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Épül a Jedlik
Ahogy arról korábban beszámoltunk,
tavaly november 18-án a munkaterület átadásával elkezdődött a Jedlik
Ányos Gimnázium felújítása. A szerződés szerint a kivitelező
cégnek 670 naptári nap áll
rendelkezésére a munka
elvégzésére. Ebben az időben a részletes kivitelezési
tervek elkészítése is benne van. A műszaki átadás
időpontja a jövő év második felében lesz.

csepeli hírmondó
felújítás is történik. Korszerűsítik az
épületgépészeti rendszereket, a villamossági berendezéseket, a tantermeket.
Rendezik a közlekedőtereket, az öltözőszekrényeket. Bővítik a tantestület épületrészeit, dísztermet és aulát alakítanak ki, de lesz itt korszerű könyvtár és

múzeum is. A sportpályákat szintén felújítják, ahogy a kert is vadonatúj külsőt
kap. A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a kormánnyal és a kivitelezővel való szoros együttműködésben azon
dolgoznak, hogy a lehető legkisebb kellemetlenségekkel történjen meg a felújítás. A bontási munkák
során kiemelt figyelmet
fordítanak a zaj- és porterhelés csökkentésére. A
bontási munkák legkésőbb
nyárig tartanak.
A polgármester az elmúlt
időszakban többször is
megerősítette: a felújítás
után az ingatlan a csepeli
önkormányzat tulajdonában marad, és a jedlikes diákok újra birtokba vehetik.

Ahogy korábban Borbély
Lénárd polgármester lapunknak elmondta, a főépületben belső és külső

Zöld jövő a logisztikában
Kigördült Magyarország első elektromos meghajtású konténerszállító kamionja a METRANS csepeli vasúti termináljáról február 10-én. A környezetbarát
e-kamion a konténeres vasúti szállítással foglalkozó METRANS Csoport közúti fuvarozó partnere, a WIN Capital
Kft. flottájának részeként állt forgalomba. Az új elektromos kamion segítségével elsőként válik lehetővé Magyaror-

Tájékoztató
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS), valamint
Településfejlesztési Koncepció (TFK) felülvizsgálatának
partnerségi egyeztetéséről
Tájékoztatom Önöket, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata megkezdte az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS), valamint Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) felülvizsgálatát. Ezen dokumentumok a település középtávra, illetve
hosszú távra vonatkozó fejlesztésének fő dokumentumai, amelyek
kijelölik azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításában az
önkormányzat vezető és kezdeményező szerepet vállal, valamint
bemutatja a tervezett intézkedéseit és a kiemelt fejlesztési helyszíneket. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk kikérni a helyi lakosok,
a kerületben működő vállalkozások és szervezetek véleményét.

Új orvostechnikai eszközök,
egynapos sebészet
Az Egészséges Budapest Program
(EBP) keretében közel 3,5 milliárd
forint kormányzati támogatást kapott
a kerület az egészségügy fejlesztésére, korszerűsítésére az elmúlt három
évben. Tavaly ősszel új informatikai
és diagnosztikai eszközöket vásárolt a
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat (TIESZ), ultrahangkészülékeket, digitális
röntgent, mammográfiát. Az egész test
vizsgálatára alkalmas csontsűrűségmérő is hamarosan munkába áll a szakrendelőben. Februárban 15 darab új takarítókocsit is beszerzett a TIESZ. Az
eszközöket közel másfél millió forintból vásárolták ‒ mondta el lapunknak
dr. Dobák András főigazgató.

alakítanak. Az egynapos sebészeten fülorr-gégészeti, ortopédiai, kézsebészeti,
szemészeti műtéteket, kisebb urológiai,
nőgyógyászati, bőrgyógyászati, érsebészeti és gasztroenterológiai műtéteket is
terveznek. A hónap végén várhatóan új
helyre költözik az épületen belül a labo-

Dr. Cseri István
az új orvosigazgató
Dr. Cseri István több évtizede kötődik a kerülethez, neve sokak számára
ismerős. Hosszú évekig dolgozott a
Csepeli Kórház sebészetén. Az intézmény bezárása után többek között a
Pincehelyi Kórház sebész főorvosa
volt, magánrendeléseket is folytatott.
Egykori csepeli kollégái invitálásra

Kiemelte, zajlik az egynapos sebészet
kivitelezése is, melynek keretében egy
műtőt és két négyágyas kórtermet is ki-

szágon a konténeres áruk vasúti-közúti
kombinált szállításának teljesen karbonsemleges formája.
Az e-kamion nemcsak a klímát védi, de
a zajszennyezést is csökkenti: indítása
mindenféle hanghatás nélkül történik,
alapjárati motorhang nincs, indulás után
is csak egy halk „trolihang” jelentkezik
menetzajként.

EGÉSZSÉGÜGY
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ratórium, az így felszabadult helyiséget
sebészeti rendelőkké alakítják.
A koronavírus elleni oltásokról kérdezve Dobák András elmondta, folyik
az oltási kampány, főként harmadik
és negyedik oltásokat adnak be. A negyedik oltás azoknak ajánlott, akiknek már legalább négy hónap eltelt az
utolsó vakcina beadása óta, hatvan év
felettiek, fokozott kockázatnak vannak
kitéve, valamilyen társbetegségük van.
tért vissza ismét a kerületbe, a Tóth
Ilona szakrendelőbe. Dr. Marosvölgyi Péter tavaly bekövetkezett halálával rendelésvezető főorvos lett, idén
januártól pedig a szakrendelő orvosigazgatójának nevezték ki. Speciális szakterülete a lézersebészet és az
érsebészet. Orvosigazgatóként fontos
szerepet vállal az egynapos sebészettel kapcsolatos teendők koordinálásában, felügyeletében.
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Az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településfejlesztési
Koncepció letölthető a csepel.hu dokumentumtárából.
A kérdőív elektronikusan
közvetlenül kitölthető:
A kérdőív Csepel honlapjának
dokumentumtárában is megtalálható:
A kérdőív kizárólag elektronikus úton a Főépítészi Irodának
címezve küldhető e-mailben a foepitesz@budapest21.hu
vagy partnerseg@budapest21.hu e-mail címekre.
Gyulai István főépítész

Nagy szeretettel és őszinte tisztelettel
köszöntjük Önöket

NŐNAP
alkalmából!

Hálásan köszönjük mindazt, amit otthon a családban
és munkájukban, hivatásukban mindannyiunkért tesznek.
Sok boldogságot kívánunk Önöknek
közös otthonunkban, Csepelen!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő
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A kérdőív kitöltése és leadása

LLAND
O
H
A
K
U
J
ÍT
J
MEGÚ

5.

KÉRDŐÍV

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSHEZ
1.

Egyetért-e Ön azzal, hogy a Kis-Duna-partot a csepeliek
közös kincseként meg kell őriznünk önkormányzati tulajdonban, 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

 Igen, támogatom

 Nem, nem támogatom

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

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

 Egyetértek

 Kisebb állagjavítás is elég, átfogó megújulásra nincs szükség.
 Egyáltalán nincs szükség felújításra.
 Más véleményem van, éspedig: ...............................................

 Nem értek egyet

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.
olimpiai bajnok öttusázóról.

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

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

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

MARADJUNK KAPCSOLATBAN!
Elérhetőségeinek önkéntes megadásával kapcsolatban maradhat velünk,
ha szeretne a jövőben személyes tájékoztatást kapni az Ifjúsági Tábor megújulásáról vagy más, Önt érintő csepeli hírekről, döntésekről.

név: .............................................................................................
e-mail cím: ................................................................................
lakcím: ......................................................................................
vezetékes telefonszám: ....................................................
mobil telefonszám: ............................................................

Ifjusagi_tabor_kerdoiv_CSH OK.indd 3

Az Ön adatait Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a mindenkor hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően – 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 személyes 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 megismertem, valamint hozzájárulok, hogy Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata személyesen, postai úton, vezetékes 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
2022. 01. 25. 13:37

••Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
••Rákóczi Kert – Családok Parkja
••Szabó Magda Közösségi Tér
••Csepel Galéria
••Csepeli Piac átriuma
••Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat, 2. emelet
••Csepeli Strand
••Csepeli Munkásotthon
A kérdőív kitölthető online is, az alábbi webcímen:
www.csepel.hu/kozossegitervezes
Köszönjük véleményét!

szággyűlési képviselő is megtekintette
a leégett épületet, és segítségéről biztosította a cserkészeket.

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

7.
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Vizsgálják a cserkészház leégésének okát

 Németh Ferencről, a ma is Csepelen élő, egykori

 A terület átfogó rendbehozatala és megújítása szükséges.

Az adatok megadása önkéntes!

••Polgármesteri hivatal ügyfélszolgálata 		
(Szent Imre tér 10.)
••Radnóti Miklós Művelődési Ház
••Királyerdei Művelődési Ház
••Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás

Egyetért-e Ön azzal, hogy a megújuló területet nyissuk
meg a Kolonics György sétány felé is, vagyis kössük össze
a Kis-Duna-parttal?

 Nem értek egyet

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

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: ...........................................

Az ifjúsági táborral kapcsolatos kérdőív az újságból
kivágva kézzel kitölthető és leadható nyitvatartási
időben az önkormányzat ügyfélszolgálatán, valamint
a csepeli művelődési házakban, közösségi és kulturális intézményekben:

6. A tábornak jelenleg csak a Hollandi út felől van bejárata.

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

3.

A tábor területén milyen fejlesztést fogadna szívesen?
(Többet is megjelölhet!)
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Kigyulladt és leégett a Tamariskadombon található cserkészház február
12-én hajnalban. Az épületben három
cserkész tartózkodott, akik a tűz ropogására ébredtek fel. Szerencsésen
kimenekültek, és riasztották a tűzoltókat. Pistai Ferenc, a csepeli tűzoltóság
megbízott parancsnoka közölte, hogy a
tűz keletkezésének okát vizsgálják, ami
még hetekig eltarthat. Kora reggel ért a
helyszínre Borbély Lénárd polgármester, aki személyes ügyeként ígéretet tett
rá, hogy a cserkészházat újjáépítik. Ez
a tervek szerint június közepéig megtörténik. Később Németh Szilárd or-

Kispál György atyát, cserkésztisztet aznap hajnal fél ötkor ébresztették
fel, hogy ég a cserkészház. Azonnal a
helyszínre sietett. „Legalább nyolc tűzoltóautót láttam, hogy próbálnak megbirkózni a lángokkal. Hajnaltól majdnem délig oltották a tüzet. A fél terasz, a
tető és két kenu leégett. Három cserkész
aludt az épületben, de szerencsére nem
lett bajuk. Valamennyien felelősségteljes
egyetemisták, a körülményekről adott
válaszaikkal segítették a rendőrök és
tűzoltók munkáját. Előtte ők semmiféle
tüzet nem raktak a cserkészház környékén. Cserkészeinket, gyerekeinket megtanítjuk arra, hogyan gyújtsanak tüzet,
a kisebbeket még arra is, hogyan bánjanak a gyufával. A plébánia kertjében is
Borbély Lénárd polgármester ígéretet
tett rá, hogy a cserkészházat újjáépítik

található egy szabadtéri tűzhely, ahol tüzet szoktunk rakni a szabályok betartásával. Egy vödör vizet mindig a tűzhely
mellé készítünk. A mostani tűzeset keletkezésének okát még nem ismerjük. A
kár legalább ötvenmillió forint. A szomszédok, környékbeliek egyébként mindig
értesíteni szoktak, ha valami gyanúsat
észlelnek a cserkészháznál, például nincsen rendesen becsukva egy ajtó.”
A cserkészházat 2019 szeptemberében
avatták fel. Borbély Lénárd akkor azt
mondta, hogy „a cserkészet világát érdemes újraéleszteni, mert értékalapú
közösséget hoz létre. Érték a család,
a házasság, a barátság – mindezt meg
lehet itt tanulni. Jó döntés született,
amikor elhatározták, hogy ilyen közösségnek adjanak otthont a Tamariska-dombon. A gyerekeimet is szívesen
hozom majd ide”. • Cs. A.
fotó: Tóth Beáta
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Országgyűlési választás 2022
Február 12-én elindult az országgyűlési választásokkal, illetve a népszavazással kapcsolatos kampány,
amit a következő hetekben igyekszünk nyomon követni. Azt kérjük a választáson induló jelöltektől, pártoktól,
hogy lapunk számára küldjenek tájékoztatást rendezvényeikről, hogy azokról hírt adhassunk.

Budapest
17. választókerülete
Lapzártánk idején jogerősen ketten ‒
Németh Szilárd és dr. Szabó Szabolcs
‒ szerezték meg a szükséges, ötszáz érvényes támogató aláírást. (Ez a február
21-e, 12 órai állapot.) Ez a lista a következő időszakban változni fog, hiszen
további jelöltektől érkeznek be jelölőívek. Jelenleg összesen tizenketten szeretnének a szavazólapon lenni akkor,
amikor a csepeli és soroksári polgárok
megszavazzák, ki legyen az egyéni országgyűlési képviselő a Parlamentben.

11. Varga József, Mindent 			
a Cigányokért Fórum Párt
12. Tóthné Sándor Anna, 		
A Mi Pártunk – IMA
Ajánlani több pártot is lehet, míg a választás napján már csak egy személyre
és pártlistára lehet szavazni. Az egyéni
jelöltek február 25-én 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken
a választókerületben, amelyben indulni szeretnének. Országos listát kizárólag az a párt állíthat, amelyik legalább
tizennégy megyében és Budapesten
legalább 71 egyéni választókerületben
önálló jelöltet állított. Az országos listákat legkésőbb február 26-án kell
bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál (NVB).

Dr. Bagdy Emőke
Németh Szilárdot ajánlja
Választási kampány idején minden
induló igyekszik ismertebb személyeket maga köré gyűjteni. Amíg dr.
Szabó Szabolcs politikusokkal, Márki-Zay Péterrel, Karácsony Gergellyel
és Cseh Katalinnal erősített, Németh
Szilárdot olyanok is ajánlják, akik
nem politikával foglalkoznak.
Közéjük tartozik dr. Bagdy Emőke, a
nemzetközileg elismert klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, professor emerita is. A szakpszichológus
az elmúlt hónapokban azzal került be
a közbeszédbe, hogy szakemberként is
egyetért az országgyűlési választások-

kal egy időben tartott gyermekvédelmi
népszavazás céljaival, a homoszexuális és genderpropaganda bölcsődéktől,
óvodáktól és iskoláktól való távol tartásával. Arra a kérdésre, hogy miért ajánlja Németh Szilárdot, Dr. Bagdy Emőke ezt írta: „Az ember szava! Németh
Szilárd szavai szilárdak, mint a neve is,
nomen est omen. Nála hitelesebben megnyilatkozó politikust nem ismerek. Egyenes, következetes, mély meggyőződéssel
képviseli közös ügyeinket, ezt a képviseletet a parlamentben is rábízhatjuk.”
Dr. Lippai József, a Jahn Ferenc Délpesti Kórház Kardiológia Osztályának
főorvosa is Németh Szilárdot ajánlja
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a BP-17-es választókörzet lakóinak figyelmébe. És hogy miért? „Mert már
bizonyított!” – írta a főorvos a jelöltről.
A nyugdíjas korosztályból sokan támogatják a Fideszt azért is, mert nem
szeretnék a rezsicsökkentést és a 13.
havi nyugdíjat elveszíteni. A környező
országokban több helyen is radikálisan
emelkedett a gáz és a villamosenergia ára a koronavírus-járvány, majd az
amerikai-ukrán-orosz konfliktus miatt.
Romániában most háromszor annyit
kell fizetni a gázért, mint korábban –
emiatt meg is bukott a román kormány.
A jóval gazdagabb Németországban
szintén óriási a lakossági tiltakozás az
égbe szökött energiaárak miatt. Franciaországban piaci árak emelkedésére a
kormány magyar mintára inkább befagyasztotta az árakat, hogy megelőzzék
a tiltakozó megmozdulásokat.

A kerület a Munkásotthon
felújítását és a Kis-Duna-part
védelmét kéri

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere
szintén a Fidesz–KDNP melletti szavazást támogatja. „Csepel elmúlt tízéves fejlődése nem jöhetett volna létre
a magyar kormány állandó támogatása
nélkül. A következő években – többek
között – a Csepeli Munkásotthon felújításában, a Kis-Duna-part megóvásában, természetközpontú fejlesztésében
és a csepeli útépítések támogatásában
kérjük Németh Szilárd közbenjárását”
– fejtette ki. • TK

fotó: pixabay

Az indulók és jelölőszervezeteik:
1. Németh Szilárd István, 		
Fidesz–KDNP

2. dr. Szabó Szabolcs, 		
DK–Jobbik–LMP–MSZP–
Momentum–Párbeszéd
3. Járó Arnoldné, 			
Normális Élet Pártja
4. Kovács Attila, 			
Mi Hazánk Mozgalom
5. Pál Éva, Magyar Munkáspárt,
Igen Szolidaritás Magyarországért
Mozgalom
6. Koller Sándor, 		
Megoldás Mozgalom
7. Erdei Zsuzsanna, 				
Le az Adók 75%-ával Párt
8. Csizmadia Cseke, 			
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
9. Czuczu Sándor, független
10. Starkné Liptai Katalin Ibolya,
Független Vidéki Demokrata Párt
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Németh Szilárd
közösségi oldala:

Aláírásgyűjtés a Csepeli Piacnál

Orbán: a választás tétje, hogy
marad-e az új magyar gazdaság
A választás tétje, hogy marad-e az
új magyar gazdaság, vagy vissza
fogunk menni a régi gazdaságba –
mondta Orbán Viktor miniszterelnök
február 19-én Budapesten.

A kormányfő az inflációról szólva
közölte: ha a mostani, 7 százalék feletti szintről az év végére 6 alá hozzák is a magyar inflációs rátát, a következő években akkor is egy magas

inflációjú közegben
fog létezni az ország. Szerinte ennek egyik oka az,
hogy Brüsszel a
klímapolitikát nem tudja összehangolni a gazdaságpolitikával, vagyis
olyan döntéseket hoz, amely az energiaárat emeli.
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Márki-Zay Péter Csepelen:
ilyen egy tomboló diktatúra?
Gonosz erők, tolvaj kormány, náci és
fasiszta diktatúra: Márki-Zay Péter,
az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje Csepelen tartott utcafórumán
nem válogatott a legkeményebb jelzőkben. Olyanokban, amiket biztosan
nem mondhatna el egy diktatúrában.
Mintegy hatvanfős tömeg fogadta február 10-én Márki-Zay Pétert a Görgey
Artúr téren, a Tóth Ilona Egészségügyi
Szolgálat Szakorvosi Rendelőintézeténél. A rendezvény résztvevőinek többségét azonban nem az érdeklődők tették
ki. A miniszterelnök-jelölt, az MSZP, a
DK és dr. Szabó Szabolcs momentumos kampánycsapata, korábbi csepeli
szocialista politikusok, valamint Márki-Zay biztonsági emberei és a média
képviselői voltak jelen. A fórum ráadásul egy újságíró kilökdösésével kezdődött. Először dr. Szabó Szabolcs ellenzéki képviselőjelölt állt az útjába, hogy
ne tudjon kérdést feltenni Márki-Zaynak, majd besegített neki a biztonsági
emberek egyike is.
A fórum első szónoka is dr. Szabó
Szabolcs, az MSZP–Jobbik–DK–Momentum–Párbeszéd csepeli-soroksári
országgyűlési képviselőjelöltje volt,
aki az előválasztást nagy sikerként értékelte. Arra szólította fel az ellenzéki
szavazókat, hogy akkor is vegyenek
részt a választásokon, ha úgy gondolják, hogy Csepel-Soroksáron biztosan
nyer az ellenzék.
Márki-Zay Péter kiemelte: példát mutattak abból, hogy jobb- és baloldaliak,
ateisták és keresztények, cigányok és
nem cigányok szeretetben együtt, egy
közös célért tudnak összefogni. Kifejtette, hogy az Orbán-kormány szerinte
hazánk ezeréves történelmének legkorruptabb kormánya. „Hihetetlen gonosz
erőkkel állunk szemben” – fogalmazott.
A kormány egyik legnagyobb vétkének nevezte, hogy „elültette a gyűlölet
magvait”, ígéretet tett arra, hogy „az új

kormány megszünteti a magyar-magyar
közötti ellentétet”.
„Szeretetbeszédét” – Márki-Zay így
jellemzi szónoklatait – azzal folytatta,
hogy a „tolvaj kormány” csak folyamatos gyűlöletkampánnyal tudja a hatalmát fenntartani, ahogy tette azt Joseph
Goebbels, a nácik propagandaminisztere vagy a Szovjetunió kommunista propagandistái. Hogy a történelmi paletta
teljes legyen, megjegyezte, hogy Orbán
Viktor fasiszta diktatúrát épít. „Azok a
hazug rágalmak, amelyeket ránk próbálnak fogni, csak a Fideszre igazak” –
jelentette ki. Példaként említette, hogy
a fizetős egészségügyi rendszert nem
az ellenzék, hanem a kormány szeretné bevezetni. Szerinte az inflációt is a
kormány okozza – csak azt felejtette
megemlíteni, hogy az infláció az Európai Unió országaiban mindenhol megugrott, és Magyarországon még így is
átlag alatti. Megismételte azt a vádját
is, mely szerint nem az ellenzék akarja
megnyitni a határokat, hanem a kormány költözteti be a migránsokat.
Márki-Zay Péter „szeretetbeszédben”
politikai célra használta a koronavírusos járványban elhunytakat. Azt állí-

csepeli hírmondó
totta, hogy a világon Magyarországon
haltak meg tavaly a legtöbben, és ezért
is a kormány a felelős. „Csak szeretettel lehet legyőzni a gonoszt, ahogy a
sötétséget is csak a világosság győzi le.
Abból a mély gödörből, amibe Orbán
Viktor kormányozta az országot, a kijárat nem jobbra, nem balra, hanem felfelé van” – zárta beszédét az ellenzéki
miniszterelnök-jelölt.
A Csepeli Hírmondó megkérdezte Márki-Zay Pétert, mire gondolt, amikor az
előválasztási győzelme után azt mondta,
hogy leváltotta az ellenzéket, miközben
a Görgey téren tartott fórumán mögötte
álltak az MSZP, a DK és a Jobbik jól ismert helyi politikusai? „Nem az MSZP-t
és a Demokratikus Koalíciót kell leváltani, hanem a gazembereket, és mindenkit,
aki lop vagy hazudik a diplomájáról. Az
ellenzéket folyamatosan váltjuk le, most
éppen Bangónét” – felelte Márki-Zay
Péter, az ellenzék miniszterelnök-jelöltje. Fonyódi fóruma után pedig azt is
megjegyezte, hogy a mögötte álló koalíciót, „a liberálisokat, a kommunistákat,
a konzervatívokat és a fasisztákat, ezt
mi a szövetségben külön-külön képviseljük.” Hozzátette ezután azt is, hogy
„gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét”. • LG
Szabó Szabolcs
közösségi oldala:

AKTUÁLIS
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Lomtalanítás
Csepelen
Február 14-étől 25-éig tart az ingyenes lomtalanítás Csepelen, amelyről a
lomtalanítást végző Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) minden lakót
értesített – tájékoztatott Feka Sándor, a
csepeli közterület-felügyelet szolgálati
koordinátora, az igazgató távollétében
helyettesítéssel megbízott személy.
A csepeli közterület-felügyelők megerősített szolgálattal dolgoztak, dolgoznak, folyamatosan kint vannak a
területeken. A Szent István úton, a
Királyerdei Művelődési Házhoz közeli parkolóban éjjel-nappal felügyeletet
látnak el, mert a korábbi években jelentős mennyiségű szemetet halmoztak
itt fel, de tavaly már sikerült megóvni a parkolót. Néhány helyen illegális
a szemétlerakás: például az Orion és
Krizantém utca sarkán, a Lámpás, a
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Szilvafa utcában. Ennek indoka, hogy
ezeken a helyeken korábban rendszeresen túl nagy mennyiségben raktak
ki lomokat és veszélyes hulladékokat,
ezt pedig most meg akarták előzni. A
szabály az, hogy mindenki csak a saját
családi háza elé vagy panelházak esetében a sarokra rakhat ki lomot. A közterület-felügyelők a csepeli rendőrökkel
együttműködve végzik munkájukat.
A közterület-felügyelők eddigi intézkedéseinek nagy része figyelmeztetéssel
zárult azok ellen, akik a lomokat széthordják. Köztisztasági szabálysértést
követ el, aki veszélyes, káros anyagot
helyez el közterületen. A bírság mértéke 5 és 50 ezer forint között lehetséges.
(Lapzártánkig huszonhat alkalommal
szabtak ki bírságot 260 ezer forint értékben.) Komolyabb intézkedés történt
egy zavartan viselkedő járművezető
ellen, aki Csillagtelepen az egyirányú
Tejút utcába szabálytalanul behajtott,
és iratait nem adta át a felügyelőknek. Végül a rendőrök intézkedtek vele

fotó: Tóth Beáta

szemben. Kiderült, hogy korábban eltiltották a járművezetéstől, ezenkívül
kést és pisztolyt találtak nála. Lomizni akart, a rendőrök előállították. Egy
másik eset a Nap utcában történt. Csömörről érkezett egy járművezető, hogy
Csepelen rakjon le gipszkartont, szigetelőanyagot. A közterület-felügyelők
tetten érték, felszedették vele a lomjait,
és megbírságolták. • Cs. A.
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Tisztelt Csepeli Lakók és Intézményvezetők!
Idén is útjára indítjuk komposztálási mintaprogramunkat a csepeli
kertes házas (kerítéssel közrezárt) ingatlanok tulajdonosai, valamint
óvodák és iskolák részére.

AZ AKCIÓBAN 600 LITERES MŰANYAG KOMPOSZTÁLÓ
EDÉNYEKET ADUNK ÁT INGYENESEN A FELTÉTELEKNEK
MEGFELELŐ IGÉNYLŐKNEK!

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen kipróbálnák
a háztartási komposztálást, és a korábbi években nem
vettek részt önkormányzati komposztálási pályázaton.

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, kérem, töltse ki a
jelentkezési lapot, amely beszerezhető a Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1es ablakánál vagy letölthető a
www.csepel.hu és www.varosgazda.eu weboldalakról.
A jelentkezési lapot benyújtani postai úton lehet a Csepeli Város
gazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 6264.
címére, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán ügyfélfogadási
időben, vagy emailben a komposztalas@varosgazda.eu címen.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. MÁRCIUS 21.
Az elbírálás a készlet erejéig, a beérkező igénybejelentések sorrendjében történik.

Márki-Zay Péter szerint leváltotta az ellenzéket, bár
éppen a 2010 előtti csepeli szocialisták állnak mellette

Bővebb információ és felvilágosításért kérem, keressék Krekács Andrea zöld
területi asszisztenst a 2777856 vagy a 70/7771982 telefonszámon, illetve emailen:
krekacs.andrea@varosgazda.eu

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

C SE P E L
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Betlehemtől
Jeruzsálemig
Jézus születése, karácsony öröme megérinti az emberek szívét. Szívesen megyünk
Betlehembe a pásztorokkal, énekekelünk
az angyalokkal, és megajándékozzuk egymást, ahogyan a napkeleti bölcsek aranyat,
tömjént és mirhát vittek a Kisjézusnak.
Húsvétkor az apostolokkal örvendezhetünk Jeruzsálemben, hiszen Jézus feltámadása újabb örömteli esemény! Szeretünk
együtt ünnepelni Jézussal, de ismerjük-e
Őt? Mert Jézus nélkül nem lett volna sem
karácsony, sem húsvét! Tudjuk-e, akarjuk-e
tudni, hogy milyen út vezetett Betlehemig,
vagy mi történt a három király látogatása
után? Hogyan élte meg Jézus a hétköznapokat, és mi történt a dicsőséges feltámadása
előtt? A munkás názáreti napokra és a véres jeruzsálemi útra már nem szívesen gondolunk, pedig a hétköznapok gyümölcsei
nélkül nincsenek ünnepek, „nagypéntek
nélkül nincs húsvét”, mélység nélkül nincs
magasság! Az ünnepekre fel kell készülni,
majd az ünnepeket meg kell élni. Rohanó
világunkban a készület és az ünneplés legtöbbször csak a külsőségekre korlátozódik,
csodálkozunk, hogy gyakran kedvetlenül,
fáradtan „vészeljük át” ezeket az időszakokat. Mert elfelejtjük, hogy lelkünk is van!
Szükségünk van a készület csendjére, az
ünnep valódi átélésére, majd élményeink
feldolgozására. Biztosan sokan ismerik a
nepáli serpa történetét, aki egy sportoló felszerelését cipelte a Himalája meredek útjain. A sportoló előtte haladt. A teherhordó
egyszer csak leült, sokáig nem mozdult. A
hegymászó türelmetlenül kérdezte: „Miért
ültél le?” A serpa így válaszolt: „Túlságosan előresiettünk. Bevárom a lelkem.”
Ha szívesen köszöntjük a Szent Családot
Betlehemben, akkor vegyünk részt a názáreti hétköznapokban, kísérjük el Jézust
a Golgotára, és akkor találkozni fogunk a
Feltámadottal is Jeruzsálemben!
Sztancsikné Losonci Tímea,
r.k. lelkipásztori munkatárs
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Házasság hete
Tizenötödik alkalommal rendezték meg idén a Házasság hete
programsorozatot. Közel két évtizede Angliából indult a kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a
házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. A házasság
hetét négy kontinens huszonegy országában ünneplik. Hazánkban az
országos eseménysorozatot 2008
óta rendezik meg a keresztény
egyházak és civil szervezetek ös�szefogásával, számtalan nagyvá-

ros, település, közösség részvételével. A kezdeményezéshez itthon
és külföldön is számos ismert
közéleti személyiség csatlakozott,
kifejezve ezzel elkötelezettségét a
házasság, a család ügye iránt. Az
elmúlt években hagyománnyá vált,
hogy a Házasság hete alkalmából
bemutatunk egy Csepelen élő párt.
Következő számunkban az idén
ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplő Belinszki házaspár
történetét ismerhetik meg az olvasók, akik jó példával szolgálnak az
egymás iránti szeretetből, tiszteletből, kitartásból. • PE

fotó: pixabay

Hamvazószerdától nagyszombatig
A nagyböjt a húsvét előtti negyvennapos előkészületi, bűnbánati
időszak, mely hamvazószerdától nagyszombatig tart. Krisztus kínszenvedésének emlékszakasza, régebben egyúttal a
keresztségre való előkészület ideje
volt. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a
bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része
az ima és a szegények megsegítése
is. A negyvennapos nagyböjti időszakra eső hat vasárnapot az egy-

ház nem tekinti böjti napnak, mivel
minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe. A korai
keresztények nagypénteki és nagyszombati böjtjéből fejlődött ki. Némelyek húsvéti előkészületül egy,
mások két napig vagy negyven
óráig böjtöltek. Alexandriában 250
körül kenyeret és vizet fogyasztottak a nagyhéten, de a niceai zsinaton már a negyvennapos böjtről is
szó esik, melynek eredetét a III.
század második felére vezethetjük
vissza. Idén a nagyböjt kezdte március 2-a, a vége pedig április 16-án,
nagyszombaton lesz.
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Mozaikok a közértek falán

SZENIOR
AKADÉMIA
Ingyenes előadásokra várjuk
a Milton Friedman Egyetem
és a Szabó Magda Közösségi Tér
szervezésében
az 50+-os korosztályt.

Országszerte elterjedt építészeti szokás volt a szocializmus idején, főként a hatvanas évektől kezdve, hogy a nagyobb élelmiszerüzletekben a pultok fölötti falakra különféle ábrákat raktak
ki mozaikokból. Nem volt kivétel ez alól Csepel sem, ahol elsősorban a lakótelepek környékén található közértekben láthatták
a vásárlók a különleges faldíszeket. Pontosan nem lehet tudni,
mennyi üzletben voltak mozaikok, mert az idők folyamán ezeket
eltávolították. De miféle célt szolgáltak ezek a díszes mozaikok?
Polinszky Tibor Gyula 2001 és 2016 között volt Csepel főépítésze,
és 2014-ben lefényképezte a Kossuth Lajos utca egyik nagy boltjának mozaikos falát. Amikor megtörtént a tulajdonosváltás, fontosnak tartotta, hogy fotókon őrizze meg a régi emlékeket. A főépítész szerint a mozaikberakások értékes díszei és hasznos elemei
voltak az épületnek. Az üzletek belső elrendezése és a vásárlói
szokások eltértek a jelenlegitől. Negyven-ötven évvel ezelőtt még
nem létezett önkiszolgáló rendszer; a vevők a maihoz képest jóval
több időt töltöttek sorban állással, a kiszolgálás pedig pultokon
keresztül történt. A pultok fölé épített színes mozaikok egyszerre
szolgáltak reklámként és figyelemfelhívásként, ugyanakkor díszítőelemként is funkcionáltak. Amíg az emberek sorban álltak,
óhatatlanul bámulták a falat. Ezeken különféle állami vállalatok
logóit, termékeit, emblematikus ábrák sorát láthatták. Egyben felhívták a figyelmet arra, hogy az adott pultnál mely árukat szolgálják ki. Amikor a kilencvenes években az élelmiszerüzleteket
privatizálták, az új tulajdonosok átépítették a boltokat, a mozaikokat pedig leverték a falról. Az említett Kossuth Lajos utcai üzletben nem bontották el, hanem eltakarták a mozaikfalakat például
gipszkartonnal. A tulajdonos tehát meghagyta őket azzal, hogy
majdan feltárják és bemutatják, ha igény lenne rá. A főépítész szerint ezek mindenképpen értékeket képviselnek.
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• 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

Helyszín:
Szabó Magda
Közösségi Tér
Színházterme

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?

A részvétel a mindenkor hatályos járványügyi szabályok betartásával lehetséges.
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)

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/

Összetartozás Háza
Trianon emlékkiállítás
Rendhagyó tárlatvezetések!
Február 26-án, szombaton
10 és 11.30 órai kezdettel várjuk Önöket!
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a lenti elérhetőségeken lehet.
Az emlékkiállítás ezen a napon
9–13 óra között tart nyitva.

A Szent Imre téren található egykori Szövetség ABC-ben, amely
jelenleg Aldiként működik, szintén bőségesen voltak mozaikok,
de a kilencvenes években, az üzlet átalakítása során ezeket eltüntették. Az idősebbek azonban még emlékezhetnek rájuk. • Cs. A.
fotó: Polinszky Tibor Gyula

Regisztrálni az Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás épületében nyitvatartási
időben vagy az osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu e-mail címen, illetve
a +36 1 310 01 18-as telefonszámon lehet. A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
1214 Budapest, Erdősor utca 33. • osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu
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Amikor pár forintért vágtak hajat –
Traub Angyal története
Februárban ünnepli 75. születésnapját Traub Angyal, aki kereken hatvan
éve dolgozik férfifodrászként Csepelen. Bár nyugdíjas lehetne, most
is rendre fogadja a vendégeit. Traub
Angyal egy rövid ideig együtt dolgozott Gulyás Gyulával (1944–2008), aki
eleinte fodrászként kereste a kenyerét Csepelen, aztán Kossuth-díjas
szobrászművész lett.

Hajmosás buli előtt

„Pici koromtól férfifodrász akartam
lenni. Most is megyek minden áldott
nap, mert szeretem ezt csinálni, az üzletben érzem jól magam. 1961-ben álltam munkába. Emlékszem, a hatvanas
években a fiatalok minden héten jöttek
hajat mosatni, mert készültek a hétvégi
bulira; hétfőn, szerdán, pénteken borotváltatták az arcukat. Akkoriban szíjjal
élesítettük az összecsukható, jó minőségű borotvát. Az árak megfizethetőek
voltak a keresetekhez képest. A borotválás 1 forint 70 fillérbe, az arcszesz 1 forintba, a jobb illatú pitralon 2 forintba,
a hajvágás 3 forint 60 fillérbe került; a
borotválás, hajvágás, szárítás, hajlakk
együtt kijött 12 forintból. A fiúknál divat volt a hosszú haj, de amikor katonák
lettek, rövidre nyírtuk őket. Manapság

fotó: Tóth Beáta

Traub Angyal szüleinek a fodrászata a
II. Rákóczi Ferenc úton, az Erdősor utca
felé eső részén volt a második világháború előtt. Az épület földszintjén alakították ki az üzletet, az emeleten laktak.
Édesapja és édesanyja is fodrászként
dolgozott. A háború után államosították a vállalkozást. „Hivatalos személyek
jelentek meg az üzletben, s csak annyit
mondtak a szüleimnek, hogy tegyék le
az ollót és a fésűt, és menjenek ki. Még
a köpenyüket is le kellett vetniük. Így lett
az államé a bolt, amely Kék-Duna fodrászszövetkezetként működött tovább.
Apám Szigetszentmártonban nyitott egy
kis üzletet, majd 1958 körül visszatért

Csepelre. Eleinte a Csepel Művek kettes
kapujánál, utána az egyes kapujánál található fodrászatokban helyezkedett el.
Abban az időben sokan jártak oda, és
legalább húsz fodrász fogadta a vendégeket” – idézi fel Traub Angyal.

Traub Angyal egykor és most

összességében kevesebben mennek fodrászhoz, mint évtizedekkel ezelőtt, mert
az árak nőttek. Az utóbbi időben ráadásul a járvány miatt is csökkent a vendégek száma. Fodrásznál lenni ugyanakkor kikapcsolódást is jelent, mert jókat
lehet beszélgetni” ‒ meséli.

Borotvaszappantól
a Kossuth-díjig

Gulyás Gyula szobrászművészt 2007ben jutalmazták Kossuth-díjjal a művészetében megnyilvánuló új utak
kereséséért és a portrészobrászat megújításáért. Csepelen élt és fodrászként
tevékenykedett a hatvanas években.
Autodidakta módon tanulta ki a mesterséget, és vált elismert művésszé.
„Gyuszival 1962-ben dolgoztam együtt
a Rákóczi úton, ahol ő már pár éve
fodrász volt. Akkor a Szent Imre térnél
lakott a szüleivel. Barátságos, szolid,
ügyes kezű ember volt, jól kijöttünk egymással. A vendégek is nagyon szerették.
Emlékszem, hobbiból különféle fejeket
faragott ki egy késsel a hosszúkás borotvaszappanból. Arról azonban nem
beszélt, hogy érdeklődik a szobrászat
iránt. Egy idő után munkahelyet váltott, és a gyár egyes kapujánál található
fodrászüzletbe ment dolgozni. Az egy
frekventált hely volt, rengeteg vendég
látogatta, jól lehetett keresni. Amikor
megtudtam, hogy Kossuth-díjat kapott,
megörültem neki, és büszke voltam rá,
hogy ilyen kiváló kollégát ismerhettem
személyesen” – meséli Traub Angyal.
• Csarnai Attila

NŐNAP
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A nőnapot manapság a nők
iránti tisztelet napjaként
tartják számon, arról azonban kevés szó esik, hogy
eredetileg a nők helyzetének
javításáért, egyenjogúságuk
elismeréseként szervezték
az első nőnapot. Magyarországon először 1914-ben tartottak országosan rendezvényeket. Egy évvel korábban
az országgyűlés elutasította,
hogy a nők is szavazati jogok kapjanak. „Az asszony
szerelemre termett díszvirág
az élet kertjében, s nem való
a politika sötét pincéjébe”‒
írta a korabeli Társaság című
hetilap a döntést indokolva, s
azt is hozzátéve: „a nőnek a
férfi a sorsa”.
Az első világháború aztán
rácáfolt a gyönge nők mítoszára. A szegényebb rétegekhez tartozók korábban is
keményen dolgoztak a földeken, de tömegesen a háború
idején kezdték alkalmazni
őket a frontra vitt férfiak
pótlására. Helyt kellett állniuk a gyárakban, a műhelyekben, az addig férfiak uralta
pályákon, a hivatalokban
vagy a tanári karban. A hölgyek egyre iskolázottabbak
lettek, egyre többen folytattak egyetemi tanulmányokat is. Mindez hatással volt
az életük minden területére.
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Virágok az élet kertjében
gyek nyilvános mérlegeken
ellenőrizhették súlyukat. A
mindennapos tisztálkodás,
testápolás is fontos lett, de az
erős sminket és a körömfestést még elítélték.

fotó: Fortepan/Gyöngyi

INTERJÚ

1919 novemberében ‒ társadalmi fontosságuk elismeréséül ‒ Magyarországon is
szavazati jogot kaptak.
A háború után ugyan újra a
háztartást, a gyereknevelést
tekintették a nők legfőbb feladatának, számos változás
állt be helyzetükben, gondolkodásmódjukban. Ekkor
jelent meg a modern nő fogalma, mely jóval öntudatosabb, önállóbb a korábbi
korszakhoz képest. Mindezt
tükrözte az életmódjuk változása, egyre többen modernizálták otthonukat háztartási gépekkel. Külsőségükben
is jelezték a megváltozott
gondolkodásukat: a fűzős,
hosszú ruhákat egyre többen
cserélték fel kényelmesebb,

egyszerű szabású, rövid fazonra. Hajukat is rövidre
vágatták, az azóta is divatos
bubifizura ekkor jelent meg.
Ügyeltek az alakjukra: a
korcsolyázás, az úszás, a túrázás ekkor váltak népszerűvé. Érdekesség, hogy a höl-

Mindezekről a változásokról
szól Szécsi Noémi előadása
az Összetartozás Háza Női
sorsok című programjában.
Az írónő társszerzője A modern budapesti úrinő című
könyvnek, mely a korszak
hölgyeinek az életét mutatja
be. Az érdeklődők fényképezkedhetnek a korra jellemző ruhákkal, ismerkedhetnek háborús receptekkel,
kóstolhatnak sparhelten sült
lepényt, Maci kávét, készíthetnek similabdát.

Női sorsok

Időutazás az 1920-as évek Magyarországára

2022. március 12. (szombat), 10-14 óra
Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás

11.00

Az első
világháború
hatása
a nők életére
Szécsi Noémi
írónő előadása

fotó: Fortepan/Gádoros Lajos
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12.30

A ’20-as évek
slágerei
Komáromy Éva
és dr. Sándor Szabolcs
előadásában

*

*

Korszakra jellemző ruhamodellek kiállítása
Szabadtéri
Kiegészítő programok: Tárlatvezetés
játékok
Similabda-készítés
Gyufarejtvények
Sparhelten sült lepény
Háborús receptek

*

*

*

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni az osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu email címen,
illetve a +36-1-310-0118-as telefonszámon lehet.
A részvétel a mindenkor hatályos járványügyi szabályok betartásával lehetséges!
Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás • 1214 Budapest, Erdősor utca 33.

*
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Vidéki ízek, színes programok
Tizedik alkalommal rendezték meg a hagyományos Csepeli Disznótort a Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban. Az elmúlt
évekhez hasonlóan ismét sokan ellátogattak a falusias hangulatot idéző eseményre, ahol többek között vidám népzenével, bábszínházzal, zenés-táncos mulatsággal, humorpercekkel, valamint
Szandi és Ihos József fellépésével várták az érdeklődőket. Volt
gólyalábas mutatványos, azonban az ilyenkor szokásos, télűző
hangulatot a busók hozták el: kolompolással, kereplőzéssel, tréfálkozással derítették jókedvre a járókelőket.

Az önkormányzat a legelső Csepeli Disznótort
2012. február 18-án rendezte meg

RAJZPÁLYÁZAT

CSEPEL
TRIKOLÓRBAN
2022

videó:

Makráné Marton Debóra: „Első alkalommal
járunk itt, a kerületi újságban olvastunk a rendezvényről. Másfél éves a kislányom, és most lettek
érdekesek számunkra ezek a programok. Az utóbbi
időben eléggé elszigetelődtek a gyerekek, ezért is
jó, hogy itt emberek között, közösségben lehetnek.
Felfedezhetik újra a játékokat,
megsimogathatják az állatokat. Anyósomék tanyán
laknak, épp két hete jártunk ott disznóvágáson.
Összejött újra a rokonság. A férjemmel legjobban a hurkát és a kolbászt
kedveljük. Itt is megkóstoltuk.”

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.

Petrik Claudia: „Három gyermekünkkel együtt
először látogattunk el a disznótorra. Mindhárman fel is léptek a német nemzetiségi táncokban.
A legkisebbik nem győz szaladni a busók után.
Nagyon szereti őket, kétéves korában volt a legelső busójárása. Most a negyediket
tervezzük, én Mohácsról
származom. Nagyszüleimnél gyerekként jó
párszor részt vettem már
disznóvágáson. Ma hurkát
és kolbászt ebédelünk.”
Varga Lászlóné: „Eddig mindegyik disznótoron
részt vettem. A közösségi rendezvényeken a társaság vonz, örömmel elbeszélgetek bárkivel. Szívesen megkóstolom a disznótoros ételeket, a sült
hagymás vér nagyon ízlett. Tiszafüreden születtem, ott minden év novemberében és februárban
is volt disznóvágás. Szinte minden hétvégén
valamelyik családnál összegyűlhettek a helybeliek. Vidéken szokás volt a rokonságnak, akár a
szomszédoknak is kóstolót vinni. Mi Újpestről költöztünk
Csepelre 2000-ben, azóta
született három unokám.
Jónak találom a családi és hagyományőrző
rendezvényeket, most is
mindenki jól érzi magát.”
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fotó:

fotó: Tóth Beáta és Hajdú Ágnes

A reggeli zenés hangolódás után a korábban érkezők a sertésfeldolgozás szakszerű folyamatát láthatták a kezdetektől egészen az
asztalra kerülő finomabbnál finomabb disznótoros étkekig. Az önkormányzat a legelső Csepeli Disznótort 2012. február 18-án rendezte ugyanezen a helyszínen. Az elmúlt években készült pillanatképek újra felelevenítették az eddigi disznótorok hangulatát. Idén
is a kerületi városvezetés támogatta az egész napos rendezvényt,
amelynek remek hangulatáról a szervező Csepeli Városkép gazdag
programkínálattal gondoskodott.

Vendégek, vélemények

HAGYOMÁNY
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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!

Készült hagymás vér,
toroskáposzta, hurka,
kolbász és tepertő is
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Csepel Utánpótlás Sportegyesület

Február 10-étől új elnök, Révész Dániel irányítja a Csepel Utánpótlás Sportegyesületet (CSUSE), miután Jenei
János lemondott elnöki tisztéről.
A csepeli születésű Révész Dániel
nagyszülei és szülei is csepeliek voltak. Óvodai éveit és általános iskolai
tanulmányait Csepelen végezte, tízéves
futballistakarrierjét is Csepelen, valamint a környező települések csapataiban töltötte (Csepel FC, Halászi, Szigetszentmiklós, Tököl). Tavaly nyártól
felügyelőbizottsági tag volt az egyesületben, így lehetősége nyílt belelátni az
egyesület életébe. Az elnöki teendők
ellátására Borbély Lénárd polgármester kérte fel, akitől munkájához szabad
kezet kapott. A felkérést azért vállalta
el, mert az önkormányzat részéről biztosítottnak látta a stabil hátteret és az
elszántságot ahhoz, hogy a kerületben
a labdarúgás terén egy előremutató
és értékteremtő projekt már meglévő
alapjait tovább építhessék az itt élő
gyermekek számára. „Csepelen sok
tehetséges gyermek van, és az önkor-

mányzat támogatásának köszönhetően
minden adott ahhoz, hogy olyan egyesületet működtessünk, amely a régióban
kiemelkedő lehet mind szakmailag, mind
infrastrukturálisan” – mondta a Csepeli Hírmondónak Révész Dániel. Ennek
első, de annál jelentősebb lépése a nyári fúzió a Csepel FC SE-vel, aminek
köszönhetően ‒ a tervek szerint ‒ július
1-jétől 17-18 utánpótláscsapat tartozik
majd a CSUSE égisze alá, korosztályonként több is. Ezek menedzselése,
versenyeztetése nagy munkát igényel,
nem tekinthető átlagos sportegyesületi
feladatnak. Lapunknak elmondta még,
a jövőbeni terveikhez nagymértékben
hozzájárulna, ha a 2022/2023-as szezonban a fúziónak köszönhetően már
NB III-as felnőtt csapattal rendelkeznének. „Ha a csapatnak nem sikerül
feljutni és marad a BLSZI-ben, akkor
részben át kell gondolnunk a keretet, de
azzal számolunk, hogy sikerül a feljutás,
hiszen jelenleg egyetlen ponttal vannak
lemaradva a fiúk az első helytől. Határozott célunk, hogy újra NB-s foci legyen Csepelen. Ha el tudjuk érni, hogy

Nagy sikere volt a tavaly nyári kajak-kenu tábornak,
amelyet a csepeli önkormányzat támogatott

Révész Dániel
nemcsak Csepelről, hanem a környékről, Szigetszentmiklósról, Szigethalomról, Tökölről, Pesterzsébetről is hozzánk
járnak a gyerekek, akkor a saját nevelésű játékosokkal, maximum egy-két
igazolással kiegészítve a jövőben egy
helyiekből álló, erős NB III-as csapatot tudnánk építeni” – tette hozzá. A 29
éves fiatalember a civil életben elnöki
teendői mellett gyártásvezetőként dolgozik egy televíziós médiavállalatnál
és sportmenedzseri felsőfokú OKJ-s
képzéssel is rendelkezik. • lass
Jelentősen megugrott a kajak-kenu
iránt érdeklődők száma az elmúlt egy
évben a nagy múltú Csepeli Kajak-Kenu Egyesületnél: tavaly januárban még
csak mintegy kilencven utánpótláskorú versenyző sportolt az egyesületnél,
jelenleg több mint száznegyvenen vannak – közölte érdeklődésünkre Kiss
Tamás, a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület elnöke, olimpiai bronzérmes kenus.
Felnőtt korú versenyzőjük nincsen, a tizenhét éven felüli ifik száma csaknem
húsz. Az egyesületnek továbbra is az a
célja, hogy a gyerekekkel megszerettesse a sportot, és élményt nyújtsanak
számukra a Hollandi úti vízitelepen,
miközben bárki lehet a jövő bajnoka.
Az elmúlt évben folyamatosan és eredményesen toborozták a gyerekeket csepeli általános iskolákban, különféle

sportnapokon. Nagy sikere volt a
tavaly nyári kajak-kenu tábornak,
amelyet a csepeli önkormányzat
támogatott. Nyolc héten át nyolc
turnusban összesen 160 gyereket
táboroztattak, akik Meyer Ervin
kenuedző irányításával ismerkedtek meg a sportággal úgy, hogy
közben játszottak, kikapcsolódtak
a Duna-parti szép környezetben.
Szeptemberben már száznegyven
gyerek látogatta az egyesület edzéseit. Az új jelentkezők közül húszan
választották a kenut és harmincan
a kajakot, az utóbbi ugyanis népszerűbb. Hétfőtől szombatig mindennap tartanak edzést, de a kezdő
gyerekeknek azt tanácsolják, hogy
elég hetente háromszor edzésre járniuk. A csepeli strandon folynak az

úszóedzések, a Jedlik gimnáziumnak átmenetileg otthont adó egykori Fodor József iskola tornacsarnokában pedig az erőnléti és játékos
tréningeket tartják. „Célunk most
az, hogy minél több gyerekkel megismertessük és megszerettessük a vizet, a természetet, a kajakozás és kenuzás szépségét; ezt az irányt pedig
jól tartjuk. Komolyabb versenyzői
eredményeink két-három év múlva
lehetségesek, de már a múlt nyáron
is három bajnoki címet szereztek
tehetséges utánpótláskorú sportolóink. Továbbra is várjuk az érdeklődőket, akik egyesületünk honlapján
tájékozódhatnak rólunk, illetve kereshetnek fel bennünket. Címünk:
csepelkajakkenu.hu” – tette hozzá
Kiss Tamás. • Cs. A.

A legjobbak között maratoni
kenuzásban: Szkárosi Laura
Mindössze 17 éves Szkárosi Laura,
a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület versenyzője, de máris komoly eredményt
ért el nemzetközi színvonalon: a Romániában tavaly szeptemberben megrendezett korosztályos világbajnokságon ötödik helyen végzett a 11,8
kilométeres maratoni kenuzásban. Az
egy esztendővel fiatalabb húga, Szabina szintén ígéretes tehetség: az országos bajnokságon harmadik lett a páros
kenu 500 méteren. Egymást motiválják
az edzéseken, és mindketten szívesen
töltik idejüket a csepeli Duna-parton,
noha Angyalföldön laknak.
Laura öt évvel ezelőtt kezdett el kenuzni. Előtte úszott, röplabdázott, de ezek
a sportágak nem nyerték el a tetszését.
Ahogy az lenni szokott, véletlenül ismerkedett meg a kenuzással, s rögtön
megszerette. „Eleinte nem volt egyszerű
dolgom, mert a kortársaim jobbak voltak. Fejlődni akartam, igyekeztem. Egy
év múlva válogatott lettem, de akkor még
nem a maratoni távon, hanem 500 méteren, mivel a diákolimpián második lettem. A hosszabb távra még nem volt elég

erőm, és annak megvan a külön technikája, fel kellett építeni a versenyt” –
mondja Laura, aki ezt követően másfél
évig sérült volt. Két évvel ezelőtt került
a csepeli egyesületbe szülei tanácsára,
mert fejlődését itt látták biztosabbnak.
Az országos bajnokságon tavaly augusztusban 5000 méteren negyedik
lett, majd egy hétre rá rendezték meg a
világbajnokság válogatóját, ahol a 11,8
kilométeres maratoni távon második
helyen ért célba. Így szerzett jogot az
ifjúsági világbajnokságon való részvételre, ahol ötödik lett. Hetente hat
edzése van délutánonként. Iskolai tanulmányait a Berzeviczy Gergely Közgazdasági Technikumban folytatja jó
eredménnyel. „Leginkább a számvitel,
pénzügy, marketing érdekel, szeretnék
majd továbbtanulni” – meséli.
Edzője, Galambos Dániel így értékeli
tanítványát: „Amikor Laura még nem
a Csepelben versenyzett, láttam rajta,
hogy nagyon jó a hozzáállása. Örültem
neki, amikor átjött hozzánk. Csiszoltuk
a technikáját, egyre jobb lett. Egyelőre
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fotó: Hajdú Ágnes

minden távon versenyez, még nem döntötte el, hogy maratonista lesz. Az alapozás időszakában, márciusban és áprilisban minden nap hosszabb távokat
tesz meg: a Kis-Dunán Dunavarsányig
oda-vissza 24 kilométert, Dunaharasztiig 11 kilométert evez. Emellett erőnléti
edzés, futás szerepel a programban. A
felkészülésben jelenleg kis lemaradásban van, mert covidon esett át. Májusban azonban már ott lesz az országos
bajnokságon.” • Cs. A.

fotó: Hajdú Ágnes

Csepeli kajak-kenu:
ki lehet a jövő bajnoka?

fotó: Tóth Beáta

Új elnök az egyesület élén

SPORT

csepeli hírmondó

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

Márciusi programok
Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Március 2-a, 16 óra: Váci Mihály A jegenye. Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Március 3-a, 16 óra: Világ a színfalak mögött 3. rész
Március 4-e, 16 óra: Népek zenéje. Az előadás 16 órakor kezdődik
Március 11-e, 15 óra: Spanyol délután. Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész
Március 16-a, 16 óra: Csók István. Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Március 18-a, 16 óra: Liszt Ferenc, a magyar zene üstököse.
Előadó: Kozma Anikó zenetanár
Március 17-e, 16 óra: Amin mi nevettünk. Kabaréjelenetek. Előadás filmvetítéssel
Március 25-e, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene.
Előadók: Ürmösné Fehér Nikolett zongora, Ürmös László brácsa

Őrizd az egészséged!

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. március 4.

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 felfüggesztés ideje alatt a Facebook csoporton keresztül lehet bekapcsolódni az online tornába.

GYEREKSAROK

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.

3. Nem minden szarka … tarka

3
4

4. Majdnem apró!
5. Látószerve

5
6

6. Le ellentéte
Rejtvényünk megfejtését
a középső oszlopban olvashatod!
Előző rejtvényünk megfejtése:
az év gyógynövénye, a cickafark

7. Babóca társa

7
8

8. Megijed, retteg
9. Medve színe

9

IMPRESSZUM

Sorsoltunk! A február 9-ei skandináv rejtvény nyertese: Hóbor Sándor. A gyerekrejtvény nyertese: Nehoda Letícia. 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.

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 március 9-én, szerdán jelenik meg.

CSEPEL SZÍNHÁZ
Március 10-e, 10 óra: Tavaszi gyermekszínházi évadunk keretében Puskin: Az aranyhal
meséje a Trambulin Színház előadásában. Csoportos és egyéni jegyfoglalással kapcsolatban 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 világhírig - zenés őrület a Turay Ida Színház előadásában.
Jegyvásárlás: tickets.funcode.hu vagy személyesen jegypénztárunkban.
Április 23-a, 11 óra: BING Nyuszi és Barátai – showműsor gyerekeknek. Jegyek
kaphatók a jegy.hu oldalán.
PROGRAM
Március 26-a, 18 óra: 20 év JIMMY nélkül – emlékkoncert. Közreműködnek a hazai
könnyűzenei élet előadói. Jegyvásárlás személyesen jegypénztárunkban.

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Március 8-a, 16 óra: Rózsássy Barbara József Attila díjas költő Legenda című
kötetének bemutatója.

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

2

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

Március 24-e, 15 óra: Iszlám emlékek a spanyol művészetben.
Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök. Az előadás filmvetítéssel egybekötött.

Jogi tanácsadás

2. Növekedni kezd!

CSEPELI MUNKÁSOTTHON

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

Március 23-a: Séta a budai hegyekben. Találkozó a Nyugdíjas Közösségi Ház előtt 9 órakor Túravezető: Kincs Lajos

1
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Úti beszámoló
Turisztika

1. Nem gyakori

PROGRAMOK

csepeli hírmondó

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.

GALÉRIA 21
Február 28-ig Erdei Kvasznay Éva „Vecsernye” című kiállítása nyitvatartási időben
hétköznapokon 8.00-16.00 óráig látogatható!
Március 10-e, 18 óra: PIKTORKÁK – akvarell festmények kiállításmegnyitója.
A tárlat megtekinthető április 5-ig munkanapokon 8 és 16 óra között.
JEGYVÁSÁRLÁS online a Munkásotthon honlapján, illetve Facebook-oldalán.
Jegypénztári nyitvatartásunk megváltozott! Hétfő és péntek: 10 és 12 óra, szerdán 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 honlapunkon (www.
csmoa.hu) és Facebook (Csepeli Munkásotthon/Csepel Színház) oldalunkon! További közösségi
megjelenés: Instagram: csmo21 és TikTok: csmo21, telefon: 06-1-276-7733

CSEPEL 1956-OS CSEPELI
1944 BÜSZKESÉGPONT

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 március 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 érvényét vesztette. Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között.

ÁLLANDÓ TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁSOK
A TAMARISKA-DOMB ALATTI ÓVÓHELYEN

A tárlatok díjmentesen megtekinthetôek március 15-én,
kedden 9-15 óráig. Vezetések 11 és 13 órától kezdôdnek.

Belépés az óvóhely Fenyves úti bejáratánál. Az aktuális járványhelyzet miatt a változtatás jogát fenntartjuk.

Bôvebb felvilágosítás: Királyerdei Mûvelôdési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230.,
Tel.: 278-2747 e-mail.: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
A PROGRAMOT AZ 1956-OS
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC
60. ÉVFORDULÓJÁRA LÉTREHOZOTT
EMLÉKBIZOTTSÁG TÁMOGATJA.
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Tájékoztató az illegális
hulladéklerakásról
KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉR

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!

KEDVES LÁTOGATÓINK!
SAJNÁLATTAL ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY A FEBRUÁR 26-ÁRA
MEGHIRDETETT GÖRÖG TÁNCHÁZ TECHNIKAI OKOK MIATT
ELMARAD. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK.

A CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMOK
BIZONYTALAN IDEIG SZÜNETELNEK!

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

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető a Helytörténeti Gyűjtemény
nyitvatartási idejében.
1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
Március 15-én, 9 és 15 óra között nyitva tart. Vezetések: 11 és 13
órakor, bejelentkezés nem szükséges.
NYUGDÍJAS KLUB: A vírushelyzet miatt átmenetileg szünetel.

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
TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

TANFOLYAMOK

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

Kerekítő mondókás móka 0-3 éves korig. Ölbeli játékok, népi mondókák
és népdalok. Kedd 10-10.30. Farkas Katalin: 06-20-967-7628
Táncolj és rajzolj zenére. Mozgáskoordinációt fejlesztő foglalkozás
komolyzenére 5-12 éves gyerekeknek. Időpont: hétfő 17.00-18.00. Vezeti:
Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291. Jelentkezőket várunk!
Milieu Dance (Jazz Balett). Időpont: kedd, csütörtök 17.00-18.00. Vezeti:
Fekete Gabriella: 06-70-4198009
Gyermekangol. Tanfolyam 3 és 8 év közötti gyermekeknek. Időpont:
szombat, 9.30-10.15 Vezeti: Geier Ildikó: 06-20-547-4308
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.
Március 22-e, kedd 9.30. Vezeti: Menyhértné Teri: 06-30-313-3991
Hangfürdő - Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok: március 12-e,
10.00; március 25-e, 18.30. Eisenmann Tünde: 06-20-455-9291

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 számítógépés internethasználói tanfolyam: szerda, 18-20 óra

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

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

A teljes tájékoztató itt érhető el:

AA Klub: szerda, 18.00–19.00
Íjászat: február 26., 9.30-12.30
Örökifjak Klubja: csütörtök: 10-11.30

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

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

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

Adománygyűjtés
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!

A hulladéktörvény alapján – akár közterületről, akár
magánterületről legyen szó – az ingatlanon más által,
az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, illegálisan
elhelyezett hulladék elszállításának kötelezettsége
alapvetően a hulladék tulajdonosát, korábbi birtokosát terheli. A fenti kötelezettségek betartásának hatósági eszközökkel való biztosítására 2021. március
16-tól a Kormány a megyei kormányhivatalokat jelölte
ki általánosan eljárni jogosult hatóságként. Emiatt a
korábbiakkal ellentétben a jegyző már nem adhat ki
a hulladék elszállítására való kötelezést, mivel arra
Budapest területén már a fővárosra is illetékességgel
rendelkező Pest Megyei Kormányhivatal jogosult. A
hatóság ilyenkor egyébként hulladékgazdálkodási bírságot is kiszabhat.
Illegálisan elhelyezett hulladékkal kapcsolatban
hatósági bejelentést a zoldhatosag@pest.gov.hu
email címen tehetnek, folyamatban lévő elkövetés esetén pedig kérjük, értesítsék a rendőrséget
(Tel.: 112) vagy a közterület-felügyeletet (Tel.: 06-1-278-0150).

Baricz Dezső, a Baptista Szeretetszolgálat
programszervezője, a születésnapja
alkalmából adománygyűjtést szervez a csepeli
Majd Megnövök Óvoda számára.
Március 3-ig várják azokat az új játékokat, ruhákat,
cipőket, édességeket, amelyeket szeretteiknek is
ajándékoznának.
A gyűjtés helyszíne:
1089 Budapest, Elnök utca 3.
Bankszámlára történő utalásnál:
Unicredit Bank, Baptista Szeretetszolgálat
Számlaszám: 10918001-55555555-55555555
Közlemény: Születésnap
Támogassuk együtt a Majd Megnövök Óvodát!

Cím: 1214 Budapest,
Simon Bolivár
sétány 4-8.
Kérjük, hogy kísérje
figyelemmel
az aktuális járványügyi
szabályok változásait.

Ágh Gyula Mihály

festőművész kiállítása március 11-ig
tekinthető meg hétfőtől csütörtökig 9 és 19,
pénteken 9 és 16,
szombaton 9 és 13 óra között.

Lakossági tájékoztató
a patkánymentesítésről
Városi környezetben a patkányok jellemzően a csatornákban, illetve a kommunális hulladék környezetében
szaporodhatnak el, aminek eredményeként közterületeken, de akár lakásokban, házakban, illetve ezek udvarán, pincéjében is feltűnhetnek. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM
rendelet értelmében az egészségügyi kártevők elleni
védekezésről az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg a gazdálkodó
szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni. A főváros területén a kártevőmentesítés érdekében
a RNBH Konzorcium végez folyamatos mentesítési tevékenységet, és lakossági bejelentés alapján is eljár.
A lakosság számára díjmentes bejelentések a patkanybejelentes.budapest.hu oldalon,
illetve a 06 (1) 327-1957-as telefonszámon tehetőek meg.
A teljes tájékoztató itt érhető el:
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ÁLLÁS
________________________________________

CSEPELI telephelyünkre, acélszerkezeteket gyártó céghez keresünk irodai adminisztrátort, műszaki előkészítőt
(árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal), lakatost, hegesztőt, sofőrt (B kat. jogsival, fizikai munka is).
Tel:
06-30-981-1401, 06-30-349-1614
________________________________________
JÓL működő csepeli munkahelyre köszörűst, fémszórásra
betanuló szakembert, /lakatos, hegesztő szakmával, villanyszerelőt/ valamint esztergályost felveszek. Bér megegyezés
szerint. Nyugdíjas, részmunkaidős is jelentkezhet. Átállunk
heti 4 napos munkarendre (5 napos fizetés mellett), a hatékonyság elérése érdekében havi 20.000-Ft ösztönzőt is bevezetek. Amennyiben a hirdetés felkeltette figyelmét további
tájékoztatás telephelyünkön. Telefon: 06-1-277-4224 vagy
06-20-926-6883

KIADÓ INGATLAN
________________________________________
CSEPEL Rózsadombon 60 m² házrész kocsibeállóval reális
áron kiadó, 1+2 szoba. Tel: 06-30-376-8014
SZOLGÁLTATÁS
________________________________________
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással.
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyegpadló-lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon.
(Alapítva: 1998) Csapó György. Tel: 06-31-780-6430,
06-1-229-5694,
festesma.iwk.hu
________________________________________
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
________________________________________
FESTÉS-mázolás-tapétázás. Kőműves javítás, gipszkartonozás. Kisebb munkák is. Tel: 06-30-568-6255
________________________________________
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasoknak
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással.
Tel: 06-30-422-1739
________________________________________
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel.
Tel: 06-20-264-7752

KÚTFÚRÁS-kútfúró Mester! Kútfúrás szakszerű kivitelezés 30 éves szakmai tapasztalattal, Meglévő kutak engedélyeztetése! Tel: 06-30-940-1465, www.furasskutat.hu
________________________________________
KERT-telekrendezés! Térkövezés, kertépítés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, kerítésépítés. Reális áron, ingyenes
árajánlat. Tel: 06-20-259-6319, www.telekrendezes.hu
________________________________________
LOMTALANÍTÁS! Hagyaték, eladás előtti-utáni ingatlanok ürítése, lomtalanítása rövid határidővel.
Tel:
06-30-398-1597
________________________________________
GÉPJÁRMŰ javítás, autószerelés, karosszéria, diagnosztika. Műszaki vizsgára való felkészítés, vizsga ügyintézés.
Adás-vétel előtti állapotvizsgálat. Hozom-viszem szolgáltatás. DuplAti Car 06-70-313-7476

EGÉSZSÉG
________________________________________

SVÉDMASSZÁZS AKCIÓ HÖLGYEKNEK CSEPELEN (Petz
Ferenc u. 24.) a Taylor Hair Szalonban. Egy alkalom: 30 perc
- 2200 Ft, 60 perc - 3900 Ft. Bejelentkezés: 06-30-161-1928

ADÁS-VÉTEL
________________________________________

CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék készpénzért. T.: 06-30-951-5322
________________________________________
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
________________________________________
HÍVJON bizalommal! Rossz akkumulátort, vas és fémhulladékot vásárolok. A kiszállás díjtalan. Tel: 06-30-461-7759
________________________________________
ELADÓ elektromos ágy felfekvés elleni matraccal.
Ár: 200.000 Ft. Tel: 06-30-843-7414

ÉLETJÁRADÉK
________________________________________

ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne megbízható, leinformálható vállalkozó, Aradi Lászlóné, Zsuzsanna: 06-1-285-4808,
06-30-240-4056
________________________________________
LEINFORMÁLHATÓ, megbízható házaspár életjáradéki
vagy eltartási szerződést kötne, akár nagyobb összegű
első részlettel és magas havi díjjal.
Kálny Csaba: +36-20-949-4940

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

INDUL A ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
Március 2-án megkezdi Budapesten a kerti zöldhulladék elszállítását az FKF Nonprofit Zrt, melyet csak a lebomló, FKF logós zsákokat
szállítanak el. A 100 literes kerti zöldhulladékos zsákok darabonként
megvásárolhatók 235 Ft/db áron (az ár tartalmazza a 27%-os áfát) az
FKF Nonprofit Zrt. II. kerület Fő utcai, és IX. kerület Ecseri úti ügyfélszolgálati irodáiban, a lakossági hulladékudvarokban, valamint szerződött partnereink értékesítési pontjain, ahol a zsákok ára eltérhet a
társaság által meghatározott ártól. Az értékesítő helyek címlistájáról
az fkf.hu oldalon tájékozódhatnak. A zsákokba fa- és bokornyesedék,
nyírt fű, gyom kerülhet.
Az egyes körzetekre vonatkozó begyűjtési nap itt található:
https://www.fkf.hu/kerti-zoldhulladek-gyujtes
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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

A Prima Maroni Kft. gesztenyepürégyártással
foglalkozó, 30 éves múltú családi vállalat,
munkatársat keres Budapest XXI. kerületébe.
FŐBB FELADATOK, MUNKÁK: Önálló és gyártósori gépek
üzemeltetése • Termékváltáshoz szükséges gép átállítások
elvégzése • Gyártástechnológiai folyamatok működtetése •
Anyagmozgatás (5-10 kg) • Műszak végén gépsor eltakarítása
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: Egészségügyi
(érvényes tüdőszűrő) és munkaköri alkalmasság • Kiváló fizika
erőnlét, jó állóképesség • Üzemi higiénia betartása
AZ ÁLLÁS BETÖLTÉSÉHEZ ELŐNYT JELENT:
Élelmiszeriparban, hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat

+36304924140
+36307866798

AMIT KÍNÁLUNK: Egy műszakos, hétfőtől péntekig tartó
munkarend • Bejelentett munkaviszony • Stabil, megbízható
vállalati háttér • Hosszú távú munkalehetőség

karrier.vasut@knorr-bremse.com

HAVI NETTÓ FIZETÉSI KERET: 220.000 - 260.000 Ft

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

JELENTKEZÉS MÓDJA: fényképes önéletrajz, info@maroni.hu címre
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kísérőjét
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alkalmából tartandó

„A forradalmár Beethoven”
ünnepi hangversenyre
Időpont:
2022. március 19. (szombat) 19 óra
Helyszín:
Csepeli Munkásotthon
(Csepel, Árpád utca 1.)
Műsoron: Egmont-nyitány
I. (C-dúr) zongoraverseny, op. 15
I. (C-dúr) szimfónia, op. 21.
Közreműködik:
a Csepeli Szimfonikus Zenekar
Szólista: Kubota Sayaka zongoraművész
Vezényel:
Werner Gábor karmester

Megtisztelő jelenlétére számítok!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere
Az emlékestre a helyeket csak korlátozott számban tudjuk biztosítani, ezért kérjük, részvételi szándékát a protokoll@budapest21.hu
e-mail címen vagy a 06 30 514 8285-ös telefonszámon legkésőbb 2022. március 16-ig visszajelezni szíveskedjen.
A rendezvény a hatályos Covid-intézkedések szerint kerül megtartásra. A nézők egészségének védelme érdekében az eseményen való
részvétel csak védettségi igazolvánnyal lehetséges.

