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Borbély Lénárd 
Csepel polgármestere

KÉRDŐÍV
KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSHEZ

1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kis-Duna-partot a csepeliek 
közös kincseként meg kell őriznünk önkormányzati tulaj-
donban, gyermekeink és unokáink számára?

	  Egyetértek  Nem értek egyet

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

2. Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kis-Duna-parton nagysza-
bású építkezésnek helye nincs, és csak természetközeli, 
közösségi célú fejlesztés valósulhat meg a csepeliek 
érdekében?

	  Egyetértek  Nem értek egyet

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

3. Támogatja-e Ön, hogy a Hollandi úti Ifjúsági Tábor 
 nyaranta továbbra is a csepeli gyerekek, a kerületi isko-
lások táborozását szolgálja, és ennek megfelelő felújítást 
kapjon? 

	  Igen, támogatom  Nem, nem támogatom

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

4. Mi a véleménye a Hollandi úti ifjúsági tábor, régi nevén 
„úttörőtábor” mai állapotáról?

	  A terület átfogó rendbehozatala és megújítása szükséges.

	  Kisebb állagjavítás is elég, átfogó megújulásra nincs szükség.

	  Egyáltalán nincs szükség felújításra.

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

5. A tábor területén milyen fejlesztést fogadna szívesen? 
(Többet is megjelölhet!)

	  Közvilágítás javítása
	  Gyalogos sétányok kiépítése
	  Növényzet, zöldfelületek rendbetétele
	  Új játszótér, sportpályák kialakítása
	  Csónakház, kajak-, kenu-, csónakbérlési lehetőség
	  Piknikező helyszín, pihenőrét kialakítása
	  Korszerű tábori szálláshelyek a régiek helyén
	  Lelki feltöltődést segítő helyszín, pl. kápolna kialakítása
	  Étkezési lehetőség, büfé működtetése
	  Egyéb javaslatom is van, éspedig: ...........................................

6. A tábornak jelenleg csak a Hollandi út felől van bejárata. 
Egyetért-e Ön azzal, hogy a megújuló területet nyissuk 
meg a Kolonics György sétány felé is, vagyis kössük össze 
a Kis-Duna-parttal?

	  Egyetértek  Nem értek egyet

	  Más véleményem van, éspedig: ...............................................

7. Ön szerint kiről lenne méltó elnevezni a megújuló Ifjúsági 
Tábort? (Csak egyet választhat.)

	  Kolonics Györgyről, a tragikus hirtelenséggel elhunyt, 
  világ- és olimpiai bajnok csepeli sportolóról.

	  Weiss Manfrédról, a csepeli nagyipar megteremtőjéről, 
  a csepeli közösségi és sportélet régi támogatójáról.

	  Németh Ferencről, a ma is Csepelen élő, egykori
  olimpiai bajnok öttusázóról.

	  Más nevet javaslok, éspedig: ...............................................

8. Ha Önnek bármilyen további ötlete, igénye, javaslata van 
a tábor területének megújítására, kérjük, írja le ide:

 .............................................................................................................................
 .............................................................................................................................

Elérhetőségeinek önkéntes megadásával kapcsolatban maradhat velünk, 
ha szeretne a jövőben személyes tájékoztatást kapni az Ifjúsági Tábor meg-
újulásáról vagy más, Önt érintő csepeli hírekről, döntésekről.

név:  .............................................................................................
e-mail cím: ................................................................................
lakcím:  ......................................................................................
vezetékes telefonszám:  ....................................................
mobil telefonszám:  ............................................................
Az adatok megadása önkéntes!

Az Ön adatait Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásoknak meg-
felelően – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény 
(„Infotv”.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a szemé-
lyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) által előírt módon, az azokban 
foglaltakkal összhangban kezeli. A részletes adatkezelési tájékoztató elérhető a www.csepel.hu/adatkezeles oldalon.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT: Aláírásommal elismerem, hogy az adatkezelési tájékoztatót meg-
ismertem, valamint hozzájárulok, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata személyesen, postai úton, ve-
zetékes telefonon, mobil telefonon, elektronikus úton (e-mailen) megkeressen, és a megadott személyes adataimat 
Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal a fenti célból kezelje.

...........................................................
aláírás

MARADJUNK KAPCSOLATBAN!

MEGÚJÍTJUK A HOLLANDI ÚTI IFJÚSÁGI TÁBORTTERVEZZÜNK KÖZÖSEN!
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A kérdőív kitöltése és leadása
Az ifjúsági táborral kapcsolatos kérdőív az újságból 
kivágva kézzel kitölthető és leadható nyitvatartási 
időben az önkormányzat ügyfélszolgálatán, valamint 
a csepeli művelődési házakban, közösségi és kulturá-
lis intézményekben:

 • Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata   
(Szent Imre tér 10.)
 • 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

A kérdőív kitölthető online is, az alábbi webcímen:
www.csepel.hu/kozossegitervezes

Köszönjük véleményét!

Ahogy arról előző számunkban hírt 
adtunk, közösségi tervezéssel újul 
meg a Hollandi úti ifjúsági tábor. 
Az erről szóló február 4-ei lakos-
sági fórumon Borbély Lénárd pol-
gármester arra kérte a csepelieket, 
minél többen vegyenek részt a kö-
zösségi tervezésben, mondják el vé-
leményeiket, javaslataikat. 

A nagy érdeklődéssel kísért lakossági 
fórum az ifjúsági tábor jelenlegi állapo-
tának felvázolásával kezdődött. Kivetí-
tőn láthattuk a rozsdásodó épületeket, 
az enyészetté vált kültéri bútorokat és a 
leromlott, hiányos burkolatot, amelyek a 
terület teljes megújításáért kiáltanak. 

Várják a javaslatokat
„A legsikeresebb fejlesztések mindig ak-
kor valósultak meg, amikor a tervezésbe 
a lakosságot is bevonták, és azok elnyer-
ték a csepeliek többségének támogatá-
sát” – fogalmazott Borbély Lénárd pol-
gármester, aki példaként hozta fel a volt 
Görgey Artúr Általános Iskola helyén 
épült parkot és a megújult Rákóczi Ker-
tet, amely a főváros egyik legkedveltebb 
családi közparkja lett. A polgármester 
kifejtette, az önkormányzat leginkább 
egy család- és gyermekbarát központ 
létrehozását támogatja. Eddig több száz 
kérdőív érkezett be, de továbbra is arra 
kéri a csepelieket, juttassák el az önkor-
mányzathoz a beruházással kapcsolatos 

javaslataikat, mert minél többen mond-
ják el a véleményüket, annál sikeresebb 
lesz a projekt. A Csepeli Hírmondóban 
közzétett és az interneten is kitölthető 
kérdőíven többek között arra vár vá-
laszt a helyiektől az önkormányzat, 
hogy a büfé a jelenlegi méreteiben vagy 
kibővülve újuljon-e meg, vagy hogy az 
ifjúsági tábort megnyissák-e a Kis-Du-
na-part felé, illetve összekössék-e azt 
a Kolonics György sétánnyal. Miután 
beérkeznek a lakossági javaslatok, elké-
szül a beruházás koncepcióterve, ame-
lyet véleményezésre szintén a csepeliek 
elé tárnak. Ha a beruházás minden rész-
letével kapcsolatban sikerül többségi 
konszenzusra jutni, akkor elkészülnek a 
látványtervek. A felújítás első üteme ta-
vasz végén, nyár elején indulhat. A pol-
gármester kifejtette, az önkormányzat 
leginkább egy sport- és rekreációs köz-
pont létrehozását támogatja. Egy olyan 
népszerű közösségi helyet szeretnének 

Lakossági fórum a Hollandi úti 
ifjúsági tábor jövőjével kapcsolatban 

Közösen tervezve

Az önkormányzat tervei szerint a beruházás – ütemezve – még 
ebben az önkormányzati ciklusban, tehát 2023 őszéig megvalósulna

fotó: Tóth Beáta
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létrehozni, amelyre ugyanolyan büsz-
kék lehetnek a csepeliek, mint a korábbi 
fejlesztésekre. 

Nem változhat 
a terület beépítettsége
A fórumon számos értékes javaslat 
hangzott el, kerékpárkölcsönző és ke-
rékpárszerviz, erdei tanösvény, masz-
százsszoba és kalandpálya létesítése is 
felvetődött. Elhangzott az a kérés, hogy 
a helyszín alapvető funkciója továbbra 
is a napközis tábor legyen, minimális 
számú diákszállással kiegészülve. A 
polgármester elmondta, ez szerepel az 
önkormányzat tervei között is, de csak 
olyan formában, hogy a terület beépí-
tettsége változatlan marad, tehát többe-
meletes épületek nem lehetnek. A pol-
gármester emlékeztetett: 2007-ben az 
akkori szocialista városvezetés a cse-
peliek akaratával szembemenve akarta 
bezáratni a tábort, hogy ott lakópark 

létesüljön. „Ha egy képviselőtestület a 
többségi akarat ellenében hoz döntést, 
akkor azt el kell zavarni. A mostani vá-
rosvezetés csak olyan beruházásokat 
szeretne megvalósítani, amelyek a lakos-
ság érdekeit szolgálják” – jelentette ki. 

Pihenő- és rekreációs övezet
A rendezvényen több, Hollandi úton 
lakó is felszólalt, akik arra kérték a 
városvezetést, hogy a beruházás során 
az itt lakók érdekeit is vegye figyelem-
be: nekik az a legfontosabb, hogy az új 
tábor rendezvényei ne zavarják a nyu-
galmukat. Borbély Lénárd válaszában 
hangsúlyozta, az önkormányzat nem 
egy bulihelyszínt, hanem egy pihenő-, 
rekreációs övezetet szeretne létrehoz-
ni. Kérdésre azt is egyértelművé tette, 
amíg ő a polgármester, addig sem szál-
loda, sem kollégium nem épül a terü-
leten. Szóba került a parkolás kérdése 
is. Ábel Attila alpolgármester ezzel 

kapcsolatban elmondta, ha folyamato-
san annyi parkolóhelyet alakítanának 
ki, mint amennyire igény van, már alig 
lenne zöldterület a kerületben. Hozzá-
tette: a statisztikák szerint Csepelen 
intenzíven növekszik a kerékpározók 
száma, ezért a beruházás során a kerék-
páros-infrastruktúra fejlesztését fogják 
szem előtt tartani, ahogy ez a strand 
felújítása kapcsán is történt. • LG

ÖNKORMÁNYZATAKTUÁLIS

A csepeli önkormányzat idei első 
képviselő-testületi ülésén – hasonló-
an sok más önkormányzathoz – kerü-
letünkben is döntöttek a tiszteletdíjak 
emeléséről, valamint elbúcsúztatták 
a nyugdíjba vonuló dr. Szeles Gábort, 
aki huszonkét éven át látta el kerüle-
tünkben a jegyzői feladatokat. 

A koronavírus-járvány miatt hosszú 
ideig veszélyhelyzet volt érvényben. 
Ebben az időszakban a kormány a pol-
gármesterekre ruházta át a képvise-
lő-testületi döntéseket, így a helyi kép-
viselők testületi munkája hónapokig 
szünetelt. Borbély Lénárd polgármes-
ter ezért, valamint a járványügyi hely-
zetben megnövekedett kiadások miatt 
döntött úgy, hogy a képviselői honorá-
riumokat 30 százalékkal mérsékli. Ez 
az időszak 2021. április 1-jétől egészen 
év végéig tartott. Az így megtakarított 
pénzt a csepeli óvónők fizetéskiegé-
szítésére költötte az önkormányzat. 
Tavaly év végére ugyanakkor már lát-
szott, hogy Magyarország nemcsak a 
járványt kezeli jól, de annak gazdasá-
gi következményeiből is pozitívan tud 
kijönni. A kormány emiatt jelentős 
minimálbér-emelésről és béremelé-
sekről is döntött, és sok egyéb mellett 
megemelte a polgármesterek 2016 óta 

változatlan fizetését is. Ez utóbbival – 
mivel az alpolgármesterek fizetése a 
polgármesteréhez van kötve – év ele-
jétől megemelkedett a három csepeli 
alpolgármester juttatása is. Az önkor-
mányzat év elejétől szintén jelentősen 
növelte az önkormányzati dolgozók, 
köztisztviselők javadalmazását. 

Nem mindenki támogatta, 
mindenki elfogadta
A tiszteletdíjak csökkentése után kor-
mánypárti és ellenzéki képviselők is 
megkeresték Borbély Lénárd polgár-
mestert azzal, hogy kérjék a juttatások 
visszaállítását. A januári előterjesztés 
szerint az önkormányzat biztonságos és 
takarékos gazdálkodása lehetővé teszi a 
tiszteletdíj emelését. Bár az előterjesz-
tés nem az alpolgármesteri fizetések-
ről szólt – azt a kormány emelte meg 
‒, a napirend tárgyalásakor mégis csak 
ezekről vitáztak a városatyák. Miután 
az előterjesztés lényegi részéről, a tisz-
teletdíjak emeléséről senki nem beszélt, 
a határozatot 11 igen, 5 nem és 1 tar-
tózkodás mellett fogadták el. Borbély 
Lénárd polgármester a szavazás után 
kiosztott egy lemondó nyilatkozatot a 
nemmel szavazó képviselőknek, akik 
közül egyébként volt, aki korábban már 
kérte a tiszteletdíj-emelést. Így az ellen-

zéki politikusoknak lehetőségük volt 
lemondani az általuk elutasított emelés-
ről. Senki nem töltötte ki, és nem adta 
be a lemondó nyilatkozatot, tehát az 
emelést mindenki elfogadta még akkor 
is, ha nemmel szavazott rá. 

Nyugdíjba ment dr. Szeles Gábor
A Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. 
beruházásában a Gubacsi-híd közelé-
ben új vasúti híd épül a Soroksári-Du-
na-ág felett, továbbá egy második 
vágány létesül a Gubacsi-híd és a Cor-
vin-csomópont között. A képviselők 
megszavazták a vasúti pálya kapaci-
tását nagymértékben növelő fejlesztés 
megkezdéséhez szükséges rálépési en-
gedélyt. A testület megválasztotta a 17. 
számú Országgyűlési Egyéni Válasz-
tókerületi Választási Bizottság három 
tagját és két póttagját, akik a szavazás 
után le is tették hivatali esküjüket. 

A testületi ülés végén Borbély Lénárd 
polgármester köszönetet mondott dr. 
Szeles Gábor jegyzőnek a kerületért 
végzett áldozatos munkájáért, aki ja-
nuár végén nyugdíjba vonul. (Interjúnk 
a 10. oldalon olvasható). Február else-
jétől dr. Vincze Anikó eddigi aljegyző 
látja el a jegyzői feladatokat. (Interjúnk 
a 11. oldalon) • Lass

Jelentősen emelték a csepeli 
képviselők tiszteletdíját

A KIMBA visszalép 
a kis-Duna-parti 
kollégium építésétől

Információnk szerint a Kozma 
István Magyar Birkózó Akadémia 
Alapítvány (KIMBA) eláll attól a 
szándékától, hogy a csepeli, Hol-
landi út 10. szám alatti ifjúsági 
táborba sportkollégiumot építsen. 

A csepeli Kis-Duna partjára ter-
vezett kollégium óriási vitát ka-
vart, miután az önkormányzat 
képviselő-testülete a terület el-
adását elutasította, és ezzel meg-
hiúsította az építkezést. 

Az önkormányzat a sportkollégi-
umról szóló testületi döntés után 
közvélemény-kutatást készített, 
amiből kiderült, hogy a csepeliek 
többsége támogatja annak meg-
építését, de nem a Kis-Duna-par-
ton: ezt a helyszínt a csepeliek 
84,4 százaléka elutasította. Hama-
rosan az a szóbeszéd is elterjedt a 
kerületben, hogy a sportkollégium 
csak álca,  az alapítvány valójában 
szállodát akar a part mellett építe-
ni. Ez tovább rontotta a tervek tá-
mogatottságát. A sportkollégium 
azonban egy másik csepeli hely-
színen végül elkészült, és tavaly 
szeptember 1-jétől 87 vidéki fiatal 
sportoló költözhetett be.

Az ifjúsági tábor fejlesztése a 
közeljövőben közösségi terve-
zésben valósulhat meg, az első 
lakossági fórumról olvashatják 
beszámolónkat.  

A lakossági fórum 
itt visszanézhető:

Az ott élők egyértelműen elutasították a magas épületek 
megvalósulását és mindenképp szeretnék használni a területet

fotó: Hajdú Ágnes

Országgyűlési 
választás 2022 
Az országgyűlési választásokra áp-
rilis 3-án kerül sor. Magyarországon 
most először a parlamenti választással 
egyszerre, egy időben népszavazást 
is rendeznek. A közel 7,8 millió, ma-
gyarországi lakhellyel rendelkező vá-
lasztójogosultnak február 11-ig kell 
kézhez kapnia a névjegyzékbe való 
felvételről szóló értesítést. Aki valami 

miatt nem kapja meg az értesítőt, ezt 
a jegyzőnél (a helyi választási irodá-
ban) kérheti. A hivatalos kampány a 
választást megelőző ötvenedik napon, 
azaz február 12-én indul. 

A képviselők választása most is egy-
fordulós lesz, a választópolgárok pe-
dig ezúttal is két szavazattal rendel-
keznek. Egyfelől voksolhatnak arra, 
hogy a saját egyéni választókerületük-
ben kit szeretnének képviselőnek. (Ez 
a 106 körzet.) A másik íven az orszá-

gos pártlistáról a számukra szimpati-
kus pártok, valamint pártformációk 
valamelyikére húzhatják be az x-et. 
Az országos listán 93 országgyűlési 
mandátum sorsa dől el. Az egyéni je-
löltek február 25-én 16 óráig gyűjt-
hetik az ajánlásokat az ajánlóíveken a 
választókerületben, amelyben indulni 
szeretnének. Országos listát kizáró-
lag az a párt állíthat, amelyik legalább 
tizennégy megyében és Budapesten 
legalább 71 egyéni választókerület-
ben önálló jelöltet állított. 
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Ünnepélyesen elhelyezték a Jedlik 
Ányos Gimnázium felújításának és új 
épületszárnya építésének megkez-
dése kapcsán az intézmény alapkö-
vét. Az eseményen részt vett Kásler 
Miklós, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának minisztere, Mager 
Andrea, a nemzeti vagyon kezelé-
sért felelős tárca nélküli miniszter, 
Németh Szilárd országgyűlési kép-
viselő, a Honvédelmi Minisztérium 
államtitkára, Tóth János tankerületi 
igazgató, Bese Benő, a gimnázium 
intézményvezetője. Az ünnepségen 
jelen volt Borbély Lénárd polgár-
mester és Simicskó István, a KDNP 
parlamenti frakcióvezetője, egykori 
jedlikes diák. 

Kásler Miklós egyebek közt arról be-
szélt, hogy példamutató, ami az utóbbi 
években Csepelen történt. Az Orbán-
kormány azért döntött a Jedlik gimná-
zium felújításáról, hogy a jövő nemze-
dékét támogassa és erősítse. A család 
mellett az iskola az, amely a fiatalok 
számára ismereteket, biztonságot nyújt, 
értékeket közvetít. 

Mager Andrea azt hangsúlyozta, hogy 
a Jedlik Ányos Gimnázium felújítását 
teljes egészében a kormány finanszí-
rozza mintegy 20 milliárd forint ér-
tékben. Az új épületet várhatóan 2023 
végén vehetik birtokukba a diákok. 
Nem csak egy megújult gimnáziu-
mot, hanem egy kulturális központot 
hoznak létre. A jelenlegi épület 4800 
négyzetméterrel bővül, tizenegy szak-
tantermet és egy százhatvan férőhe-
lyes színháztermet alakítanak ki, lesz 
benne sportcsarnok, könyvtár, kápol-
na, imaterem. Megépítenek egy 1200 
négyzetméteres aulát is, amely közös-
ségi térként szolgál majd. 

Németh Szilárd, aki egykori jedlikes 
diák, emlékeztetett az iskola bencés 
hagyományaira, amelyet ápolni kell. 
Olyan nagyhírű pedagógusok oktattak 
benne, mint Vermes Miklós fizikata-
nár, akinek szellemisége máig érződik 
az intézményben. Amikor 2016-ban 
felmerült, hogy felújítják a gimnázium 
épületét, Orbán Viktor miniszterelnök 

személyesen támogatta az ötletet. Lét-
rehoztak egy társadalmi egyeztető fó-
rumot, amely véleményezte a beruhá-
zással kapcsolatos kivitelezést. „Nem 
csak az épületet újítjuk fel, hanem az 
iskolát megtöltjük élettel, értékekkel. 
Támogatjuk a természettudományos ok-
tatást és a sportolói tevékenységet. Az 
ország legjobb, legszebb iskoláját hoz-
zuk létre, mert Csepel megérdemli” – 
mondta Németh Szilárd.   

Az alapkőbe időkapszulát helyeztek 
el. Ebben megtalálható az aktuális 
magyar forint forgalmi érmesora, a 
Magyar Nemzet aznapi lapszáma, a 
gimnázium 70. és 75. évfordulójára 
készített évkönyvei, a tantestületről 
készült fotó, továbbá jedlikes nyak-
kendő és sál, az alapítás dokumen-
tumai és egyéb, az iskolához kötődő 
emlékek, valamint a csarnok tervdo-
kumentációja.  • Cs. A. 

Letették a Jedlik Ányos 
Gimnázium alapkövét 

Az alapkőbe 
időkapszulát 
helyeztek el

Az új épületet várhatóan 
2023 végén vehetik 
birtokukba a diákok

Lomtalanítás 
februárban
Az FKF Zrt. tájékoztatása szerint 
Csepelen 2022. február 13-a és 
25-e között lesz lomtalanítás. Az el-
szállítást a kihelyezést követő napon 
végzi az FKF. A lomok kikészítésé-
nek pontos időpontjáról és módjáról 
előzetesen, írásban tájékoztatják a 
lakókat. Újdonság, hogy a lakosság 
megnézheti a lakcímére vonatkozó 

pontos lomkikészí-
tési dátumot a társa-
ság honlapján köz-
zétett lomtalanítási 
térképen is. 

Kizárólag a háztartásban feleslegessé 
vált nagydarabos hulladék (elhaszná-
lódott bútorok, ágybetétek, szőnye-
gek stb.) helyezhető ki. Az FKF kéri a 
lakosokat, hogy a lomot a lakóházuk 
előtti, hulladékgyűjtő járművekkel 
jól megközelíthető közterületre he-

lyezzék ki; ne a parkoló autók mögé 
pakoljanak, mert úgy a társaság jár-
művei nem tudják megközelíteni a 
lomkupacokat (ha lehetséges, a tár-
sasházak jelöljenek ki egy-egy helyet, 
ahová a lakók kihelyezhetik a nagy-
darabos hulladékokat); zöldterületre
ne pakoljanak, óv-
ják a környezetet. 

További részletek 
az www.fkf.hu 
weboldalon. 

Február 15-éig minden érintett meg-
kapja a családi adó-visszatérítést, a 
kormány 610 milliárd forintot fizet 
ki 1,9 millió embernek 
– mondta Varga Mihály 
pénzügyminiszter.

A Magyar Posta Zrt. feb-
ruár 2-ától kézbesítette 
a postára érkező családi 
adó-visszatérítések kifize-
tését országszerte. A ház-
nál történő kézbesítés ma-
ximum 200 ezer forintig 
volt lehetséges, ha valaki 
nagyobb összegű kifize-
tésben részesült, akkor a 
postás egy értesítőt hagyott 
hátra, amelyen szerepel, 
hogy melyik postán tudja 
felvenni az összeget. Varga 

Mihály pénzügyminiszter az szja-visz-
szatérítés postai kézbesítéséről elmond-
ta: több mint 160 ezer családnak közel 

50 milliárd forintot vittek ki a postások 
az elmúlt napokban. Ez azonban csak 
az érintetteknek kis része, hiszen ösz-
szesen 1,4 millió személy kap, kapott 
vissza az szja-ból, többségük azonban 
utalás formájában.

Nem volt még hasonló 
nagyságrendű adóvisz-
szatérítést lehetővé tevő 
kormánydöntés – mutatott 
rá. Ezt a gazdaság jó telje-
sítménye tette lehetővé, a 
magyar gazdaság erőfor-
rásait átcsoportosítva tud-
ták azokat a kifizetéseket, 
beruházási támogatásokat 
teljesíteni, amelyekkel a 
családok járnak jól. A 13. 
havi nyugdíj visszaépítése 
az eredetileg tervezett négy 
évnél gyorsabban teljesül, 
most 2022-ben februárban 
elindulnak az utalások.

Családi adó-visszatérítés

A kormány 610 milliárd forintot 
fizet ki 1,9 millió embernek

fotó: Tóth Beáta

fo
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A február 3-ai Kormányinfón Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget vezető 
miniszter bejelentette: az uniós igazol-
ványokra vonatkozó szabályok miatt 
azt a döntést hozták, hogy a védettségi 
igazolványok május elsejéig maradnak 
két oltással érvényesek, szemben a ko-
rábbi, február 15-ére kitűzött határidő-
vel. Szentkirályi Alexandra közölte, 
hogy a Pfizer koronavírus-gyógysze-

réből, a Paxlovid készítményből ötven-
ezer kezelésnek megfelelő mennyisé-
get szereznek be, de ez a szám később 
emelkedhet. 

A koronavírus elleni tabletták megvál-
toztathatják a járvány terjedését, ehhez 
azonban az kell, hogy megfelelő meny-
nyiséget állítsanak elő ezekből. Az 
amerikai gyógyszerhatóság, majd né-

hány nappal később, december közepén 
az Európai Gyógyszerügynökség is en-
gedélyezte az uniós tagállamoknak, 
hogy vészhelyzetben alkalmazhassák 
a Pfizer koronavírus elleni, szájon át 
szedhető tablettáját, a Paxlovidot. A 
Covid-gyilkos tabletták és orrspray-k 
klinikai vizsgálata már tavaly tavasz-
szal megkezdődött, és azóta több or-
szágban jóvá is hagyták.

Két oltással májusig érvényes az oltási igazolvány
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A tervek szerint 2025-re készülne el 
Csepel-sziget északi részén a Csepeli 
Közpark 36 hektáron, amely méretét 
tekintve a Margit-szigethez hason-
ló. Az utóbbi ötven évben nem épült 
ekkora park Budapesten, amely a fő-
város legnagyobb és legszebb kikap-
csolódási helyszíne lesz. A Csepel 
Park tervezéséről szóló konferenci-
át, amelyet a Budapesti Fejlesztési 
Központ (BFK) hívott életre, Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő nyi-
totta meg. Az eseményen mások 
mellett előadást tartott Fürjes Ba-
lázs, Budapest és az agglomeráció 
fejlesztéséért felelős államtitkár, Vi-
tézy Dávid, a BFK vezérigazgatója és 
Borbély Lénárd polgármester.   

Németh Szilárd elmondta, az elmúlt 
esztendők egyik legkülönlegesebb 
zöldfejlesztésére készülnek a Csepel-
Szigetcsúcson megvalósuló közpark 
létrehozásával. A több mint 300 ezer 
négyzetméter új parkfelület létrejöt-
tével Csepel összes zöldterülete több 
mint másfélszeresére növekszik majd, 
ezzel jelentősen javítják a csepeliek és 
a budapestiek életminőségét. 

Pihenőhely, élménypont
Fürjes Balázs azt emelte ki, hogy a ter-
vezésnél három fő szempontot vettek 
figyelembe: a terület legyen igazi zöld, 
családi park; elültetnek ezer új fát, ame-

lyek értelemszerűen nyolc-tíz év múlva 
lesznek akkorák, hogy kellő lombot ad-
janak; lesz itt pihenőhely, élménypont, 
látogatóközpont, játszóterek, sportolás-
ra alkalmas eszközök. Összességében 
egy olyan találkozási hely jön létre, 
ahová szívesen járnak majd a fiatalok és 
idősek. Elkezdik a Ráckevei-Duna-ág 
környezetének megújítását is. Vitézy 
Dávid megemlítette, hogy a területen 
szeretnének emléket állítani az egyko-
ri repülőtérnek. Folyik a csepeli HÉV 
nyomvonalának tervezése: Csepelen az 
Erdősor utcáig hosszabbítanák meg a 
vonalat, Pest felé pedig a föld alá viszik 

a vágányokat; a Vágóhídnál találkozna 
a ráckevei HÉV-vel. 

Park a családoknak
Borbély Lénárd köszönetet mondott a 
kormánynak, valamint a projekt támo-
gatóinak és tervezőinek a Csepeli Köz-
park megvalósításáért. Az elmúlt tíz 
évben a kormány és a főváros vezetése 
összefogásának köszönhetően Csepel 
mára jobb, kedvezőbb lakhellyé vált, 
mint 2010 előtt. Budapest történe-tében 
nagy korszakként említhetjük a 2010 
utáni időszakot, amikor Csepel is fejlő-
désnek indult. Előtte elhanyagolt, lesaj-

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Szebb lesz, mint a Margitsziget 

Csepeli Közpark

nált területként bántak vele, noha a főváros aranytartaléka a 
kerület északi része. A választók visszaigazolták Csepel fejlő-
désének elismerését, amikor a legutóbbi választásokon újra a 
jelenlegi vezetésnek adtak bizalmat. A polgármester üdvözöl-
te, hogy a mostani projekt terveibe bevonták a csepelieket is, 
akiknek az érdekében készül a közpark. A Csepeli Közpark 
megépítése gyermekbarát és családbarát, s Csepel vezetése 
is hasonló elképzelések szerint valósította meg a fejlesztése-
ket az eltelt évtizedben. Példaként említhető a Kis-Duna-part 
kialakítása, amelyet nem építettek be, hanem felújították a 
napközis tábort és létrehozták a közkedvelt Kolonics sétányt. 
Most a Hollandi úton található ifjúsági tábort újítják fel, ahol 
sport-, rekreációs célú területet hoznak létre a lakók vélemé-
nyének figyelembevételével. „Köszönet a kormánynak, hogy 
az összefogás jegyében ebben is támogatja a csepelieket” – 
mondta Borbély Lénárd. • Cs. A. 

Németh Szilárd nyitotta 
meg a konferenciát

Borbély 
Lénárd

A több mint háromhektárnyi új parkfelület 
létrejöttével Csepel összes zöldterülete  
több mint másfélszeresére növekszik

CSEPEL
TRIKOLÓRBAN

2022
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
a magyar zászló és címer napja alkalmából 

rajzpályázatot hirdet csepeli óvodás, 
alsó- és felső tagozat gyerekek számára 

Csepel Trikolórban címmel.

Ügyesen rajzolsz? Jól bánsz az ecsettel? 
Szívesen megmutatnád alkotásodat 

a nagyvilágnak? Ha IGEN, akkor nincs 
más dolgod, mint pályázatunkon elindulni!

Küldj egy bármilyen rajztechnikával elkészített 
alkotást nekünk, aminek a témája Csepelhez, 

illetve a magyar zászlóhoz és címerhez 
kapcsolódik. A legjobb alkotásokat 

az önkormányzat hirdetőfelületein tesszük közzé, 
ahol Csepel-szerte mindenki megcsodálhatja!

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

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

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

A tárgyba írjátok be: Csepel trikolórban

A pályázat leadási határideje 2022. február 28.
Mutasd meg, mire vagy képes!

RAJZPÁLYÁZAT

Animáció 
a Csepel 
Parkról

fotó: H
ajdú Á

gnes
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Február elsejétől dr. Vincze 
Anikó vette át a nyugdíjba 
vonuló dr. Szeles Gábortól 
kerületünk jegyzői feladatát. 
Dr. Vincze Anikóval, Csepel 
új jegyzőjével beszélgettünk. 

Dr. Vincze Anikó Kecske-
méten született, és 2007-ben 
végzett a Szegedi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Karán. A diploma 
megszerzése után visszatért 
szülővárosába, ahol előbb a 
Bács-Kiskun Megyei Köz-
igazgatási Hivatalnál, majd 
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság Dél-alföldi Regioná-
lis Felügyelőségén dolgozott 
jogi osztályvezetőként. „Min-
dig is a humán tárgyak álltak 
hozzám közel, leginkább a tör-
ténelem. Szerettem olvasni is, 
ez is szerepet játszott abban, 
hogy a jogi pályát választot-
tam. Még az utolsó államvizs-
gám előtt egy véletlen folytán 
értesültem arról, hogy a Fo-
gyasztóvédelmi Felügyelőség 
kecskeméti hivatala pályakez-
dő jogászt keres. Megpályáz-
tam az állást, felvettek és ezzel 
gyakorlatilag el is dőlt, hogy a 
közigazgatási jog lesz a hiva-
tásom. Nem bántam meg akkori dönté-
semet, mert szeretek a közigazgatásban 
dolgozni. Úgy érzem, ezen a pályán 
megtaláltam a helyemet” – mondja 
Dr. Vincze Anikó, aki 2011-ben került 
Budapestre, amikor a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság hatósági és 
jogi főosztályvezetője lett. 

2014 novemberében nevezték ki Cse-
pel aljegyzőjének. Amikor a feladatáról 
kérdezzük, elmondja, hogy az aljegyző 
a jegyző helyetteseként is eljár, és mivel 
dr. Szeles Gábor sok feladatot rendelt a 
közvetlen irányítása alá, így a több mint 
hatéves aljegyzősége során gyakorlati-
lag minden olyan feladattal találkozott, 

amelyek most jegyzőként várnak rá. A 
jegyzői munka szerinte folyamatos ki-
hívást jelent és állandó felkészültséget 
igényel. „A jogszabályi változások rend-
szeres figyelemmel kísérésével az ügyfe-
lek érdekeit szem előtt tartva kell ellátni 
a különböző hatósági ügyeket. A hivatal 
az önkormányzat munkaszervezete, így 
a jegyző emellett az önkormányzati köz-
feladatok ellátásában is tevékenyen részt 
vesz. Kevesen tudják, hogy a tipikus ha-
tósági feladatok mellett a jegyző és a hi-
vatal munkatársai a kerületi felújítások-
ban is közreműködnek, büszke vagyok 
arra, hogy jogi és szakmai támogatá-
sunkkal segíthetjük azokat a projekteket, 
amelyek újjávarázsolták kerületünket” 

– emeli ki a legfontosabb jegy-
zői teendőket. 

Szerinte egy jegyzőnek nagy 
szakmai és jogi tudással, va-
lamint jó problémamegoldó 
készséggel kell rendelkeznie, 
továbbá fontos, hogy tudjon 
csapatban dolgozni, hiszen 
mindenkor támaszkodnia kell 
kollégái munkájára is. Mikor 
elődje örökségéről kérdezzük, 
úgy felel, nehéz lesz dr. Szeles 
Gábort pótolni. Szerinte leg-
jobban az a tudása és szakmai 
tapasztalata fog hiányozni, 
amelyet a hivatalban eltöltött 
29 éve alatt felhalmozott. „A 
jó memóriájának köszönhe-
tően a legrégebbi ügyekre is 
vissza tudott emlékezni és a 
problémák megoldását min-
dig a végtelen higgadtság jel-
lemezte. Ez utóbbi az, amiben 
szeretnék hozzá hasonlítani” 
– jegyzi meg. 

Összességében elégedett a 
hivatal működésével, azon-
ban hozzáteszi, sosem szabad 
teljesen elégedettnek lenni, 
mindig törekedni kell a fej-
lődésre. A közeljövő legfon-
tosabb feladatának a 2022-es 

országgyűlési választás és a népsza-
vazás lebonyolítását tartja. Kérdé-
sünkre, miszerint milyen változások 
várhatóak, azt feli, a közigazgatásról 
kialakult közgondolkodáson is szeret-
ne változtatni. „Azt szeretném elérni, 
hogy a csepeliek számára nyilvánvaló 
legyen, minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy a hivatal hatékonyan, mindenki 
megelégedésére működjön.” Anikónak 
másfél éve született kislánya, a gyedről 
tavaly decemberben tért vissza. Ahogy 
fogalmaz, külön kihívás lesz számára 
a jegyzőséget összeegyeztetni az édes-
anyai szereppel, de izgatottan és nagy 
tettvággyal várja a rá váró feladatokat. 
• Lass Gábor

INTERJÚ

Saját kérésére január 31-éig látta el 
a jegyzői feladatokat dr. Szeles Gá-
bor, aki huszonkét éven át volt Csepel 
jegyzője. Vele beszélgettünk. 
 
Húszévesen – két év sorkatonai szolgá-
lat után – kezdett első munkahelyén, a 
Lampart Zománcipari Műveknél dol-
gozni.  1983-ban került a X. kerületi 
tanácshoz. Eleinte lakásügyi előadó-
ként, majd 1991-től már a lakásügyi 
Iroda vezetőjeként dolgozott, és mel-
lette esti tagozaton 1992-ben diplomá-
zott az ELTE jogász szakán. „1993 
májusában egy ismerősöm invitálására 
jöttem a csepeli önkormányzathoz, ahol 
a jegyzői és az igazgatási iroda vezető-
je lettem. Számomra Csepel akkor még 
eléggé ismeretlen volt, korábban csak 
udvarolni jártam a kerületbe. Emlékeze-
tes időszakban érkeztem ide, mert akko-
riban szeretett volna Csepel önállósulni. 
Tartottak is ez ügyben egy helyi nép-
szavazást, amin a többség úgy döntött, 
hogy Csepel ne váljon le a fővárostól” 
– emlékszik vissza első csepeli éveire. 
Utólag úgy látja, jobb döntés lett volna 
talán, ha Csepel akkor az elszakadás 
mellett dönt, mert sajnálatosnak tartja, 
hogy a véleménynyilvánítást követően 
a fővárosi vezetés perifériaként kezelte 

Csepelt. Szerinte az egyet-
len kivétel ez alól a Tarlós 
István vezette Fővárosi 
Önkormányzat volt.

„Csepel-szigetnek kiváló 
adottságai vannak. Nagy 
bánatomra még nem való-
sult meg, hogy a sziget ön-
kormányzatai, lakói vagy 
gazdasági társaságai ösz-
szefogtak volna egy közös 
cél érdekében” – mondja. 
A lehetséges összefogás-
ra példaként hozta fel a 
kis-Duna-parti sétányt, 
amelyet szerinte nemcsak 
a XXI. kerületben, hanem 
az egész Csepel-szigeten 
úgy kellett volna folytatni 
az érintett önkormányzatoknak, ahogy 
az itt megvalósult. 

1995-ben választották meg aljegyző-
nek, majd 2000-ben nevezték ki jegy-
zőnek. Politikamentes jegyzőségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 
2000-től 2010-ig előbb a baloldali, majd 
2010-től 2022-ig a jobboldali vezetésű 
önkormányzatokban látta el a törvé-
nyességi felügyeletet. Mint mondja, po-

litikával soha nem foglalkozott, mindig 
a szakmai szempontokat tartotta szem 
előtt. Jegyzősége egyik legnagyobb ki-
hívásának tartja, hogy sikerült a sem-
miből létrehozni a csepeli okmány-
irodát, ezért is fájlalta nagyon, amikor 
a többéves munkával kialakított, haté-
konyan működő szervezetet végül át-
vette a kormányhivatal. 

Mivel Szeles Gábor nem Csepelen él, 
így munkába jövet naponta több ke-
rületen át visz az útja. Azt mondja, 
egyik kerületben sem tapasztal olyan 
mértékű fejlődést, mint Csepelen. „A 
kerület sokáig egy túlnyomóan csator-
názatlan, szilárd útburkolatok nélküli 
kerület volt. Ezek a problémák Csepel 
nagy részén már megszűntek, a felújítá-
sok után a csatornázatlan földút melletti 
ingatlanok értéke harminc százalékkal 
nőtt” – emeli ki.  Kérdésünkre, misze-
rint várja-e már a jól megérdemelt pihe-
nést, így válaszol: „Fájó szívvel ugyan, 
de tudomásul kell vennem, hogy a világ 
elment mellettem, az elektronikus ügy-
intézés már nem az én világom. Jöjjenek 
csak a fiatalok” – mondja, majd hozzá-
teszi: már nagyon várja, hogy lánya-
ival és unokáival több időt tölthessen  
együtt. • Lass Gábor

INTERJÚ

Búcsú huszonkét év után Törekedni kell a fejlődésre

Dr. Szeles Gábor

A januári testületi ülés végén Borbély Lénárd 
polgármester köszönetet mondott dr. Szeles Gábor 
jegyzőnek a kerületért végzett áldozatos munkájáért

Dr. Vincze Anikó a kerület új jegyzője

fotó: Tóth B
eáta
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Klímavédelmi tanulmányi versenyt 
rendeztek február 2-án a Királyerdei 
Művelődési Házban. A versenyen a cse-
peli általános iskolák felső tagozatosai 
indulhattak. A kétfordulós vetélkedő 
első körében a diákok egy online teszt-
sort töltettek ki egyénileg, az iskolai 
tanóra keretében. A második fordulóba 
a teszten legjobban teljesítők jutottak 
tovább, itt már ötfős csapatokat alkot-
va képviselték az iskolákat. A járvány 
erősen befolyásolta az induló csapatok 
számát, az interaktív vetélkedőn végül 
hét iskola mérhette össze tudását. A fel-
adatokat elismert szakmai zsűri bírálta 
el, a legtöbb pontot összegyűjtő csapat 
nyerte a vetélkedőt. Az eredményhirde-
tés előtt Morovik Attila alpolgármester 
köszöntőjében kiemelte: „25 évvel ez-
előtt még senki sem sejtette, mennyire 
tudatos életmódot kell majd folytatnunk, 
hogy a klímaváltozással járó környezeti 
károkat csökkentsük. Ez a megmérette-
tés is arról szól, hogy az itt elsajátított 
tudást, ismereteket a résztvevők a min-
dennapokban is alkalmazzák, és átadják 
a környezetüknek, a családnak, bará-
toknak, osztálytársaknak.”

Díjak, dobogósok
A csepeli önkormányzat mellett a Kul-
tik Mozihálózat, a Mahart Magyar 
Hajózási Zrt, a Mol Nyrt. Logisztika 
csepeli telepe, a Papírvár Irodaszer 

Kft., az Aldi Magyarország Élelmiszer 
Bt. és a Kifli Művek is értékes aján-
dékokat ajánlottak fel a nyerteseknek, 
illetve a résztvevőknek. Első helyezést 
ért el az Arany János Általános Iskola 
Arany Szalamandra csapata. Második 
lett a Szárcsa Általános Iskola Szárcsa-
jok csapata, a dobogó harmadik he-
lyén pedig az Eötvös József Általános 
Iskola Zöld Forrás csapata végzett.

A nyertes csapat
Az első helyezést elért Arany Szala-
mandra csapat tagjai: Nagy Tímea Fló-
ra 6. a, Polgár Izabella Adél 5. b, Lévai 
Márk Péter 8. a, Kozma Gergő Norbert 
8. a, Nagy Levente Zsolt 8. a.

A verseny után a gyere-
kek elmondták, szívesen 
csatlakoztak a csapathoz 
és szerepeltek a vetélke-
dőn. „A kérdések legtöbb-
je nem volt nehéz, csak jól 
kellett bánnunk az idővel, 
próbáltuk megbeszélni és 
felosztani egymás között 
a feladatokat. A kérdések 
változatosak voltak, a föld-
rajzi kvíz mellett például 
bevásárlólistát kellett írni, 
az energiaforrásokkal jól 
gazdálkodva berendezni 
egy házat, vagy a használt 

sütőolajjal kapcsolatos teendőkre vála-
szolni. Nagyon örülünk, hogy megnyer-
tük a versenyt, bár a megoldásokat látva 
úgy éreztük, jobban is sikerülhettek vol-
na a feladatok. Számunkra a szelektív 
hulladékgyűjtés, az energiatakarékos 
életmód már a mindennapok része. So-
kan csak most kezdenek ráébredni és 
belátni, hogy mennyire fontos a klíma-
védelem.” A nyertes csapat felkészítője, 
Fehér Csilla biológia, környezettan, ké-
mia szakos tanár volt. A versenyről kér-
dezve kiemelte, a klímavédelem átszövi 
a természettudományos tananyagot, a 
gyerekekkel folyamatosan beszélnek 
róla, a tanórákon sokat foglalkoznak 
vele. „Környezettan tanárként igyek-
szem e témakört még inkább középpont-
ba állítani, körbejárni. A feladatok na-
gyon változatosak és összetettek voltak, 
több területet is felöleltek. Talán a gyere-
keknek kicsit nehezebb dolguk volt, hisz 
nem lehetett a megszokott módon készül-
ni erre a versenyre, a feladatok inkább 
a klímavédelemmel kapcsolatos szemlé-
letet mérték fel, nem annyira a lexikális 
tudást. Számomra is jó élmény volt a 
verseny. Már az első forduló is nagyon 
tetszett, mert elgondolkodtató, sokszínű 
feladatok, kérdések voltak. Remélem, a 
tesztsor elérhető, letölthető lesz majd, 
mert a későbbiekben is hasznos segítség 
lehet az oktatásban.” • PE

A program a KEHOP-1.2.1-18-2018-00037 
„Klímastratégia kidolgozása és klímatudatos-
ságot erősítő szemléletformálás Csepelen” 
elnevezésű projekt keretében valósult meg. 
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Mindennapi klímavédelem

Az Arany János Általános Iskola nyertes csapata

Morovik Attila 
alpolgármester 
adta át a díjakat

A csepeli önkormányzat minden 
évben nyilvánosságra hozza a pol-
gármester, alpolgármesterek, ön-
kormányzati képviselők vagyonnyilat-
kozatait. Ahogy a kormánytagoknak, 
nekik is január 31-ig kellett nyilatkoz-
niuk az előző évi jövedelmi helyzetük-
ről. A bevallások megérkeztek, ezek-
ből szemezgettünk.

A kerület vezetése a 2010-es önkor-
mányzati választások óta minden évben 
közzéteszi a csepeli városatyák vagyon-
bevallásait, amelyek akár visszamenőleg 
is megtekinthetők a csepel.hu oldalon. 
(A 2010 előtti vagyonnyilatkozatokat 
jogszerűen, utólag már nem lehet meg-
tekinteni.) A képviselők szegényedése 
vagy éppen vagyonosodása így minden-
ki számára nyomon követhetővé vált.

Csepel polgármestere egy 714 négy-
zetméteres telken álló 186 négyzetmé-
teres lakóház tulajdonosa lett a felesé-
gével felerészben. A házat építették, 
korábbi ingatlanukat pedig eladták. A 
polgármesternek továbbra is megvan a 
2015-ben öröklés útján szerzett Suzuki 
Swiftje. Mindenkori juttatásait a tör-
vény írja elő.

Ábel Attila alpolgármester egynegyed 
részben tulajdonosa egy 78 négyzet-
méteres lakóingatlannak, továbbá Szol-
nokon szintén ugyanekkora részben 
egy öröklés útján szerzett ingatlannak. 
Ezen kívül még mindig megvan a To-
yota Aygo gépkocsi, aminek felrészben 
tulajdonosa. Értékpapírban közel 6 mil-
lió forintot, nyugdíj előtakarékosság ke-
retében pedig mintegy 2 millió forintot 
tart, körülbelül egymilliós, pénzintézet-
tel szembeni tartozással. Alpolgármes-
teri juttatásait a törvény szabályozza.

Morovik Attila alpolgármester jövedel-
mi helyzete nem változott a tavalyihoz 
képest. Továbbra is felerészben tulaj-
donosa egy 83 négyzetméteres háznak. 
Állampapírban 6 milliós megtakarítás-
sal, CIB tőkevédett alapban pedig több 
mint 2 millió forinttal rendelkezik. 

Pákozdi József alpolgármesternek van 
Csepelen egy 45 négyzetméteres üz-
lethelyisége, egy szigetszentmiklósi 
zártkertes ingatlana, Szigethalmon egy 
üdülője, illetve egy közel 20 éves Nis-
san gépkocsija. Rendelkezik ezeken kí-
vül mintegy 3 millió forint készpénzzel. 
Az alpolgármesternek mintegy másfél 
millió forintos pénzintézettel szembeni 
számlakövetelése van és másoknak is 
tartozik 10 millió forinttal.

A fideszes képviselők közül a Fi-
desz-KDNP frakcióvezetője, Bercsik 
Károly továbbra is egy 53 négyzetmé-
teres csepeli lakás tulajdonosa, illetve 
Magyar Állampapír Pluszban több mint 
5 millió forint megtakarítása van. Pénz-
intézettel szembeni tartozása eléri a 15 
millió forintot. Szintén a kevésbé tehe-
tős kormánypárti képviselők közé tarto-
zik a néhány zárt kertes ingatlannal és 
egy Ford Fiestával rendelkező Czibulyá-
né Szonday Szilvia és Makray Barbara, 
akinek Dunaharasztiban van ingatla-
na és egy 14 éves Suzuki Swift-je. Sőt, 
utóbbi képviselőnek hitele is van, ennek 
összege eléri a 24 millió forintot. 

Balogh Ernő fideszes képviselő ugyan-
akkor 2021-ben vásárolt egy Lámpás 
utcai 550 négyzetméteres ingatlant, és 
felerészben tulajdonosa lett egy Raké-
ta utcai ingatlannak is. 11 éves Nissan 
gépkocsija továbbra is megvan. Tarto-
zásainak összege meghaladja az 5 mil-
lió forintot.

Cégtulajdonos ellenzékiek
Továbbra is a DK-ban politizáló Hor-
váth Gyula az egyik leggazdagabb cse-
peli képviselő. Ő felerészben tulajdo-
nosa egy 166 négyzetméteres családi 
háznak. Emellett érdekeltsége van még 
két 52 négyzetméteres csepeli társas-
házi lakásban. Tartozása nincs, van vi-
szont egy 1 éves Toyota CH R típusú 
gépkocsija, 10 milliós életbiztosítása és 
további 1 millió forintos megtakarítá-
sa. Érdekesség még, hogy a Budapest 
Nagybani Piac Felügyelőbizottsági tag-
jaként havi 241 ezer forintot vesz fel.

A vagyonnyilatkozatok szerint vállal-
kozásokban erősek a baloldali politi-
kusok. Itt említenénk meg az MSZP-s 
Losonci Róbertet, aki 80 százalékban 
a V-tel Kft. tulajdonosa. Ő egyébként a 
Csepel FC Kft.-nek nemcsak kisrészbe-
ni tulajdonosa, hanem technikai mun-
katársa havi bruttó 200 ezer forintos 
jövedelemmel.

Takács Krisztián MSZP-s képviselő egy 
425 négyzetméteren álló 100 négyzetmé-
teres lakóház felerészbeni tulajdonosa és 
van még egy 23 éves Suzuki Swift gép-
kocsija is. Pénzintézettel szemben mint-
egy 9 milliós tartozással rendelkezik. 
A Csepel FC-nél szakmai vezetőként 
333 000 forintot kap, ennek a vállalko-
zásnak 40 százalékban a tulajdonosa is.

A vagyonbevallása szerint nyugdíjas 
Csaba Péter Alajos ugyancsak felerész-
ben birtokol egy céget, amely a neve 
szerint energetikával foglalkozik. Más 
jövedelme nincs, van viszont 4 milli-
ós tartozása. A gimnáziumi tanárként 
dolgozó momentumos Dukán András-
nál szintén találunk vállalkozásokat. 
Saját vagy bérelt ingatlannal nem ren-
delkezik, a nagymamája lakásában él. 
Az önkormányzattól kapott tiszteletdí-
jának 10 százalékát saját pártjának, a 
Momentumnak utalja.

Kovács Dávid Attila korábban jobbikos, 
jelenleg független képviselő 2018 óta 
egy 68 négyzetméteres üllői lakóház 
fele részbeni tulajdonosa, ezen kívül 
egy 2019-ben vásárolt Citroen C5-ös 
használ közlekedésre. A politikusnak 
van egy 2,4 milliós lakástakarék meg-
takarítása is. Hétmilliós lakáshitelük 
törlesztéséhez ugyanakkor jól jön, hogy 
a csepeli képviselőségért járó tisztelet-
díj mellett a Magyar Országgyűlésben 
személyi asszisztensként kap bruttó 
570 ezer forintos fizetést. • TK

Nyilvánosak a vagyonnyilatkozatok

A nyilatkozatok 
itt nézhetők meg:

fotó: Tóth B
eáta
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Tizenkét év után született másod-
fokú bírósági döntés a csepeli la-
kásmutyi néven elhíresült bűncse-
lekmény-sorozatban. Szenteczky 
Jánost, az MSZP korábbi elnökét, a 
Csepeli Vagyonkezelő egykori veze-
tőjét a bíróság folytatólagosan elkö-
vetett hűtlen kezelés miatt ítélte el. 

A csepeli lakásmutyi során rászorulók 
helyett kivételezett emberek, közöttük 
Cs. Mihály akkori rendőrkapitány kap-
tak titokban és törvénytelenül szociális 
bérlakásokat. Ezeket a lakásokat törvé-
nyesen kizárólag rászorulóknak, és ki-

zárólag lakáspályázaton lehetett volna 
kiutalni. A szociális lakásokat közpénz-
ből felújították, mielőtt a bérleti jogot át-
adták a kivételezetteknek. Ám nemcsak 
méregdrágán dolgoztak a kivitelezők, 
hanem rengeteg dolgot munkavégzés 
nélkül számláztak le. A felújított szociá-
lis lakásokat a lakásmutyiban érintettek 
fél évvel a bérleti jogviszony megszer-
zése után a piaci ár egyharmadáért ve-
hették meg. Megvették, majd azonnal el 
is adták azokat, immáron a piaci árnak 
megfelelő összegért. Ők így pillanatok 
alatt megháromszorozták a pénzüket. 
Az önkormányzat viszont – és a csepeli 
adófizetők – minden egyes lakáson sok 
millió forintot, a szociálisan rászorulók 
pedig még többet, a normális élet lehető-
ségét veszítették el.

A csepeli önkormányzat tizenkét éven 
keresztül mindent megtett az igazság-
szolgáltatásért, az MSZP korábbi ve-
zetői pedig ezalatt mindent megtettek 
azért, hogy a pert a végtelenségig elhúz-
zák. Már a nyomozás sem indult el idő-
ben: amíg a Gyurcsány-kormány le nem 
köszönt, semmi nem történt a feljelentés 
ügyében. Később előfordult, hogy kü-
lönválasztották, majd ismét egybevon-
ták a különböző bűncselekményeket, az 
igazságügyi szakértők munkáját szintén 
több alkalommal kellett megismételni, 
miközben a gyanúsítottak is igyekeztek 
lassítani a bírósági eljárást. Így történ-
hetett, hogy tizenkét év után még csak 

másodfokon hoztak ítéletet a perben, 
melyben első fokon felmentették Szen-
teczky Jánost és vádlott társait.

Rágalmazás, hűtlen kezelés
A csepeli baloldali politikusok közül 
többeket marasztaltak el becsületsértés 
miatt, de a Büntető törvénykönyv sok 
más fejezetét is kimerítették. Korábban 
aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt, 
felbujtóként elkövetett rágalmazás miatt 
ítélték el jogerősen Szenteczky Jánost, a 
csepeli MSZP volt elnökét. Az MSZP-s 
Takács Krisztiánt a becsületsértés mel-
lett magánokirat-hamisítás és hűtlen 
kezelés miatt is jogerősen elítélték. A 
politikus – aki most az MSZP-frakció 
vezetője Csepelen – korábban azzal 
is címlapra került, hogy egyik becsü-
letsértési pere után nem fizetett idő-
ben, és végrehajtást indítottak ellene.  
Bangóné Borbély Ildikóról, a csepeli 
MSZP vezetőjéről az derült ki a közel-
múltban, hogy egyetemi végzettséget és 
diplomát hamisított magának. Horváth 
Gyulát, a csepeli DK frakcióvezetőjét 
pedig szintén néhány évvel ezelőtt ítél-
ték el folytatólagosan elkövetett rágal-
mazás és folytatólagosan elkövetett be-
csületsértés vétsége miatt.

A csepeli baloldali politikusok között 
azonban a leghírhedtebb Deme Gábor: 
őt kettős emberölés miatt ítélték életfo-
gytiglani börtönre. A csepeli baloldal 
ezt a bűncselekmény-cunamit bő egy 
évtized leforgása alatt érte el, és tucat-
nyi hűtlen kezelés miatt indított per tart 
még most is. • TK
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Bíróság: Szenteczky bűnös
A középiskolai felvételizők már túl 
vannak a január 22-én megírt közpon-
ti írásbeli felvételi nehezén. Az elért 
eredményekről február 7-éig értesí-
tették a tanulókat. Csepelen közel hét-
százan folytatják tanulmányaikat. 

Az általános iskolák február 18-áig, a 
középiskolákba jelentkezés határide-
jéig továbbíthatják tanulóik jelentke-
zéshez szükséges dokumentumait. A 
szóbeli meghallgatások február 22-étől 
március 11-éig tartanak. A középisko-
lák március 16-áig nyilvánosan köz-
lik a jelentkezők ideiglenes felvételi 

jegyzékét, amely még nem a végleges 
rangsor. A felvételről vagy elutasításról 
szóló értesítőt április 29-éig küldik ki. 

Könnyű? Nehéz?
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása sze-
rint idén 73 ezer nyolcadikos vizsgá-
zott matematikából és magyarból a 
központi középiskolai felvételin. Arról 
minden évben megoszlanak a vélemé-
nyek, hogy könnyű vagy nehéz volt-e 
a középiskolás felvételi. A megkérde-
zett kerületi tanulók zömében most is 
a matematika feladatsorokat találták 
nehezebbnek. Réka a vendéglátás terü-

lete iránt érdeklődik. „Tavaly októbertől 
felvételi előkészítőre jártam, és a szüle-
im magántanárt is fogadtak mellém. Az 
általános iskolába szervezett nulladik 
előkészítő órákra nem jártam be, inkább 
a magánórákon oldottam meg az előző 
évek felvételi feladatait. Nekem az iskol-
aválasztásnál az is fontos szempont volt, 
hogy megismerjem a leendő iskolám 
épületét kívül-belül, ezért szüleimmel kü-
lön ellátogattunk több intézménybe. Úgy 
érzem, elég stresszes a továbbtanulás, 
sokat várnak tőlünk és nagyon magas a 
mérce” – mondta el lapunknak a nyol-
cadikos tanuló. • Antal Zsuzsa

Középiskolai felvételi: fontos időpontok

Szenteczky János

Pályázat fiataloknak
Csepel önkormányzata és a Dél-pesti 
Tankerületi Központ támogatásával 
a Csepeli Fasang Árpád Alapfokú 
Művészeti Iskola SZÍN-PAD-KÉP 
Tagintézménye és a Nagy Imre Ál-
talános Iskola 2022-ben meghirdeti 
a Csepel-sziget Ifjú Tehetségei XXI. 
regionális képző- és iparművészeti 
pályázatát. Fővédnök Borbély Lé-
nárd, Csepel polgármestere.

A pályázat témái: Konstrukciók 
dekonstrukciók. Történetek, me-
sék, érzések, gondolatok, hangulatok 
absztrakt feldolgozása, megjelenítése 
vizuális alkotásként síkban, térben, 
mozgóképben. Az alkotások készül-
hetnek színes technikával, grafikai 
eszközökkel, lehetnek montázsok, 
fotók, fotósorozatok, filmek, installá-
ciók, plasztikák, számítógépes grafi-
kák és infografikák is, műfaj, méret és 
technikai megkötés nélkül.

Szabadon választott. Technikai és 
méretbeli megkötés nélkül várjuk 
szabadon választott témában a képző- 
és iparművészeti alkotásokat.

Az alkotások beérkezési határideje: 
2022. március 11. Eredményhirdetés, 
kiállításmegnyitó: 2022. április 27-e, 
15 óra. További információk: 06-
1/278-2782; szinpadkepami@gmail.
com, szin-pad-kep-ami.webnode.hu, 
facebook.com/csepeliami

Tavaly november végétől elkezdődtek 
a kosárlabda országos bajnokságok, 
amelyek májusig tartanak, de a jár-
ványhelyzet rendre közbeszól a mér-
kőzések megrendezésébe. A megbete-
gedések miatt pótolni kell az elmaradt 
meccseket, emiatt olykor két-három 
naponta pályára lépnek a játékosok – 
mondta érdeklődésünkre Szabó Róbert 
szakosztályvezető. A csepeli felnőtt és 
utánpótláskorú kosárlabdázók újra a 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola tor-
nacsarnokában tartják edzéseiket és 
hazai meccseiket.  

A felnőtt férfiak és nők, valamint az 
U18 fiúk és lányok PSK Csepel néven 
szerepelnek a bajnokságban. Pénzügyi 
gondok miatt jelenleg a regionális baj-
nokságban játszanak, amelyben buda-
pesti és Pest megyei csapatok csapnak 

össze. A felnőtt férfiak az ötödik, a 
nők a hatodik helyen állnak. Az U18-
as fiúk a tabella második, a lányok a 
negyedik helyen várják a következő 
fordulót. Az U18-as fiúknál nagy átala-
kulások történtek. A játékosok ősz óta 
csak védettségi igazolvánnyal edzhet-
nek és versenyezhetnek, ennek követ-
keztében jó páran lemorzsolódtak. Az 
U12, U14 és U16 utánpótláskorú csapa-
tok Budapest Csepel néven játszanak. 
Az U14-es korosztályú fiú együttes az 
országos bajnokság középső régiójában 
szerepel, s az eddigi nyolc mérkőzé-
séből mind a nyolcat megnyerte. Az 
U16-os fiúk szintén a középső régióban 

mérettetik meg magukat, és eddig ve-
retlenek. A 14 éves Kaltenecker Eszter 
az egyik legtehetségesebb csepeli játé-
kos, akit már elcsábították volna más 
csapatokba. A játékos azonban maradt 
Csepelen, és az U18-as korosztályban 
játszik, mert a szabályok erre lehetősé-
get adnak.  

Szabó Róbert elmondta, hogy egye-
sületükben elsősorban utánpótláskorú 
sportolókkal foglalkoznak, és várják az 
érdeklődőket a kosárlabda szakosz-
tályukba. Jelentkezni a szakosztály 
Facebook-oldalán vagy a csepelkosar-
labda@gmail.com címen lehet. • cs. a.  

Újra a Kazinczy iskolában 
játszanak a csepeli kosarasok
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Befejeződött a Csepeli Kajak-Kenu 
Telep fejlesztésének I. üteme, mely-
ben 60 millió forintot meghaladó ér-
tékben került sor felújításokra, fej-
lesztésekre. Mint ismeretes, csepeli 
tulajdonban alakulhat újjá az ország 
egyik legeredményesebb klubja, a 
Csepel Sport Club, miután a csepeli 
Kozma István Magyar Birkózó Akadé-
mia Alapítvány (KIMBA) 2020 végén 
visszavásárolta a Csepel Sport Club 
Alapítványt az Indotek Grouptól.

A tulajdonosváltást követően a Csepel 
Sport Club Alapítvány megkezdte a 
Hollandi úti Kajak-Kenu Vízitelep fej-
lesztését is, és az ott folyó sportélet tá-
mogatását. A Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetségen keresztül a magyar kormány 
38 millió forintos támogatást nyújtott a 
terület tulajdonosának, a Csepel Sport 
Club Alapítványnak, mely saját for-
rásból további 24 millió forintot biz-
tosított a sporttelep korszerűsítésére. 
Az avató eseményen Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő, a KIMBA 
alapítója és Schmidt Gábor, a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség elnö-
ke Süle Lászlóval, a Csepel Sport 
Club Alapítvány kuratóriumának 
elnökével és Galambos Dániellel, 
a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület 
edzőjével közösen adták át a felújí-
tott létesítményeket és eszközöket.

Tanmedence, megújult épületek
A Hollandi úti épület tanmedencéjének 
teljes felújításán kívül rekonstrukción 
esett át a fűtésrendszer, energiataka-

rékossá tették a világítótesteket, meg-
újultak a vízparti épület apartmanjai, 
továbbá a vendégszobák is, valamint 

a tanmedencét magába foglaló épü-
let edzőtermi gépparkja is moder-
nizálásra került. A vízparton pe-
dig elhárították a veszélyzónákat, 
elindult a stégek rendbehozatala 
és a vízreszállás körülményein 
is jelentősen javítottak. Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő 

örömét fejezte ki, hogy a sportolók 
edzéslehetőségei jelentősen javultak 

a fejlesztésnek köszönhetően: „A vízi-
telep kajak-kenu tanmedencéjének a fel-
újítása, a Béke téri tanuszoda megépí-
tése és a csepeli-soroksári tankerületi 
vezetési központ kialakítása csak a kez-
det” ‒ hangsúlyozta.

A terület teljes európai színvonalú fej-
lesztése több mint egymilliárd forintba 
kerülne. Annak megvalósulása esetén 
pedig végre XXI. századi körülmények 
állhatnának a csepeli kajak-kenu sport 
rendelkezésére, ami újra méltó helyére 
emelhetné Csepel egyik korábbi siker-
sportágát. A Csepel SC Alapítvány a 
fejlesztési koncepciót elkészítette, mely 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel 
és a Csepeli Kajak-Kenu Egyesülettel 
együttműködve teljes egészében meg 
is valósulhat a közeljövőben. • PE

SPORT

Japánból érkezett, 
Csepelen tanít
Sayaka Kubota japán 
zongoraművész a Cse-
peli Fasang Árpád AMI 
billentyűs tanszakán 
tanít 2019 óta. A cse-
peli közönség legutóbb 
a Csepeli Munkásott-
honban, a Trianoni 
emlékest alkalmával 
hallhatta nagy sikerű 
zongorajátékát. 2001-
ben érkezett Buda-
pestre, pár évet töl-
tött Németországban, 
járt Olaszországban 
és Finnországban is. 
Gyermekkorában bele-
szeretett a komolyze-
nébe, noha nem zenész 
családból származik. 

„Négyéves koromban kezdtem zongorázni. Mérnök 
édesapám otthon sokszor hallgatott komolyzenét, 
édesanyám pedig rendezőként világhírű zenészekkel 
foglalkozott. Emlékszem, óvodás lehettem, amikor 
meghallottam, hogy valaki kisorgonán játszik, és bele-
szerettem, így a szüleim beírattak zeneiskolába. A ze-
nei tanulmányaim során nagyon foglalkoztatott Liszt 
Ferenc munkássága. Úgy gondolom, a műveit igazán 
Magyarországon lehet megtanulni. Ebben a kis or-
szágban, Kodály Zoltán hazájában erős a tradíció, itt 
olyan közeg van, ahol teljesen természetes, hogy min-
den kerületben működik egy zeneiskola. A tanári dip-
lomámat Debrecenben szereztem, Budapesten pedig 
a művészit. Japánban és Európában is sok koncertet 
adtam, többet között Rómában is versenyt nyertem.”

A művésztanár jelenleg tizenkét tanítványt oktat 
és korrepetálóórákat is tart a Fasang zeneiskolá-
ban. Emellett szerepléseket vállal. „Szerencsésnek 
mondhatom magam, mert azzal foglalkozom, amit 
szeretek. A tanítás során nagyon figyelek a gyerekek 
egyéniségére, igyekszem mindenkiből kihozni a leg-
többet. Március 20-án a Játékos muzsika elnevezésű 
koncertsorozat keretén belül kamarazenei koncertre 
készülök, az Art Budapest Duóban játszom. 2019-ben 
alakítottuk a duót Vajda Barnabás hegedűművésszel. 
Öröm látnom, hogy a csepeli közönség is igényli a 
koncerteket, és a kerület vezetése is támogatja a zenés 
fellépéseket, a szép muzsikát.” • Antal Zsuzsa

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Holokauszt emléknap 
Totha Péter Joel beszéde, mely január 27-én, a csepeli Ne-
felejcs utcai zsidó temetőben hangzott el a holokauszt em-
léknapján.

Anna Franktól idézek: „Feje tetejére áll az egész világ. A leg-
tisztességesebb embereket koncentrációs táborokba, gettókba és 
munkaszolgálatra kényszerítik…” Az emberek arról álmodtak, 
hogy egyszer véget ér a szenvedés. 

A holokauszt emléknapja van, és felmerül a gondolat, hogy lát-
ta-e mindezt Isten? Próbálom elképzelni azt az Istent, akit a szent 
könyvekből ismerek és látom, hogy nem Ő az, aki legyilkolja az 
embereket és pusztít el milliókat gázkamrákban, aki kitalálta és 
üzemeltette a haláltáborokat, Nem Ő, hanem az EMBER. Lehet, 
csak ezt akarom képzelni, mert kapaszkodnom kell valamibe. 
Talán így megértjük, hogy mi folyt itt Csepelen, hogy létezett 
egy pokoli hely, Auschwitz-Birkenau. Emlékezzünk a budapesti 
VI (6) zónában élő egykori csepeli zsidó testvéreinkre. 1944. 
június 7-e hajnali óráira, amikor elhurcolták őket. Emlékezzünk 
azokra a csepeli zsidókra, akiket a Weiss Manfréd gyár kerékpár- 
raktárába zártak, és akiket a budakalászi, monori téglagyárba 
vittek. 1945. január 27. A csepeli zsidó internálótábor több hó-
napja üres, de a csak e naptól nem gyúltak ki többé a lámpák. 
Sötétség és néma csend honol. Egy bibliai történet sejlik fel rég-
ről Egyiptomból, amikor egy napon súlyos sötétség árasztott 
el mindent, nem lehetett látni semmit. Hallani viszont lehetett, 
hogy próbál menekülni mindenki, de nincs kiút.

Márai Sándor írta: „Útközben a téglagyár mellett megy el a vo-
nat. 7000 Pest környéki zsidó várja itt, a téglaszárító pajták kö-
zött, hogy deportálják őket. A töltésen katonák állnak gépfegyver-
rel, mindezt látni kell, az elbeszélés nem ad képet a valóságról.”

Menyei Atyánk, adj nyugalmat nekünk, akik mindennap érez-
zük hiányukat, és adj nekik menedéket. Nyugodjanak békében!

Hatvanmilliós fejlesztés  
a kajak-kenu telepen

Sayaka Kubota

A tanmedence teljes felújításán kívül 
az edzőterem gépparkját is modernizálták

fotó: H
ajdú Á

gnes

fotó: Tóth Beáta
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Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032
E-mail: szmagda.iroda@gmail.com
Honlap: csepelivaroskep.hu/szabomagda/

A kiállítást megnyi�a 
Tima Gabriella 
pedagógus

Közreműködik zongorán
Kubota Sayaka, 
a Fasang Árpád Zeneiskola 
tanára

A kiállítást rendezte 
Farkas Enikő 
intézményvezető-helye�es

A kiállítás megtekinthető:
2022. március 11-ig, 
hétfőtől csütörtökig 
9.00-19.00 óráig,
pénteken 9.00-16.00 óráig,
szombaton 9.00-13.00 óráig.

Cím: 1214 Budapest, 
Simon Bolivár sétány 4-8.

A Szabó Magda Közös Közösségi Tér Galériája 
szerete�el meghívja Önt és barátait

Ágh Gyula Mihály
festőművész 

Keresztmetszet
című kiállításának megnyitójára

2022. február 11-én, 17 órára

Kérjük, hogy kísérje �gyelemmel 
az aktuális járványügyi  szabályok változásait.

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

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Nyitvatartás: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-
13.00, vagy csoportok számára egyéb, előre egyeztetett időpontban. 
A belépés díjtalan!

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

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

NYUGDÍJAS KLUB: A vírushelyzet miatt átmenetileg szünetel.

TANFOLYAMOK

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 torna-
szeres 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
Goju-Ryu karate kisiskoláskortól. Időpont: kedd, csütörtök kezdő: 17-18 óra., 
haladó: 18-19 óra. Vezeti: Farkas Miklós: 06-30-938-9787 
Nordic Walking – sportgyaloglásoktatás. 
Február 15-e, kedd 9.30. Vezeti: Menyhértné Teri: 06-30-313-3991 
Hangfürdő - Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok:  Február 12-e, 
10 óra; február 21-e, 18.30. Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291

A vírushelyzetre való tekintettel az Idősek tornája  és az Örömtánc szüne-
tel. Az aktuális járványhelyzet miatt a változtatás jogát fenntartjuk.

Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon, 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 

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

Csep’ Jazz Dance: csoportbeosztás korosztályonként.

Kyokushin karate: kedd és csütörtök, 16.30-17.30 óra

Hip-Hop: kedd és péntek, 16-18 óra 

English with Ildi, angol tanfolyam 4-7 éveseknek:   
hétfő, 16.30, 17.15, 18 órától

Baba-Mama angol: kedd, 9.30-10.30

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

Mozogjunk tudatosan! Hétfő, 19-20 óra

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

Gymstick: hétfő és csütörtök, 20-21 óra

Zumba: hétfő és csütörtök, 19-20 óra

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

KLUBOK, KÖRÖK

Kattanj a hálóra! Ingyenes számítógép- 
és internethasználói tanfolyam: szerda, 18-20 óra

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

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

A CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMOK 
BIZONYTALAN IDEIG SZÜNETELNEK!

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK 

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

Kung-fu: hétfő, 19.00-20.30; csütörtök:18.00-19.30. Vezeti Pataki Gábor

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.

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

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

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

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK

Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

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

Zumba: hétfő, 18.00-19.00; szerda: 19.00-20.00

Hatha jóga: csütörtök 18-19.30. 
Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó: 06-20-375-3164

KLUBOK, KÖRÖK

AA Klub: szerda, 18.00–19.00

Íjászat: január 29.: 9.30-12.30

Örökifjak Klubja: csütörtök: 10-11.30

Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  tel.: 278-0128 

Februári programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Február 10-e, 15 óra: Várjuk a tavaszt. Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész
Február 11-e, 16 óra: Chopin a hallhatatlan zeneköltő. Előadó: Kozma Anikó zenetanár
Február 16-a, 16 óra: Barbizon festője: Pál László. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő    
Február 17-e, 16 óra: Amin mi nevettünk. Kabaréjelenetek. Előadás filmvetítéssel
Február 18-a, 15 óra: A tél után mindig tavasz jön. 
A Csepeli Mosolygó Dalkör vidám zenés műsora
Február 25-e, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene. Előadók: Dávid József klarinét, 
Nagy Csaba zongora 

Úti beszámoló 
Február 24-e, 15 óra: Közép-Ázsia gyöngyszemei: Híva, Buhara, Szamarkand. 
Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök. Az előadás filmvetítéssel egybekötött.  

Turisztika  Február 16-a: Séta a budai hegyekben. Találkozó a Nyugdíjas Közössé-
gi Ház előtt 9 órakor Túravezető: Kincs Lajos  

Jogi tanácsadás  Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási 
kérdésekben Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot. 

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna. Minden hétfőn és pénteken 8 és 10 óra között. 
A járványhelyzet miatt a program megjelenésének időpontjában a kímélő torna 
felfüggesztve. Érdeklődjenek a nyugdíjas háznál a kezdés időpontjáról. A felfüggesz-
tés ideje alatt a Facebook csoporton keresztül lehet bekapcsolódni az online tornába.  

Görög tánc: minden hétfőn 15 és 17 óra között. Bemutató táncos: Tóth Gyuláné.
A járványhelyzet miatt a program megjelenésének időpontjában a görög tánc 
felfüggesztve. Érdeklődjenek a kezdés időpontjáról.

Hastánc: minden hétfőn 17 és 18 óra között. Tanár: Takács Tünde. 
A járványhelyzet miatt a program megjelenésének időpontjában a hastánc 
felfüggesztve. Érdeklődjenek a nyugdíjas háznál a kezdés időpontjáról

Táncos szombatok 
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. A zenés-táncos délutánok 
16 órától 19 óráig tartanak. A járványhelyzet miatt a program megjelenésének 
időpontjában a zenés tánc felfüggesztve. Érdeklődjenek a kezdés időpontjáról.

Ének  A muzsika téged köszönt, jó barát. Énekelni, együtt lenni jó. Énekelj velünk 
minden páros héten 11 és 12 óra között! Énektanár: Pintér Ilona Eszter magántanár. 
A járványhelyzet miatt a program megjelenésének időpontjában a közös éneklés 
felfüggesztve. Érdeklődjenek a kezdés időpontjáról.

Angol  Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 10 és 16 óra között. 
Oktató: Várkonyi Ágnes.       

Játékos délelőttök és délutánok 
Kártyázni lehet minden szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között. 
A sakkozni vágyókat  hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra között várjuk. 
Kvízjáték február 9-én, 14 órától.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. Regisztrálni a 278-0128-as 
telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet. A pandémiára 
tekintettel a változtatás jogát fenntartjuk. A meghirdetett programok látogatásához 
a Covid oltást igazoló kártyára van szükséges, minden egyéb korlátozás jelenleg érvé-
nyét vesztette.  Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között. 

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR
II. Rákóczi F. út 106. I Tel.: 2763-512 I Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1
fszek2101@fszek.hu, fszek.hu/setalo I Nyitvatartás: h-sz: 12-19, k-cs-p: 10-17, sz: 9-14

KIÁLLÍTÁS 
2022. február 1-től március 30-ig: Utazzunk a világba csodás képeslapokkal. Szé-
kelyné Zombory Piroska gyűjtő képeslapjaiból látható kiállítás a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK 
2022. február 16-a, 17 óra: A jóslás és árnyoldalai. Kiss Katalin jósnő, család - és 
rendszerfelállító beszél a jósoltatás során elkövetett hibákról. Gyakorlati, azonnal 
használható praktikus tanácsok.
2022. március 2-a (minden hónap első szerdája): Mandalaszínezű-klub. Szeretettel 
várunk minden alkotni és színezni vágyó résztvevőt a foglalkozásokra, bármelyik 
alkalomhoz lehet csatlakozni. Klubvezető: Sütő Kata
2022. március 4-e, 10 óra (minden hónap első péntekje): Kerekítő Mondókás Móka 
0-3 éveseknek - játékos foglalkozás Farkas Katalin pedagógussal
2022. március 9-e, 17 óra: A repülés titkai. Légibalesetek pilótaszemmel. Ven-
dégünk Háy György, volt maléves, Boeing 737-es kapitány, baleseti kivizsgáló. Az 
előadáson néhány nevezetes légi szerencsétlenség gyakran krimibe illő felderítését 
követhetjük nyomon.
Minden kedden 10 órától Kanasztacsata kártyaklub
2022. február: Jelentkezni lehet kezdő szintű számítógépes tanfolyamra. A 20 órás 
foglalkozások (1 alkalom 2 óra) ingyenes, az oktatásban részt vesznek a Délután Ala-
pítvány önkétesei és az iskolai közösségi szolgálatban résztvevő diákok.

SZOLGÁLTATÁSOK
Könyv-és folyóiratkölcsönzés. Könyv átkérése, előjegyzés, külön díj ellenében. DVD- 
filmek, hangoskönyvek kölcsönzése. Ingyenes diafilmkölcsönzés. Több mint 350 
mesediafilm. Fedezzék fel újra a diafilmek hangulatát! Adatbázisok a könyvtárban: 
fszek.hu/adatbazisok
Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás és iskolai csoportokat könyvtárbemutató 
és könyvtárhasználati foglalkozásokra. Előzetes bejelentkezés szükséges. Tel.: 06-
1-2763-512 
Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon: www.fszek.hu, 
vagy személyesen, illetve a 06-1-2763-512 telefonszámon.
Kéthetente új könyvek! Hetvenféle folyóirat, internet, fénymásolás, nyomtatás, 
szkennelés. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtárban minden rendezvény ingyenes, de 
előzetes regisztráció és védettségi igazolvány szükséges!  A programokat a 
járványügyi előírások betartásával szervezzük!

HOSSZÚ HÉTVÉGÉK 2022-BEN
Sok ünnepnap esik hétvégére 2022-ben, de mindössze csak két hosszú hétvégével 
számolhatunk. Az október 23-i nemzeti ünnep, a május 1-jei munka ünnepe, és ka-
rácsony első napja is vasárnapra esik, így a legtöbb munkavállalót nem érintik ezek 
a pihenőnapok. Az új év első napja, illetve az augusztus 20-i nemzeti ünnep pedig 
szombaton lesz. 

Hosszú hétvégékre és munkanap-áthelyezésekre is számíthatunk jövőre. Március 
15-i nemzeti ünnep, valamint november 1-je, mindenszentek napja is keddre esik. Ez 
azt jelenti, hogy két négynapos hétvége nyújt tartósabb pihenést, ám az ünnepnapot 
megelőző hétfői munkanapot egy másik hétvégén le kell dolgozni.

A húsvéthétfő 2022-ben április 18-án lesz, a négynapos hétvége 15-én, nagypén-
teken kezdődik. Pünkösdhétfőn sem kell dolgozni, amely június 6-án lesz. Szintén 
három pihenőnapot tartogat az év vége: karácsony másnapja, december 26-a esik 
hétfőre. December 24-e szombat hivatalosan nem szünnap, ám szenteste napján sok 
munkáltató eltekint az egész napos munkavégzéstől.

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

CSEPEL 
ÉS A GYÁR

TÖRTÉNETE
Állandó kiállítás

 
Megtekinthető: szerdán 8-14.30 óráig,

pénteken 14-18 óráig, szombaton 9-13 óráig
Előzetes bejelentkezés szükséges! A belépés díjtalan!



20 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 21PROGRAM /HIRDETÉSREJTVÉNY

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt és egy Csepel naptárt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. február 18.

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 32 000 példányban

Felelős kiadó: Csepeli Városkép Kft., info@csepelivaroskep.hu

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, csepelihirmondo1@gmail.com 

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, 
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 február 23-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A január 26-ai skandináv rejtvény nyertese: Tüttő Lajosné. A gyerekrejtvény nyertese: Nagy Norbert. Nyereményüket átvehetik szerkesztő-
ségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
az év madara, a zöld küllő

1

2
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4

5

6

7

8

9

1.  Víziszárnyas, réce

2.  Római 54

3.  Limlom, értéktelen, ócska tárgy

4.  Szántóeszköz

5.  Majdnem gyalog!

6.  „A” pázsit

7.  Rajt

8.  Középen merít!

9.  Szűkmarkú, garasoskodó

SZENIOR
AKADÉMIA

Ingyenes előadásokra várjuk
a Milton Friedman Egyetem

és a Szabó Magda Közösségi Tér
szervezésében

az 50+-os korosztályt.

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | 06 1 355-4032
E-mail: szmagda.iroda@gmail.com
Honlap: csepelivaroskep.hu/szabomagda/

Az előadásokról bővebben a honlapunkon (csepelivaroskep.hu/szabomagda/) 
és a facebook oldalunkon olvashatnak. Várjuk a jelentkezéseket e-mail-ben 
(szmagda.iroda@gmail.com) és telefonon (+36 1/355-4032)

•  Február 23., 15.00
Dr. Jászberényi József: 
A nyugalom szigetén 
(megbocsátás, elengedés, 
reális életcél kijelölés 
időskorban) 

•  Március 9., 15.00 
Kerényi Péter: A Facebook, 
a Youtube és egyéb 
közösségi oldalak 
az idősek szolgálatában 

•  Március 23., 15.00 
Dr. Zelena András: 
Hogyan nevelhetem tudatos 
internethasználatra 
az unokámat, gyermekemet?
 
•  Április 6., 15.00 
Bakirdzi Kalliopé: 
Tájegységek és híres 
látnivalók – Pelopponészosz 
és Kréta

•  Április 20., 15.00  
Bakirdzi Kalliopé: 
Görög konyha és táplálkozás 
az ókortól napjainkig –
mediterrán diéta és finomságok

•  Május 4., 15.00
Dr. Jászberényi József: 
Hol vannak a nők? 
Hol vannak a férfiak?

Helyszín:
Szabó Magda
Közösségi Tér
Színházterme

A részvétel a mindenkor hatályos járványügyi szabályok betartásával lehetséges.

CSEPELI MUNKÁSOTTHON 
1215 Bp., Árpád u. 1. I Tel.: 276-7733
www.csmoa.hu I csmo@csmoa.hu

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 elővétel-
ben: 2000 forint, a helyszínen, az előadás napján: 2500 forint. Jegyvásárlás egyéves 
kortól mindenkire vonatkozik.
Február 21-e, 19 óra: Összezárva – komédia. Szereplők: Oszvald Marika (Kos-
suth-és Jászai Mari-díjas érdemes művész) és Fodor Zsóka (A Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje). Jegyvásárlás online a honlapunkon és a Facebook-oldalunkon, il-
letve személyesen jegypénztárunkban.
Március 10-e, 10 óra: Tavaszi gyermekszínházi évadunk keretében Puskin: Az aranyhal 
meséje a Trambulin Színház előadásában. Csoportos és egyéni jegyfoglalással kapcso-
latban az elérhetőség: Tel.: 06-1-276-7442 vagy e-mailen: dankanics.agnes@csmoa.hu
Március 12-e, 11 óra: Kippkopp a fűben. A Nefelejcs Bábszínház előadásában. 
Március 22-e, 19 óra: Topolcsányi Laura: Rocknagyi. Tina Turner küzdelme a világ-
hírig - zenés őrület a Turay Ida Színház előadásában. 
Jegyvásárlás: tickets.funcode.hu vagy személyesen jegypénztárunkban

PROGRAM
Február 12-13-a, 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 20-a, 8 és 12 óra között Országos Éremgyűjtő Találkozó és Börze. 
A belépés díjtalan! 
Március 26-a, 18 óra: 20 év JIMMY nélkül – emlékkoncert. Közreműködnek a hazai 
könnyűzenei élet előadói. Jegyvásárlás személyesen jegypénztárunkban.

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

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Február 22-e, 16 óra: Pánti Anna operaénekesnő, az Opera nagykövete, versíró 
estje. Házigazda: Lengyel Géza költő. Március 8-a, 16 óra: Rózsássy Barbara József 
Attila díjas költő Legenda című kötetének bemutatója.

GALÉRIA 21 
Február 28-ig Erdei Kvasznay Éva „Vecsernye” című kiállítása nyitvatartási időben 
hétköznapokon 8.00-16.00 óráig látogatható! 

JEGYVÁSÁRLÁS online a Munkásotthon honlapján, illetve Facebook-oldalán. 
Jegypénztári nyitvatartásunk megváltozott!  Hétfő és péntek: 10 és 12 óra, szer-
dán 16 és 18 óra között. Tel.: 06-1-276-7242

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

GONDNOKOT keresünk Csepelre, hosszú távra!
Aktív nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Karbantartás, egyszerűbb elektromos és vizes javítási munkák,
izzócserék, zárjavítások, kerti feladatok, céges beszerzések

és szállítások, raktári segédkezés, rendezvények előkészítése.
4 órás munkaidő.

Jogosítvány, aktív vezetési gyakorlat elengedhetetlen.
ELŐNY: CSEPELI LAKHELY.

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal,
referenciával, bérigénnyel: hr@grimas.hu
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PÁLYAKEZDŐ VAGY,  
ESETLEG SZAKMÁT VÁLTANÁL?

Akár pályakezdő, akár pályaváltó vagy, nálunk megtanulhatsz  
egy új szakmát, amiben magabiztosan dolgozhatsz.  

Csatlakozz és vegyél részt újonnan induló képzési programunkban, 
hogy nálunk építhesd tovább karriered.

Fejlődj és növekedj együtt vállalatunkkal!

FÉKRENDSZER SZERELŐ
FELÜLETKEZELŐ OPERÁTOR

BETANÍTOTT GYÁRI MUNKÁK

AZ ALÁBBI JUTTATÁSOK  
VÁRNAK RÁD:

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

KERESS MINKET 
ELÉRHETŐSÉGEINKEN:

1238 Bp. Helsinki út 105.
www.knorr-bremse.karrierportal.hu

+36304924140
+36307866798

karrier.vasut@knorr-bremse.com

Hívj minket telefonon,  
vagy küldd el önéletrajzod  
a fenti e-mail címünkre és 
felvesszük veled a kapcsolatot.

MÁR VAN EGY JÓL BEVÁLT SZAKMÁD? 
FEJLŐDÉSI LEHETŐSÉGET KERESEL?

Nálunk a szaktudásod érték, amivel maradandót alkothatsz!  
Felelősségteljes és változatos feladatokat végezhetsz, hivatásodnak  

és tapasztalatodnak megfelelően. Folytasd karriered  
környezettudatos vasúti fékrendszereket gyártó vállalatunknál!

Jelentkezz az alábbi állásaink egyikére:

RAKTÁROS 
CNC ESZTERGA GÉPKEZELŐ 

CNC ESZTERGA GÉPBEÁLLÍTÓ 
MINŐSÍTETT HEGESZTŐ 

MINŐSÉGELLENŐR
 

KÉSZÜLÉK RAKTÁROS 
CNC MARÓ GÉPKEZELŐ 
CNC MARÓ GÉPBEÁLLÍTÓ 
MŰSZAKVEZETŐ 
SZERELDEI AUDITOR

VALENTIN NAPI SÜTEMÉNYEK FEBRUÁR 10-TŐL A KÉSZLET EREJÉIG.

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre, acélszerkezeteket gyártó cég-
hez keresünk irodai adminisztrátort, műszaki előkészítőt 
(árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal), lakatost, he-
gesztőt, sofőrt (B kat. jogsival, fizikai munka is).  
Tel: 06-30-981-1401, 06-30-349-1614 ________________________________________ 
CSEPELI élelmiszeripari üzemünkbe keresünk konyhai ki-
segítőt teljes- és részmunkaidős foglalkoztatásban.  Fizetés 
nettó 240.000 Ft + juttatások.  Feladatok: melegkonyhai 
termékekhez alapanyagok előkészítése, szakács segítése, 
edényzet tisztántartása, tálalás, takarítás, csomagolás, 
együttműködés raktáros és csomagoló kollégákkal. Jelent-
kezni 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 felsze-
relt konyha, szaletli, kovácsoltvas kerítés, kapu. Ár: 33 millió 
Ft. T.: 06-20-515-8333

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpad-
ló-lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. 
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel: 06-31-780-6430, 
06-1-229-5694, 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 par-
ketta lerakása, rövid határidővel, bútormozgatással, fóli-
atakarással. Ingyenes felmérés, árajánlat. Kisuczky Attila 
Telefon: +36-30-790-3027 ________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590________________________________________ 
SZIGET Zár Szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje, 
olcsón, szakszerűen, garanciával! Tel: 06-70-701-7843 
Javítás vagy csere estén a kiszállás ingyenes! 
www.szigetzarszerviz.hu________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelős-
ségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás. Kőműves javítás, gipszkarto-
nozás. Kisebb munkák is. Tel: 06-30-568-6255 ________________________________________ 
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással. 
Tel: 06-30-422-1739

TETŐDOKTOR! Régi, hajlott tetők javítása, cseréje be-
ázás elhárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepe-
zése, kisebb javítások, SOS munkák. T.: 06-30-622-5805, 
06-20-492-4619
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 
Tel: 06-20-264-7752 ________________________________________ 
KÚTFÚRÁS-kútfúró Mester ! Kútfúrás szakszerű kivitele-
zés 30 éves szakmai tapasztalattal, Meglévő kutak enge-
délyeztetése! Tel: 06-30-940-1465, www.furasskutat.hu

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰR Csepelen. Benőtt, gombás köröm, tyúk-
szem, sarokrepedés kezelése. Callux szikementes kezelése. 
Bejelentkezés: 06-30-970-4417  

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 ________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok mindennemű régiséget, búto-
rokat, 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, híradás-
technikát, bakelitlemezt, szerszámokat, horgászati cikke-
ket, 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 ________________________________________ 
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhul-
ladékot vásárolok. A kiszállás díjtalan. Tel: 06-30-461-7759

ÉLETJÁRADÉK________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne megbízható, leinformál-
ható vállalkozó, Aradi Lászlóné, Zsuzsanna: 06-1-285-4808, 
06-30-240-4056 ________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI vagy eltartási szerződést kötnék. Leinfor-
málható, megbízható személy vagyok! Kálny Csaba: 
+36-20-949-4940________________________________________ 
KEDVES idős néni vagy bácsi gondviselését vállaljuk ingat-
lanért eltartási szerződéssel, teljes ellátással sok lehetőség-
gel, akár ottlakással. Szerető család várja hívását, ha kell, 
visszahívom, jelezze. Hívjon bátran: 06-30-124-6699  ________________________________________ 
MEGBÍZHATÓ, értelmiségi családfő (HBOT terapeuta) 
keres INGATLANT Budapesten, Buda környékén HAVI ÉLET-
JÁRADÉKÉRT cserébe. Részletekért kérem hívjon a vonalas 
számomon: 06-1-300-9898

APRÓHIRDETÉSEK   

Tisztelt olvasóink, hirdetőink! 
Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com 

címre küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 



24 csepeli hírmondó csepeli hírmondó PB

2022. FEBRUÁR 19-ÉN (SZOMBATON), 8-16 ÓRA KÖZÖTT
SPORT-, SZABADIDŐ- ÉS RENDEZVÉNYKÖZPONT

(1213 BUDAPEST, HOLLANDI ÚT 8-10.)

10. Csepeli Disznótor

8.00 ZENÉS HANGOLÓDÁS A NAP ESEMÉNYEIRE  �  8.30 DISZNÓVÁGÁS, PERZSELÉS, FELDOLGOZÁS
9.30 VIDÁM NÉPZENE A BORVIRÁG ZENEKAR TOLMÁCSOLÁSÁBAN  �  10.30 MAZSOLA – A FABULA BÁBSZÍNHÁZ ELŐADÁSA

11.30 CSEPELI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYÜTTES KISGYERMEK-, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI CSOPORTJAINAK MŰSORA
12.30 HUMORPERCEK IHOS JÓZSEFFEL  �  13.30 SZANDI FELLÉPÉSE  �  14.30 SZÍNPADON A CSIBE ÉS BARÁTAI ZENEKAR

A RÉSZVÉTEL A MINDENKOR HATÁLYOS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL LEHETSÉGES.
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Disznótoros ételek, füstölt áruk vására, virgonckodó játszópark, gólyalábas, busók, lufihajtogató bohóc,
állatsimogató.  �  a belépőjegy ára 500 forint, amely beváltható egy pohár teára vagy forralt borra.


