, mi a teendő.
Nagyon aprólékosan és kedvesen segített. Én 85 éves vagyok, a feleségen öt
évvel fiatalabb. A Jahn Ferenc Kórházba
kellett mennem az első és a második oltásra is. Időpontra érkeztem, nem kellett
várakoznom, minden jól szervezetten zajlott. Fiatal, barátságos katonák fogadtak,
útba igazítottak, lázat mértek, bekísértek
egy tágas terembe, ahol kellő távolságot
tudtunk tartani egymástól. Az egészségügyi személyzet készségesen tájékoztatott, kikérdeztek, majd megkaptam a
vakcinát. Összesen körülbelül háromne-

gyed órát töltöttem a kórházban, mert az
oltás után egy darabig még tartóztattak.
A második oltás után némi hőemelkedésem volt, ami hamar elmúlt. Más mellékhatást nem éreztem, jól vagyok. A feleségem még csak az első adag vakcinát
kapta meg, őt a háziorvos oltotta. Azt
mondom: bölcsen jár el, aki beoltatja
magát, és az a jó vakcina, amit beadnak.
Sajnálom azokat, akiket megzavarnak és
elbizonytalanítanak az oltással kapcsolatban. Persze, a kételkedőket is meg kell
érteni, ugyanakkor szelíden segíteni kell
őket, hogy bízzanak az orvosokban. A
magyar orvosok szakmailag kiválóan felkészültek; bizton állítom ezt, mert éltem
és dolgoztam az Egyesült Államokban és
Németországban is. Az oltás a közegészségügy fontos eszköze, ennek köszönhető
számos járvány és betegség visszaszorítása. Amúgy a feleségemmel együtt itthonról,
online tanítunk az egyetemen. Nem járunk
el sehová. Megrendeljük, amire szükségünk
van, és a népes családunk fiatal tagjai is segítenek. A körülményekhez képest jól viseljük a járvány viszontagságait, de jó lenne,
ha véget érne a bezártság.”

Klinghammer István akadémikus,
az egyesület elnöke

„Várhatóan a napokban kapom meg az
első oltást én és a feleségem is, de nem
tudom, melyik vakcinát. Nekem semmiféle fenntartásom sincs sem az orosz,
sem a kínai oltóanyaggal szemben; gondoljunk bele, hogy több millió embert
oltottak már be vele, a kínai és az orosz

fotó: pixabay
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Fontos elérhetőségek
Kormányzati koronavírus honlap: koronavirus.gov.hu
Kormányzati információs vonalak: +36-80/277-455;
+36-80/277-456; Külföldről: +36-1/550-1825

e-mail: koronavirus@1818.hu
Regisztráció az oltásra: vakcinainfo.gov.hu
Koronavírus fertőzésből gyógyultak jelentkezése
vérplazmaadásra: telefon: 06-30/602-9250;
e-mail: verplazma@dpckorhaz.hu; koronavirusplazma.hu

Klinghammer István
orvostudomány pedig magas színvonalú. Szörnyűnek tartom, akik agitálnak
ellene, mert fogalmuk sincs, mit tartalmaznak ezek a gyógyszerek. Tragikomikus és sajnálatos, hogy összezavarják a
laikus embereket. Az oltással kapcsolatban az a legfontosabb, hogy minél előbb
be legyünk oltva. Nagy Péter Attila a
háziorvosom, aki szigorú és alapos ember, teljes mértékben megbízom benne.
Mindenféle felvilágosítást és segítséget
megad. Végtelenül lelkiismeretes, havonta megvizsgálja a feleségemet és engem is, úgy szemmel tart, hogy mondtam
is neki: doktor úr, űrhajóst akar belőlem
csinálni? Tehát azzal a vakcinával fog
beoltani, amit javasol. Én augusztusban
leszek nyolcvanéves. A járvány idején
természetesen védekezem, de nem zárkóztam be teljesen. Miniszterelnöki megbízottként hetente kétszer-háromszor
részt vettem a miniszterelnöki kabinet
ülésén, amikor konkrét feladatok voltak.
Eljárok vásárolni a közértbe és megyek
az unokámért az iskolába. A többi ügyet
otthonról intézem. Interneten keresztül
tanítok az ELTE Természettudományi
Karán, de a konferenciákon is online
veszek részt. Társaságba nem járok, ha
pedig kimozdulok, viselem a maszkot és
betartom a szükséges távolságot, mint
mindenki. Főleg a fiatalokat sajnálom,
akik most nem mehetnek közösségekbe,
iskolába. Bizonyára nehezebben viselik
a bezártságot. Mi, öregfiúk, fegyelmezettebben, jobban tűrjük az otthonlétet.”
• Csarnai Attila

Két hétig zárva lesz
a polgármesteri
hivatal
Tisztelt Ügyfeleink!
Bizonyára Önök is követik a híradásokat a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, különös tekintettel a 2021.
március 8-ától életbe lépett szigorításokra. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és intézményei
mindent megtesznek a koronavírus
elleni védekezés érdekében, azonban a járvány terjedésének megelőzéséhez, illetve eredményes megfékezéséhez szükség van az Önök
együttműködésére is. 2021. március
8-ától 2021. március 22-éig a polgármesteri hivatal zárva tart, ideértve a
1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 65.
szám alatti telephelyet (főépítészi
iroda) is. Ügyfélfogadás nincs, kivéve az anyakönyvi irodát és a hagya-

7

téki csoportot, ahol az ügyfélfogadás
előre egyeztett időpontban továbbra
is lehetséges. Az anyakönyvi (például
házasságkötés és anyakönyvi kivonat
kiadása) és hagyatéki ügyek esetén az
ügyintézés a mindenkori járványügyi
szabályok szerint folyik.
A családtámogatási iroda esetében
lehetőség van arra, hogy a kérelmeket a hivatal Petz Ferenc utcai bejáratánál levő gyűjtőládába bedobni:
ennek kiürítéséről hetente gondoskodunk. A kérelmek kitöltése kapcsán segítséget a 06-70/505-6324es telefonszámon kaphatnak.
Elérhetőségeink a következők:
Ügyfélkapun, cégkapun keresztül –
KRID azonosító: 101112735
e-mailen:
• adóügyi iroda:
adougy@budapest21.hu

• hagyatéki csoport:
hagyatekiugyek@budapest21.hu
• családtámogatási iroda:
csaladtamogatas@budapest21.hu
• anyakönyvi csoport:
anyakonyv@budapest21.hu
• KCR csoport: kcr@budapest21.hu
• főépítészi iroda:
foepitesz@budapest21.hu
• városrendezési iroda:
varosrendezesiiroda@budapest21.hu
(környezetvédelem, utak,
közterülethasználat)
• intézményfelügyelet (oltások):
intezmenyfelugy@budapest21.hu
• jogi csoport: jegyzo@budapest21.hu
• társasházak törvényességi felügyelete: tarsashaz@budapest21.hu
• kereskedelemi csoport:
kereskedelem@budapest21.hu
• birtokvédelem:
birtokvedelem@budapest21.hu
Halaszthatatlan ügyekben a 06-1/
427-6100-as központi telefonszámon a callcenter munkaidőben
továbbra is elérhető. Hivatalunk
mindent megtesz annak érdekében, hogy az elektronikus úton érkezett kérelmek, beadványok ügyintézése továbbra is folyamatos
legyen. Különösen kiemelt fontosságú ügyekben egyedi ügyintézési
rend lehetséges.
A koronavírus elleni védekezés minden állampolgárnak feladata, kötelezettsége, ennek érdekében kérjük,
kísérjék figyelemmel a kormányzati
szervek és az operatív törzs iránymutatásait, és a szerint járjanak el.
Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!
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Épülő utak,
új járda

csepeli hírmondó
darekonstrukció, valamint csapadékvíz-elvezetés is épül. Megkezdődik
a Túróci Balázs utca (Tiborc és Martinász utca közötti szakasz) építése is.
Itt a szilád útburkolat mellett szintén
Hullám utca

Olyan kisebb beruházások is megvalósulnak, amelyeket az itt élők kértek.
Ennek jegyében épült meg az a járda is,
amelyet a Szabadság utca és a Mars utca
között épített meg a Csepeli Városgazda.
Az új járda

Egy év csúszással
pályázik a főváros
a gerincút építésére

fotó: Tóth Beáta

Február végén kezdődött el a Hullám
utca felújítása. Az útépítés mellett jár-

részleges járdaépítés és csapadékvíz-elvezetés kialakítása történik.

fotó: Tóth Beáta

Rendőrkézen az autóbuszon késelő férfi

A rendőrség Ó. Benceként azonosította
a férfit, akit közösség tagja elleni erőszak és súlyos testi sértés kísérletének
megalapozott gyanúja miatt vettek őrizetbe, és előterjesztették letartóztatását. A férfi részben beismerő vallomást
tett. Azzal indokolta tettét, hogy a nő
olyan jelképet ábrázoló maszkot viselt,
amellyel nem szimpatizál. A férfiról
kiderült, hogy nem csepeli, és a bíróság korábban már elítélte lopásáért és

garázdaságért. Egy alkalommal egy újságíró kezét harapta meg.
Borbély Lénárd polgármester Facebook-oldalán ítélte el a bűncselekményt. „Szeretném felhívni a figyelmet,
hogy a legélesebben elítélek minden
erőszakos cselekményt közösségünk
fotó: Tóth Beáta

A Budapesti Rendőr-főkapitányság
(BRFK) nyomozói órákon belül elfogták azt a 37 éves férfit, aki február 25én nem sokkal reggel nyolc óra előtt
egy késsel megsebesítette egy fiatal nő
arcát, aki a Színház- és Filmművészeti
Egyetem diákjai és oktatói melletti kiállást jelképező SZFE-es maszkot viselt.
A bűncselekmény a Szent Imre téren
várakozó 151-es autóbuszon történt. A
nőt kórházba szállították, nyolc napon
belül gyógyuló sérülést szenvedett.

bármelyik tagja ellen mind nemre, fajra, vallásra való tekintet nélkül, mind
pedig politikai hovatartozástól függetlenül. Demokráciánk lényegét éppen
az adja, hogy mindenkinek joga van a
véleményét kifejezni. Mielőbbi felépülést kívánok a sérültnek!” – olvasható
a polgármester közleményében. • cs. a.
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A tavaly elrontott pályázat miatt biztosra
vehető, hogy 2024-ig már egyetlen
méter sem fog megépülni a gerincútból

A tavalyi, elrontott pályázat után ismét
döntést hozott Karácsony Gergely főpolgármester arról a pályázatról, amely
a csepeli gerincút második és harmadik
ütemének megépítéséhez szükséges. A
85 százalékos uniós támogatású útépítési terv pályázatára a döntés értelmében maximum 400 millió forintot
ad Budapest főváros önkormányzata.
A tavaly elrontott pályázat miatt ugyanakkor biztosra vehető, hogy 2024-ig,
vagyis ebben az önkormányzati ciklus-

ban már egyetlen méter sem fog megépülni a gerincútból.
Karácsony Gergely főpolgármester a
2020-as költségvetést kevesellve hozott döntést arról is, hogy 2024-ig
egyetlen, már betervezett csepeli utat
sem újíttat fel. Ezenkívül leállíttatta a
tervezett csepeli kerékpárút építését,
valamint a csepeli HÉV felújításához
kapcsolódó P+R parkolók építését is. A
kormánypárti budapesti kerületek ha-
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sonlóan jártak, mindenhol politikai
alapon állították le a már betervezett
fejlesztéseket.
Csepelen Tarlós István idején épült
meg több mint 50 kilométer csatorna,
a gerincút első üteme, és szintén fővárosi támogatással szépült meg a csepeli
Kis-Duna-parttól a Rákóczi Kerten keresztül a Tejút parkig számos közterület.
Karácsony Gergelyhez – egyelőre legalábbis úgy tűnik – egyetlen csepeli zebra kiépítése fog kötődni. De azt is olyan
helyre tervezik, ahol a közelben – ötven
méterre ‒ van már egy zebra. Így ebben
az önkormányzati ciklusban a csepeli
önkormányzat saját fejlesztésein kívül
csak a kormány által biztosított fejlesztések ‒ útépítések és felújítások, a HÉV
felújítása, a déli körvasút fejlesztése, a
Jedlik felújítása és az észak-csepeli parkfejlesztések, hídépítések ‒ jelentenek
fejlődést a kerületnek.
Jó hír ugyanakkor, hogy Demszky Gábor és Tarlós István után végül Karácsony Gergely is beállt a csepeli Galvani híd támogatói mögé: ez Budapest új
településszerkezeti tervéből derült ki.
Ha egyszer majd megírják a Galvani
híd születésének kalandos történetét,
biztos érdekes fejezet lesz benne, hogyan próbálta Demszky Gábor visszaszerezni az akkori csepeli önkormányzat vezetése hibájából véletlenül eladott
hídlábat, hogy egyszer nagy Duna-hídja lehessen a csepelieknek.

10

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Purim
Purim, amit február 25-26-án ünnepeltünk, a zsidóság egyik legvidámabb
ünnepe.
Arról emlékezünk meg ezen az ünnepen, hogy a perzsa Ahasvéros király
uralma alatt élő zsidó közösség, amelynek kiirtására Hámán, a király főembere, gonosz tervet szőtt, Eszter királynő
hatására, megmenekült.
Az ünnep neve, a pur, a sorsvetés szóból ered, így választották ki a napot,
amikor rátámadnak majd a király seregei a zsidó népre. Az ünnep alkalmából mai napig a zsidók jelmezt öltenek
és felolvassák Eszter könyvét, Hámán
nevének említésekor pedig kereplővel,
dobbal hangos zajt csapnak. Totha Péter
Joel főrabbi írása erről szól: „Purim
van, és amikor ezt a történetet olvassuk, mindig azon gondolkodom, hogy
mit is mond ez a történet valójában, mi
az, amit tanítani akar a számunkra. Ebben a történetben egy lány eldobja az
álarcát, ami mögé rejtette magát, hogy
felfedje az igazi önmagát, hogy megélje a valódi boldogságát az életnek.
Purimkor nagyon divatos lett jelmezbe öltözni, elmaszkolni magunkat, és
ez nagyon vicces és szórakoztató tud
lenni. De ha ugyanezt kényszerülünk
a valódi életünkben megtenni, hogy elrejtsük magunkat, az érzéseinket, pont
azt, amik vagyunk, csupán mert mindig
másoknak kell vagy akarunk megfelelni,
akkor ez már nem is annyira szórakoztató. Ugye? Eszter királynő megmutatta
a királynak, hogy ő zsidó, és ez a jelmezből való kibújás tette lehetővé, hogy
megmentse önmagát és a zsidó népet.
Purim arra tanít bennünket, hogyan
kell levenni a maszkot, amit viselünk, és
hogy kik is vagyunk igazán. Ne rejtsétek el magatokat, bárki bármit is mond
rólatok. Egyediek vagytok, nincs több
belőletek. Bárki bármit mond is.”
Kerényi Zsuzsanna

csepeli hírmondó

Háromszáz
csepelit
hurcoltak el
A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartott megemlékezést a csepeli önkormányzat február 25-én. Az Országgyűlés 2000
júniusában határozott úgy, hogy
minden év február 25-én a kommunista diktatúra által igazságtalanul
meghurcolt és kivégzett emberekre
emlékezzen az ország. Az emléknap
Kovács Béla, a Független Kisgazdapárt főtitkára előtt tiszteleg, akit
1947-ben ezen a napon tartóztatott
le a szovjet hatóság köztársaság-ellenes összeesküvés koholt vádjával.
A politikus Szovjetunióba hurcolása
a diktatúra kiépítésének kezdeteként is felfogható, melynek
során a megszállók fokozatosan felszámolták a
kialakulóban lévő
demokráciát.

A második világháború után mintegy félmillió katona esett szovjet
hadifogságba és legalább kétszázezerre tehető azoknak a civileknek
a száma, akiket málenkij robotra
hurcoltak a Szovjetunióba. Közülük sokan soha nem tértek vissza.
Stein Oszkár, aki sajnos már nincs
közöttünk, egyike volt annak a 300
csepelinek, akit 1945 januárjában a
Csepelre bevonuló szovjet hadsereg
katonái a magyar kommunisták segítségével hurcoltak el. Egy lapunknak adott korábbi interjúban így
emlékezett: „… összeszedtek háromszáz férfit, de semmit sem mondtak
arról, hova visznek bennünket. Utólag megtudtam, hogy a kommunista
Kalamár József főként a németes
nevű embereket gyűjtötte össze. Körülbelül egy hétig utaztunk. Egy vagonban legalább hatvanan voltunk,
nem engedtek kiszállni. Liszicsanszk
nevű bányavárosba került, ahol több
ezer embert tartottak fogva. Sokan
meghaltak, főleg az éhínségtől, a kimerültségtől, a betegségektől, vagy
megfagytak. Nem tudom pontosan,
hogy a csepeliek közül hányan térhettek vissza élve, de a táborban
legalább ötvenen meghaltak, s már
itthon is sokakkal végeztek a viszontagságok, mert a szervezetük legyengült, nem bírták tovább” – emlékezett Stein Oszkár.
A kommunizmus áldozatainak számát világszerte körülbelül
százmillióra
becsülik.
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Elhunyt dr. Marosvölgyi Péter
Életének 69. évében elhunyt dr. Marosvölgyi Péter sebészfőorvos, a
Csepeli Orvosi Kamara elnöke. Kerületünk kiváló orvosa 2014-ben Csepel Örökség-díjat kapott.
Dr. Marosvölgyi Péter sebészfőorvos
Budapesten született, középiskolai tanulmányait a Veres Pálné Gimnáziumban végezte, orvosi diplomáját a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
szerezte 1977-ben. Pályafutását a Hatvani Kórház traumatológiai, illetve sebészeti osztályán kezdte 1977-ben, majd
1980-ban átkerült Csepelre, a Csepeli
Kórház sebészeti osztályára. 1982-ben
általános sebészetből, 1990-ben pedig
plasztikai sebészetből is szakvizsgát
szerzett. 2003-ban – a csepeli Weiss
Manfréd Kórház aktív osztályainak
megszűnésekor – a fővárosi Szent László, majd a Szent István Kórház sebészeti osztályán folytatta munkáját. Csepeli
kötődései, a csepeli emberek iránti elkötelezettsége miatt nem szakadt el a kerülettől. 2013-tól a Tóth Ilona szakrendelő
vezető főorvosa lett. A Magyar Orvosi
Kamara Csepeli Szervezetének volt az
elnöke. Szaktudása, humánuma, segítőkészsége, barátságos modora miatt köztiszteletnek örvendett a munkatársak és
a betegek körében.

Emlék
A rendszerváltás idején
elsők között alakult meg
Csepelen a cserkészet Sebestyén Imre lazarista
atya közreműködésével.
A Jézus Szíve templomi
közösség gyermekei alkották a csapatot, mi szülők
készítettük a ma is használatos cserkészzászlót.
Gyermekeink ezzel együtt

Dr. Radó Sándor nyugdíjas traumatológus főorvos megrendülten értesült kollégája haláláról, akivel hosszú
éveken át együtt dolgozott a Csepeli
Kórházban, majd a Görgey téri szakrendelőben. Radó Sándor 1999-től
2003-ig, a Csepeli Kórház bezárásig
vezette az úgynevezett kis traumatológiai osztályt negyven ággyal, később
az SZTK általános sebészeti osztályán
folytatta munkáját nyugdíjazása után is
2013-ig. Így emlékezett Marosvölgyi
Péterre: „Lelkiismeretes, alapos sebész
volt, később plasztikai sebészetből is

tanultak, sportoltak, hittanra jártak és jobbak lettek. Fejlődésnek indult az
egyházközségünk olyan
nagyszerű szerzeteseknek
köszönhetően, mint Sebestyén Imre atya, majd az ő
támogatásával idekerült
Kalocsai Iskolanővérek.
Hermann Mária nővér kolostorunk alapítója, felépítője, majd annak vezetője
volt. E két szerzetes működése új minőséget hozott a
kerületbe.

11

szakvizsgát tett. Gyakran beszélgettünk
a Hatvani Kórházban eltöltött évekről,
mert mindketten ott kezdtük a pályánkat, igaz, én hamarabb, mert idősebb
vagyok nála. Munkatársak voltunk a
Csepeli Kórházban, de ő az általános
sebészeti osztályon, én pedig a balesetin
dolgoztam. Szomorúan vettük tudomásul, amikor 2003-ban politikai okokból
megszüntették a csepeli kórházat. Péter
jó kapcsolatot ápolt a kollégákkal és
szerették a betegei. Ha voltak is szakmai vitái, nem volt haragtartó emberileg. Nem volt veszekedős típus, de a kerületi orvosi kamara elnökeként kiállt az
orvosok és betegek igazárt. Sürgette az
egészségügy, azon belül a járóbeteg-ellátás fejlesztését. Amikor 2013-ban
nyugdíjba vonultam, az SZTK sebészetét
kettéválasztották, és Péter lett az általános sebészeti részleg vezetője.”
Lapunknak adott korábbi interjújában
Marosvölgyi doktor így mesélt a kezdetekről: „Alapvetően nem az orvosi
pályára, hanem a művészet, az irodalom
útjára szerettem volna lépni. Vegyész
édesapám viszont kifejezetten sebésznek
szánt. Sajnos, ő nagyon korán elment, az
ő emlékére lettem az, aki ma vagyok.”
Nyugodjék békében. • cs. a.

Ennek az időszaknak volt
az egyik gyermeke Kiss
Csaba, aki a fent említettek
hatására választotta a papi
pályát, Tóth Andrással
együtt. Közösségünk akkor
két papot adott az egyházmegyének. Csaba eleven,
okos gyerek volt, és örültünk pályaválasztásának,
figyelemmel kísértük sorsát. „Kevesen sejtik, hogy
milyenné formálná őket Isten, ha teljesen átadnák magukat neki.” Loyolai Szent

Ignác szavai olvashatók
Csaba 2007-es csepeli elsőmisés áldásán.
Boldogan vettünk részt
ezen a misén mi szülők, saját gyermekünknek tekintve Kiss Csabát, akinek nem
régiben bekövetkezett halálát is szülőként élem meg:
„Amikor Isten látta, hogy
az út/ túl hosszú,a domb túl
meredek,/a légzés túl nehéz
lett,/átölelt és mondta: Gyere haza!” • Pálffy Katalin

12

AKTUÁLIS

csepeli hírmondó

Csepelen készülnek az
új Mol Bubi kerékpárok
Hat év után teljesen megújul a budapesti közösségi kerékpármegosztó-rendszer, a Mol Bubi: könnyebb
kerékpárok, egyszerűbb kölcsönzés, modernebb mobilapplikáció. A Csepelen készült új
kerékpárokkal április végétől
tekerhetünk.
A Mol Bubit 2014-ben indította
a BKK azzal a céllal, hogy még
többen használják a kerékpárt
közlekedésre. A fejlesztés nagymértékben járult hozzá a belvárosi
kerékpározás népszerűsítéséhez. A
szolgáltatás indulása óta a 2071 darab
biciklit mintegy hárommilliószor bérelték ki és összesen hatmillió kilométert utaztak vele. A budapestiek vagy
turisták átlagosan nyolc percig használták a bringákat, inkább rövidebb
távokra. Bár az évek során folyamatosan bővítették a dokkolóállomások
számát, amely mára 158-ra bővült, az
egyéb fejlesztések elmaradtak, így a
Mol Bubi versenyképességben lemaradt, különösen az egyre népszerűbb
elektromos rollerrel szemben.

Könnyebb és egyszerűbb

A legtöbb kritika azzal kapcsolatban
érte a Bubit, hogy a kerékpárok lomhák,
egy kisebb emelkedőn is megerőltető
hajtani. Ezért az egyik legfontosabb
felhasználói elvárás az új biciklikkel
kapcsolatban az volt, hogy könnyebben lehessen tekerni. Az első tesztelések eredményei szerint ennek sikerült
is eleget tenni. Az új Bubik 21 kilósak,
tehát több mint három kilóval kön�nyebbek, amely főként annak köszönhető, hogy a régi, tömör gumik helyett
defekttűrő, fújt gumikkal gurulnak.
Nemcsak a közlekedés lesz egyszerűbb,
hanem a szolgáltatás igénybevétele is,
a Bubival kapcsolatos kritikák túlnyomó része ugyanis ezzel volt kapcsolatos. Körülményes volt a dokkolókból

ségével: tudunk regisztrálni a szolgáltatásra, bérelni vagy bérletet venni. Azt
is látjuk, hol van szabad Bubi, mennyit
mentünk a biciklivel és közben men�nyi kalóriát égettünk el. Újdonság még,
hogy a kormánynál lévő kosár aljába
napelemet helyeztek, az itt termelődő
áram működteti az okoslakatot. A kormánynál állítható szélességű mobiltartó található, ahová a telefonunkat
elhelyezve tekerés közben is figyelhetjük a mobilnavigációt.

Már tesztelik

ki- és betenni a bringákat, a regisztráció
személyes jelenlétet igényelt, bérléskor
pedig a rendszer 25 ezer forint kauciót
emelt le a számlánkról. Az új rendszer
már nem kér sem kauciót, sem PIN-kódot, hanem a mobilalkalmazás segítségével könnyen és gyorsan feloldható az
okoslakat, és már szabad is a kerékpár.
A korábbi mobilalkalmazás sokkal felhasználóbarátabb lett, minden Bubival
kapcsolatos ügyet elintézhetünk a segít-

Az új kerékpárok Csepelen, a
Csepel Kerékpárgyártó és Forgalmazó Zrt. üzemében készültek, az első kerékpár február közepén gördült le a gyártósorról.
Március elejéig száz kerékpárt már
összeszereltek, a következő hetekben pedig további négyszáz kerékpár
készül el. Elindultak a tesztelések is,
amelynek során megbizonyosodnak
a rendszer üzemképességéről, és kiküszöbölik az esetleges hibákat. Ezt
követi a próbaüzemi tesztelés, amikor
a valóshoz hasonló terhelés alá vetik
a rendszert. A próbaüzem végére már
nyolcszáz kerékpár várja az üzembehelyezést, további négyszáz kerékpárt az
élesüzem indulását követően állítanak
rendszerbe. Az új kerékpárok várhatóan április 23-án kerülnek ki a gyűjtőállomásokra. • LG

TÖRTÉNELEM
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Érdekességek a szabadságharcról
A súlyos járványhelyzet miatt az idén
sem ünnepelhetjük közösen március
15-ét. Következő összeállításunkkal
a 173 évvel ezelőtt történt eseményekre emlékezünk.

Tudta-e?

A szabadságharc során a csepeliek mindenekelőtt az élelmezésben segítettek. A
szigetcsúcsnál épült hajóhídon keresztül
juttatták el az ellátmányt a nemzetőrségnek. Bár kötelező toborzás itt nem volt,
62 nemzetőrt állítottak ki. Görgey Artúr
1848. szeptember 23-ától Csepel-sziget
katonai parancsnoka lett (Batthyány Lajos vezényelte fel Szolnokról). A hadvezér elfogatta az udvarhoz hű Zichy testvéreket, akik közül Ödönt a szigetújfalui
plébániára összehívott rögtönítélő bíróság – Görgey elnökletével – hazaárulás
vádjával halálra ítélt. Az ítéletet másnap
Lóréven hajtották végre. Görgey az elrettentő akasztásról plakáton tájékoztatta a népet.

utáni napokban Pesten már szinte egyáltalán nem lehetett kapni. Szendrey Júlia
magának nemzetiszín főkötőt varrt.

Petőfi a Petőfi téren

A csepeli Petőfi téren 1949. március 15én avatták fel Mikus Sándor Kossuth
díjas szobrász alkotását, a Petőfi Sándort ábrázoló mellszobrot. 1982-ig állt
itt a szobor, majd egy vandál rongálás
után, mivel a helyszínen nem lehetett
helyreállítani, elbontották.

Korabeli jelenet

A Királyerdei Művelődési Ház előtt
nézhető meg az a március 15-ét felidéző enteriőr, ahol például a tépéscsinálók
– ez Munkácsy Mihály jól ismert festményét idézi – és Petőfi Sándor alakja
is látható. Érdekességeket is megtudhatnak a korabeli eseményekkel, azok szereplőivel kapcsolatban, s egy jól ismert
dallam is felcsendül. Látogassanak el
a Szent István úti művelődési házhoz,
ami nem csak egy kellemes séta lehet,
hanem tisztelgés az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emléke előtt.
Az enteriőrhöz játék is kapcsolódik.
A kvíz a Királyerdei Művelődési Ház
Facebook-oldalán található, melynek
kitöltéshez a szabadságharccal kapcsolatos posztok is segítenek.

fotó: Tóth Beáta

A legenda szerint Szendrey Júlia varrta
meg az első kokárdát – a francia forradalom ihletésére –, amit Petőfi mellére
tűzött 1848. március 15-én. A kokárda
színeinek helyes olvasata belülről kifelé
történik. Petőfi hitvese fordított színhasználattal készítette el a szalagrózsát,
ezért azon a napon a forradalmárok jó
része így viselte. A trikolor alapanyaga
nagyon hamar elfogyott, a forradalom

Az 1848–49-es forradalmat
és szabadságharcot idéző
jelenet a Királyerdei Művelődési Ház előtt
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ISKOLA

Hírek a csepeli
iskolákból
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 intézményeknek a bemutatkozását adjuk közre, akik eljuttatták
szerkesztőségünkbe írásaikat. 2. rész

Arany János Általános Iskola

Iskolánk barátságos környezetben, családias hangulattal, tapasztalt pedagógusokkal várja azokat a nagycsoportos óvodásokat, akik 2021-2022-es tanévben kezdik meg iskolai tanulmányaikat.
Online nyíltnapunkon a leendő 1. osztályos tanítók bemutatkozásai megtekinthetők lesznek 2021. március 30-án.
Előzetes regisztráció szükséges: aranyjanoscsepel21@
gmail.com.
Iskolánk kínálata: a magyar nyelv- és irodalom oktatása
során 1–8. évfolyamon; színvonalas tehetséggondozást és
felzárkóztatást biztosítunk egyénre szabva; matematika
tantárgyból is 1–8. évfolyamon biztosítjuk a heti plusz foglalkozást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást, valamint
a bontott csoportos matematikaoktatást (max. 15 fővel); angol/német nyelv oktatása 1. osztálytól csoportbontásban,
tanítványaink előkelő helyet érnek el minden évben országos
idegennyelvi versenyeken; 4. osztálytól lehetőséget biztosítunk emelt óraszámú nyelvtanulásra (heti 5 óra). Felső
tagozaton: fotó szakkör, informatika/ robotika szakkör. Csepeli zeneiskola helyben biztosít zeneoktatást (cselló, zongora, gitár, kürt, harsona). Utazó gyógypedagógus, logopédus
és pszichológus segíti a tanulók fejlődését. 1. osztályos gyerekek komplex mozgásterápiás fejlesztése órarendbe építve
minden nap igény szerint. Sindelar–Zsoldos-program – fejlesztés. Mindennapos testnevelésünk színvonalát igazolják
sportverseny-eredményeink. Délutáni programlehetőségek
az iskolán belül: karate, fashion dance, sakk, röplabda, atlétika (ezek a szakkörök térítési díj ellenében vehetők igénybe).
Tantermen kívüli oktatáshoz eszközöket tudunk biztosítani
(tabletek). Korszerű oktatási formák és digitális módszerek
alkalmazása a tanításban.
Programjainkról bővebben tájékozódhatnak honlapunkon:
www.arany21.hu, vagy érdeklődhetnek telefonon az intézményvezető-helyettesnél: Teichter Ágnes – 06-1/427-0687

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

Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Iskolánk nyugodt, biztonságos, jól megközelíthető,
zöld-övezeti környezetben található. Több mint hatvan éve
dolgozunk azért, hogy a Kölcsey a kerület egyik meghatározó iskolája lehessen.
A gyerekekből művelt, jól képzett, jól felkészített, az
életben boldogulni tudó, harmonikus fiatalokat szeretnénk nevelni. Mindez természetesen a szülői ház támogatása nélkül nem sikerülhet. Fontosnak tartjuk a hagyományok
ápolását, a kreatív gondolkodásfejlesztést, a magas szakmai tudást, és az emelt szintű angoloktatást. Igyekszünk a
korosztályoknak megfelelő kiegészítő kulturális, sport- és
szabadidős programokat is becsempészni a hétköznapokba.
Eredményeinket nem érhetnénk el a remek, alapozó, alsós
évek nélkül, ahol idén is felkészült tanítók várják a gyerekeket az induló osztályainkban.

ISKOLA
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Széchenyi István
Általános és Két Tannyelvű
Általános Iskola

Iskolánk a 2021/2022. tanévben is szeretettel várja a leendő első osztályosokat az induló osztályaiba:
• magyar–német két tannyelvű
osztály (körzeten kívüliek is
jelentkezhetnek)
• általános tantervű osztály angol
nyelvvel (bontott csoportokban) és
emelt óraszámú matematikával
Akkreditált Kiváló Tehetségpont
iskolánk Csepelen, a Királymajorban

található. Fejlesztjük tanulóinkat a
logika, a matematika, a sport, az idegen nyelvek, a zene és a képzőművészet területén. Logikai képességeket
fejlesztő játszóházakat, szakköröket
szervezünk tanulóinknak és szüleiknek. Énekkart működtetünk, nagy
hangsúlyt fektetünk a sport és a képzőművészet iránt érdeklődő tanulók
fejlesztésére is.

március 25-én, 17 órakor online
tartjuk. Regisztrálni honlapunkon
lehet.

Idén a járvány miatt a személyes jelenlétet igénylő rendezvényeink elmaradnak (játszóház, nyílt nap). A tájékoztató szülői értekezletet 2021.

1212 Budapest, Széchenyi u. 93.
Tel.: 278-0942; 06-30/832-2310
misulink@szechenyi-csepel.hu
www.szechenyi-csepel.hu

Lezárult a rajzpályázat
A magyar zászló és címer napja alkalmából, a csepeli óvodásoknak és
iskolásoknak szóló Csepel trikolórban
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című, az önkormányzat által meghirdetett rajzpályázat március 5-én lezárult. Több mint száz kiváló alkotás

1. a osztályban Pethő Lászlóné és egy új tanító néni, az
1. b osztályban Németh Ildikó és Szvorényné Kriglovics
Julianna várják a gyerekeket.
Remélem, Önök közül is sokukkal találkozhatunk majd az
elkövetkezőkben!
Minden elérhetőségünk megtekinthető a kolcsey.eu honlapon.

Az iskolák várják
a szülőket és a leendő
elsősöket
Ízelítő a beérkezett rajzokból

Plakátunkat és szórólapunkat minden csepeli óvodába eljuttattuk. Az
iskolánkat bemutató videó, előzetes
jelentkezési lap és részletes információk megtalálhatók honlapunkon a
Leendő elsősöknek menüpontban.

érekezett a gyerekektől. A nyertesekről hamarosan döntés születik. A legjobbnak ítélt alkotásokat a Csepeli Hírmondóban, valamint az önkormányzat
felületein lehet majd látni. Gratulálunk
minden alkotónak!
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Aki ötször futotta körbe a Földet

Kettő helyett öt kilométer

Abonyban született, öten voltak testvérek. Érettségi vizsgája után a Csepel
Művekben dolgozott segédmunkásként
három műszakban egy évig. „Apám a
Csőgyárban volt darus, s mondta, hogy
na, kopasz, nem lehet lazsálni, menjek
a gyárba, végezzek rendes munkát. Kopasznak hívott, mert mindig rövidre volt
nyírva a hajam. Egy év után adatrögzítő
könyvelőként foglalkoztattak, mert megvolt a könyvelői képesítésem. Megismerkedtem egy lánnyal, aki atletizált, gyakran mesélt a versenyeiről, ami inspirált.
Érdekelt a sport, de nem űztem versenyszerűen. Zsigmond Mátyás sportvezetőként, trénerként igazított el, hogy
forduljak Kincses Lajos edzőhöz, aki a
Béke téri pályán foglalkozott atlétákkal.
Gondoltam, kipróbálom a futást, mert
szívós voltam. Kincses Lajos szólt, hogy
fussam körbe a pályát ötször, ami két kilométer lett volna, de tévedésből a Béke
téri sporttelepet nyargaltam körbe, ami
öt kilométer. Erre mondta az edző, hogy
ez már igen, attól kezdve rendszeresen
edzettem” – idézi fel Szekeres Ferenc.

Maratonistának született

Szekeres Ferenc 1967-ben harmadik
lett a 3000 méteres futás országos juni-

ratoni versenyt, amelyen minden futótársának indulnia kellett, hogy a csepeliek győzzenek csapatként. A Csepel
Művek főbejáratától rajtolt a hetvenfős
mezőny, elfutottak a tököli börtönig,
majd vissza. „Húsz kilométer után éreztem, hogy elég jól bírom, na, akkor kicsit rágyorsítottam. Hatodikként értem
célba. Mondták is nekem: te maratoni
futónak születtél.”

fotó: Tóth Beáta

Magyarország legendás maratoni futója, a Csepelen élő 74 éves Szekeres
Ferenc 85 alkalommal teljesítette a
maratoni távot (42 ezer 195 métert)
úgy, hogy soha nem adta fel a versenyt.
Elmondása szerint életében összesen
mintegy 200 ezer kilométert futott,
ami azt jelenti, hogy az Egyenlítő mentén ötször körbefutotta volna a Földet.
A Csepel SC versenyzőjeként hétszer
nyerte meg az országos bajnokságot
1973 és 1982 között. Legjobb ideje 2
óra 12 perc 35 másodperc, amely tíz
évig országos csúcs volt, jelenleg második a hazai ranglistán. A mai magyar
futók a közelébe sem érnek ennek az
eredmények. Többszörös olimpikon,
a Rómában megrendezett Európa-bajnokságon hatodik lett 1974-ben.

Szekeres Ferenc
or bajnokságán, s ekkortól nyolc helyett
csak hat órát kellett dolgoznia a gyárban. Később négy óra időkedvezményt
kapott, majd élsportolóként már felmentették a munkavégzés alól. Kiemelt
fizetés azonban nem járt. A hatvanas
évek végén jó kis atlétacsapat alakult
Csepelen. Egy évre rá rendezték meg a
hagyományos csepeli nemzetközi ma-

Utánpótlás, majd felnőtt válogatott lett
1968-tól. Öt- és tízezer méteres távokon
is szép eredményeket ért el. Havonta
800-900 kilométert futott edzésként
terepen, országúton, Csepeltől Tökölig
és vissza vagy a Normafánál. Hétszer
lett országos bajnok, s a Csőgyárban
dolgozó apja akkor már büszke volt rá.
1972-ben a müncheni olimpián 33. helyen végzett, mert pechje volt, menet
közben gyomorbántalmak miatt félre
kellett állnia, ezzel majdnem két percet
veszített. A montreáli olimpiát ki kellett hagynia, mert előtte megsérült. Az
1980-as moszkvai olimpián csaknem
kilencvenen álltak rajthoz, és tizenkettedikként ért célba. Az amszterdami
nemzetközi maratoni versenyt 1980ban és 1982-ben is megnyerte nagyne-
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vű vetélytársai előtt. Tokióban ötödik
helyen végzett. „Az amszterdami versenyen majdnem lecsúsztam az első helyről: már a célegyenesben jártam, amikor
egy virágcsokrot nyomtak a kezembe,
hogy első helyezettként így fussak át a
célvonalon; igen ám, de a második helyen futó lengyel versenyző nagyon hajrázott, úgyhogy alaposan rá kellett kapcsoljak, hogy győzzek. Abban az időben
még nem voltak pénzdíjas versenyek. Tokióban egy Seiko karórát kaptam ajándékba, Amszterdamban egy hifitornyot,
de helyette inkább az árát kértem, mert
nem tudtam hazacipelni. Egy olasz versenyen 200 ezer lírát nyertem, amin egy
lemezjátszót vettem. Általában karórákkal jutalmaztak, lett is belőle néhány darab. Manapság már rajtpénzeket fizetnek a résztvevőknek, a győztesnek meg
80-100 ezer dollárt. Az afrikai futóknak
ez komoly pénzkereseti lehetőség.”
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patban országos bajnoki címet szerzett,
de már felhagyott a versenysporttal.
„Én utoljára 2011-ben, 65 évesen futottam le a maratoni távot Párizsban. Most
hetente kétszer futok hat kilométert a

Kolonics-sétányon, más napokon kiadós sétákat teszek. Körbejárom a Béke
teret és környékét. Kikapcsolódásként
minden sportközvetítést megnézek a tévében.” • Csarnai Attila

második hely megszerzésével öregbítette az iskola hírnevét. A 7. z osztályosok csapata (Antos Noémi, Lajtos
Janka, Földi Máté, Sirmer Gergely)
a tízedik helyezett lett.

A versenyzőkre nagyon büszkék a
felkészítő tanárok: Benczéné Várda
Katalin, Lovász Lóránd, Mór-Baranyainé Kalmár Judit és Weszprémyné
Szeip Csilla.

Vera lánya szintén maratoni futó lett,
egy ideig a Csepelben versenyzett. Csa-

Kiváló
szerepelés
a Bolyai
versenyen
Kiemelkedő eredményeket értek el a
Bolyai Természettudományi Csapatversenyen a Mátyás Király Általános
Iskola tanulói. Az intézményből hat
csapat nevezett, a körzeti fordulót online tartották. A népes mezőnyben kimagaslóan szerepeltek a 4. z osztályosok (Kulimák Blanka, Lajtos Nóra,
Szilágyi Orsolya, Tölgyesi Emma),
ők a negyedik helyet érték el. Az 5. z
lánycsapata (Gazdag Emma Enikő,
Kiss Noémi Hanna, Konkoly Anna
Marietta, Pintér Janka Csilla) a második helyen végzett, az elsővel megegyező pontszámmal. A 6. z négyese
(Szilágyi Emese, Kopasz Viktória,
Zupkó Kata, Kis Csanád) szintén a

CIVIL ÉLET
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Hatvanöt éve együtt
Dolgos évek

Sokat dolgoztak, mellékállást vállaltak, hogy több jövedelemre tegyenek szert.
Kétkezi munkával épült fel
a családi házuk is. „A forradalom bennünket házaspárként ért. Nagyon fiatalok
voltunk, iparkodtunk, itthon
a szülőknek is segítettünk.
Külön otthont építettünk,
amely jórészben férjem keze
munkája. A gyárban nagyon
szerettek minket. A férjem
1976-ban kilépett a gyárból
és a Csepeli Posta alkalmazásában újságárus lett a

Szent Imre téri HÉV-megálló pavilonjában. 1982-ben
váltottunk vállalkozásra engedélyt, előbb trafikot üzemeltettünk az Ady Endre és
a Kossuth Lajos utca sarkán. Két év múlva átálltunk
zöldség-gyümölcs árusítására. Nyugdíjazásunk után
még tíz évig dolgoztunk” –
meséli az idős asszony.
A házaspárnak három gyermeke született, öt unokájuk
van. Kérdésünkre elárulták
a hosszú házasság titkát is,
amely ‒ Edit néni szavaival
élve ‒ a szeretetben és tiszteletben rejlik. „Soha nem
szabad haraggal lefeküdni”
– mondja. • Antal Zsuzsa
Polgármesteri köszöntés
az idős pár otthonában

Ismerkedéstől
a házasságig

Józsi bácsi és Edit néni 1953
szeptemberében ismerkedtek
meg a Csepel Művek Varrógépgyárában. „Én akkoriban a szakszervezeti néptáncegyüttesben táncoltam,
a zenekarhoz épp muzsikust
kerestek. Józsi jól játszott
tangóharmonikán,
felvet-

ték zenésznek. Akkor még
16 éves ipari tanuló volt, én
pedig 15 voltam. Fényezőmunkát végeztem, majd átképeztek műszerésznek. Ő
a szerszámcsoporthoz került, mint szerszámkészítő és
idomszerész munkás. Már ott
a néptáncegyüttesben kiszemelt magának. Józsi udvarolt
nekem, szerenádot adott, májusfát díszített. Az emlékkönyvembe 1954-ben csodálatos
sorokat írt. Szép lassan megérett a szerelem közöttünk.
A szülők eleinte tiltakoztak a
fiatalságunk miatt, úgy tartották helyesnek, hogy Józsi
nővére menjen előbb férjhez.
Mi azonban 1956. február
10-én megvettük a gyűrűt, és
két hét múlva összeházasodtunk. Kitüntetésnek számított,
hogy a munkahelyünktől kéthetes nászutat kaptunk ajándékba Mátraházára” – idézi
fel Edit néni.

fotó: Tóth Beáta

Dolgos életutat járt be együtt
Barnet József és felesége,
Huszpán Edit. Dolgoztak
a Csepel Művekben, árultak újságot, foglalkoztak
újságkihordással is, majd
trafikot vezettek és zöldséget árusítottak. Tősgyökeres csepeliek, a Komáromi utcában laknak, 1956.
február 25-én házasodtak
össze. 65. házassági évfordulójukon otthonukban
köszöntötte őket Borbély
Lénárd polgármester.
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Új lendületet venne
a Csepeli Kajak-Kenu
Egyesület
A Csepeli Kajak-Kenu Egyesület
célja, hogy minél több gyerekkel
megszerettesse a vizet, a természetet, a sportágat, az egyesület pedig újra a legjobbak közé
emelkedjék eredményességben – mondta Kiss Tamás,
az egyesület nemrég megválasztott új elnöke. Az olimpiai bronzérmes kiváló kenus
a januárban elhunyt Ludasi
Róbert, az egyesület korábbi
elnöke és világhírű mesteredzője örökébe lépett. A méltán híres
csepeli egyesület a 2000-es évek
körül élte virágkorát, amikor a kenus
szakág a világ legjobbja volt, olimpiai
bajnokok és érmesek sorát nevelte ki.
fotó: Tóth Beáta
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Kiss Tamás

Januártól elnök

Kiss Tamás a 2008-as pekingi olimpiai játékokon szerzett bronzérmet Kozmann György párjaként kenu 1000
méteren. Tavaly májusban hagyta abba
a versenyzést, és az egyesület edzőjeként folytatta munkáját, miközben a
vezetésben is szerepet játszott. Ludasi Róbert bátorította, hogy lemondása
után pályázza meg az elnöki posztot.
Az egyesület közgyűlése január 20án megválasztotta elnöknek. Kiss Tamás nagy tervekkel látott munkához,
noha a 2000-es évek sikercsapatának
eredményeit egyelőre biztosan nem
sikerül elérnie. Az egyesületnek két
éve nincs felnőtt versenyzője, utoljára
éppen Kiss volt az. A sportolók létszámában és eredményeiben is visszaesés
tapasztalható az utóbbi időben. Jelenleg mintegy hetven, 10 és 18 év közötti utánpótláskorú versenyző sportol a
klubban. A cél most az, hogy minél
több gyerekkel megismertessék és
megszerettessék a vizet, a természetet,
a kajakozás és kenuzás szépségét.
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Toborzás az iskolákban

„Csepeli iskolákkal tartunk élő kapcsolatot, ahol toborzást folytatunk.
Helyben bemutatjuk a gyerekeknek, milyen sportág a kajakozás és a kenuzás.
Szeretnénk, ha hetente egy-két testnevelési óra a kajak-kenuról szólna. Csepel nagyon jó lehetőséget kínál erre a
sportágra, mert a Soroksári-Duna lassú vízfolyása és a széljárás kedvező,
a csepelieknek ráadásul nem kell
messzire utazniuk, mert helyben
látogathatják az edzéseket. A
gyerekeket megtanítjuk, hogyan kell vízből kimenteni
embereket, mit kell tenni, ha a
kajak beborul a folyóba – ezt
nagy élvezettel gyakorolják
nyáron. Célunk az egészséges
életmódra nevelés is, hogy a
fiatalok edzettek, törekvéseikben kitartóak legyenek. Egyesületünkben jó közösségek, barátságok alakulnak ki. Nyáron napi két
edzést tartunk, országszerte versenyeken veszünk részt, sátoros kirándulásokat szervezünk. A diákoknak, szülőknek
megmutatjuk, hogy híres bajnokaink
ezen a vízfelületen, ezekben az edzőtermekben tréningeztek, és lettek világhírű versenyzők. Vonzó lehet számukra,
hogy 16 éves kortól már korosztályos
nemzetközi versenyeket rendeznek, s
ha valaki válogatott lesz, bejárhatja a
világot. Külföldi edzőtáborozásokon
vehetnek részt. Én magam is sokat
utaztam a sportolásnak köszönhetően.
Azt tapasztalom, hogy a gyerekek és a
szülők részéről is mind nagyobb az érdeklődés egyesületünk iránt. Céljaink
elérésében továbbra is jó kapcsolatot
kívánunk ápolni a csepeli önkormányzattal és a Csepel SC Alapítvánnyal.”
Az egyesület, illetve a kajak-kenu
iránt érdeklődők a Hollandi úton található vízitelepen kaphatnak bővebb
tájékoztatást személyesen hétköznap
délután 4 órától. Érdeklődni lehet az
info@csepelkajakkenu.hu e-mailcímen, valamint a 06-30/997-0579es telefonszámon. További információk találhatók a Csepeli Kajak-Kenu
Egyesület Facebook-oldalán. • Cs. A.
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Földön, vízen, levegőben
Ki ne szeretett volna gyerekkorában
kisautót, kishajót vagy kisrepülőt kapni, különösen, ha távirányítósak voltak? Ádám István modellversenyző
biztosan ilyen volt: első igazi modellautóját 15 évesen vásárolta meg. Azóta
annyira beleszeretett a modellezésbe,
hogy 2008-ban rábízták a Csepeli Modellező Szabadidős Sportkör vezetését.
„Mészáros Emiltől vettem át az elnöki
posztot egyesületünkben. Több mint 25
éve modellezek. 15 éve egyesületi szinten, illetve versenyzőként. Autóval kezdtem, aztán a versenyhajózásba is belekóstoltam. Gyerekkoromtól rajongtam
a távirányítós dolgokért. Emlékszem, a
kilencvenes évek elején a Budai Skála
Áruház modellboltjában autós bemutatót tartottak. Annyira megtetszett az
egyik négykerekű, hogy az összegyűjtött
pénzemből 22 300 forintért megvettem.
Az alapok megtanulásához kiváló volt.
Máig kijárok Csepelre modellezni, legutoljára a Daru-dombon voltam. Rendkívül látványos technikai sportnak tartom, ahol a sporteszközök felkészítése
ugyanolyan fontos, mint magának a versenyzőnek a tudása. Csapatunk egymást
támogatva, tanítva éri el közösen a kitűzött célokat” – mondta el lapunknak
az elnök.
Az egyesület tagjai a modellezés különféle ágait művelik a hobbi, kezdő
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szinttől a profi versenyzőig. „Egyik
célunk, hogy a modellezést mint technikai szabadidős sportot népszerűsítsük.
Általában iskolák, óvodák, önkormányzatok, cégek rendezvényein, különböző
bemutatókkal vagyunk jelen. Ezeken az
eseményeken a résztvevők bepillantást
kaphatnak a modellezésbe, kipróbálhatják, vagy megépíthetik a működő
gépeket. Az ilyen bemutatókon amatőrök használják modelljeinket. Másik fő
célunk, hogy legyen utánpótlása ennek
a sportnak, s meglévő tagjainkat képezzük. Sajnos egy katasztrófavédelmi
szabályváltozás miatt elvesztettük a
kedvezményes helyiségbérlési lehetőségünket a Kossuth technikumban. Ez a
helyzet gyakorlatilag ellehetetlenítette
a fiatalok oktatását.”
Ádám István elmondása szerint a modellezés versenyszinten költségesebb
sportnak számít. Átlagosan viszont 6080 ezer forinttal kalkulálható, melyből
olyan járművet kaphat bárki, amiben
öröme is lesz, és nem kell folyamatosan alkatrészeket vásárolni hozzá.
„Versenyautóink egy része 3 másodperc
alatt eléri a 100 km/órát, vagy nagyobb
sebességgel közlekedik. Versenyhajóink
átlagosan 80 km/órával mennek a vízen. A repülők között pár kategóriánk
100 km/óra fölött repül. Mindenki, aki
hozzánk jön, először repülni szeretne,

AKTUÁLIS
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Tisztelt látogatók!
A koronavírus-járvány harmadik hulláma miatt a 104/2021. (III. 5.)
Kormányrendelet alapján a Csepeli Városkép Kft. intézményei
Csepel Galéria, Királyerdei Művelődési Ház,
Radnóti Miklós Művelődési Ház, Szabó Magda Közösségi Tér,
Nyugdíjas Közösségi Ház, Rákóczi Kert – Családok Parkja
(a kinti rész nyitva marad, de fontos, hogy a maszkviselés
és a távolságtartás szabályait tartsák be) bezártak.
A járvány lassítása miatt van ezekre az intézkedésekre szükség.
de ehhez kitartás kell. Elsőként az alapokat kell megtanulni, nem elég a boltban venni egy repülőt. Ott csak vásárolni lehet, a modelleket pedig meg lehet
javítani. Nagy különbség ez” – fűzte
hozzá. Erőfeszítéseiknek köszönhetően
versenyzőik rendszeresen dobogósok
mind a különböző kategóriák futamain,
mind az összetettben. „A vírushelyzet
ellenére tovább működünk. Tagjainkkal
online, illetve a törvényi kereteken belül
megrendezhető edzéseken, versenyeken
tartjuk a kapcsolatot” – teszi te hozzá.
• Antal Zsuzsa

A modellezés rendkívül látványos technikai
sport, ahol a sporteszközök felkészítése
ugyanolyan fontos, mint a versenyző tudása

Türelmüket, megértésüket köszönjük.
Vigyázzanak magukra,
vigyázzanak egymásra!

Könyvtári cserepont: március
8-ától szünetel a szolgáltatás
Sikeresen, az olvasók megelégedésére működött a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) Sétáló utcai könyvtárának könyvtári cserepontja, de a járvány terjedésére tekintettel, a kormány
új intézkedéseit betartva a könyvtári
cserepont szolgáltatást visszavonásig
szüneteltetik – tájékoztatta lapunkat
Holczman Krisztina könyvtárvezető.
A FSZEK Sétáló utcai könyvtára február 10-étől fogadta az olvasókat a csereponton, vagyis a könyvtár bejárata
előtt a szabadban.
Holczman Krisztina beszámolt róla,
hogy a tapasztalataik nagyon pozitívak. Az olvasók türelmesek, megértők

és hálásak, hogy a könyvtár ilyen körülmények közt is szolgáltatást nyújtott. Negatív észrevételt nem kaptak,
ugyanakkor több idős olvasó jelezte,
hogy ők inkább megvárják a nyitást a
könyvkölcsönzésre, mert szeretnek a
könyvek között válogatni. Nagyon sokan telefonon érdeklődnek, főleg azok,
akik az online előjegyzéssel nem tudtak élni. Ők többnyire idősebb emberek. Mindenkit biztatnak, hogy a szolgáltatás újraindításakor bátran jöjjenek,
biztosan találnak számukra olvasnivalót akkor is, ha nincs előjegyzésük.
A forgalom nem érte el a nyári nyitás
utáni állapotot, de panaszra nincs ok.

A csereponton februártól 1144 olvasó
kölcsönzött és 2690 könyv talált gazdára. Külön öröm, hogy ebből 486 gyerekkönyv volt. • Cs. A.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2021. március 19.

GYEREKSAROK

1. Nem kevesen

2
3
4

4. Szeletel, vagy felvidéki folyó
5. Düh

Rejtvényünk megfejtését
a középső oszlopban olvashatod!

8. Néma Pest! (Pest msh-i)

Előző rejtvényünk megfejtése: hóvirágok

10. …-mukk-fukk

9. Fémötvözet, szobrok anyaga

6
7
8
9
10

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A február 24-ei skandináv rejtvény nyertese: Márkusz Tamás 1214 Bp., Rezeda utca. A gyerekrejtvény nyertese: Tóth Máté Benjámin 1214 Bp., Zrínyi utca.Nyereményüket a járványügyi intézkedések lezárultával vehetik át szerkesztőségünkben, ennek pontos időpontjáról értesítjük Önöket! Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
Ingyenes, megjelenik 32 000 példányban
Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15.
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, csepelihirmondo1@gmail.com
A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk.

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 földszinti, erkélyes egy szobás, összkomfortos, szép lakás
hosszú távra kiadó 90 ezer Ft+ rezsi. T.: 06-20-913-1633
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6. Római 1600
7. „Fényesebb . …-nál a kard”

APRÓHIRDETÉSEK

1

2. Félig polgár!
3. Abban az időben

HIRDETÉS
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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 24-én, szerdán jelenik meg.

ÁLLÁS
________________________________________

POLIETILÉN csomagolóanyaggyártó üzemünkbe keresünk betanított munkára gépkezelőket. Elvárás: érvényes
erkölcsi bizonyítvány, jó fizikum, monotonitástűrés, minimum szakiskolai végzettség.
Jelentkezés: pomporplast@pomporplast.hu e-mail
címen, vagy 06-20-534-1269-as telefonszámon.
________________________________________
CSEPELI telephelyünkre acélszerkezeteket gyártó céghez azonnali felvétellel keresünk műszaki előkészítőt
(árkalkulátor), valamint lakatost. Tel.: 06-30-981-1401,
06-30-349-1614

SZOLGÁLTATÁS
________________________________________

EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejtését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő:
06-30481-0590
________________________________________
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
________________________________________
PEDIKŰR, manikűr, gél lakk szolgáltatás Csepel zöldövezetében, reális áron. Benőtt köröm, tyúkszem kezelését is
vállalom. Elérhetőségem: 06-30-370-4583
________________________________________
SZABÓ BALÁZS vállalja kémények bélelését, építését,
kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. T.: 06-20-264-7752

FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpin technikával, felelősségbiztosítással akár szállítással is. Budapesten és környékén, valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231
________________________________________
ÁCS, tetőfedő, bádogos munkálatokat végzünk Magyarország egész területén. Cserép-lemezes tetőfelújítás.
Kerámia cserép kedvezményes áron! Garanciával. Tel.:
06-30-719-2633
________________________________________
KERTÉPÍTÉS, térkövezés, favágás, bozótírtás, metszés,
gyepesítés, kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes felmérés 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, megbízhatóság. Tel.: 06-20-552-0155
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MUNKATÁRSAT KERESÜNK!
25 éve működő csepeli bútorszerelvény
szaküzletbe keresünk ÁRUÁTVEVŐ és ÉRTÉKESÍTŐ
munkakörbe munkatársat.
Előny: hasonló (bútor, barkács stb.) eladói munkakörben
szerzett tapasztalat.
Érdeklődni, jelentkezni: negylama@gmail.com
NégyLama Kft.

ADÁS-VÉTEL
________________________________________

CSEPELEN és környékén! Korrekt áron autót vennék készpénzért.
T.: 06-30-951-5322
________________________________________
ARANY-EZÜST, BRILLIÁNS 20.000FT/G (1 karáttól) ékszerek, 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
________________________________________
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással, készpénzért vásárol könyveket, teljes könyvtárakat, térképeket,
metszeteket, kéziratokat, képeslapokat, festményeket,
porcelánokat, teljes hagyatékot. Tel: 06-1-312-6294; 0630-941-2484

NEVELŐSZÜLŐKET
KERESNEK
________________________________________
A NEMZETKÖZI GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT MAGYAR EGYESÜLET családokat, házaspárokat keres nevelőszülői feladatra Budapesten és maximum 40 km-es
körzetében. További információ: 06-30-520-5087
vagy 123beal@gmail.com

Tisztelt olvasóink, hirdetőink!
A járványhelyzet miatt kizárólag online veszünk fel
hirdetéseket. Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com
címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat.
Megértésüket köszönjük.
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csepeli hírmondó
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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!”
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