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Év eleji beszélgetés Borbély Lénárd polgármesterrel

Csepelnek ismét jót hozhat 2022
A világjárvány ellenére sok fejlesztés
volt 2021-ben, és ezzel számol Csepel polgármestere a 2022-es esztendőben is. A kormánynak köszönhetően folytatódnak az útépítések,
a HÉV-felújítás és az új Duna-hidak
építésének előkészületei. Folytatódnak az egészségügyet és oktatást
érintő fejlesztések, az iskolafelújítások, melyek közül most kiemelkedik
a Jedlik teljes újjáépítése. Tavasszal
ugyanakkor fontos döntés előtt áll
nemcsak az ország, de a kerületünk
is – mondta el a Hírmondó kérdésére
Csepel polgármestere.
Milyen nehézségeket hozott 2021ben a világjárvány, és mire számít
2022-ben?
Úgy érzem, a járvány első éve volt
igazán nehéz. 2020-ban volt fejlesztés,
ami sokat csúszott vagy elmaradt. Az
oltásnak köszönhetően ‒ Csepelen magas az átoltottság ‒ csökkent a halálesetek száma, de sajnos még így is sokakat
veszítettünk el. Alpolgármestereimmel
személyesen is részt vettünk Magyarország történelmének legnagyobb oltási kampányának szervezőmunkájában.
Mi is telefonáltunk, egyeztettük az időpontokat, helyszíneket az oltakozókkal.
Erre büszke vagyok. Ilyen körülmények
között látjuk és köszönjük az egészségügy legnehezebb területein dolgozók

áldozatvállalását és munkáját. Emellett
folytattuk a csepeli önkormányzat által
ingyenesen nyújtott oltásokat: a gyerekeknek a rotavírus elleni, a nyugdíjas
korosztálynak pedig a pneumococcus által okozott tüdőgyulladás elleni védőoltás beadását.  
2021-ben azért dolgoztam a legtöbbet,
hogy ‒ a kerület zavartalan működtetése mellett ‒ egyetlen csepeli fejlesztés se ússzon el a járvánnyal. Voltak
nehéz pillanatok, a politikusok tiszteletdíjait ezért kénytelenek voltunk
visszafogni, valamint egy szolidaritási alapot is létrehoztunk. A rendezvényeink többsége elmaradt. Kivételt
képez az újjáépített Csepeli Napközis
Tábor átadása, az Összetartozás Házának átadása, az augusztus 20-a, valamint a szeptember 20-ai Hungarikum
Fesztivál, melyeken a körülményekhez képest sokan vettek részt.
Milyen fejlesztéseket emelne ki a
tavalyi évből?
Az Összetartozás Házát és a Csepeli Napközis Tábort már említettem.
Utóbbit a Görgey iskolával együtt a
baloldal adta el lakóparknak. A KisDuna-part ilyen jellegű beépítése ellen
azonban a csepeliek tiltakoztak. Ezért
ígértük meg, hogy ezt minden erőnkkel
megakadályozzuk. A Görgey iskolához
A Mátyás és a Herman általános
iskola épülete is megújult
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hasonlóan ezt a területet is vissza tudtuk vásárolni, és a napközis tábort újra
tudtuk építeni. Felújítottuk a Herman
Ottó és a Mátyás Király iskolákat, óriási összegeket költöttünk a nyári jégeső
kárainak elhárítására.
Megkezdődött a Jedlik gimnázium újjáépítése, ami reményeink szerint az
ország egyik legpatinásabb oktatási
intézménye lesz, és folytattuk az óvodáink felújítását is. 2020-ban tizenhét
utat építettünk, tavaly is leaszfaltoztunk kilenc utcát. Összeállítottunk tizenegy Tempo 30-as listát, ahol forgalomlassítást vezetünk be – ebből kettőt
már elkészítettünk. A fejlesztéseket
vagy az önkormányzatunk, vagy a
kormány támogatta. A fővárostól nem
kaptunk semmilyen támogatást. Attól
a pillanattól kezdve, ahogy a főváros
új vezetése hivatalba lépett, csak a
balliberális vezetésű kerületekben fejlesztenek. Nem igaz, hogy a kormány
megvonásai miatt történtek volna a
visszalépések, hiszen kizárólag jobboldali kerületeket büntettek. Ilyen politikai diszkriminációra Budapesten
korábban soha nem volt példa.
Mi várható az idei esztendőben?
A kormánynak köszönhetően folytatjuk az útépítéseket. Ha a főváros
megengedi, hogy felújítsuk az ő út-
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jukat, nekilátunk a Táncsics Mihály
utcának. Erre is a kormány ad pénzt.
Lesznek új sportpark- és futókörfejlesztések, folytatódik az iskolafelújítási programunk, amit saját forrásból
fedezünk. Szeretnénk egy nagy lépést
tenni a Csepeli Munkásotthon és az
egykori Hollandi úti Ifjúsági Tábor
felújítása felé. Utóbbit olyan közösségi tervezéssel fogjuk megvalósítani,
ahogy a Rákóczi Kert, vagy a Görgey
iskola helyén épült park esetében történt. A Hollandi úti telep fontos helyszín a csepeli gyerekek nyári napközis
feleügyeletéhez, ezért az ő számukra
szeretnénk rendbe tenni. Szeretném,
ha a csillagtelepi városrehabilitáció
munkálatai is befejeződnének, amihez
még forrásokat várunk.
A Munkásotthon és az Ifjúsági
Tábor fejlesztését legutóbb egy furcsa, hirtelen alakult „nagykoalíció”
szavazataival levették a testület napirendjéről. Ez több mint különös fordulat. Mi várható?
Amikor önkormányzati munkáról beszélünk, szerintem a képviselői
eskünk a mérce. Arra tettünk esküt,
hogy Csepel és a csepeliek érdekeit
képviseljük. A Munkásotthon száz éve
Csepel büszkesége, és hosszú küzdelem után került vissza az önkormányzat szárnyai alá. Az új, önkormányzat
által delegált kuratóriummal, illetve a
vezetőséggel közösen arról állapodtunk meg, hogy a Munkásotthont nem
engedjük többet a pártpolitika szín-
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terére. Polgármesterként ezért azt kérem minden helyi politikustól, hogy
a csepeliek érdekében tegye félre a
pártpolitikai beidegződéseit, esetleges
sértődéseit, és segítse a Munkásotthon
felújítását. Hasonló a helyzet az egykori Hollandi úti Ifjúsági Táborral. A birkózó-sportkollégium fejlesztése kormányzati támogatásból megvalósult.
Nem kellett hozzá a Kis-Duna-part:
ezt a helyszínt ráadásul a csepeliek 80
százaléka elutasította. A tábor területe
lepusztult. A fejlesztések testületi tárgyalása a javaslat levételével elmaradt.
Ezt nagyon sajnálom, mert azt gondoltam, hogy erről biztosan ellenszavazat
nélküli döntés lesz. Mivel azonban a
fejlesztéseket nem utasították el, polgármesterként hoztam döntést a tervek elkészítéséről. Az elmúlt tizenegy év fejlesztéseinek köszönhetően a
Kis-Duna-partunk Budapest legszebb
és legkülönlegesebb parkos-játszóteres-sportos Duna-parti övezete lett.
Ezt a kiemelkedő értéket jelentősen
növelni fogják a kormányzati tervek,
amelyek Észak-Csepelt érintik.
2022-ben országgyűlési választás is
lesz. Mire számít?
2010 előtt Csepelt mostohagyerekként kezelték a baloldali kormányok és
a főváros. Állandósult és súlyos munkanélküliséggel is küszködtünk. 2010-től
hatalmas kormányzati és fővárosi támogatásokat kaptunk. A munkanélküliség Csepelen gyakorlatilag megszűnt,
a sokaknak elviselhetetlenül magas

rezsiköltségek jelentősen csökkentek,
a fizetések nőni kezdtek. 2019-ben, az
önkormányzati választás előtt a baloldal megígérte, hogy nem fog politikai
diszkriminációt alkalmazni, ha Budapesten hatalomra kerülnek. De az első
pillanattól az ellenkezőjét tették. Csepel és Soroksár ellenzéki ország-gyűlési képviselője pedig, akitől azt várnánk,
hogy segítse Csepel fejlesztését, még
tippeket is adott, hogy mit állítson le a
főváros. Nem emlékszem olyan esetre,
hogy Szabó Szabolcs kiállt volna a kerület mellett. Támogatást nem, csak bírálatokat, vádaskodásokat kapunk tőle.
Ilyen előzmények mellett gondolom
úgy, hogy Csepelnek és az itt élőknek
a jelenlegi kormányzati munka folytatása adná a legtöbbet.
2010 óta saját erőből és a folyamatos
kormányzati támogatás segítségével
sokat fejlődött Csepel. Az önkormányzatban 2010 óta jobboldali többség van.
Polgármesterként 2014-ben és 2019ben is megkaptam a csepeliek bizalmát. Mindez alapján úgy gondolom,
jó esélyünk van arra, hogy Németh
Szilárd képviselő úrnak bizalmat szavazzanak az itt élők. A képviselő úrtól,
mint kormánypárti képviselőtől pedig
azt kérem, hogy továbbra is segítse a
fejlesztéseinket, a Munkásotthon felújítását, valamint a volt Ifjúsági Tábor
megújítását. Mind a két beruházás kiemelt jelentőségű, és mind a két terület
kizárólag önkormányzati, azaz köztulajdon lehet a jövőben is. • TK
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A tavalyi év utolsó önkormányzati ülésén a napirend előtt Borbély Lénárd
polgármester az önkormányzat nevében köszöntötte a csepeli Tóth Erika Katalin kétszeres Aranykéz-díjas
és kétszeres Aranykoszorús nőiszabó-mestert. Tóth Erika Katalin kezdetben népi iparművészeti öltözeteket
készített, ma már nemzetközi és hazai
szakértőként tartják számon korhű
nőiruha-készítő szabómesterként.
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Megújul és bővül a térfigyelő kamerarendszer

Gyöngyök,
féldrágakövek,
hímzések
Tóth Erika Katalin óvodapedagógusnak készült, de mindig is vonzották
a művészetek. „Szerettem rajzolni,
főleg kalocsai motívumokat és főiskolás éveim alatt autodidakta módon elkezdtem foglalkozni a ruhákkal. Már
óvodavezető-helyettes voltam, amikor
úgy döntöttem, viseletkészítő leszek.
1990-ben elindultam az első magyarországi Burda-versenyen, ahol orszá-

kára, a Széchenyi István utca és a Kassai utca kereszteződéséhez, a Corvin
csomópont lefedetlen részére, valamint
a rendőrség javaslata alapján a Csepeli
út‒Körtefa utca kereszteződéséhez.

fotó: Hajdú Ágnes

Az önkormányzat idén hetedik
alkalommal rendezte meg az újévi koncertet, ezúttal először a
Csepeli Munkásotthonban. Tavaly a járvány miatt nem lehetett
megtartani az eseményt.
Borbély Lénárd polgármester köszöntő beszédet mondott. Összefoglalta, hogy az önkormányzatnak milyen eredményeket sikerült
elérnie az elmúlt két esztendőben.
Az ünnepségen a szép számú közönség mellett – a koncerten mindenki részt vehetett, aki regisztrált az eseményre ‒ megjelentek

gos tizedik helyezést értem el.” Pályája
elején megrendelésre készítette a viseleteket, Kalocsán kutatta az ókalocsai hímzés motívumait, amelyeket
újratervezett a Népi Iparművészeti Tanácsnál (ma Hagyományok Háza) és
az Iparművészeti Lektorátusnál (ma
Magyar Alkotóművészeti Nonprofit
Kft.) zsűriztetett. Később letette a női
szabó mestervizsgát, majd elkezdődött a vizsgáztatási, oktatási anyag
írói, szakértői, szakmai pályafutása is. „Miután felhagytam a kalocsai
blúzok készítésével, a népművészettel
párhuzamosan kitaláltam egy önálló
iparművészeti stílust: egy ágas-bogas
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Újévi koncert a Csepeli Munkásotthonban

A képviselők – a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és Rendelőintézet igazgatójának kérését elfogadva – megszavazták
azt is, hogy az önkormányzat hárommillió forint támogatást nyújtson az
intézmény egészségügyi dolgozóinak,
valamint megszavaztak az Algernon
Alapítvány részére 300 ezer forint támogatást. • LG

A testületi ülésen a képviselők elfogadták a közterületek rendjéről és használatáról szóló önkormányzati rendeletet.
A rendelet célja védeni az épített és a
természetes környezetet és biztosítani
a rendeltetésszerű közterület-használatot. A városatyák egyhangúlag döntöttek a kerületünkben üzemelő térfigyelő
kamerarendszer felújításáról, bővítéséről és új kamerák kihelyezéséről is.
A csepeli rendőrkapitányság szerint a
rendszer elavulttá vált, ezért modernizálásra szorul. A döntés alapján új kamerákat helyeznek ki többek között a
Szent Imre tér és a Petz Ferenc utca sar-
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díszítést bőrlevelekkel, ahol az ágak selyemzsinórból, a termések pedig gyöngyökből, féldrágakövekből vannak. Ez
a motívum fut végig a kabátka elején,
hátulján és az ujjain is.”
Tanulmányozta azokat az egyházi
öltözeteket, kazulákat is, amelyek az
esztergomi Főszékesegyházi Kincstárban találhatóak. Ezek 200 évvel
ezelőtt varrt ünnepi miseruhák, a hátoldalán hímzett domborművekkel.
„Amikor megtudtam, hogy a 28. Betlehemi jászolkiállítás méltó helyére, a
Szent István Bazilikába kerül, akkor
határoztam el, hogy korabeli techni-

kával varrok egy kazulát,
amelynek hátoldalára Szent
Család-ábrázolást készítettem” – meséli.
Számos alkotása közül kiemelkedik egy 400 gyöngyös, zsinórozási technikával készített fűzős
menyasszonyi ruha és egy
1848-as korabeli díszruha,
amelyekkel díjat is nyert.

lálható. Jelenleg a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatának alelnökeként, a XVIII.
Ruha-, Textil-, Bőripari és
Művészi Kézműves Osztály
elnökeként képviseli a művészi kézművesek érdekeit,
továbbá Kispesten, egy művészeti óvodában tanítja a
legkisebbeket a kézművesség szeretetére.

A művésznő 12 évvel ezelőtt költözött Csepelre,
szalonja a Tigris utcában ta-

Teljes cikk a Csepeli Hírmondó Facebook oldalán
olvasható.

Csepel elöljárói, valamint Juhász
Roland, az állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár és
Botos Barbara, klímapolitikáért
felelős helyettes államtitkár. Az
újévi koncertet a Csepeli Szimfonikus Zenekar tartotta, vezényelt
Werner Gábor.
A Csepeli Szimfonikus Zenekar
műsorán szerepelt Gioachino
Rossini, Giuseppe Verdi, Lehár
Ferenc, Johann Strauss, Kálmán
Imre egy-egy darabja. Szólót
énekelt Szakács Ildikó és Varga
Donát. • Csarnai Attila

Tóth Erika Katalin
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Újabb egészségügyi fejlesztések
a Tóth Ilona szakrendelőben
A képalkotó eszközök beszerzésével
lehetőség nyílik arra, hogy Csepelen
folyamatosan végezhessenek mammográfiai szűrést, és szükség esetén
megoldható legyen a citológiai mintavétel is. Az új ultrahang-berendezések
üzembe helyezésétől azt várják, hogy
csökkennek a várólisták. A tervek szerint tavasszal vagy nyár elején újabb
korszerű orvosi eszközökkel bővül a
szakrendelő eszköztára.        

Új készülékkel bővült a szakrendelő,
s további gépek is várhatók tavasszal
Korszerű
képalkotó-diagnosztikai
berendezéseket adtak át a Tóth Ilona
Egészségügyi Szolgálatnál (TIESZ)
az elmúlt év decemberében. Az új
eszközök értéke 278 millió forint.

fotó: Tóth Beáta

A kerület az Egészséges Budapest
Program keretében 3,5 milliárd forint kormányzati támogatást kapott az
egészségügy fejlesztésére, korszerűsítésére az elmúlt két és fél évben. Ezt
az összeget a csepeli önkormányzat
mintegy 200 millió forinttal megtoldotta – közölte sajtótájékoztatón Borbély
Lénárd polgármester, aki megköszönte
a kormánynak a támogatást és Németh
Szilárd államtitkárnak, országgyűlési képviselőnek a közbenjárását. Az
eseményen megjelent Németh Szilárd,
dr. Dobák András, a TIESZ főigazgatója és a csepeli önkormányzat alpolgármesterei.

gengépet. Az épületben megkezdődött
az egynapos sebészet és gyermeksebészet kialakításának kivitelezése. Jelenleg a bontási munkálatok zajlanak. Az
egynapos sebészeten nőgyógyászati,
fül-orr-gégészeti, szemészeti, kézsebészeti, ortopédiai, sebészeti műtéteket
fognak végezni. Kialakítanak egy hozzá kapcsolódó két négyágyas kórtermet.

Felújítás, fejlesztés
Németh Szilárd megemlítette, hogy az
Egészséges Budapest Program nemcsak
Magyarország, hanem a közép-európai
régió legnagyobb egészségügyi fejlesztési programja, amelyre 700 milliárd forint költségvetési forrást szán a kormány.
Ennek keretében a közép-magyarországi régióban többek között 32 szakrendelő informatikai és orvostechnikai fejlesztése kezdődött el 2017-ben. Ráadásul
nemcsak informatikai, orvostechnikai
fejlesztéseket valósít meg a kormány,
hanem a meglévő egészségügyi intézmények épületeit is felújítja. • Cs. A.
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Januárban minden csütörtökön, pénteken és szombaton időpontfoglalás
nélkül lehet kérni a koronavírus elleni vakcinát a kórházi oltópontokon és
a járásközponti szakrendelőkben, így
a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál is. A háziorvosoknál is oltásiakció-hétvégéket szerveznek ebben a
hónapban.
A novemberi oltási programok sikerrel
zajlottak, kétszer is meghosszabbították
az először egyhetesre tervezett akciót.
Három hét alatt több mint 1,4 millió
vakcinát adtak be, az oltások 12 százaléka első, 7 százaléka második, több mint
80 százaléka pedig harmadik körös
volt. „Háromszor többen jönnek oltásra
egy-egy akció keretében, mint előzetes
regisztrációval. A Tóth Ilona szakrendelő ezúttal is csatlakozik a programhoz, így januárban minden csütörtökön
és pénteken délután 14 órától 18 óráig,
szombatonként pedig 10 órától 18 óráig
előzetes időpontfoglalás nélkül, helyszíni
regisztrációval lehet kérni a koronavírus
elleni védőoltást” ‒ mondta el dr. Dobák András, a Tóth Ilona Egészségügyi
Szolgálat főigazgatója.

Hol oltják a gyerekeket?

„Zajlik a gyerekek és fiatalok oltása is
a kerületben. Egy informatikai hiba miatt azonban az oltási időpontfoglaló oldal a 12–18 év közöttiek regisztrációját
is elfogadta a TIESZ-be. Akik már re-

gisztráltak, beoltják a szakrendelőben,
de a korosztály oltása továbbra is a
kórházi oltópontokon történik. Az 5–11
évesek oltása is folyamatos a Görgey
tér 6. szám alatt. Az első ötszáz gyermeket már beoltották, a második körös
oltások is folynak, ezzel párhuzamosan
első oltásra most újabb háromszáz helyet adtak ki” – tette hozzá a főigazgató hangsúlyozva, hogy az iskolákban is
tartanak oltási kampányokat a közeljövőben. Az aktuális fejlesztésekkel kapcsolatban pedig elmondta, megérkezett
a csontsűrűség-vizsgáló berendezés a
szakrendelőbe, mely a helyére került.
Hamarosan beszerelik az új röntgengépet is. Az informatikai eszközöket
folyamatosan telepítik, a tisztaságról
pedig 15 új takarítókocsi gondoskodik.

Háziorvosok: visszahívási
kötelezettség, oltás

A háziorvosoknál is oltásiakció-hétvégéket szerveznek ebben a hónapban.
A háziorvosok egy-egy pénteket és
szombatot jelölhetnek ki az oltások
beadására. Ugyanakkor a háziorvosok
számára visszahívási kötelezettséget
is elrendelt az emberi erőforrások minisztere. Ez arra kötelezi őket, hogy
biztosítsák online vagy telefonos elérhetőségüket a pácienseik számára, a
nem fogadott hívásokra mihamarabb
reagáljanak akár visszahívással, vagy
bármilyen érdemi visszajelzéssel. Sokak számára probléma, hogy nehezen

Időpontfoglalás
A regisztrációs és időpontfoglaló
honlap folyamatosan nyitva áll
az 5–11 éves gyerekek oltásához. Az időpontfoglalóba azok a
szülők tudnak belépni, akik hiánytalan adatokkal regisztrálták
gyermeküket, és regisztrációjukat már érvényesítették. Itthon
december 15-én kezdődött a gyerekek oltása, 77 kórházi oltóponton, valamint a házi gyermekorvosoknál. A legkisebbek is Pfizer
vakcinát kapnak, a felnőtt hatóanyag mennyiség harmadát. 5–11
éves életkorban a gyerekek eredményesebben immunizálhatóak,
jobban reagál a szervezetük az
oltásra, így kevesebb mennyiség
is elegendő a hatóanyagból a védettséghez. A második oltás három héttel az első után esedékes.
tudnak a háziorvosukkal beszélni, arra
panaszkodnak leginkább, hogy a vonal
foglalt, üzenetrögzítő pedig csak ritkán van az orvos, vagy a rendelő telefonján. A háziorvosoknak ugyanakkor
valamennyi Covid-gyanús betegnél
gyorstesztet is kell végezniük. Ezt lehetőség szerint a rendelőben kell biztosítani, de ha erre nincs mód, akkor a
beteg tartózkodási helyén. • pe

fotó: pixabay

Csontsűrűségmérés, új röntgen

Borbély Lénárd elmondta, hogy az új
eszközök átadásával a kerületben élőknek biztosítanak magasabb színvonalú
egészségügyi ellátást. Decemberben
leszállítottak egy, a teljes test csontsűrűség mérésére alkalmas berendezést
és egy mennyezeti sínes digitális rönt-
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Újabb oltási akció indult januárban

fotó: pixabay
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Az 5–11 évesek is Pfizer vakcinát kapnak,
a felnőtt hatóanyag-mennyiség harmadát

A háziorvosoknál is oltásiakció-hétvégéket
szerveznek ebben a hónapban: egy-egy
pénteket és szombatot jelölhetnek ki

AKTUÁLIS
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Csepeli rendőröket jutalmaztak
A kerületben szolgálatot teljesítő rendőrök Csepelért végzett kiemelkedő
munkájukért oklevelet és jutalmat
vettek át a polgármesteri hivatalban

december 20-án. Az elismeréseket
Borbély Lénárd polgármester adta át
Szilágyi Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető jelenlétében. Az ese-

fotó: Hajdú Ágnes

ményen részt vett Zsarnóczki László
rendőr alezredes, rendészeti osztályvezető. A polgármester megköszönte a
rendőrök egész éves áldozatos munkáját. Hangsúlyozta: a közrend, közbiztonság érdekében az önkormányzattal
való szoros együttműködésre a jövőben
is számíthatnak a rendvédelmi szervek.
Jutalmat kapott: Bandor Richárd rendőr őrmester; Csapó Erika Éva rendvédelmi alkalmazott; Dajka Imre rendőr
százados; Debreceni Anita rendvédelmi
alkalmazott; Fodor Gábor rendőr törzszászlós; Gonda Gyöngyi rendvédelmi
alkalmazott; Magyar Lajos rendőr főtörzszászlós; Oláh Rita rendőr zászlós; Pallagi Éva Erika címzetes rendőr
törzszászlós, Stegner Beatrix rendőr
őrnagy; Tormásné Bánkuti Krisztina
rendvédelmi alkalmazott; Tóth Krisztián László rendőr őrmester.

Rendőrjárőrök bevetésen
Milyen egy rendőrjárőr napja? Hogyan
intézkednek rendkívüli esemény esetén,
amikor betörőt kell elfogniuk, garázdákat megfékezniük, balesetek, tűzesetek
helyszínét biztosítják, ha kell, életeket
mentenek, nemritkán saját
életüket kockáztatva? A 25
éves Dinnyés Ádám törzsőrmester és a 27 éves Fehér
Milán őrmester jól összeszokott csepeli járőrpáros,
akik ráadásul a kerületben
laknak. Négy és fél éve rendőrök és két éve együtt teljesítenek szolgálatot. Jól ismerik és kiegészítik egymást.
Elöljáróik és kollégáik szerint a legjobb járőrök közé
tartoznak, a csepeliek pedig
nem egy esetben hálásak lehettek nekik.

utaztam, ahol késsel támadtak rám és
kiraboltak. Elvették a karórámat és a telefonomat. Leszálltam, és egy felnőtthöz
fordultam, aki azonban nem segített,
mert sietett, nem ért rá. Egy nyilvános

telefonfülkéből hívtam fel a rendőrséget, és a környéket percek alatt ellepték a rendőrautók. Gyorsan el is fogták
a támadómat. Ez volt az a momentum,
amikor elhatároztam, hogy rendőr leszek, mert segítettek rajtam, és én ezt a
jó szándékot akarom visszaadni a bajba
jutott embereknek.”

Pályaválasztás:
így kezdődött

Dinnyés Ádámban 12 éves
korában vetődött fel, hogy
rendőr lesz, amire így emlékszik: „Egy villamoson

Fehér Milán és Dinnyés Ádám

Fehér Milán a Jedlik Ányos
Gimnáziumba járt, s már
akkor körvonalazódott előtte, hogy rendőr lesz. Róla
feltétlenül meg kell említeni, hogy német és angol
nyelvből sikeres nyelvvizsgát tett. Jelentkezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
bűnügyi szakára, de a megemelt ponthatárok miatt
nem vették fel. Elvégezte a
kétéves Adyliget Rendőrképző Akadémiát. Mielőtt
csepeli járőr lett, a készenléti rendőrségnél szolgált,
csakúgy, mint Dinnyés
Ádám. Csepelre már úgy
kerültek két évvel ezelőtt,
hogy jól összehangolódtak.
„Ádámmal nagyon sok mindenben egyformák vagyunk.

AKTUÁLIS
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Ha kell, az elvárt kötelezettségen túlmenően is dolgozunk, túlórázunk, kergetjük
a bűnözőket. Jön egy hirtelen ötlet, hogy
mit kéne tennünk, s már cselekszünk is.”

Esetek, történetek

Mi a szép a járőrözésben, kérdeztem,
amire Dinnyés Ádám így felelt: „A
rendőri szakmában ez a legnehezebb
munka. Mindennel találkozunk, ami a
rendőri tevékenységben előfordul: a
szabálysértéses ügyektől kezdve a gyilkosságig. A munka változatos, tele izgalommal. A legfontosabb pedig az, hogy
járőrként közvetlenül tudok segíteni az
embereknek.”
Történt egy betöréses lopás a II. Rákóczi Ferenc úton egy cukrászdában kora
hajnalban. Az üzlet kamerarendszerrel

van felszerelve. A tulajdonos érzékelte a betörést, riasztotta a rendőrséget.
Dinnyés és Fehér járőrként elsőként ért
a helyszínre. Felmérték, hogy a bejelentés valós, közben a szemlebizottság
is megérkezett. Laptopot, elektronikai eszközöket loptak el. Fehér Milán
szintén megnézte a kamerafelvételt,
amely alapján kiszúrta, hogy az elkövető feltűnő sapkát és jellegzetes ruhát
viselt. Jó helyismerettel rendelkezik, s
az öltözék alapján be tudta határolni,
hogy az illető körülbelül merre lakik.
A járőrpáros elindult adatokat gyűjteni
a gyanús környéken, majd egy másik
rendőrtársával együtt végül azonosították és elfogták a tettest.
2020 augusztusában egy tűzeset miatt riasztották a járőrpárost, amelynek
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pillanatait így idézték fel: „Hajnali három óra, fél négy lehetett, amikor éppen jelentést írtunk a kapitányságon.
A tevékenységirányítási központtól ekkor bejelentés érkezett, hogy Hároson
ég egy ház. Már messziről láttuk, hogy
több ház is lángokban áll, gomolyog
a füst. Nagy volt a riadalom, gyorsan
kellett cselekednünk. A szomszédos házakból kitereltük az embereket és kivittük a gázpalackokat az épületekből.
Akkor már ott voltak a tűzoltók és mentők, valamint érkeztek újabb járőrök
rendőrautókkal. Az volt a feladatunk,
hogy biztosítsuk a mentési munkálatok
zavartalan végrehajtását és adatgyűjtést végezzünk. Szerencsésen ért véget
a bevetés, mert senki nem sérült meg.
Vigyáztunk másokra, és vigyáztunk magunkra is.” • Csarnai Attila

A kettős gyilkosság áldozataira emlékeztek

Tizenhárom évvel ezelőtt, 2009 január 7-én történt az a kettős gyilkosság,
amelyben megölték Takács József intézményvezetőt és Papp László tanárt
a Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskolában. Rájuk emlékezett
a csepeli temetőben Borbély Lénárd
polgármester, Ábel Attila, Morovik
Attila és Pákozdi József alpolgármester, Kovács Dávid Attila önkormányzati képviselő, Németh Szilád országgyűlési képviselő, és az áldozatok
hozzátartozói.
A gyilkosságot Deme Gábor, az iskola igazgatója és Kun Tamás gondnok követték el. A Fővárosi Ítélőtábla
Kun Tamást tényleges életfogytiglani,

Deme Gábort 36 évi fegyházbüntetésre
ítélte úgy, hogy leghamarabb 2045-ben

fotó: Tóth Beáta
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Tizenhárom évvel ezelőtt
történt az egész országot
megrázó gyilkosság

bocsátható feltételesen szabadlábra. Az
ügy harmadrendű vádlottja K. Ildikó,
az iskola pénztárosa volt, akit a bíróság
vagyon elleni bűncselekmények miatt
ítélt el két év felfüggesztett börtönbüntetésre, valamint kötelezte őt és Deme
Gábort, hogy fele-fele arányban térítsék meg az általuk okozott mintegy hat
és fél millió forint kárt az iskola alapítványának. Információink szerint K. Ildikó több részletben hiánytalanul megtérítette a rá eső anyagi kárt. Sok évvel
ezelőtt elköltözött Csepelről, és a város
más részén kezdett új életet. • cs. a.

ISKOLA
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Még kérhető a tankötelezettség halasztása
Január 18-áig nyújthat be kérelmet a
szülő vagy törvényes képviselő gyermeke tankötelezettségi megkezdésének halasztása miatt az Oktatási
Hivatalhoz (OH).
A pozitív elbírálás alapján a kiskorú
további egy nevelési évig még az óvodában maradhat. A kérelem ajánlott
levélben postai úton vagy ügyfélkapun keresztül nyújtható be. Saját
megfogalmazás vagy az OH honlapján (oktatas.hu) található online
adatlap kitöltése választható a hivatalos benyújtásnál, azonban egy borítékba csak egy gyermekre szóló kérelem tehető (Oktatási Hivatal, Budapest
1982 címre). A kérvényezésnél csatolni
lehet még az óvodapedagógus, óvodapszichológus, gyógypedagógus, szakorvos szakvéleményét, amelyek alátámasztják az indoklásban felsoroltakat.
Magyarországon a gyermek abban az
évben, amelynek augusztus 31. napjáig
a hatodik életévét betölti, tankötelessé
válik. A hatodik életév betöltése után
a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és
egy nevelési évre kérhetik a szülők. A
nemzeti köznevelési törvény azt is szabályozza, hogy a gyermek legkésőbb a
7. életévének augusztus 31-éig történő

betöltése után kezdődő tanévben iskolába kell lépjen.

fotó: pixabay

Azoknak a gyerekeknek az esetében, akik
január 18-áig kiállított szakértői véleménnyel rendelkeznek, nem szükséges az
OH-hoz kérelmet beadni. Ebben az esetben viszont a szakvéleménynek javaslatot
kell tartalmaznia a gyermek további egy
évig az óvodai nevelésben való részvételéről. A szülők a szakértői bizottság véleményét az óvodában mutathatják be.

Segít az óvoda

A tagóvodák vezetői és az óvodapedagógusok minden segítséget megadnak

Folytatódik az Erasmus program
A koronavírus-járvány miatti hos�szú kihagyás után a BGSZC Vásárhelyi
Pál Technikum tanulói folytathatták a
2019-ben elkezdett Erasmus+ programot
Törökország, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Lengyelország és
Magyarország együttműködésében. A
magyar diákok 2021 decemberében fogadták a külföldi
tanulókat. Mint minden korábbi út során, a magyarországi látogatáskor is egy téma
köré szerveződtek a programok: ez most a reklámtevékenység és a marketing volt.

A hét során a külföldi diákok megismertették a vásárhelyis diákokkal
kedvenc reklámjaikat egy prezentáció
keretében, de volt idő Budapest nevezetességeinek meglátogatására is.
Voltak a Szent István-bazilika előtti karácsonyi vásárban és a Csepeli

azoknak a családoknak, akik jelzik,
hogy ilyen irányú problémájuk van.
Segítenek a kérelem kitöltésében és
kinyomtatásában is. „A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodáiban,
a tavalyi nevelési évben a tanköteles gyerekek szüleinek 19 százaléka
nyújtott be kérelmet az OH-hoz, és
mindössze kérelmek egy százalékát
utasították el. Örülünk annak, ha a
szülők egyeztetnek gyermekük óvó
nénijével, mert a gyermek fejlődését
a szakemberek folyamatosan nyomon követik és adminisztrálják is az
óvodában. Az ő szakvéleményük pedig
mellékelhető a szülői kérelem alátámasztásaként. A szakértői bizottságoknál (a régi nevelési tanácsadók) már
nem kezdeményezhető iskolaérettségi
vizsgálat, de BTMN (beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézség), illetve
SNI (sajátos nevelési igény) megállapításának céljából továbbra is vizsgálják
a gyerekeket. Ha a speciális nevelési igény megállapításra kerül, akkor
a szakvéleményben megállapítható,
hogy maradhat-e a gyermek még egy
évig óvodai nevelésben. Ilyen vizsgálati igényt kezdeményezhet a szülő vagy
az óvoda is” – tájékoztatta lapunkat
Turcsik Andrea, a Csepeli Csodakút
Egyesített Óvoda tanügyigazgatási-vezetőhelyettese.  • Antal Zsuzsa
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Visszatekintő

Decemberi újságunk megjelenése után
még több olyan esemény történt, amely
sokak karácsonyát tette könnyebbé,
szépítette meg. Volt fenyőosztás, a rászorulók tartós élelmiszereket kaptak:
idén közel száznegyven, 6500 forint értékű csomagot adtak át a Humán Szolgáltatások Igazgatóságán. Volt ajándé-

kozás a cipősdoboz-akció keretében,
ahol ezerkétszáz meglepetéscsomagot
osztottak szét kerületi gyerekeknek karácsony előtt. A Rákóczi Kert és a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának
karácsonyi összefogása révén is nehéz
helyzetben lévő gyerekeket ajándékoztak meg. A kezdeményezésnek köszönhetően harmincegy kisgyerek karácsonyát tették emlékezetessé.

A Csepeli Piacon Morovik Attila alpolgármester és Nagyné Kovács Tímea,
a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának vezetője harmincöt kilogramm
húst vett át az ünnep előtt a felajánló
Nagy Lászlótól. A húsból a HSZI munkatársai főztek. Többféle étel ünnepi
készült, melyből tizenhat család (45
fő) kapott karácsony előtt, illetve a két
ünnep között.

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta
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Jégpályán is, ami osztatlan sikert aratott a látogatók körében. A projekt fő
vonzerejét azonban az nyújtotta, hogy
a hazánkba látogató diákok megismerkedhettek a magyar kultúrával és
ételekkel, részt vehettek a karácsonyi
készülődésben, és életre szóló barátságokat köthettek. Köszönet nemcsak
a szervező tanárokat illeti, hanem a
magyar fogadó családokat is,
akik nélkül nem jöhetett volna létre a találkozó.

NYITVA: TANÍTÁSI NAPOKON: 14:00 – 21:00 ÓRÁIG

SZOMBATON, VASÁRNAP, MUNKASZÜNETI NAPOKON
ÉS TANÍTÁSI SZÜNETBEN: 8:00 – 21:00 ÓRÁIG
DECEMBER 24-ÉN ÉS 31-ÉN: 8:00 – 16:00 ÓRÁIG
ISKOLAI CSOPORTOK OKTATÁSA:
TANÍTÁSI NAPOKON 8:00–14:00 ÓRÁIG

ÁRAK:

BELÉPŐ: CSEPELI LAKOSOKNAK 700 FT/FŐ
NEM CSEPELI LAKOSOKNAK 1200 FT/FŐ
KORCSOLYAKÖLCSÖNZÉS: 700 FT/FŐ
KORCSOLYAÉLEZÉS: 1000 FT/FŐ

KORCSOLYAOKTATÁSRA AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMON
LEHET JELENTKEZNI: 06-70-426-0769

Az Erasmus+ projekt 2022 elején folytatódik Spanyolország,
Törökország és Franciaország
meglátogatásával.

A CSEPELI JÉGPARK TERÜLETÉRE
18 ÉVEN FELÜLI LÁTOGATÓK CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL
LÉPHETNEK BE, TOVÁBBÁ A FAHÁZ/MELEGEDŐ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A VÉDŐMASZK HASZNÁLATA.
Jegpark_CSH_1per2_MEGNYITO NELKUL.indd 1

12/10/21 15:49

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET
Nagy vízszentelés
a Kis-Duna-parton
Január 6-án vízkereszt ünnepét ünnepeltük. Az ünnep egyik legfelemelőbb
mozzanata a nagy vízszentelés szertartása. Általában ezt a templomainkban
végezzük el, idén azonban az ünnep
vigíliáján – hagyományt teremtve ‒ a
Ráckevei (Soroksári) Duna partján is
a hívekkel együtt imádkoztuk végig a
szertartást. Az élővizek fontosságát nem
kell különösebben magyarázni. De az,
hogy a szentelést ott is elvégeztük, nem
véletlen. A természettől a nagyvárosi
ember egyre távolabb kerül, mégis milyen csodálatos, hogy megtalálhatjuk a
kapcsolódási lehetőségeket. Itt Csepelen
abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy a természeti értékek körbevesznek
minket. A szépség szemlélése akaratlanul is eszünkbe juttathatja a Teremtő
szépségét. Az élővizek megszentelésben
pedig az áldás az, ami az egész teremtésre kiárad. Visszakapcsolva az ünnepre,
Jézus elmegy a Jordánhoz, hogy az Isten
közvetlen jelenlétéről biztosítsa az embert. Megjelenik a teljes Szentháromság
a keresztelkedés alkalmával, egyértelművé téve, hogy az emberré lett Fiú Isten a bűnös emberrel közösséget vállalva kezdi el nyilvános működését. Mert
Jézusnak mint bűnnélkülinek igazából
nem volt szüksége a bűnbánat keresztségére, mégis alámerül a Jordánban, hogy
a világ vétkeit lemoshassa a keresztvíz,
és így vállaljon közösséget velünk.
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Hat évtizedig együtt
Decemberi számunk nyomdába
adása után kaptuk a szomorú hírt:
néhány nap eltéréssel elhunyt Szőke Piroska és Budai István. Tavaly
februárban, a házasság hete alkalmából beszélgettünk a mindig derűs, kedves, segítőkész házaspárral.
Egymás iránt érzett szeretetük, tiszteletük és összetartásuk példaértékű
volt. Az életüket övező nehézségek
és tragédiák ellenére megőrizték
nyitottságukat, humorukat, pozitív
életszemléletüket. Sorsuk gyermekkoruk óta összefonódott, barátságból
szerelem szövődött, majd házasság
lett. 63 évet éltek együtt jóban-ros�szban. Otthonukat legtöbbször vidám hangulat töltötte meg, ajtajuk
mindig nyitva állt a rokonok, barátok
előtt. Nemcsak a jó pillanatokban, a
nehézségek során is mindig kitartottak egymás mellett. 33 éves korában
meghalt a fiuk, aki egyetlen gyermekük volt, ugyanebben az évben Piroska szinte teljesen elvesztette a látását, férjének pedig infarktusa volt.
A menyük és unokájuk segítségével
sikerült túlélni a tragédiát, talpra
állni. Nagyon fontos volt számukra
az együtt töltött idő. Minden évben
megünnepelték a házassági évfordulójukat egy szál virággal, gyertyával,
és feltették a lemezjátszóra a Nekünk

találkozni kellett című dalt. Bár tíz
éve már nem mozdultak ki, de addig
minden évben elutaztak néhány napra, ragaszkodtak hozzá, hogy legyenek élményeik. A 25 éves házassági
évfordulójukon Bükfürdőn voltak.
2008-ban az aranylakodalmukon
ünnepélyes keretek között újra összeházasodtak. Koruk előrehaladtával
testi erejük megfogyatkozott, egyre
ritkábban hívtak vendégeket, kettesben szerettek lenni. 2021 szeptemberében Piroska és István is kórházba kerültek. Piroskát benntartották,
Istvánt azonban pár nap múlva hazaengedték. Külföldön élő unokájuk,
Annamária hazautazott, hogy mindenben segítségükre lehessen. István
rossz egészségi állapota miatt ismét
kórházba került. Két hét után azonban megadatott a lehetőség, hogy a
Csepeli Kórházban helyezzék el felesége mellett, aki két és fél hónapja feküdt bent. Két napig foghatták egymás kezét. István november végén,
Piroska december elején ment el. Az
évek során egymás iránti szeretetük
egyre mélyebb és erősebb lett, nem
tudták elképzelni az életüket egymás
nélkül, így a sors kegyelméből szinte
együtt is távozhattak. Búcsúztatásukat 2021. december 17-én tartották a
Béke téri templomban.

Isten áldása a vizek megszentelése által
is legyen minden itt élő emberen!
Mosolygó Dénes görögkatolikus parókus

CIVIL ÉLET
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Emlékezés
a szobornál

Túl az egy
évszázadon

114 éve, 1908-ban Válaszúton született
Wass Albert erdélyi magyar költő, író.
Rá emlékeztek január 8-án a Radnóti
Miklós Művelődési Háznál álló köztéri
szobránál Csepel elöljárói.

Tavaly év elején számoltunk be róla,
hogy Csepel kertvárosában századik
születésnapját ünnepelte az 1920. december 31-én született Tolnay Alajosné,
Erzsike néni, közeli ismerőseinek csak
Haika. Az immár 101 éves idős hölgyet
idén is köszöntötték: Borbély Lénárd
polgármester látogatta meg Erzsike nénit, aki a Patyolattól ment nyugdíjba,
majd rövid pihenés után nyugdíjasként
a Csepel Áruház cipőosztályán dolgozott annak bezárásig. Teljesen egyedül
él férje halála óta. Minden házimunkát
és házkörüli munkát ellát, piacra jár, be-

Csepel naptára
fotó: Tóth Beáta
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Elhunyt Weszelovszky Károly

fotó: Tóth Beáta

Hatvannyolc éves korában meghalt
Weszelovszky Károly, a Csepel-sziget
Általános és Szakképző Iskolát
működtető HETA alapítvány
kuratóriumának egykori
elnöke. Autós-iskolája
volt Csepelen, emellett
a Nemzetközi Rendőrszövetség (IPA) magyar szekciója BRFK
egyesülete
motoros
szakosztályának a vezetője volt. Életének tragédiája, hogy nevelt fiát, Papp
László tanárt 2009. január 7-én
meggyilkolták az akkor a Széchenyi

utcában található Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskolában.   
Weszelovszky Károly fiatal
kora óta szenvedélyes motoros volt. Sokféle motoron robogott: többek
között Pannónián, Csepelen, Jáván, legutóbb
egy Suzuki Intrudere
volt. Csepeliekkel összefogva szervezte a motorostúrákat szerte az országban,
idén nyáron a hagyományos
csepeli kerékpártúra lebonyolításában
is részt vett. Autósiskolájában sok szá-
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vásárol. Arról, hogy mi a titka hosszú
életének, korábban csak annyit mondott:
„Akarni kell élni.”

fotó: Tóth Beáta

A csepeli önkormányzat naptár-fotópályázata nagy siker volt. A hobbifotósok által készített fényképekkel
elkészült a 2022-es Csepel falinaptár, ami nyitvatartási időben az önkormányzat valamennyi kulturális
intézményében (Radnóti Miklós Művelődési Ház, Királyerdei Művelődési
Ház, Összetartozás Háza – Trianon
emlékkiállítás, Csepeli Nyugdíjas
Közösségi Ház, Rákóczi Kert – Családok Parkja, Szabó Magda Közösségi
Tér, Csepel Galéria) megvásárolható.
A naptár ára 990 forint.
zan szereztek jogosítványt az elmúlt
évtizedekben. A Csepel-sziget Általános és Szakképző Iskolát működtető
alapítvány kuratóriumának egykori elnökeként segítette a hátrányos helyzetű
diákok szakmához jutását. Az iskolában
tanított Papp László, akit a nővérével
együtt saját gyermekeként nevelt másfél éves kora óta. Weszelovszky Károly
a tragédia tizedik évfordulóján így emlékezett lapunknak: „Számomra minden
szép emlék, amelyek Lacikától megmaradtak és őrzök az otthonomban. Tíz év
telt el a halála óta, de a veszteség miatt
érzett fájdalom sosem múlik el.”
Weszelovszky Károlyt január 26-án,
9 órakor kísérik utolsó útjára a csepeli temetőben. • cs. a.
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Cserhalmi Zsuzsa: ki olvassa
manapság a Háború és békét?
Nemzedékeket oktatott irodalomtanításra, irodalmi tankönyveket, tanulmányokat, cikkeket írt Cserhalmi
Zsuzsa egyetemi adjunktus évtizedeken át. A nyolcvanas években a Magyar Televízió Iskolatelevízió műsorában, a kilencvenes években a Duna
Televízióban tartott magyar irodalmi
órákat. Tanított az ELTE Bölcsészkarán és vezető tanárként a Radnóti
Miklós Gimnáziumban. Óraadóként,
heti három alkalommal jelenleg is
oktat, miközben tudja, a diákok manapság nem vagy alig olvasnak.
Cserhalmi Zsuzsa anyai nagyszülei
költöztek Csepelre, az Ófaluban építkeztek. Gyerekkorát a kispesti Wekerle-telepen töltötte, ahol elvégezte az
általános iskolát, majd a Jedlik Ányos
Gimnáziumban érettségizett.
„Tizenhárom-tizennégy éves
lehettem, amikor érdeklődésem megerősödött az irodalom
iránt. Ebben nagy szerepet játszott kiváló magyartanárom,
osztályfőnököm,
Lakóczai
Lászlóné, Kati néni, aki nem
engedte, hogy ne legyek irodalmár. A Jedlik Ányos Gimnáziumban Hegyi Balázs tanított
magyarra és latinra. Példaszerű volt, ahogy mindent láttatni akart az életből: színházba
jártunk, utána megbeszéltük
az előadásokat, megismertük
festők képeit, filmeket néztünk,

a kirándulásokon megtekintettük az
emlékműveket, nemzeti kegyhelyeket. A
kultúra iránti érdeklődésünk felkeltése
természetes volt a tanár úr részéről, és
a lázadásainkat is értette. Ha akartuk,
felkerestük a pesti lakásán. A magyar
irodalomból abszolút mércéje Arany
János költészete és etikája volt. Én akkoriban ismertem, szerettem meg Ady
Endrét és Németh Lászlót” – meséli
Cserhalmi Zsuzsa.
„A Szegedi Tudományegyetemen végeztem magyar-történelem szakon. Nem
tudtam pontosan, mi akarok lenni, de
a gyakorlótanítás idején gondoltam
arra, hogy az irodalomoktatás, a tanítás nekem való. A hetvenes években
majdnem kezdő tanárként tanítottam
a Kölcsey Ferenc iskolában, akkor Is-

fotó: Hajdú Ágnes

kola téri általános iskolának hívták.
Később, 1983-tól 1987-ig a Radnóti Miklós Gimnáziumban oktattam magyart vezető tanárként. Az irodalomtanításban
az a szép, hogy a tanulók is részesei a
műértésnek saját gondolataikkal, érveikkel. Irodalmat ugyanakkor csak azoknak lehet tanítani, akik olvasnak, de manapság egyre kevesebb szépirodalmat
vesznek kezükbe az emberek. A diákok
számára más médiumok vonzóbbak: a
telefonjaikon képeket, rövid videókat
néznek, videójátékokkal vannak elfoglalva. Az irodalmi történetek ugyanakkor érdeklik őket, de nem tudom, mennyi
marad meg belőlük. És vajon motivál-e
olvasásra? Mondjuk a Háború és béke
elolvasására… Ez az új helyzet a klas�szikus irodalomtanítás megszűnéséhez
vezethet. Ismerek esetet Ausztriából, ahol
már nem létezik klasszikus irodalomtanítás, helyette szövegértés van: nem irodalmi kontextusban értelmezik a művet,
nincsen esztétikai megközelítés,
hanem praktikus szempontokat
helyeznek előtérbe, például úgy,
hogy milyen haszon következik
a cselekményből. Fontos lenne
a művelődéstörténet oktatása,
ami jobban lekötné a figyelmet:
például hogyan utaztak régen,
milyen szokások voltak, hogyan
teltek a mindennapok.” • csa
A teljes cikk Facebook-oldalunkon olvasható.

Megújult a park
A Szent István Otthon előtti parkot felújították. Ennek
során a parkon átmenő régi aszfaltburkolatú járdát elbontották, helyette mintegy 80 négyzetméteren térkő
burkolat épült. A park teljes területén automata öntözőrendszert építettek ki, amihez a vizet az Olvasó munkás
szobránál lévő kútból biztosította a Csepeli Városgazda. Füvesítettek 1600 négyzetméternyi területet, elültettek 50 cserjét, 12 terülő örökzöldet és 17 facsemetét.

fotó: Hajdú Ágnes
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Kérdések és válaszok: játszani jó!
festményeket mutatok
be. Legtöbbször olyan
kérdéseket teszek fel,
amikre válaszlehetőségeket is megadok,
hisz ebben a korban
az ember bár tudja a
választ, de nem feltétlenül jut eszébe. Harminc-negyven dos�sziém van, melyekben
témánként gyűjtöm,
rendszerezem a kérdéseket, témakörönfotó: Hajdú Ágnes
ként háromszáz-négyszáz kérdés közül
A Pécsi Nyugdíjas Szakszervezeti válogatok. Szeretek készülni és játszani
Szövetség Játékos Agytorna néven is, ezért is vágtunk bele a hölgyekkel az
országos vetélkedőt hirdetett, mely- országos vetélkedőbe.”
nek döntőjében a csepeli csapat: Durdáné Nagy Judit, Szénásiné Soós Irén Arról, hogy honnan értesültek a játékés Nagy Ferenc harmadik helyezést ról, már Judit mesél. „Egyik barátnőm
értek el. Az országos vetélkedőbe találta a felhívást egy újságban. Mivel
egy harmincpontos tesztlap kitölté- Irénnel rendszeresen játszunk a kvízsével nevezhettek háromfős csapa- klubban, úgy döntöttünk, benevezünk a
tok. A hat legjobbat a Nyugdíjasok játékra. Harminc kérdésre kellett válaOrszágos Szövetségének budapesti szolni írásban, a legjobb hat csapatot
székházába hívták meg a döntőre. hívták be az országos vetélkedő dönA csapat nem először ért el ilyen si- tőjébe. Igen változatos témakörök volkert, 2019-ben is harmadikak lettek. tak, például irodalmi, nyelvi, történelA versenyen elért eredményekről és mi, művészeti, zenei kérdésekre kellett
a kvíz iránti szeretetről is meséltek.
választ adni, festményeket, szobrokat,
épületeket, zenei videókat felismerni.
Ferenc 2017 óta vezet kvízjátékot a Hét éve vagyok nyugdíjban, korábban
Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házban. egy erzsébeti iskolában tanítottam. A
Ott ismerte meg Irént és Juditot is, akik játékszenvedélyemet a hivatásomnak is
rendszeresen vesznek részt a játékokon. köszönhetem, a gyereFerenc régóta érdeklődik a műveltségi kekkel is nagyon szevetélkedők iránt, szeret olvasni, nyitott rettem játszani. Elég
szemmel jár a világban, szívesen bőví- tág az érdeklődési köti az ismereteit, gyűjti a kvízzel kap- röm, sokfelé utazgacsolatos könyveket, vetélkedőket néz. tok, színházba járok,
„Ifjúsági szervezetben sport- és kultú- különböző programorafelelős voltam, már akkor megvolt a kon veszek részt így,
játékszenvedélyem, rengeteg vetélkedőt örültem, hogy a szerszerveztem” – meséli. Ahogy fogalmaz, zett tudásomat ilyen
már pihenős nyugdíjas éveit tölti, bár formán kamatoztatni
nemrég még rendszeresen dolgozott. tudtam.
Próbáltam
Csepelen havonta egyszer tart kvízjáté- készülni a versenyre.
kot. „Minden alkalomra más-más típusú Nagyon szeretem az
kvízt hozok, próbálom változatossá tenni interneten fellelhető
a játékot. Van, amikor zenét játszom le, kvízeket, napi szinten

sokat töltök ki ezekből, ez is egyfajta felkészülésnek tekinthető.”
„Az alapműveltségemet a Jedlik Ányos
Gimnáziumban szereztem, remek tanáraim voltak” – veszi át a szót Irén.
„Ferenchez hasonlóan én is ifjúsági
szervezetben kezdtem, minden hónapban voltak vetélkedők. Előbb csak versenyeztem, később gyakran kellett kérdéseket is összeállítanom és zsűriznem,
ennek azonban annyira nem örültem,
hisz én is szeretek játszani. Annak idején
részt vettem Egri János, Vágó István és
Gundel Takács Gábor vetélkedőiben
is. A nyugdíj előtt pénzügy-számvitel
területen dolgoztam, közgazdász-adószekértő, könyvvizsgáló a végzettségem.
Mivel mindig számokkal foglalkoztam,
talán pont ennek ellensúlyozására érdekel az irodalom, a művészet. Én is szeretek utazni, kirándulni, sokszor megyek
színházba, moziba, kiállításra. Judittal
egyformán szeretünk játszani, kettősünk
biztosnak látszott az országos versenyre, mi kerestük meg Ferencet, hogy
csatlakozzon hozzánk harmadikként.”
A kérdésre, milyen pluszt ad számukra
ez a tudásanyag, elmondták, jó érzés,
hogy sokféle témához hozzá tudnak
szólni, magabiztosságot ad, sokszor a
környezet elismerését is kivívják. A
kvízdélutánra egyébként várják az új
játékosokat is, akik szívesen csatlakoznának és próbára tennék tudásukat. • PE
fotó: Tóth Beáta

A nyugdíjasházban minden
hónapban van kvízjáték
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Kick-box: 2021 a legek éve

Király István
A magyar kick-box sportsikerekben
és sportdiplomáciában is eredményes évet zárt, amelyben a csepeli
Halker-KirályTeam Kick-box Akadémia sportolóinak és vezetőinek elévülhetetlen érdemei voltak. A Magyar
Kick-box Szövetség idén a Halker-KirályTeam két sportolóját, Száraz Gergőt és Busa Andreát választotta az év
legjobb kick-boxosainak.
A tavalyi év egyik legnagyobb magyar
sportdiplomáciai sikere volt, hogy az
európai kick-box szövetség közgyűlése ellenszavazat nélkül Király Istvánt,
a Halker-KirályTeam Kick-box Akadémia vezetőjét négy évre a WAKO
Europe elnökévé választotta. „2021 a
legek éve volt, nem gondoltam volna,
hogy 36 év után túl tudjuk szárnyalni
magunkat. A több mint négyszáz klub
részvételével rendezett budapesti világkupán a csepeliek az első helyen végeztek, a jesolói felnőtt világbajnokságon pedig csak a Halker-Kiraly Team
kick-boxosai nyertek aranyat” – értékelte lapunknak a tavalyi évet Király
István. A sportág történelmében a 2021
aranybetűs évszámként fog szerepelni,
ugyanis a WAKO, a kick-box sportág
világszövetsége teljes jogú olimpiai
tag lett, mint bármelyik nyári vagy téli
olimpiai sportág. Ez azt jelenti, hogy
bemutatkozó sportágként debütálhat akár a 2028-as Los Angeles-i olimpián. „Nem titok, hogy amennyiben ott
leszünk a 2028-as olimpián, kick-boxo-

sainktól komoly éremesőre számítunk.
Bár a kick-box Magyarországon nem
kiemelt sportág, és a szövetség szerény
eszközökkel gazdálkodik, addig Csepelen a Halker-KirályTeam az önkormányzatnak köszönhetően megfelelő felkészülési feltételekkel rendelkezik. Azért
dolgozunk, hogy a nagy példaképeink,
mint a csepeli kajak-kenusok és birkózók
után mi is olimpiai bajnokot adhassunk
Csepelnek” – mondta Király István.
A Borbély Lénárd polgármesterrel kötött stratégiai megállapodás értelmében
két és fél évvel ezelőtt létrejöhetett az
ökölvívó szakosztályuk, így a szakvezető reményei szerint hamarosan a
csepeli ökölvívás is hasonló sikereket
érhet el, mint a kick-box. A kadett illetve a felnőtt ökölvívó-válogatottnak
már öt csepeli tagja van, köztük az ötszörös kick-box világbajnok Veres Roland, akiben a Magyar Ökölvívó Szakszövetség is a 2024-es párizsi olimpia
egyik nagy reménységét látja.

ban diadalmaskodott. A 18 éves sportoló a küzdősportokkal való ismerkedést a taekwondóval kezdte, majd hat
évvel ezelőtt edzője, Bálint Zoltán
figyelmébe ajánlotta a KirályTeam-et,
és átcsábította a kick-boxhoz. „Nagyon
családias a közösség, az edzőkkel és a
csapattársakkal mindent meg lehet beszélni” – mondja lapunknak Gergő, aki
Jászberényben él, Halászteleken jár iskolába és hetente ötször edz Csepelen.
A kick-box sportágba tavaly berobbanó
fiatal tehetség 2018-ban a jesolói utánpótlás vb-n bronzérmet, 2019-ben a budapesti világkupán pedig aranyat nyert.
Azt mondja, a tavalyi négy aranyérmét
a sok edzésnek, a szorgalmának és az
edzői stábnak – Bálint Zoltán és Jároszkievicz Krisztián – köszönheti.

A két legjobb

A Magyar Kick-box Szövetség idén
a Halker-KirályTeam két sportolóját,
Száraz Gergőt és Busa Andreát választotta az év legjobb kick-boxosainak.
Száraz Gergő 57 kg-ban a light-contact és a kick-light szabályrendszerben
is felnőtt világbajnoki címet nyert októberben, majd egy hónappal később a
korosztályos Eb-n is mindkét szakág-

Száraz Gergő

SPORT

csepeli hírmondó
Tervei között szerepel, hogy a jövő évi
nemzetközi versenyeket – beleértve az
év végi felnőtt Eb-t is – mind megnyerje és válogatott kerettag legyen.
Busa Andrea kérdésünkre elmondta,
a tavalyi év nem teljesen úgy alakult,
ahogy eltervezte, hiszen kisebb-nagyobb kihagyások hátráltatták a felkészülését. A májusi Európa-kupán
csípősérülést szenvedett, augusztusban
pedig a Magyar Paralimpiai Bizottság
munkatársaként Tokióban töltött három hetet, a magyar paralimpiai csapat
Covid-koordinátora volt, így az októberi, Olaszországban rendezett kickbox világbajnokságra csak egy hónapot
tudott készülni. „Még sosem vettem
úgy részt nemzetközi versenyen, hogy
ne tettem volna meg mindent a siker
érdekében. A világbajnokság előtt nem

éreztem a felkészülésem százszázalékosnak, bizonytalan voltam, de szerencsére
edzőim – Király István és Jároszkievicz Krisztián – és csapattársaim meggyőztek az indulást illetően.” Andrea
2019-es világbajnokként kiemelt volt
a súlycsoportjában. A döntőben azzal
az olasz lánnyal találkozott, akivel két
évvel ezelőtt: akkor négy ponttal, most
pedig kettővel sikerült legyőznie őt, és
ezzel az újabb, immár negyedik világbajnoki cím mellé idén harmadjára is
elnyerte az év női kick-bokxosa elismerést. „2011-ben kerültem a KirályTeamhez, akkor egyetemistaként még a fiatalabbak közé tartoztam, és felnéztem az
idősebbekre. Ma viszont már én vagyok
az egyik legidősebb, nekem kell példát
mutatnom a fiatalabb generáció számára. Megtiszteltetés, hogy a HalkerKirályTeam tagja lehetek” – mondta
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Busa Andrea
Busa Andrea, aki idén már az Eb-re
készül, amely egyben válogató lesz a
világjátékokra. • Lass Gábor

Eredményes évet zártak a Csepeli DAC atlétái
Idén is sikeresen szerepeltek a Csepeli
Diák Atlétikai Club versenyzői: a különféle korosztályok országos bajnokságain tizenegy első, tíz második és
tizenhét harmadik helyet szereztek. A
Sport XXI. csapatversenyeken a legfiatalabbak két első és egy második helyezést értek el, míg az egyéni versenyeken nyolcan első, négyen második
és négyen harmadik helyezettként szerepeltek. A szenior versenyzők tizennégy első, hét második és két harmadik
helyezést értek el. A Csepeli DAC legeredményesebb sportolója Tari Zoltán
lett, aki hét aranyérmet szerzett ebben
az esztendőben, s ezért Deák Balázs
vándordíjjal jutalmazták a Csepeli
DAC évzáró ünnepségén.
A különféle kategóriák legjobbjai
a következők lettek: U12 fiú Szabó
Viktor, U 12 leány Németh Virág.
Újonc leány Vágó Zsófia, újonc fiú
Szabó Bence. Serdülő fiú Tari Zoltán, serdülő leány Diemer Anna. Ifjúsági fiú kategóriában megosztott
díjat adtak át: a legjobbak Raffay
Csanád és Pesti Máté lett. Ifjúsági
leány kategória legjobbja Babinyecz
Anna, aki 800 méteres síkfutásban

már teljesítette a 2022. évi világverseny kvalifikációs szintjét is. Junior fiú
kategória legjobbja Bakó Martin.
A legeredményesebb ugró fiú Tari Zoltán lett, aki magasugrásban 192 centiméteres eredményt ért el. A legeredményesebb ugró lány Diemer Anna,
aki magasugrásban 165 centimétert teljesített. A legeredményesebb dobó fiú
Raffay Csanád, aki diszkoszvetésben
56,58 métert dobott. A legeredményesebb dobó leány Fidrich Viktória, aki
gerelyhajításban 43,93 métert ért el. A
legeredményesebb gátas fiú Pesti Máté,
aki a 110 méteres gátfutást 14.56 másod-

perc alatt teljesítette. Tari Zoltán a 100
méteres gátfutásban 13.64 másodperces
idővel ért célba. A legeredményesebb
gátas lány Dévald Boglárka, akinek
80 méteres gátfutásban a legjobb ideje
12.70 másodperc. A legeredményesebb
sprinter fiú Komáromi Ádám, aki a 100
méteres síkfutást 11.37 másodperc alatt
teljesítette. A legeredményesebb távfutó lány Babinyecz Anna, aki 800 m
síkfutásban 2.13.88 időt ért el.
A Csepeli DAC országos bajnokai 2021-ben: Tari Zoltán hétszeres,
Durkó Dávid négyszeres, Komáromi
Ádám négyszeres, Nagy Levente háromszoros, Moskola Zsombor kétszeres, Vágó Zsófia kétszeres, Fidrich Viktória kétszeres, Tas Nóra
kétszeres, Babinyecz Anna egyszeres, Raffay Csanád egyszeres,
Szabó Henrietta egyszeres, Diemer
Anna egyszeres.
Szenior országos bajnokok: Kodácsi
József ötszörös, Lambovics Mariann háromszoros, Damm József
kétszeres, Ardey Zsolt kétszeres,
Zeller Zsolt egyszeres, Madaras István egyszeres országos bajnok. • csa
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CSEPELI MUNKÁSOTTHON
1215 Bp., Árpád u. 1. I Tel.: 276-7733
www.csmoa.hu I csmo@csmoa.hu

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK

A CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMOK
BIZONYTALAN IDEIG SZÜNETELNEK!

Első félév

A sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a
következő honlapon érhető el: www.kemenysepres.
katasztrofavedelem.hu.

RG: ovisoknak, csütörtök: 16.00-17.00. Vezeti: Recsnik Zsófia

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető a Helytörténeti Gyűjtemény
nyitvatartási idejében.

Hip-Hop: kedd és péntek, 16-18 óra

Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök: 18.30-20.00. Vezeti Pataki Gábor

English with Ildi, angol tanfolyam 4-7 éveseknek: 		
hétfő, 16.30 és 17.15 óra

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
A tárlat díjmentes megtekinthető, ezzel kapcsolatban érdeklődni lehet
a művelődési ház telefonszámán.

Baba-Mama angol: kedd, 9.30-10.30

Fashion dance: kedd, csütörtök: 16.00-17.00 kezdőknek; 17.00-18.00
haladóknak. Vezeti: Miskolczi Krisztina. A royaldancese@gmail.com
email címen várja a további jelentkezőket.

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

Ovisuli: Iskolaelőkészítő tanfolyam óvodásoknak szombaton 9-12-ig.
Jelentkezés: Szalai Dóra: 06-20-928-7275

NYUGDÍJAS KLUB: A vírushelyzet miatt átmenetileg szünetel.

Capoeira Abolicao: kedd, 18.30-20.00; péntek, 19.30-21 óra

TANFOLYAMOK

Gymstick: hétfő és csütörtök, 20-21 óra

Kerekítő mondókás móka 0-3 éves korig. Ölbeli játékok, népi mondókák
és népdalok. Kedd 10-10.30. Farkas Katalin: 06-20-967-7628
Kerekítő Manótorna 1-3 éves korig. Ölbeli játékok, bábjelenetek és tornaszeres játéktér. Kedd 10.30-11.15. Farkas Katalin: 06- 20- 967-7628
Jóga a mindennapi életben felnőtteknek: kedd 18.30-20.00,
szerda: 8.00-9.30. Hajdú Zsuzsanna Sangam: 06-30-462-1635
Csikung: Lazító és tartásjavító gyakorlatok, légzésfajták, relaxációs
technikák. Szerda: 18.30-19.30. Vezeti: Ringer Lajos 06-70-708-5633
Alakformáló egészségmegőrző konditorna
Kedd,csütörtök: 19.00-20.00. Vezeti: Tompa Csilla 06-20-916-0607
Hangfürdő - Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok:
Január 22-e, szombat, 10.00. Január 31-e, hétfő, 18.30.
Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291

Jóga a mindennapi életben: kedd, 18-19.30

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK

Zumba: csütörtök, 19-20 óra

Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Varróiskola: csütörtök, 18-21 óra; péntek, 17-20 óra

Hastánc: kedd, 18.00-19.00 kezdőknek; 19.00-20.00 középhaladóknak.
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. Információ és elérhetőség:
alicebellydance@yahoo.com Facebook: Alice Belly Dance

Mozogjunk tudatosan! Hétfő, 19-20 óra
Gerinctorna 45 felett: kedd, 8.30-9.30. Kezdés: szeptember 21.

KLUBOK, KÖRÖK
Kattanj a hálóra! Ingyenes számítógépés internethasználói tanfolyam: szerda, 18-20 óra
Játsszunk együtt! Játékklub minden hónap első szerdáján
14-17 óra között

JANUÁR 29-30-ÁN

(SZOMBAT-VASÁRNAP) 10-18 ÓRÁIG

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁR
a Neves Kor-Társ Galéria rendezésében

A több, mint hétszáz bemutatásra kerülő kép a mai magyar festészet
különböző irányzataiban készült a hagyományostól a modern stílusokig,
az alkotások témájukban is szerteágazóak.

Akrobatikus rock and roll: kedd, csütörtök 16 -17.30,
Vezeti: Gaál Krisztina

Zumba: hétfő, 18.00-19.00; szerda:19.00-20.00
KLUBOK, KÖRÖK
AA Klub: szerda, 18.00–19.00
Íjászat: január 15., 29.: 9.30-12.30
Örökifjak Klubja: csütörtök: 10-11.30
Galériánkban a Csepeli Fasang Árpád Alapfokú Művészeti
Iskola Szín-Pad-Kép Tagintézményének féléves kiállítása
tekinthető meg január 20-a és február 7-e között.

A vírushelyzetre való tekintettel az Idősek tornája
és az Örömtánc szünetel.
Az aktuális járványhelyzet miatt a változtatás jogát fenntartjuk.
Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon,
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Színjátszó: Veronilla Színi-és Alkotó Stúdió. Foglalkozások 		
szombatonként: 10.00-12.00. Stúdióvezető: Dévényi Judit

Bővebb információ: www.csepelivaroskep.hu/radnoti
www.facebook.com/radnotimuvhaz

Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/
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A társasházak kéményseprési munkáinak idei ütemterve a csepel.hu oldalon található. Itt megtalálják az időpontokat és
a helyszíneket:

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK

Kyokushin karate: kedd és csütörtök, 16.30-17.30 óra

A SZ A

Kéményseprés a társasházakban

Csep’ Jazz Dance: csoportbeosztás korosztályonként.

t

A tanév első félévének 2022.
január 21-én lesz vége, az iskolák január 28-áig értesítik
majd a diákokat és a szülőket
az eredményekről. A tavaszi
szünet előtti utolsó tanítási
nap 2022. április 13. (szerda),
a szünet utáni első tanítási
nap április 20. (szerda). Az

érettségiző középiskolásoknak az utolsó tanítási nap
április 29-én lesz. A tavaszi
érettségik május 2-án, hétfőn
kezdődnek, és egészen május 23-áig tartanak. Az emelt
szintű szóbelikre június 1-jétől 9-éig, a középszintűekre
június 13-a és 24-e között
kerül sor. A tanév június 15éig, szerdáig tart.

Ringató: szerda, 9.30-10; 10.15-10.45 óra

TÉR

JEGYVÁSÁRLÁS online a Munkásotthon honlapján, illetve Facebook-oldalán.
Jegypénztár: hétfő, szerda, péntek: 16 és 18 óra között. Telefon: 06-1-276-7242

A hozzájárulás kérelmezésével kapcsolatban a közös
képviselők a Polgármesteri Hivatal Városrendezési
Irodájához fordulhatnak a kozterulethasznalat@budapest21.hu e-mail címen vagy az (1) 427-6100-as
telefonszámon.

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Nyitvatartás: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 9.0013.00, vagy csoportok számára egyéb, előre egyeztetett időpontban.
A belépés díjtalan!

1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4–8. | tel.: 355-4032
e-mail: szm.iroda@csepelivaroskep.hu

GI

GALÉRIA 21
Január 13-a, 17 óra: Erdei Kvasznay Éva Vecsernye című kiállításának megnyitója. A tárlatot megnyitja prof. dr. Prokopp Mária művészettörténész.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a
közterületek rendjéről és használatáról szóló új, 2021
decemberében elfogadott 18/2021. (XII. 22.) számú
önkormányzati rendelete értelmében 2022. január
1-jétől a lakótelepeken a hulladékgyűjtők – közszolgáltató általi szemételvitelhez szükséges időtartamot
meghaladó – tartós jellegű közterületi kihelyezéséhez
a csepeli önkormányzattól közterület-használati hozzájárulás beszerzése szükséges.

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR

1214 Budapest, Vénusz u. 2. | tel.: 278-2757 | fax: 277-5232
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

SÉ

KÖNYVTÁR Nyitvatartás: kedd: 9-től 13 óráig, péntek: 13-tól 16 óráig.

Közös képviselők figyelmébe

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | fax: 427-0341
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

PROGRAM
Február 11-12-e. 9 és 17 óra között: Csepeli Ásványbörze. A februári börze Csepel egyik legrégebbi és legnagyobb ásványkiállítása és -vására. Több mint egy
évtizedre visszanyúló rendezvény, amelyen közel 20 kiállító mutatja be ásványait, az ebből készült ékszereket. A belépés mindkét napon díjtalan!
Március 26-a, 18 óra: 20 év JIMMY nélkül – emlékkoncert. Közreműködnek a
hazai könnyűzenei élet előadói. Jegyvásárlás személyesen jegypénztárunkban.

INFORMÁCIÓ
A Csepeli Munkásotthon közös használatú és közösségi tereiben a maszk használata 6 éves kortól mindenki számára KÖTELEZŐ! További információk a honlapunkon (www.csmoa.hu) és Facebook (Csepeli Munkásotthon/Csepel Színház) oldalunkon! További közösségi megjelenés: Instagram: csmo21 és TikTok: csmo21,
telefon: 06-1-276-7733

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ

í

CSEPEL SZÍNHÁZ
Február 20-a, 16 óra: Tompeti és Barátai koncert. Jegyek már kaphatók a TIXA.
hu oldalán, illetve személyesen a Csepel Plazában lévő Fotóboltban. Jegyár elővételben: 2000 forint, a helyszínen, az előadás napján: 2500 forint. Jegyvásárlás
egyéves kortól mindenkire vonatkozik.
Február 21-e, 19 óra: Összezárva – komédia. Szereplők: Oszvald Marika (Kossuth-és Jászai Mari-díjas érdemes művész) és Fodor Zsóka (A Magyar Érdemrend
lovagkeresztje). Jegyvásárlás online a honlapunkon és a Facebook-oldalunkon,
illetve személyesen jegypénztárunkban.
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2022 JANUÁRI IDŐPONTOK:

15., 29.,
szombat,
9.30-tól 12.30-ig
Királyerdei Művelődési Ház

1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu · www.csepelivaroskep.hu

A festmények részletfizetésre is megvásárolhatóak.
A Neves Kor-Társ Galéria szeretettel várja kiállításán!

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
Info: +36 20 334-3341
06 1 355-4032
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APRÓHIRDETÉSEK
ÁLLÁS
________________________________________

CSEPELI telephelyünkre, acélszerkezeteket gyártó céghez azonnali felvétellel keresünk hegesztőt, lakatost,
lakatos segédet, sofőrt (B kat. jogsival, fuvar hiányában
lakatos mellett kell segédkezni) műszaki előkészítőt
(árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal). A Csepel
Művekben irodahelységek kiadók. Tel: 06-30-981-1401,
06-30-349-1614
________________________________________
JÓL MŰKÖDŐ csepeli munkahelyre köszörűst /sík, palást,
furat/ fémszórásra betanuló szakembert/lakatos, hegesztő szakmával, valamint esztergályost felveszek. Bér
megegyezés szerint. Nyugdíjas, részmunkaidős is jelentkezhet. Jelentkezni: 06-1-277-4224 vagy 06-20-9266-883
________________________________________
ELINDULT a Knorr-Bremse Képzési Központ! Startolj velünk 2022-ben és válj vasúti fékrendszer szerelővé! Jelentkezz:
+36-30-786-6798, karrier.vasut@knorr-bremse.com
________________________________________
ÉLELMISZERIPARI üzemünkbe keresünk konyhai kisegítőt teljes- és részmunkaidős foglalkoztatásban. Fizetés
nettó 220.000 Ft + juttatások. Feladatok: melegkonyhai
termékekhez alapanyagok előkészítése, szakács segítése,
edényzet tisztántartása, tálalás, takarítás, csomagolás,
együttműködés raktáros és csomagoló kollégákkal. Jelentkezni a matolcsi.attila@ezavilag.hu e-mail címen fényképes önéletrajzzal lehet.

INGATLAN
________________________________________

DÖMSÖDÖN 400 négyszögöles telken 65 m²-es családi ház
(2 szoba, konyha, félszoba) eladó. Beépített gépekkel felszerelt konyha, szaletli, kovácsoltvas kerítés, kapu. Ár: 33 millió
Ft. T.: 06-20-515-8333

SZOLGÁLTATÁS
________________________________________

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 1000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. január 21.

GYEREKSAROK

1. Több alma

1
2

2. …keverék (madáreleség)
3. Nem meleg és nem is langyos

4
5
6

6. Gerle nagyobb fele!
7. Majdnem sótlan!
Rejtvényünk megfejtését
a középső oszlopban olvashatod!
Előző rejtvényünk megfejtése: Advent fénye

7

8. Textilnövény, de magváért is termesztik
9. Egy pár

8

9

10. Meleget

10

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A december 15-ei skandináv rejtvény nyertese: Uram Éva. A gyerekrejtvény nyertese: Juhász Alex. Nyereményüket átvehetik szerkesztőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

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

EGÉSZSÉG
________________________________________

HÁZHOZ megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957
________________________________________
GYÓGYPEDIKŰR Csepelen. Benőtt, gombás köröm, tyúkszem, sarokrepedés kezelése. Callux szikementes kezelése.
Bejelentkezés: 06-30-970-4417

ADÁS-VÉTEL
________________________________________

CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék készpénzért.
T.: 06-30-951-5322
________________________________________
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhulladékot vásárolok. A kiszállás díjtalan. Tel:06-30-461-7759
________________________________________
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok mindennemű régiséget, bútorokat, dísztárgyakat, festményeket, réz, bronz tárgyakat,
csillárokat, ezüstöket, bizsukat, könyveket, ruhaneműt.
Teljes hagyatékot. Tel: 06-30-943-5583
________________________________________
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok készpénzért: bútort,
könyvet, festményt, porcelánt, kerámiát, bizsut, híradástechnikát, bakelitlemezt, szerszámokat, horgászati
cikkeket, konyhai eszközöket, papírrégiséget, numizmatikát, arany-ezüst-bronz tárgyakat. Díjtalan kiszállással, kiemelt áron! Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949,
06-1-466-8321, pinterregisegek@gmail.com
________________________________________
KERESEK használt Zepter Bioptron Lámpát, Színterápiát,
Légterápiát és Ceragem ágyat készpénzért! Érdeklődni:
06-20-529-9861

ÉLETJÁRADÉK
________________________________________

ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne megbízható, leinformálható vállalkozó, Aradi Lászlóné, Zsuzsanna: 06-1-285-4808,
06-30-240-4056
________________________________________
ÉLETJÁRADÉKI vagy eltartási szerződést kötnék. Leinformálható, megbízható személy vagyok! Kálny Csaba:
+36-20-949-4940
________________________________________
NAGY tapasztalattal rendelkező, fiatal, értelmiségi pár
életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, idős személlyel.
Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk. Telefon:
06-20-443-0015
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4. Ezek alkotják az erdőt
5. A … is madár (régi magyar film)

SVÉDMASSZÁZS bevezető AKCIÓ a csepeli TAYLOR HAIR
fodrász szalonban JANUÁR 31-IG! 30 perc: 1450 Ft, 60 perces
2450
Ft! PETZ FERENC UTCA 24. T.: 06-30-161-1928
________________________________________
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással.
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon.
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 061-229-5694
festesma.iwk.hu
________________________________________
KÖSZÖRŰS a Csepeli Piacon a mosdóknál mindent élez.
Nyitva: kedd-péntek 8-14, szombaton: 7-13 óráig.
________________________________________
IGÉNYES szobafestés, mázolás, tapétázás, laminált parketta lerakása rövid határidővel, bútormozgatással, fóliatakarással. Ingyenes felmérés, árajánlat. Kisuczky Attila
Telefon:+36-30 790-3027
________________________________________
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejtését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő:
06-30-481-0590

SZIGET Zár Szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje,
olcsón, szakszerűen, garanciával! Tel: 06-70-701-7843
Javítás vagy csere estén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu
________________________________________
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelősségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és környékén, valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila,
Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Potondi Eszter
Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Reklamáció: 278-5848
ISSN 2062-3585
Következő számunk január 26-án, szerdán jelenik meg.

Tisztelt olvasóink, hirdetőink!
Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com
címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat.

Pihenés, gyógyászati
kezelések
Várjuk a Nagykunság szívében Berekfürdőn!
Használja ki a gyógyvíz csodás erejét, szállodánkból
közvetlen átjárást biztosítunk zárt folyosón
keresztül a Berekfürdői Gyógy- és Stranfürdőbe.
Gyógyászati kezelésekkel, hagyományos ízekkel és
nagy vendégszeretettel várjuk kedves vendégeinket.
Rendezvények és konferenciák szervezésében is
készséggel állunk rendelkezésükre.
Keressen bennünket az alábbi elérhetőségeinken:
www.touringhotel-berekfurdo.hu
info@touringhotel-berekfurdo.hu
06 70 789 6000

GONDNOKOT keresünk
Csepelre, hosszú távra!

Karbantartás, egyszerűbb elektromos és vizes javítási munkák,
izzócserék, zárjavítások, kerti feladatok, céges beszerzések
és szállítások, raktári segédkezés, rendezvények előkészítése.
4 órás munkaidő.
Jogosítvány, vezetési gyakorlat elengedhetetlen.
ELŐNY: CSEPELI LAKHELY.
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal,
referenciával, bérigénnyel: hr@grimas.hu

XXI_KAVED_102x274
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HIRDETÉS

RAKTÁROST KERESÜNK
DUNAHARASZTIBA!
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csepeli hírmondó

• versenyképes bérezés, bónusz
• kiemelkedő Cafeteria-rendszer
• állandó nappalos vagy ﬁxéjszakás műszak
• akár azonnali kezdés
• támogató munkahelyi légkör

TOVÁBBI ELŐNYÖK:
• nehézgépkezelői bizonyítvány
megszerzésének lehetősége
• céges buszjárat Budapestről vagy
a bejárás támogatása
• stabil, hosszú távú munkalehetőség

Jelentkezés telefonon a 06 20 980 6371 számon
vagy az allas@koenigfrankstahl.hu e-mail címen.
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GépKezelőKeT
KeresünK
gyártó csapatunkba
jelentkezni és érdeklődni lehet:
richard.kapas@hu.feralpigroup.com
vagy hívd: 06-30-748-0122

Feralpi-Hungária Kft.
1211 Budapest, Terelő u. 10.

AMIT NYÚJTUNK:

HIRDETÉS

csepeli hírmondó

A Csepeli Városgazda Zrt.
felvételt hirdet
az alábbi munkakörökbe:

• kertészeti gépkezelő
• parképítő
• fűnyírótraktor kezelő
• mezőgazdasági kisgépszerelő
• favágó
Jelentkezését várjuk az info@varosgazda.eu
e-mail címen, a betölteni kívánt pozíció
megjelölésével vagy leadhatja személyesen
ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest,
Katona József u. 62-64.).
További információt az állásokkal
kapcsolatban a www.varosgazda.eu
weboldalon talál.

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ MUNKAHELY!

ÚJ ÉV, ÚJ KEZDET, ÚJ MUNKAHELY!
Mostanában sokat gondolkozol azon, hogy munkahelyet váltanál?
egy ‚covid-álló’azon,
stabilhogy
cégnélmunkahelyet
dolgozni?
MostanábanSzeretnél
sokat gondolkozol
váltanál?
Csatlakozz
hozzánk
alap
és
középfokú
végzettséggel.
Szeretnél egy 'covid-álló' stabil cégnél dolgozni?

Csatlakozz hozzánk alap és középfokú végzettséggel.

ÁLLÁSAINK

ÁLLÁSAINK
RAKTÁROS
MINŐSÉGELLENŐR
FÉKRENDSZER
SZERELŐ
RAKTÁROS
FELÜLETKEZELŐ
OPERÁTOR
MINŐSÉGELLENŐR
BETANÍTOTT
GYÁRI
MUNKA
FÉKRENDSZER
SZERELŐ
CNC
GÉPBEÁLLÍTÓ ÉSOPERÁTOR
GÉPKEZELŐ
FELÜLETKEZELŐ
MINŐSÍTETT HEGESZTŐ
BETANÍTOTT GYÁRI MUNKA
FÉNYEZŐ
CNC GÉPBEÁLLÍTÓ ÉS GÉPKEZELŐ
MŰSZAKVEZETŐ

MINŐSÍTETT HEGESZTŐ

FÉNYEZŐ
1238 Bp. Helsinki út 105.
www.knorr-bremse.karrierportal.hu
MŰSZAKVEZETŐ
karrier.vasut@knorr-bremse.com
+36304924140; +36307866798
1238 Bp. Helsinki út 105.
www.knorr-bremse.karrierportal.hu
karrier.vasut@knorr-bremse.com

JUTTATÁSAINK

JUTTATÁSAINK

CAFETERIA
TELJESÍTMÉNY PRÉMIUM
50%-OS
MŰSZAKPÓTLÉK
CAFETERIA
13.
HAVI JUTTATÁS
TELJESÍTMÉNY
PRÉMIUM
JELENLÉTI
PRÉMIUM
50%-OS MŰSZAKPÓTLÉK
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
13. HAVI JUTTATÁS
ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS
JELENLÉTI PRÉMIUM
CÉGES KONDITEREM
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
INGYENES PARKOLÓ

ÉLET- ÉS BALESETBIZTOSÍTÁS
CÉGES KONDITEREM
INGYENES PARKOLÓ
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Magyar Kultúra Napja
JANUÁRI PROGRAMOK

Hangok és szavak

Január 21-e, péntek, 17.30

„Isten áldd meg a magyart…”
A magyar Himnusz története című időszaki kiállításunk
megnyitója a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
(A tárlat megtekinthető március 17-ig nyitvatartási időben.)
A megnyitó után előadást tart Somogyváry Ákos karnagy,
az Erkel Ferenc Társaság elnöke, Erkel Ferenc szépunokája.

Pápai Erika Jászai Mari-díjas színésznő
Január 22-e, szombat, 10.30-12.00

Rovásírás-szakkör
Az alapoktól kicsiknek és nagyoknak.

Január 28-a, péntek, 17.30

A legbátrabb város
A 103 évvel ezelőtt Balassagyarmatot felszabadító hősök
tiszteletére vetítjük Matúz Gábor filmjét.
Utána beszélgetés Csarnai Márk történésszel.

önálló estjével köszöntjük Csepelen
a magyar kultúra ünnepét,
melyre Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata szeretettel vár
minden érdeklődőt.
Időpont: 2022. január 22., 17 óra

Helyszín: Szabó Magda Közösségi Tér
(1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.)

Zongorán közreműködik: Termes Rita

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek!
Regisztrálni az osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu
email címen, illetve a +36-1-310-0118-as telefonszámon lehet.
Az aktuális járványügyi szabályok értelmében maszk viselése
az intézmény területén kötelező!

1214 Budapest, Erdősor utca 33. Nyitvatartás: kedd 10.00-18.00,
csütörtök 8.00-16.00, szombat 9.00-13.00

A belépés ingyenes, de kérjük, hogy regisztráljanak
a 06-1-355-4032-es telefonszámon, vagy
az szm.iroda@csepelivaroskep.hu elérhetőségen.
A program a hatályos egészségügyi óvintézkedések
betartásával kerül megrendezésre. Mindannyiunk
egészségének védelmében az előadás védettségi kártyával
és maszkban tekinthető meg. Fotó: Almási J. Csaba

