
csepeli hírmondó 1

Elindul a Táncsics 
Mihály utca felújítása 

4. OLDAL   

Rezsivédelmi intézkedések 
a kerületben

2. OLDAL   

Őrtűz gyúlt a Daru-dombon 
Székelyföld autonómiájáért

9. OLDAL   

csepeli
hírmondó

A XXI. Kerületi Önkormányzat lapja
XIII. évfolyam 21. szám | 2022. november 2.

PARKAVATÁS, 
MEGEMLÉKEZÉS, 
KITÜNTETÉSEK



2 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 3

A csepeli önkormányzatnál a meg-
szokott működés mellett közel két-
milliárd forinttal lenne magasabb 
az energiaköltség. Ez sokszorosa a 
megszokottnak, a növekedést pedig 
nem tudja fedezni a költségvetés. 
Az önkormányzat ezért úgy döntött, 
hogy a művelődési házak, egész-
ségügyi intézmények munkáját a téli 
időszakban is, ám összevont helyszí-
neken folytatja. A bölcsődék és óvo-
dák esetében a téli időszakra sem 
lesznek összevonások, a Királyer-
dei Művelődési Házban pedig fontos 
felújítási munkákat kezdenek el. Az 
önkormányzat nemcsak a műkö-
dés folytonosságát, az intézmények 
energetikai felülvizsgálatát és kor-
szerűsítését, de munkavállalóinak 
megtartását is fontosnak tartja, ezért 
nem lesznek elbocsátások.
 
Az orosz–ukrán háború és a szankciós 
politika miatt drasztikusan, a korábbi 
sokszorosára emelkedtek a rezsikölt-
ségek. Ez súlyosan érinti az állami és 
önkormányzati intézményeket, mivel 
sehol nem fér bele a költségvetésbe a 
rezsi többszörösére emelkedése. Ezért 
mindenhol takarékossági intézkedések 

születnek. Csepelen az új költségek a 
számítások szerint éves szinten közel 
kétmilliárd forint energiaár-emelke-
dést jelentenek. Borbély Lénárd pol-
gármester nemrégiben összehívta az 
önkormányzati cégek, intézmények ve-
zetőit, hogy áttekintsék, miként lehetne 
takarékoskodni.

Intézmények, részletek 
A polgármesteri hivatal épületegyütte-
sének távhőköltsége nagyjából a tízsze-
resére növekedett éves szinten. A csök-
kentés érdekében meghosszabbított 
közigazgatási szünetet és kötelező 
szabadságot rendeltek el a hivatal dol-
gozói számára ez év december 19-étől 
2023. január 8-áig. Ezt azt jelenti, 
hogy 23 napon keresztül 8 fokon fogják 
temperálni az épületegyüttest. Ez kiter-
jed az összes önkormányzati cégre és 
az intézményekre is. Az önkormány-
zati épületekben elrendelték általános-
ságban a 18 fokos hőmérséklet tartását 
a tél végéig. Az intézkedést szigorúan 
betartatják. A közterület-felügyeletet 
az eddigi helyéről a polgármesteri 
hivatal épületébe költöztetik. A köz-
terület-felügyeletet a következő hóna-
pokban az önkormányzat a térfigyelő 

kamerarendszer fejlesztésével erősíti 
meg. Az anyakönyvi ügyeket és a se-
gélyezést továbbra is úgy lehet intézni, 
ahogy eddig.

A Tóth Ilona Egészségügyi Szakszol-
gálatnál a Főtáv, a villamosenergia-
szolgáltatás és a földgázszolgáltatás díja 
is jelentős többletköltséget eredményez. 
A költségmegtakarítás érdekében a 
Csikó sétányon lévő rendelőbe költö-
zik a Tüdőgondozó november 2-ától, 
a lépéssel a számítások szerint hatvan-
millió forint takarítható meg. A volt 
szülőotthon, amelyben a tüdőgondozó 
működik, hamarosan teljesen meg fog 
újulni az Egészséges Budapest Prog-
ram keretében. A Csikó sétányon lévő 
rendelő felnőtt-háziorvosai továbbra 
is a sétányon rendelnek. A Mansfeld 
Péter utcában működő irattárat szintén 
elköltöztetik, így a rendkívül rossz hő-
szigetelésű épületben le lehet állítani a 
fűtést. Ennek az egyébként rendkívül 
rossz állapotban lévő épületnek a fűtési 
költsége háromszázmillió forintra nö-
vekedne. Az eddig a Tüdőgondozóban 
működő vérvételi pont a Szent István 
úti rendelőbe költözik. A gyermekren-
delőkben ugyanakkor biztosítani fogják 
a 22 fokot, a felnőtt rendelőkben pedig 
a 20-22 fok lesz elérhető.

A Humán Szolgáltatások Igazgató-
sága (HSZI) távhőköltsége ugyancsak 
drasztikusan emelkedett az új számí-
tások szerint. A bölcsődékben egész 
télen biztosítani fogják a 22 fokot. 
A Cseperedő bölcsőde november 4-én 
leválik a távhőszolgáltatásról, úgyne-
vezett „hőközpont” lesz. A téli szünet-
ben a bölcsődei ügyelet várhatóan az 
ÁMK-ban lesz. Ugyanakkor az idősek 
és a fogyatékkal élők nappali ellátásá-
val kapcsolatban egy felmérés készül 
arról, hogy igénylik-e az érintettek az 
ellátást, ettől függően december 19-e 
és január 8-a között az ellátás szünetel-
het. Az Ady Közösségi Ház december 
19-étől 2023. január 8-áig zárva tart, 
a Család- és Gyermekjóléti Központ 
nyitvatartása pedig rövidül. A központ 
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hétköznaponként délután 3 óráig lesz 
nyitva. A pénteki nyitvatartás ugyan-
akkor változatlan. A központi szociális 
ellátás végig üzemel.

A csepeli óvodáknál egy kormány-
rendelet értelmében legalább 20 fokos 
hőmérsékletet kell biztosítani, az ön-
kormányzat azonban ennél melegebbet, 
22 fokot szeretne beállítani. Az óvodák 
nem lesznek nyitva december 19-e és 
január 8-a között, az ügyeletet öt in-
tézmény fogja ellátni december 19-étől 
január 8-áig. Az óvodáknál felmerült, 
hogy kevesebb intézményben is elférné-
nek a gyerekek, az elmúlt évtizedekben 
ugyanis jelentősen csökkent a létszám. 
Noha szakmai szempontból indokolt 
lehetne óvodákat összeköltöztetni majd 
később összevonni, Borbély Lénárd pol-
gármester döntése értelmében erre nem 
kerül sor. Helyette energiahatékonysági 
beruházásokat fognak indítani a legna-
gyobb óvodákban.

A Városgazdánál természetesen to-
vábbra is zajlik a városfenntartás a téli 
időszakban, kötelező szabadság ugyan-
akkor itt is lesz december 19-e és ja-
nuár 8-a között. A számítások szerint 
itt több tíz millió forinttal emelkednek 
meg a rezsiköltségek éves szinten. A 
cég alá tartozó épületekben, intézmé-
nyekben nem lehet több 18 foknál. Az 

ÁMK sportcsarnokából a sokkal kor-
szerűbb és energiahatékonyabb Lau-
rencz László Sportcsarnokba kerül-
nek az iskolai órák, így csak egy nagy 
csarnokot kell kifűteni. (A Laurenz 
csarnokban egy nagynyomású vízveze-
ték meghibásodott a múlt héten, a ke-
letkezett jelentős károk miatt a csarnok 
bezárt: erre az időszakra az ÁMK csar-
noka veszi át feladatait. – a szerk.) A 
csepeli strandot októberben bezárták. 
A strand május 1-jén nyitja meg újra a 
kapuit. A Csepeli Piacon szakaszolják 
majd a fűtést, hogy a kevésbé kihasz-
nált irodákra ne kelljen költeni.

A közművelődési intézményeknél 
összesen hét telephely érintett, a távhő 
árának esetében itt nagyjából a tízsze-
res szorzó érvényesül. A költségcsök-
kentés érdekében az itt dolgozóknál 
ugyancsak életbe lép a kötelező szabad-
ság december 19-e és január 8-a között. 
A Királyerdei Művelődési Házat ener-
getikai korszerűsítés miatt zárva tartják 
jövő év tavaszig. A korszerűsítés során 
felújítják a tetőt és a fűtési rendszert, a 
beruházásból így 30-50 százalék meg-
takarítás várható majd a jövőben. A 
Csepeli Városkép Kft. a Csete Balázs 
utcából a téli időszakban átköltözik a 
Hollandi úti napközis táborba, a Radnó-
ti Miklós Művelődési Ház programjait 
pedig szintén elköltöztetik a jövő ta-

vaszig. A közösségi, művelődési prog-
ramok jelentős része a Szabó Magda 
Közösségi Házba települ át.  A Csepeli 
Nyugdíjas Közösségi Ház programjai 
szintén más helyszíneken lesznek meg-
tartva. A művelődési házak téli leállí-
tását a polgármester csak úgy engedé-
lyezte, hogy az ott megtartott összes 
foglalkozásnak új helyszínt kell találni 
ebben az átmeneti időszakban. Az Ösz-
szetartozás Házában eddig klímabe-
rendezéssel fűtöttek, és csak akkor, ha 
látogatók érkeztek, így az nyitva marad. 
A csoportok heti egyszeri látogatásához 
előzetes regisztráció és időpont-egyez-
tetés szükséges. A napközis tábor és a 
Rákóczi Kert az elmúlt években újult 
meg, így továbbra is működni tudnak. 
A Radnóti Miklós Művelődési Ház és a 
Királyerdei Művelődési Ház, valamint 
a nyugdíjas ház rendszeres programjai a  
Hollandi úti napközis táborban, a Rákó-
czi Kertben és a Szabó Magda Közössé-
gi Házban lesznek megtartva. (További 
részletek az egyes házak programjainál 
találhatók.) 

Az intézkedésektől éves szinten közel 
600 millió forint megtakarítást vár 
az önkormányzat. Ezzel együtt is a 
várható költségnövekedés 1,4 milli-
árd forint körül várható, amely nagy 
kihívást jelent az elkövetkezendő 
időszakban.

Rezsivédelmi intézkedések Csepelen

Október 25-én délelőtt értesítették 
az önkormányzatot, hogy eltört egy 
nagynyomású tűzi vízvezeték a La-
urencz László Sportcsarnok rehabi-
litációs helyiségében. „Bár a vizet a 
kollégáink haladéktalanul elzárták az 
ingatlan előtti aknában lévő főmérő-
nél, a nagynyomású vezetékből rövid 
idő alatt távozott víz komoly károkat 
okozott. A takarítást a helyszínre érke-
ző munkatársaink azonnal megkezdték, 
de a rendkívül nagy mennyiségben tá-
vozott vizet sok óra munkával tudták 
csak feltakarítani. Ennek következtében 
sajnos sokáig vízben állt az előtér, az 

öltözők, a rehabilitációs szoba, a kon-
dicionálóterem, az egészségügyi szoba, 
az előtér mosdói, a pálya, a szerverszo-
ba és a szertár is. A kárfelmérést ha-
ladéktalanul megkezdtük, most úgy néz 
ki, a kár becsült értéke jelentős.

Az épületet két éve adtuk át, a ga-
ranciális igényünket a kivitelezővel 
szemben érvényesíteni fogjuk. Addig 
is a csarnok meghatározatlan időre 
bezár. Feladatait a régi ÁMK csar-
noka veszi át ebben az időszakban” 
‒ írta Borbély Lénárd polgármester 
közösségi oldalán.

Súlyos károk a Laurencz csarnokban

A csepeli óvodáknál egy kormányrendelet értelmében 
legalább 20 fokos hőmérsékletet kell biztosítani, 
az önkormányzat azonban 22 fokot szeretne beállítani
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Kamatstopról és újabb árstopról 
döntött a kormány a kormányülé-
sen – jelentette be Orbán Viktor 
miniszterelnök október 28-án. A 
kormányfő az ukrajnai háborúról, 
szankciós inflációról, az Európát 
sújtó energiaválságról és a brüsz-
szeli csúcstalálkozóról is beszélt a 
Kossuth rádióban. 

„Mindenki idegesebb volt a szoká-
sosnál. Az, hogy minden országban 
nő a feszültség, a brüsszeli tárgyaló-
termekben is érződik” – fogalmazott 
Orbán Viktor a Kossuth rádióban 
az európai uniós csúcsról. Kiemelte, 
ebben a háborús helyzetben a józan 
ész a békét támogatja. „Az álláspont, 
amely azt mondja, hogy a háborút 
végig kell vinni, azt jelenti, hogy még 
hosszú évekig tartani fog a konflik-
tus. Magyarország a saját helyzetét 

úgy ítéli meg, hogy önállóan ügye-
sebbek vagyunk a gáz beszerzésében, 
mintha másokra várnánk” – mondta 
Orbán Viktor. Támogatják az uniós 
közös beszerzést, ha az önkéntes. Ezt 
a Brüsszel elfogadta, Magyarország 
mentességet kapott. Az inflációról 

kiemelte, hogy a szankciók hajtják 
fel az árakat, és ebből Magyarország 
nem tud kimaradni, mert „egy piacon 
vagyunk” a többi európai országgal.

Orbán Viktor jelezte: hogy a szank-
ciók nem úgy váltak be, ahogyan arra 
Brüsszelben a bevezetésükkor szá-
mítottak. A kormányfő szerint olyan, 
mintha gödröt ástunk volna az oro-
szoknak, de ebbe Európa esett bele, 
az unió pedig most azt mondja, ássuk 
mélyebbre ezt a gödröt. Azért kell 
segíteni a magyar cégeket, hogy ne 
legyenek elbocsátások. De a gazda-
ságpolitika minden elemében van te-
endője a kormányzatnak. „Ezért van 
rezsivédelem, benzinárstop, ezért van 
bizonyos élelmiszer-ipari terméke-
ken ársapka”  – mondta. Hozzátette, 
lesznek újabb termékek, amelyek árát 
központilag meg fogják határozni.

Borbély Lénárd polgármester a követ-
kező hírt osztotta meg Facebook-olda-
lán a Táncsics Mihály utca felújításával 
kapcsolatban: „A tényekkel nem lehet 
és nem érdemes vitatkozni. A Fővárosi 
Önkormányzat 2020-ban az összes fej-
lesztési forrást elvonta a csepeliektől, 
a pénzt pedig más budapesti kerületek 
között szétosztották. Ez egy tényállítás. 
Mint ahogy az is, hogy ezért nem épült 
új P+R parkoló és ezért maradt el a 
Szállítók útja, a Védgát utca és a Szent 
László utca felújítása.

És ha már a tényeknél tartunk: így 
járt a mintegy másfél kilométer hosszú  
Táncsics Mihály utca is, amelyet 2020-

ban kellett volna felújítania a főváros-
nak. Nem sikerült. Mi viszont léptük és 
a Kormány támogatásával nekiállunk 
az útszakasz felújításának. 

Jöjjenek a konkrétumok. Örömmel je-
lentem be, hogy november 2-án elkezd-
jük a Táncsics Mihály utca felújítását. A 
támogatás összege bruttó 700 millió fo-
rint, amit ezúton is köszönünk a Magyar 
Kormánynak. A beruházás másfél kilo-
métert érint és a felújítás több ütemben 
készül el. Első körben a Táncsics Mihály 
utcának az Ady Endre út és az Árpád 
utca közötti szakasza kerül sorra. Ezzel 
2022-ben végezni fogunk. A többi sza-
kasz 2023. nyár végéig készül el. Közel 

a teljes szakaszon ivóvízvezeték-cserére 
is szükség lesz, amelyet a Fővárosi Víz-
művek együttműködésével és támogatá-
sával végzünk el. Ennek a szakhatósági 
engedélyét kellett megvárnunk, ami a 
napokban meg is érkezett.

A 2022. évben a munkálatok november‒
december hónapban az alábbiak szerint 
alakulnak:  útfelújítás I. ütem: Ady End-
re út – Csete Balázs u. közötti szakaszon, 
félpályás lezárás;  ivóvízvezeték-csere, I. 
ütem: Csete Balázs u. – Árpád u. közötti 
szakaszon, félpályás lezárás;  útfelújítás 
II. ütem: Csete Balázs u. – Árpád u. kö-
zötti szakaszon, félpályás lezárás.

A 2022. évi útfelújítás során az Ady 
Endre út felől nem lehet majd a Tán-
csics Mihály utca felé balra kanyarod-
ni. A forgalom az Árpád utca felől egy-
irányú lesz az Ady Endre út irányába. 
A beruházás a többi szakaszon 2023 
tavaszától folytatódik.

A forgalom növekedni fog a környéken, 
hiszen egy olyan útszakaszról van szó, 
amely hosszú ideje megérett a felújítás-
ra, és amely óriási forgalmat bonyolít le 
nap mint nap. Éppen ezért kérem a köz-
lekedők szíves türelmét! Mindent meg 
fogunk tenni annak érdekében, hogy a 
munkálatok minél kevesebb kellemetlen-
séget okozzanak a közlekedők és az itt 
élők számára.

Köszönöm a megértésüket és a türelmü-
ket!” ‒ áll a bejegyzésben.
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Elindul a Táncsics 
Mihály utca felújítása

A lengyel–magyar barátság ápolása 
jegyében látogatott Csepelre Katarzyna 
Ratajczak-Sowa, Lengyelország buda-
pesti nagykövethelyettese, valamint a 
Krakkó mellett található Olkusz város 
műszaki szakközépiskolájának növen-
dékei. A vendégeket Ábel Attila, Mo-
rovik Attila és Pákozdi József alpolgár-
mesterek és Csúcs Lászlóné, a Csepeli 
Lengyel Önkormányzat elnöke fogadta 
a polgármesteri hivatalban. Megkoszo-
rúzták a hivatal falán található emlék-
táblát, amelyet 2012-ben, a két ország 
államfőinek jelenlétében helyeztek el a 
lengyel–magyar barátság napja alkal-
mából. Csepelnek jelenleg három len-
gyel testvérvárosa van: Kielce, Szcze-
cin, Wołomin.

Morovik Attila köszöntötte a megje-
lenteket, s felidézte, hogy a két ország 
népeinek barátsága ezeréves múltra te-
kint vissza. A magyarok nem felejtik 
el azt a kiállást hazánk iránt, amelyet 
a lengyel nép, többek között Szczecin 

lakossága mutatott az 1956-os magyar-
országi forradalom idején. Az 1956-os 
események a budapesti Bem-szobornál 
kezdődtek. Szczecin városa volt az, 
amely szolidaritásból segítséget nyúj-
tott a felkelő magyaroknak. Korábban, 
1920-ban, Magyarország éppen a cse-
peli gyárból szállított 22 millió lőszert 
a lengyel szabadságharcosoknak, akik 

a bolsevik orosz csapatok ellen harcol-
tak. A lengyel győzelem a „visztulai 
csoda” néven vált ismertté. A 2012-ben 
leleplezett emléktábla jelzi Csepel ba-
rátságát a lengyel nép iránt. 

A találkozó befejezéseként a megjelen-
tek húsz darab csörgőfát ültettek el a Da-
ru-dombon. • Csarnai Attila

Újabb termékekre vezetnek be ársapkát

Koszorúzás, faültetés a magyar–lengyel barátság jegyében

Elkészült utcák
A kormány támogatásával to-
vább zajlik a kerületben az út-
építés. A napokban elkészült 
a Varjú utca Ölyv és Mátra 
utca közötti szakasza, a Har-
matos utca Szellős és a Dam-
janich János utca közötti 
része, valamint a Mátra utca 
Szentmiklósi és a Királyerdő 
út közötti szakasza. A munka 
folytatódik. 

Harmatos utca

A beruházás másfél kilométert érint  
és a felújítás több ütemben készül el.  
Az első szakasz ez év végére elkészül

Mátra utca

Orbán Viktor miniszterelnök

Olkusz műszaki szakközépiskolájának tanulói

fotó: G.M.

fotó: Tóth Beáta

fotó: Hajdú Ágnes
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Az 1956-os forradalomra és szabadságharcra emlékez-
tek a csepeliek október 23-án, amelynek keretében Cse-
pel elöljárói ünnepélyesen felavatták a Csikó sétányon 
található Wittner Mária parkot, majd megkoszorúzták az 
1956-os emlékművet a Szent Imre téren. Borbély Lénárd 
polgármester a hagyományoknak megfelelően ezen a 
napon adta át a Csepel Örökség-díjakat a polgármesteri 
hivatalban. 

Borbély Lénárd a Csikó sétányon megtartott ünnepi beszé-
dében utalt rá: „Azért jöttünk ma itt össze, hogy 1956 hő-
séről, a nemrég elhunyt Wittner Máriáról nevezzük el ezt a 
csodálatos parkot, amelynek helyén a korábbi vezetés által 
romosan itthagyott Görgey iskola állt, és amelynek düledező 
épületét néhány éve elbontottuk, hogy közösségi tervezéssel 
varázsoljuk újjá a területet. Nem véletlen az időpont, hogy ép-
pen ma, az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanha-
todik évfordulója napján avatjuk a Wittner Mária parkot.” A 
polgármester megemlítette, hogy Wittner Mária a kezdettől 
bekapcsolódott a forradalomba a fővárosban. 1957. július 16-
án letartóztatták, majd 21 éves korában első fokon halálra 
ítélték. Kétszáz napot töltött a börtönben halálraítéltként, 
majd a másodfokú bíróság életfogytiglanra változtatta ítéle-
tét. Tizenhárom évnyi raboskodás után, 1970-ben, az utolsók 
között szabadult, de amnesztiát nem kapott. Varrónőként, ta-
karítónőként dolgozott egészen 1987-ig, amikor megromlott 
egészségi állapota miatt leszázalékolták. A politikai életbe 
1989-ben, a Kádár-rendszer bukása után kapcsolódott be. 
„Wittner Mária munkásságát és emberségét számos díjjal, ki-
tüntetéssel ismerték el. (…) 2011-ben Csepel díszpolgára lett. 
Hiszem és vallom, hogy mi itt mindannyian büszkék vagyunk 

Marika nénire, akinek életútja a feltétel nélküli haza- és sza-
badságszeretet példája” – méltatta Borbély Lénárd.

Az ünnepség a Szent Imre téren folytatódott, ahol a Baross 
Imre Művészeti Szakgimnázium növendékei tartottak elő-
adást Kovács Gábor Dénes rendezésében. Az 1956-os em-
lékművet megkoszorúzta a csepeli önkormányzat nevében 
Borbély Lénárd, valamint Ábel Attila, Morovik Attila, Pá-
kozdi József alpolgármesterek, Vincze Anikó jegyző és Kon-
túr Pál, korábbi országgyűlési képviselő, Csepel díszpolgára. 
Koszorút helyeztek el Németh Szilárd országgyűlési képvi-
selő nevében. Szintén koszorúztak a csepeli kormányhivatal, 
a Fidesz–KDNP, az LMP, a Csepeli Német Önkormányzat, 
a Csepeli Örmény Önkormányzat, a Csepeli Ukrán Önkor-
mányzat, a Csepeli Történelmi Egyházak Lelkészi Köre, a 
Dél-pesti Tankerületi Központ, a Csepeliek a Csepeliekért 
Egyesület, a Közösen Csepelért Lokálpatrióta Egyesület, a 
Fidelitas csepeli szervezete, a BGSZC Weiss Manfréd iskola 
és a Vitézi Rend képviselői. 
 
Az idei Csepel Örökség díjasok
A polgármesteri hivatalban adta át Borbély Lénárd át a Cse-
pel Örökség díjakat, mely azoknak a természetes személyek-
nek és szervezeteknek adományozható, akik vagy amelyek 
a kerület értékeinek növelése érdekében maradandó ered-
ményt értek el. 

„Nagyon jó közösség formálódott”
Fabók Ágnes 2011 óta tanítja a csepeli gyerekeket a Szé-
chenyi István Általános Iskola és Két Tannyelvű Általános 
Iskolában. Az intézmény közösségi életébe hamar bekap-

ÜNNEP ÜNNEP

csolódott, hiszen alapítója és 
kórusvezetője lett a Csepel 
Hangja énekkarnak. Kórus-
vezetőként a diákok instruá-
lása, a produkciók rendezése 
és koreografálása mellett sze-
replőként maga is megjele-
nik bizonyos előadásokban.  
Fáradhatatlan lelkesedés-
sel végzett közösségépítő és 
szemléletformáló tevékeny-
ségének köszönhetően jelen-
tősen hozzájárult a csepeli 
diákok zenei neveléséhez, 
személyiségformálásához. 
„Nyírteleken nőttem fel, sokáig színésznőként dolgoztam 
Nyíregyházán. Gyerekszínészként a Mandala Dalszínházban 
kezdtem a pályám. A színészet szerves része volt az életemnek, 
sokáig úgy éreztem, e hivatás mellett maradok örökké. Idő-
közben elvégeztem a Nyíregyházi Tanítóképző Főiskolát, ami 
nagyon jó döntésnek bizonyult, hisz a diplomám megszerzése 
után egy évvel már a pályamódosításon gondolkodtam. Úgy 
éreztem, váltanom kell, elhagytam a színház világát. Elindul-
tam Budapestre szerencsét próbálni, vonzott a nagyváros, ér-
dekelt, mennyire tudom megállni a helyem a fővárosban. Egy 
kőbányai magániskolában kezdtem dolgozni, majd a szerző-
désem lejárta után, 2011-ben Csepelen, a Széchenyi iskolában 
helyezkedtem el, napközis tanító-énektanárként ‒ meséli. – 
Akkoriban még nem volt tervben, hogy újra visszatalálok a 
színpadra. Egy kisebb énekkarral karácsonyi műsort adtunk, 
de ezt követően is szívesen folytattuk a munkát. Hamarosan 
egy újabb produkció is kiforrta magát, egy retró koncertet ál-
lítottunk össze. Innentől kezdve pedig nem volt megállás, ismét 
belecsöppentem a színjátszás világába.” 

A Csepel Örökség díjjal kapcsolatban hangsúlyozza: megle-
petésként érte, nem számított rá, de nagyon örült neki. „Az 
elismerés jó visszajelzés arra, hogy értékelik a munkánkat. 
A gyerekek egészen másként állnak a színjátszáshoz, mint a 
profi színészek. Az a szeretetteljes közeg, amivel körülvesznek, 
össze sem hasonlítható a színházzal. A gyerekek is nagyon 
büszkék a díjra, hisz látják, hogy ez egy közös elismerés, ér-
dem, ami nem csak nekem, mindannyiunknak szól. A díjat no-
vember 4-én egy iskolai bennalvós bulival is megünnepeljük. 
Az énekkarban kicsik és nagyok összetartanak, nagyon jó kö-
zösség formálódott, segítjük egymást, ami nagyon sok örömet 
és töretlen lendületet ad.” • PE

Negyvenkét éve a pályán 
Sára néni. Mindenki így ismeri a kerületben Kreiszné 
dr. Paál Sára pedagógust, a Csepp-Csepel Táncegyüttes 
vezetőjét. Sára néni Csepelen született, tanulmányai és 
munkássága is a kerülethez köti. A Jedlik Ányos Gimná-
ziumban érettségizett, majd matematika-pedagógia szakos 
tanári diplomát szerzett az Egri Tanárképző Főiskolán. Az 

Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen bölcsészettudo-
mányokból doktorált.

„Váratlanul ért a kitüntetés, 
ugyanakkor jólesik az elis-
merés. Szívügyemnek tartom 
a gyermeki személyiség fej-
lesztését egy jó közösségben, 
érdekes, változatos, együtt-
működésen alapuló tevé-
kenységeken keresztül: ezek 
lehetnek családi délutánok, 
kirándulások, tánctáborok. S 
hogy mi a mérlege a munkám-
nak? Több ezer gyermek tanítása, legalább ötszáz fellépés itt-
hon és külföldön, eddig tizennyolc országba vittük a magyar-
ság jó hírét” – mondja.

A matematikatanári hivatása mellett a pedagógia szak elvég-
zése is alkalmassá tette arra, hogy igazgatóhelyettes legyen 
a Gróf Széchenyi István Általános Iskolában. Diákönkor-
mányzati rendszert épített ki, s működtetett. A cél itt is kö-
zösségépítés, a személyiségfejlesztés volt. „A ritmus, a zene, 
a dal és a matematika közeli rokonságban vannak egymással. 
Egyik kiegészíti a másikat. A pedagógiában szinte mindent 
elvégeztem, amit lehetett, igyekeztem magas szintű tudást sze-
rezni. Ez segített ahhoz, hogy az iskolai nevelőmunkában és a 
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes vezetésében is sikeres legyek. 
A változatosság pedig újabb energiákkal tölt föl. Negyedik 
éve, fölkérésre szervezem az óvodákban a gyermekjáték- és 
táncoktatáshoz alkalmas oktatókat, képzett, lelkes óvónőket, 
az ovis táncot.” 

Sára néni ma is fáradhatatlanul, örömmel munkálkodik. 
Ebben a tanévben ‒ többek között ‒ meghívást kaptak tán-
cosaival Mongóliába, Marokkóba, Kazahsztánba. „A hit az 
üzemanyagom. A magyarság gyökereit jelentő népi kultúrán-
kat az itt élő honfitársainknak is minél szélesebb körben meg 
kell mutatnunk. Külföldön roppant egyszerű a néptánccal jó 
hírünket kelteni. A népzene, a népdal, a változatos, gyönyörű 
viselet, a különleges és egyedi tánc mindenkit lenyűgöz. Úgy 
vélem, itthon még szélesebb körben, jobban kellene terjesz-
teni a néptánckultúrát. A felnövekvő generációnak üzenem, 
hogy a kitartás mindig meghozza a várt eredményt. Nem 
könnyű ám a néptáncolást gyorsan megtanulni, de az aka-
rat, az idő, a ráfordított energia később örömmé, életre szóló 
életformává válhat.” • AZS

„Édes fáradság a zenélés”
Lévai Hangyássy László zenész, producer, akit barátai, 
rajongói „Hangya”-ként is ismernek. 1987-ben Magazin 
nevű zenekarával megnyerték a Csillag születik című te-
hetségkutató versenyt. A Sing zenekar tagja és menedzsere 
volt. Ezzel a csapattal nyolc lemezük jelent meg, amelyik 

Csepeli megemlékezés az 1956-os forradalom 66. évfordulóján

Parkavatás, megemlékezés, kitüntetések

Fabók Ágnes
Kreiszné 

dr. Paál Sára

fotó: Hajdú Ágnes
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FOLYTATJUK A CSEPELI
CSALÁDOK ÉS IDŐSEK 

TÁMOGATÁSÁT!

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNT IS!

2022. NOVEMBER 5., SZOMBAT

A kerületi háztartások számára biztosított ingyenes akció 
– a megjelölt helyszíneken – a készlet erejéig tart.

CSEPELI LAKCÍMKÁRTYA BEMUTATÁSA SZÜKSÉGES!

 7:00 óra Ady lakótelep – játszótér
 7:45 óra Béke tér – Jézus Szíve templom
 8:30 óra Sétányok – Nyuszi sétány
 9:15 óra Királymajor – Posta
 10:00 óra Királyerdő – Mély utcai parkoló
 10:45 óra Csillagtelep – Radnóti M. Műv. Ház előtt
 11:30 óra Háros – Almafa utca Csepeli út felőli vége

IDÉN ÚJRA!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

INGYENES
BURGONYA ÉS HAGYMA 

AKCIÓ SEGÍT AZ

ÖNKORMÁNYZAT!

AlmaKrumpli_CSH_102x2716 OK.indd   1 2022. 10. 04.   9:53

Csepel idén már nyolcadik 
alkalommal csatlakozott 
a Székely Nemzeti Tanács 
kezdeményezéséhez, az őr-
tűzgyújtáshoz, amely Szé-
kelyföld autonómiaigényé-
nek kinyilvánításáról szól. 

2015-ben a Székely Nem-
zeti Tanács határozatban 
fogadta el, hogy október 
utolsó vasárnapja Székely-
föld autonómiájának nap-
ja, és ekkor hirdették meg 
először, hogy lobbanjanak 
fel az őrtüzek Székelyföld-
szerte. Már az első évben 
nemcsak székelyföldi tele-
püléseken, hanem az egész 
Kárpát-medencében, így a 
csepeli Daru-dombon is őr-
tüzek gyúltak. Kerületünk-
ben azóta hagyománnyá 
vált a rendezvény, amelyet 
idén nyolcadik alkalommal 
rendeztek meg. 

A jelenlévők – sokan szé-
kely zászlóval a kezükben 

– elénekelték a magyar és 
székely himnuszt, ezután 
Borbély Lénárd polgármes-
ter beszédét azzal kezdte, 
hogy az őrtűzzel nemcsak 
a székely autonómiáért, ha-
nem a határainkon túl rekedt 
összes honfitársunkért is ki-
állunk. Emlékeztetett arra, 
hogy a kárpátaljai magyarok 
sorsa most még nehezebb, 
mint a többi Kárpát-meden-
cei magyarnak, hiszen ők 
jelenleg háborús övezetben 
élnek. A polgármester hoz-
zátette, jó érzéssel tölti el, 
hogy sokan eljöttek a ren-
dezvényre, mert ez azt jelen-
ti, hogy sokan vannak Cse-
pelen azok, akiket nemcsak 
szűkebb lakókörnyezetük 
jövője, hanem az anyaország 
és a Kárpát-medence jövője 
is foglalkoztatja. A rendez-
vényen az önkormányzat 
képviseletében jelen voltak 
Ábel Attila, Morovik Attila, 
és Pákozdi József alpolgár-
mesterek. • lg

Bár a Demokratikus Koalíció is meg-
emlékezett az 1956-os forradalomról 
és szabadságharcról, valamint annak 
hőseiről, a párt képviselői elutasítot-
ták, hogy Wittner Máriáról nevezzék 
el az egykori Görgey iskola helyén 
létrehozott parkot. Horváth Gyula, a 
párt csepeli frakcióvezetője minden-
kiről elítélően nyilatkozott, akiket a 
kommunisták vagy a karhatalmisták 
meggyilkoltak. 

Amikor a csepeli önkormányzat szep-
tember 29-én arról döntött, hogy a 
közelmúltban elhunyt Wittner Máriá-
ról nevez el egy kis parkot, a csepeli 
MSZP, a DK, valamint a Momentum 
képviselői azonnal tiltakozni kezdtek. 
Horváth Gyula, a DK csepeli frakció-
vezetője volt az ellenzők szószólója. A 
DK-s politikus a szeptemberi testüle-
ti ülésen ezt mondta az 1956-os for-
radalmárokról és hősökről, illetve a 
kommunisták által meggyilkoltakról, 
akikről Csepelen közterületet nevez-
tek el: „Ezeknek az embereknek sajnos 
a humánumhoz sem volt semmi közük, 
csupán ideológiai szerepük volt a ve-
zetés politikájának alátámasztására.” 

Majd kijelentette: „ameny-
nyiben eljön majd az 
idő, mert semmi nem 
örök, a mostani ve-
zetés sem az, abban 
az esetben ezeket 
a közterületeket át 
kell majd keresztel-
ni.” Horváth véle-
ményéhez csatlakozott 
Molnár Csaba, a DK „ár-
nyék-kancelláriaminisztere” 
is az „árnyékkormányinfón”. Kije-
lentette, hogy ő sem támogatta volna 
a park 1956 hőséről való elnevezését. 
Az ellenzék azzal is vádaskodott, 
hogy a park elnevezése törvénytelen, 
de ezt Csepel jegyzője cáfolta. A Fi-
desz részéről Dömötör Csaba parla-
menti államtitkár, miniszterhelyettes 
szólalt meg. Kiemelte: amíg a DK a 
forradalom és szabadságharc hősé-
nek nem engedné meg, hogy közterü-
letet nevezzenek el róla, a forradalom 
ellen karhatalmistaként fellépő Horn 
Gyula esetében ugyanezt támogatják. 

A kis park Wittner Máriáról való 
elnevezését hosszas vita után végül 

11 igen, 3 nem és 3 tar-
tózkodással fogadták 

el. Az előterjesztést a 
Fidesz mellett három 
ellenzéki képvise-
lő támogatta, de az 
MSZP, a DK és a 
Momentum politiku-

sai nemmel szavaztak 
vagy tartózkodtak. (A 

volt Görgey iskola helyén 
kiépített park az önkormány-

zat kizárólagos tulajdonában álló, 
nem közterületként nyilvántartott 
terület egy részén található, így nem 
Budapest Főváros Önkormányzata 
Közgyűlésének 94/2012. (XII. 27.) 
önkormányzati rendeletének hatálya 
alá tartozó elnevezés történt, így a 
jogszabályoknak teljes mértékben 
megfelelően, a képviselő-testület a 
meghozott határozatával a Csikó sé-
tány nevű közterületen elhelyezkedő 
nem közterületi ingatlanának elneve-
zéséről döntött.) • TK

A szeptemberi testü-
let jegyzőkönyve:   

Elutasította a DK, hogy az ’56-os forradalmárról nevezzék el a parkot 

közül a Bűn az élet című al-
bum százezer példányban 
kelt el. 2002-ben megala-
kította a Zorall zenekart, 
amellyel aktív és sikeres 
tagja a magyar zenei életnek. 
2001-ben Csepel Zeneművek 
néven létrehozott egy próba-
terem-komplexumot az egy-
kori Csepel Művek területén, 
ahol feltörekvő tehetségek 
és már elismert zenekarok 
gyakorolnak nap mint nap. 
Hangya nemcsak zenész és 
fesztiválszervező, hanem 
rendszeresen szervez jótékonysági programokat is állatvé-
dőknek, autista fiataloknak. Büszke csepeli, aki jó hírünket 
viszi a Kárpát-medence magyarlakta városaiba és a világ 
távolabbi városaiba. „Váratlanul ért a megtisztelő kitüntetés, 
de nagyon jól esett, mert ezek szerint nemcsak a zenészek, 

hanem mások is figyelemmel követik kulturális tevékenysé-
günket. A zenélés számomra nem munkát vagy megterhelést, 
hanem édes fáradságot, szórakozást jelent. A mottómnak is 
azt tartom, hogy szórakozva szórakoztatunk. Az eltelt negy-
ven esztendő alatt mintegy ötezer koncertet adtunk. A közel-
múlt eseményei kapcsán külön örömet jelent, hogy Csepel-
re költözött a Barba Negra, az ország egyik legnépszerűbb 
szórakozóhelye. Mi rendszeresen fellépünk ott, s most még 
közelebb kerültek hozzánk. A hely egy újabb kincs a cse-
pelieknek  – mondta lapunknak Lévai Hangyássy László, 
aki arról is beszámolt, hogyan és miért költözött Csepelre. 
– Korábban Pesten laktam, s egy szponzorom által kerültem 
a kerületbe, aki Királyerdőben lakott. Előtte bizonyos nega-
tív előítélettel voltam Csepel iránt, de mihelyst ideköltöztem 
harminc évvel ezelőtt a feleségemmel, nagyon megszerettem 
a környéket. A Kis-Duna-part pedig az én Riviérám, annyi-
ra tetszik. Van egy kis motorcsónakom, azzal hajókázunk. 
Megesett, hogy a csónakommal indultam a koncertre, pél-
dául Ráckevére. Már Csepelen laktunk, amikor megszüle-
tett a két gyerekem. El nem költöznék innen!” • Csarnai Attila

Lévai 
Hangyássy 

László

Őrtűz a Daru-dombon 

fotó: Hajdú Ágnes
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Levertség, köhögés, fejfájás, hőemel-
kedés. Az ősz beköszöntével rohamo-
san nő a felsőlégúti megbetegedések 
száma. Kellemetlen tüneteket többféle 
vírusfertőzés is okozhat, így jogosan 
merül fel a kérdés, mi áll a panaszok 
hátterében: influenza, megfázás, eset-
leg koronavírus? Mindhárom kóroko-
zó nagyon hasonló tüneteket produkál. 
Bár bizonyos jelek árulkodóak lehet-
nek, egyértelműen csak teszttel, labo-
ratóriumi vizsgálatokkal deríthető ki, 
hogy melyik vírustól betegedtünk meg. 

Megfázás, koronavírus 
vagy influenza?
A koronavírus-világjárvány kezdetén 
a vörös szem, valamint a szaglás és az 
ízlelés elvesztése, egyértelműen a Co-
vid–19 fertőzésre utaltak. A későbbi 
vírusmutációk esetében azonban ezek 

a panaszok visszaszorultak (bár még 
mindig sok beteget érintenek), helyet-
tük inkább olyan általános tünetek vál-
tak gyakoribbá, melyek alapján nehéz 
felismerni a koronavírust. A torokfájás, 
torokkaparás az enyhe omikronfertő-
zéseknél az egyik első tünet, de ez a 
megfázásnál és influenzánál is gyako-
ri. Bár a Covid és az influenza tünetei 
majdnem azonosak, de lehetnek apró 
különbségek. Az influenza általában 
magasabb lázzal jár, mint a koronaví-
rus. A köhögés, a fejfájás, az orrdugu-
lás és a légszomj viszont az influenza 
és a Covid esetében is gyakori. A meg-
fázás ritkán jár lázzal, főként orrfolyás, 
tüsszögés, fejfájás, köhögés jellemzi. 
Általánosságban elmondható, aki rosz-
szul érzi magát, gyengélkedik, ne men-
jen közösségbe. A vírusok elsősorban 
cseppfertőzéssel, köhögéssel, tüsszen-
téssel terjednek, így könnyen megfer-
tőzhetünk másokat is. Ugyanakkor ér-
demes a patikában kapható gyorstesztet 
is beszerezni, hogy kizárjuk a korona-
vírus lehetőségét.

Új járványügyi szabályok
Szeptemberben változtak az iskolai jár-
ványügyi szabályok. Amennyiben egy 
diák vagy tanár koronavírusra utaló 
tüneteket észlel, antigén gyorstesztet 
vagy PCR-tesztet kell elvégezni, a ko-
ronavírus-fertőzöttre hétnapos karan-
tén vár. Ha a karantén negyedik napján 
már nincs láza, és a légúti tünetek is 
megszűntek, antigén gyorstesztet vé-

geztethet. Ha a teszt negatív, az ötödik 
napon már közösségbe mehet. Fontos 
kitétel ugyanakkor, hogy a gyógyszer-
tári tesztet nem fogadják el, csak a hi-
vatalos egészségügyi személyzet által 
elvégezett antigén gyorstesztet. Az 
egyik leglényegesebb változás, hogy a 
koronavírus-fertőzöttekkel szoros kap-
csolatba került diákok és tanárok ‒ ha 
tünetmentesek ‒ bejárhatnak az isko-
lába. Ilyenkor azonban öt napig masz-
kot kell viselniük, az órákon is. De 
természetesen bárki hordhat maszkot 
elővigyázatosságból is: ha valaki tart 
a fertőzéstől, az őszi-téli vírusos idő-
szakban megelőzésképpen nyugodtan 
viselheti a maszkot. • Potondi Eszter

Támadnak az őszi vírusok

A megfázás ritkán jár lázzal, 
főként orrfolyás, tüsszögés, 

fejfájás, köhögés jellemzi

A koronavírus-fertőzöttekkel 
szoros kapcsolatba került 

diákok – ha tünetmentesek – 
bejárhatnak az iskolába 

Országos díj a kertért 
Magyarország legszebb konyhakertje 2022. évi országos díjra jelöltek 
ünnepségére október 27-én került sor Gödöllőn, a Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem Tudástranszfer Központjában. 

Csepelről országos díjat kapott ‒ a zártkert három vegyes kategóriában 
‒  Oláh István és felesége, akik kertjüket szívvel-lélekkel művelik, és 
minden évben kipróbálnak valamilyen újdonságot. Ahogy elmondták, 
idén a fekete paradicsomra, a tüskés uborkára és a citromparadicsomra 
esett a választásuk.

Morovik Attila alpolgármester 
az Oláh házaspárral
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Nyílt napokat rendeztek Szőke Miklós 
Gábor szobrászművész stúdiójában, 
amely az egykori Csepel Művek terü-
letén, a Bronzöntő utcában található. 
A neves, többszörös díjnyertes alkotó 
évekkel ezelőtt vásárolt meg itt csarno-
kokat, hogy egyedi formájú, hatalmas 
méretű állatfigura-szobrait elkészítse 
munkatársai segítségével. Legismer-
tebb alkotásai közé tartozik a Fradi-
sas, amelyet a Ferencváros stadionjá-
nak bejárata előtt állították ki. 

A nyílt napokon az érdeklődők megte-
kinthették a készülő vagy már korábban 
létrehozott alkotásokat. Szőke Miklós 
Gábor általában állatfigurákat készít 
aprólékos munkával fából vagy fémle-
mezekből. A különleges szobrok jelké-
peznek egy törekvést, vágyat, vagy áb-
rázolják azokat a célokat, amelyeket a 
megrendelők magukénak vallanak. Egy 
művészettörténész szerint az alkotások 

dinamizmust és optimizmust sugároz-
nak. Egy-egy projekt akár évekig is 
eltarthat. A művész számtalan megren-
delésnek tesz eleget külföldön is. 

A bemutatón többek közt fából ké-
szült nyulat, kutyát, vaddisznót látha-
tott a közönség, amelyeket a Vadászati 
és Természeti Világkiállításon tettek 
közszemlére. Egy hároméves munka 
eredménye a bronzlemezekből készült, 
óriási méretű csodaszarvas elkészítése. 
Az alkotást Budapesten, a Déli pálya-
udvar előtti területen állítják majd ki. 
Szintén különlegességnek számít a bika 
és a medve megformálása, amelyeket 
a Budapesti Értéktőzsde új székháza 
előtt, a Krisztina körút 55. szám alatt 
helyeznek el jövő év elején. A szobor-
csoportot több hónapon át hegesztették 
össze. Szőke Miklós Gábor lapunknak 
elmondta, hogy a két állat szembeállítá-
sa a tőzsdei harcot mutatja. • csa

DR. BBQ hamarosan 
ismét Csepelen 

Két évvel ezelőtt nyílt meg Csepelen a 
DR. BBQ nevű étterem, majd egy idő 
után a Csepeli Piacon telepedtek le. 
Végül csupán egy évig voltak a kerü-
letben ‒ Soroksárra, a komp mellé köl-
töztek ‒, de ez a rövid idő is bőven elég 
volt ahhoz, hogy ételeiket, sültjeiket, 
összetéveszthetetlen füstös ízeiket a 
csepeliek megszeressék. Indulásuk óta 
több elismerést is kaptak, ezek közül a 
Budapest 3. Legjobb Burgerezője cím-
re a legbüszkébbek, melyet az egyik 
legnépszerűbb gasztronómiai hírportál 
adott nekik. A vállalkozást egy tősgyö-
keres csepeli, fiatal házaspár indította 
és viszi, akik most örömmel jelentik 
be: visszatérnek Csepelre! A Csepeli 
Szurkolói Aréna főbejáratánál áll majd 
büfékocsijuk, ahol a már jól megis-
mert és legnépszerűbb ételeiket lehet 
majd kapni. S hogy mitől különleges a 
főztjük? Ahogy mondják, legfontosabb 
szempont a konyhájukban, hogy a mi-
nőségben nem kötnek kompromisszu-
mot Az uborkától kezdve a bucin át a 
húsokig minden alapanyaguk hazai, 
prémium minőségű. Saját fűszereik és 
szószaik már elviteles kiszerelésben is 
kaphatóak, mindez a vásárlók kérésére. 

A DR. BBQ kocsija november közepé-
től – a pontos időpont miatt érdemes 
figyelni a közösségi oldalukat ‒ várja a 
vendégeket a szurkolói arénánál egész 
évben keddtől vasárnapig 12 és 21 óra 
között. És további jó hír, hogy a házhoz 
szállítás is elindul. 

Mesterművek 
a Bronzöntő utcában 

Képzőművészeti 
pályázat
A Nagy Imre Általános Iskola és a SZÍN-
PAD-KÉP Tagintézmény Égigérő – Ég 
ígérő Gyermekgalériája képzőművészeti 
pályázatot hirdet Csiga-biga címmel. A 
pályázatra olyan képzőművészeti alkotáso-
kat várnak, melyek ihletője a csigavonal.

A pályamunkákat november 17-éig küld-
jék el a SZÍN-PAD-KÉP Tagintézmény cí-
mére (Budapest 1214 Simon Bolivár sétány 
4–8.) A borítékra kérjük, írják rá a pályázat 
címét: CSIGA-BIGA

Ünnepélyes kiállításmegnyitó: 2022. no-
vember 24-én, 15 órakor lesz az Égigérő 
– Ég Ígérő Gyermekgalériában.

A pályázatra eredeti (nem másolt) alkotáso-
kat várnak 3-tól 18 éves korig, bármilyen 
technika felhasználásával, méretbeli meg-

kötés nélkül. A pályázatra beadott mun-
kák hátoldalán kérik feltüntetni a pályázó 
nevét, életkorát, a felkészítő nevét, címét 
(iskola címét) és e-mail címét. A beérke-
zett alkotásokat szakmai zsűri értékeli, a 
legszebbeket kiállítják. A kiállított mun-
kák alkotói oklevélben részesülnek, erről 
e-mailben küldenek értesítést. Minden al-
kotót és felkészítő tanárt szeretettel várnak 
a megnyitón! További információ: szin-
padkepami@gmail.com, 06-1/278-2782

Mécsesgyújtás
November 5-e Szent Imre ünnepe. Ezen 
a napon a 18 órai szentmise után mécsest 
gyújtanak a Szent Imre-szobornál, mely a 
belvárosi templom mellett áll. Az ifjúság 
védőszentjéről 2014-ben készített alkotás 
Lantos Györgyi szobrászművész munkája. 

EGYHÁZI ÉLET

Papi imakönyvünk csupa 
Szentírás, csupa zsoltár ‒ 
napi egy óra. Sokszor bi-
zony álmosan, figyelmet-
lenül vesszük. De most, az 
október 23-a utáni hétfőn, 
egy érettségiző beszédén 
gondolkodva, megakadt 
a szemem Báruk prófé-
ta fogságból írt bűnbá-
nó szavain: „Halld meg, 
Izrael, az élet törvényét, 
figyeljetek, hogy szert te-
gyetek a tudásra! … Ha 
az Úr útjain jártál volna, 
akkor otthon laknál, bé-
kében mindörökké. Tanuld 
meg, hol van a tudomány, 
hol az erő, hol az értelem, 
s akkor megtudod azt is, 
hol a maradandóság, és az 
élet, hol a szem ragyogása 
és a béke… a mi Istenünk 
felkutatta a tudás minden 
útját, és átadta szolgájá-
nak… Így jelent meg a föl-
dön (Jézus) és társalgott 
az emberekkel… Az Isten 
parancsának könyve az, 
a törvény, amely örökre 
megmarad. Aki megtart-
ja, élni fog, aki elhagyja, 
meghal… Térj vissza… 
és öleld magadhoz, járj 
fényének világosságában! 
Ne engedd át dicsőséged 
másnak… Boldogok va-
gyunk mi, Izrael fiai, mert 
Isten tudtunkra adta, hogy 
mi tetszik neki.”

Hogy ezt régen írták? 
Válaszoljon a Katolikus 
Rádió aznapi jelmonda-
ta: „Konzervatívnak len-
ni nem azt jelenti, hogy 
ragaszkodunk a tegnap-
hoz, hanem hogy aszerint 
élünk, ami örökké igaz.” 
(Antoine de Rivarol)
Kispál György plébános

CIVIL ÉLETCIVIL ÉLET

Jótékonysági koncert 
a csepeli rászorulókért
Fellépők: Varga Gábor Vilmos énekes, Kilin Ildi-
kó színművésznő, Káplán György operaénekes, 
a Magyar Kultúra Lovagja, a Stuttgarti Opera 
művésze, valamint a Spirit együttes (vezető: 
Borsowski Tibor).

Időpont: 2022. november 13., vasárnap, 11 óra
Helyszín: Csepeli görögkatolikus templom 
(Rákóczi tér 33.)

A koncert ingyenes, a befolyt adományokat az 
advent idején a csepeli rászorulóknak juttatjuk 
el. Szeretettel várunk mindenkit!

fotó: Tóth B
eáta
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Decemberben tölti be kilencvenedik 
évét Kaluzsa Györgyné, Piri néni test-
nevelő tanár, aki fiatal korában ered-
ményesen szertornázott. Szülei Csepe-
len éltek, ő maga is itt nőtt fel. Tanított 
a Katona József Általános Iskolában, 
majd harminchét éven át a mai Köl-
csey Ferenc Általános Iskolában, ame-
lyet akkor Iskola téri iskolának hívtak. 
Nyugdíjas kora után sem vonult vissza, 
hanem tovább tanította a diákokat gye-
rektornára és sporttornára. 

„Tizenhat éves voltam, amikor elkezdtem 
tornázni. A Béke téri stadion mellett sé-
táltam, amikor megláttam a sportpályán 

a szabadban tornázó fiatalokat. Meg-
tetszett a sportág, mert magam is ügyes 
voltam. Jelentkeztem a Csepel SC tor-
nász szakosztályába, amely 1956-ig mű-
ködött, Patai Zsigmond volt az edzőnk. 
Könnyedén végeztem el az előreszaltót, a 
kézenállást, cigánykerekezést, jól mozog-
tam a gerendán, de leginkább a felemás 
korlátot szerettem. Jártam versenyekre, 
a legjobb eredményeket a Budapest-baj-
nokságon értem el. A csepeli szakosztály 
megszűnése után még a Haladásban 
sportoltam, majd harmincéves korom-
ban fejeztem be a versenyzést” ‒ meséli. 

Az érettségi után jelentkezett a Testne-
velési Főiskolára, de elsőre nem vették 
fel, később azonban megszerezte a ta-
nári oklevelet. „A Katona József isko-
lában 1954-től 1959-ig tanítottam. Nem 

volt tornaterem, ezért az osztályterem-
ben folyt a tornaóra, az udvaron pedig 
atletizáltunk és kézilabdáztunk. Utána 
az Iskola téren tanítottam: itt eleinte 
egyedül voltam testnevelő. Télen az je-
lentette a sportolást, hogy a diákok ha-
vat lapátoltak, hóembert építettek, szán-
kóztak a dombon, egy vízzel fellocsolt 
területen pedig korcsolyapályát hoztunk 
létre. Ügyesek voltak a gyerekek a lab-
dajátékokban, atlétikában, tornában. 
Csapatokat állítottunk össze, s elindul-
tunk a kerületi, budapesti versenyeken. 
A legsikeresebb tanítványok közé tar-
tozott Pacsai Márta kézilabdázó, aki a 
Csepelben és a válogatottban játszott, 
az 1976-os montreali olimpián bronzér-
met szerzett a csapattal. Serdülőként is 
magas lány volt, sorra dobta a gólokat, 
nagyon szeretett kézilabdázni. Szintén 

tehetséges diák volt Kovács Zoltán, aki 
tornászként kezdte, utána súlyemelő 
lett. A 2000-ben, Sydneyben rendezett 
olimpián hatodik helyezést ért el. Hiva-
talosan 1996-ban lettem nyugdíjas, de 
a Katona József iskolában tovább taní-
tottam gyerektornát és sporttornát. Még 
2019-ben is dicsérő oklevelet kaptak a 
diákjaim a sportolói eredményeikért.”

Piri néni a covid óta nem tanít. „Hi-
ányoznak a gyerekek, a sportolóim. 
Gyakran sétálok a Duna-parton. A régi 
tanítványaim megismernek, megszólíta-
nak – ilyenkor nagyon megörülünk egy-
másnak.” • Csarnai Attila

SPORT SPORT

Kiváló eredményt ért el a 19 éves Tö-
rök Ferenc csepeli sportlövő a juniorok 
számára megrendezett világbajnoksá-
gon Kairóban, ahol egyéni számában, 
a puskások ötvenméteres fekvő verse-
nyében bronzérmet szerzett 
október 13-án: ezzel a ma-
gyarok közül a legjobb 
teljesítményt nyújtot-
ta. A korábban Ko-
lonics György Spor-
térdeméremmel is 
kitüntetett verseny-
ző a többi verseny-
számban is bejutott a 
döntőbe.   

A Csepel Lövész Egylet 
sportolója nagyobb megingá-
sok nélkül lőtt Egyiptomban. Több 
mint két körrel előzte meg a negye-
dik helyen végző norvég vetélytársát, 
és maga mögé utasította többek kö-
zött az idei francia Európa-bajnokot. 
A magyarok közül szintén jól ver-
senyzett Dénes András, aki ötödik, 
míg Wittmann Péter a tizenötödik 
lett. „A világ legjobb lövői álltak rajt-
hoz a korosztályos versenyen, elégedett 
vagyok az eredményemmel. A kairói 
versenypálya nehéz volt, mert erőtel-
jes szél fújt, ezért aránylag gyengébb 
köröket lőttünk. A fekvő versenyszám-

ban a dobogós helyezést tűztem ki cé-
lul, amit elértem. Egy kínai fiú győzött: 
Kínában rengetegen űzik ezt a sportot, 
mindig a legjobb versenyzőjüket küldik 
a nemzetközi megmérettetésekre. A 

térdelő-fekvő-álló kombinált 
számban a döntőig jutot-

tam, csapatban pedig 
hatodikak lettünk” – 
nyilatkozta lapunk-
nak Török Ferenc.   

A csepeli sportlövő-
nek nem ez az első 

sikere, hiszen tavaly 
Limában korosztályos 

világbajnoki címet szer-
zett csapatversenyben, ez-

úttal azonban más összetétel-
ben szerepeltek. A mostani versenyt 
megelőzően, májusban győzött a pus-
kások ötvenméteres fekvő versenyén 
a Masped-kupán, amelyen olimpiai és 
világbajnoki érmesek is rajthoz álltak 
a felnőtt mezőnyben. A fiatalember 
idén érettségizett a Neumann János 
Informatikai Technikumban, és fel-
vették az ELTE informatikai szakára. 
Egyetemi tanulmányait azonban csak 
jövőre kezdi el, mert a középiskolában 
technikumi szinten még egy évig ta-
nul szoftverfejlesztést és -tesztelést. 
• Csarnai Attila

Török Ferenc sportlövő 
világbajnoki bronzérmes

Piri néni, akiért rajongtak a tanítványai

MEGHÍVÓ
A Jedlik Ányos Gimnázium,
Öregdiák Találkozóra hívja 
„kerek évfordulós” egykori 
tanítványait, az 1962, 1972, 

1982, 1992, 2002 és 2012-ben 
érettségizett diákokat.

A találkozó időpontja: 
2022. december 2., 18 óra

Helye: 
Jedlik Ányos Gimnázium 

(Budapest XXI. kerület 
Tejút utca 10-12.)

Regisztráció:
17-18 óra között

Program: 
• köszöntők

• jedlikes diákok műsora
• filmek, képek vetítése

• állófogadás 
• koszorúzás
• beszélgetés

a régi osztálytermekben

Az érdeklődőktől 2022. 
november 30-ig kérünk 

visszajelzést a gimnázium 
titkárságára. 

Telefon: 276-0161, 
vagy a www.jedlik.hu honlap 

regisztrációs felületén. 

A részvétel díjtalan.

Köszönjük Budapest 
XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és 

a Dél-Pesti Tankerületi 
Központ támogatását.

Csepel naptára
Hamarosan lejár a határideje a Csepel 
naptára ‒ 2023 elnevezésű fotópá-
lyázatnak, ahová kerületi hobbifo-
tósok alkotásait várják. A beérkezett 
pályaműveket Borbély Lénárd polgár-
mester Facebook-oldalán lehet meg-
nézni, ahol online közönségszavazáson 
dönthetik el, mely képek jelenjenek 
meg Csepel jövő évi falinaptárában.

A pályaműveket (egy pályázó legfel-
jebb 3 képpel nevezhet) 2022. novem-
ber 6-a (vasárnap) éjfélig küldhetik el 

a protokoll@budapest21.hu e-mail 
címre. A beküldött képek kizárólag 
digitális formában elkészített fekvő, 
legalább 8 Mpixel méretűek és JPG 
formátumúak lehetnek. A pályázónak 
a pályázatban meg kell adnia a nevét, 
a kép készítésének helyét, illetve hogy 
alkotásával melyik hónapra pályázik.

A pályázó a pályaműve 
beküldésével elfogadja a 
részvételi szabályzatot, 
valamint az adatkezelé-
si tájékoztatót, melyeket 
itt tekinthet meg:Piri néni tanítványai körében

fotó: Tóth Beáta
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Október utolsó szombatján 
egy különleges, élmények-
kel teli családi program várta 
mindazokat, akik csatlakoz-
tak a Rákóczi Kert bátor-
ságpróbájához. A résztvevők 
kalandos, vicces és sportos 
ügyességi feladatokon ke-
resztül tehették próbára tu-
dásukat és merészségüket.  
A 18 állomásból álló bátor-
ságpróbán több száz család 
vett részt sötétedés után. A 
látogatók többek között ki-
próbálhatták, milyen egy 

dísztökkel egyensúlyozva 
ugróiskolázni, talicskával tö-
köt szüretelni, egy sötét alag-
úton átmászni, családi inst-
rukciók alapján festeni vagy 
pillecukrot sütni. Az ötletes 
jelmezekből sem volt hiány, 
sokan rémisztő vagy éppen 
mókás maszkokban teljesítet-
ték a feladatokat. A program 
egy igazi közös családi este 
volt, melyen kicsik és nagyok 
is remekül szórakozhattak. 
„Hálás vagyok a kollégáim-
nak és a segítőinknek, hiszen 

közreműködésük, munkájuk 
nélkül nem valósulhatott vol-
na meg ez a program. A leg-
főbb célunk az volt, hogy a 

szülők is részesei lehessenek 
a játékoknak, és a családok 
közös élményként éljék át ezt 
az estét, hogy kicsit összeko-
vácsolja őket” – mondta Kal-
már Mónika, a Rákóczi Kert 
intézményvezetője.

CIVIL ÉLET

Egykor, amikor fiatalon még a film-
gyárban dolgozott, olyan neves szí-
nészeket öltöztetett, mint Latinovits 
Zoltán vagy Páger Antal. Később, 
1981-ben Csepelen nyitotta meg mű-
helyét Érmezei József szabómester, 
aki szeptemberben töltötte be het-
venedik évét. Királyerdőben szüle-
tett és ott nőtt fel Csepel jelenlegi 
egyetlen szabómestere. A Kossuth 
Lajos utca 142. szám alatt található 
férfiszabóság üzletében a mai napig 
szép forgalmat bonyolít le. Számos 
ismert közéleti személy nála varratja 
meg öltönyét, vagy vásárol meg más 
ruhadarabokat. 

Az első munkahely, a filmgyár
„Gyerekkoromat Királyerdőben, a 
Kis-Duna partján töltöttem, ott tanultam 
meg úszni. Egyetlen testvérem, az öcsém, 
kiváló festő és szobrász lett, sajnos na-
gyon fiatalon meghalt egy betegségben. 
A tévében láttam először egy ruhákról, 
divatról szóló műsort, amely nagyon 
megfogott. Egyébként is szerettem jól 
öltözködni, odafigyeltem a megjelenés-
re. A Vámos Ilona Ruhaipari Szakmun-
kásképző Intézetbe jelentkeztem, ahol 
férfiszabónak képeztek ki. Az első hó-
napban csak azzal foglalkoztunk, hogyan 
kell megfogni egy tűt, hogyan fűzzük be 
a cérnát, mire való a gyűszű, és fércel-
gettünk. Az osztályba csak fiúk jártak, 
később akadtak nők is, de ők női szabók 
lettek. 1970-ben végeztem, és az első 
munkahelyem a filmgyár lett. Sára Sán-
dor rendező éppen akkor forgatta a 80 
huszár című filmet, s mellette dolgoztunk 
öltöztető szabóként. A ruhatervező meg-
tervezte a korhű ruhákat, mi pedig elké-
szítettük őket. A főszereplők mindig új 
ruhát kaptak, a statisztáknak a kölcsön-
zőből hozták az öltözéket. Beleszerettem 
a munkába, hogy színészeket öltöztetek. 
Köztük volt Latinovits Zoltán, Páger 
Antal, Mensáros László, Törőcsik Mari 
és sokan mások. Egyszer Richard Bur-
ton és Elizabeth Taylor világhírű szí-
nészek is Magyarországon forgattak, 
akiknek voltak saját öltöztetőik, de mi 
kisegítőként tevékenykedtünk mellettük. 

Rengeteg filmben dolgoztam a hetvenes 
években. Közben elvégeztem egy négy-
éves ruhaipari jelmeztervező technikumot 
is. Fertődön, az Eszterházy-kastélyban, 
egy filmforgatás alkalmával ismerkedtem 
meg a feleségemmel 1977-ben, akivel rá 
egy évre összeházasodtam, ennek most 
van negyvennégy éve. Született két fiunk, 
akik már felnőttek” ‒ meséli. 

Öltöny méretre
A filmgyári munkái idején gyakran volt 
hetekig távol a családtól, de szeretett 
volna együtt lenni velük. Ezért 1981-
ben kiváltotta az ipart, s megnyitotta az 
első műhelyét a Rákóczi út és a Rózsa 
utca sarkán. „Ott lakott a nagynéném. 
Három segéddel dolgoztam, de így is 
alig győztem eleget tenni a megrendelé-
seknek, mert a szabászat munkaigényes 
tevékenység. Méret után készítettem az 
öltönyöket, de vállaltam ruhajavítást is. 
Volt, hogy a megrendelők maguk hozták 
az anyagot, máskor én kínáltam fel a ter-
méket. Akad olyan vendégem, aki ma is 
viseli azt az öltönyét, amelyet akkor varr-
tam. A műhelyünk 1990-ben leégett egy 

elektromos zárlat miatt, s odalett minde-
nünk. A biztosító keveset fizetett, de köz-
ben üzemeltettünk közértet is, s annak a 
hasznából fedeztük a tűzkárt. Pár évig 
a Völgy utcában működött a szabósá-
gunk, ahol laktunk, majd a Rákóczi úton 
folytattuk a tevékenységet. Itt, a Kossuth 
Lajos utcában tizenegy éve fogadom a 
vásárlókat” ‒ mondja Érmezei József. 
„Korábban sok szabó dolgozott Csepe-
len, de megöregedtek, megszüntették a 
tevékenységüket. Még a Csepel Áruház-
ban volt egy klasszikus angolszabó, mint 
én, de már meghalt. Közben a kínai ke-
reskedők elárasztották készruhákkal az 
embereket. Én továbbra is készítek mé-
retre öltönyöket, de hoznak hozzám za-
kókat, nadrágokat igazításra, cipzárakat 
bevarrásra, különféle ruhákat javításra, 
közben késztermékeket is árulok. Csepeli 
árakon dolgozom, ami jóval alacsonyabb, 
mintha a vendégek a belvárosban vennék 
meg ugyanazt a ruhadarabot. Csinálom, 
mert szeretem a munkám, ha otthon ülök 
napokig, már várom, hogy újra a szabó-
ságomban legyek. Dolgozom, amíg örö-
möt találok benne.” • Csarnai Attila

Egy klasszikus angolszabó Csepelen
SZABADIDŐ

Bátorságpróba elemlámpával

Fo
tó

k:

fotó: Hajdú Ágnes

Tárlatvezetésre várjuk önöket
november 12-én, szombaton, 
11 órai kezdettel!
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a lenti elérhetőségeken lehet.
Az emlékkiállítás ezen a napon 
10–14 óra között tart nyitva.

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 

Összetartozás Háza
Trianon emlékkiállítás

Andi két gyermekével, Csengével és Danival érkezett 
a programra. „Eddig három feladatot teljesítettünk, de 
nem ez a fontos. Elsősorban azért jöttünk, hogy jól érez-
zük magunkat. Szeretjük a 
Rákóczi Kertet, gyakran 
járunk ide. Sajnos tavaly 
lemaradtunk a bátorság-
próbáról, ezért idén, ahogy 
meghirdették a programot, 
regisztráltunk.”

Noa, Fanni, Antónia, 
Amélia, Lea és Jázmin: 
„Tavaly is voltunk ezen a 
programon és nagyon jól 
szórakoztunk, most is szí-
vesen jöttünk. Kicsit ne-
hézkes volt a bejutás, mert 
sokat kellett kint várakoz-

nunk, de végül sikerült és megérte. Egyelőre azokat a fel-
adatokat próbáltuk ki, ahol kevesebben voltak, de folya-
matosan haladunk előre.”

A Fodor család Budafok-
ról érkezett. „Első alka-
lommal járunk itt. Nagyon 
tetszik a park, hangulatos, 
még így sötétben is. A Rá-
kóczi Kert közösségi ol-
dalán találtunk rá erre a 
programra. Egyelőre még a bátorságpróba elején járunk. 
A gyerekeknek, Bertalannak és Vincének a várban fel-
bukkanó szellem és zombi tetszett a leginkább.”

Érmezei József

fotó: Tóth Beáta
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FESTMÉNY-

KIÁLLÍTÁS 
ÉS VÁSÁR 
a Neves Kor-Társ Galéria rendezésében

NOVEMBER 5-6-ÁN
(SZOMBAT-VASÁRNAP) 10-18 ÓRÁIG

A több, mint hétszáz bemutatásra kerülő kép a mai magyar festészet
különböző irányzataiban készült a hagyományostól a modern stílusokig,

az alkotások témájukban is szerteágazóak.

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

A kiállítás a Királyerdei Művelődési Ház helyett
a Csepeli Napközis Táborban (Hollandi út 18.) tekinthető meg. 

A kiállítás megtekinthető 
2022. november 29-ig,
hétfőtől péntekig 9.00-19.00 óráig,
szombaton 9.00-12.00 óráig.

IV. Csepeli 
Őszi Tárlat 

2O22
Ünnepélyes megnyitó: 

2022. november 4., 18 óra,
Szabó Magda Közösségi Tér

A tárlatot megnyitja Sipos Endre 
festőművész, művészeti író

Közreműködnek Ács Regina 
és Szűcs Péter Máté hegedűn, 
a Fasang Árpád Zeneiskola 
növendékei

A kiállítást rendezte Farkas Enikő 
intézményvezető-helyettes 
és Tóth Alíz grafikus tervezőművész

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

E-mail: szmagda.iroda@gmail.com • Telefon: +36/355-4032
Weboldal: www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/

Kiállító művészek: Ágh Gyula Mihály, Bálint Ágnes, Baranyai Ferenc, Beretvás Csanád, Erdei Kvasznay Éva, Füriné Babits Ágnes, Homolya Gábor,

 Hosszú György, Hutóczki Vivien, JoaniduTomai, Kelemen Dénes Lehel, Kirják Miklós, Kohári Krisztina, Kopócsy Judit, Kováts Ferenc, 

Körösi Papp Kálmán, Laukó Pál, Makray János, Németh Géza, Olejnyik Ágnes, Orient Enikő, P. Boros Ilona, Pálfy István, Pálfy Julianna, 

Skoda Éva, Tóth Alíz, Vankó István, Varga László, Végh Péter

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

TISZTELT LÁTOGATÓINK!

NOVEMBER 2-TÓL A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ A TÉLI IDŐSZAK-
BAN ZÁRVA TART, A TANFOLYAMOK ÉS A MEGTARTHATÓ PROGRAMOK 
NAGY RÉSZE A CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN (HOLLANDI ÚT 18.) 
LESZ ELÉRHETŐ. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNTJÜK. 

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
November 2-a, szerdától a téli időszakban zárva tart.

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
November 2-a, szerdától a téli időszakban zárva tart.

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

NYUGDÍJAS KLUB: november 19-e,, szombat, 15.00-18.00

TANFOLYAMOK
Tanfolyamaink a megszokott időpontokban változatlanul várják az érdek-
lődőket a Csepeli Napközis Táborban: Kerekítő mondókás móka; Kerekítő 
manó torna; No Comment Hip-Hop Tánciskola, Milieu Dance (Jazz Balett); 
Iskolaelőkészítő-foglalkozás, Jóga a mindennapi életben (esti és délelőtti 
időpontban); Dinamikus gerinctréning; Alakformáló egészségmegőrző 
konditorna; Nyugdíjas hölgyek tornája; Latin Cardio; Társastánc; Csikung, 
Szenior Örömtánc; Zumba; Pilates; Gymstic; Kézimunka-szakkör 

Hangfürdő- Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok: 
október 29-e, november 7-e, hétfő 18 óra, november 19-e, szombat 10 óra. 
Vezeti: Eisenmann Tünde  06204559291

LoveYourBelly – Praktikák a szétnyílt hasizom megelőzésére és kezelésére.
Hasizomfejlesztő-és regeneráló tréning december 10-e, szombat 9-12 
óráig. Vezeti: Bojtor Ildikó LYB-oktató, 06-20-983-3544; információ: 
Facebook: Loveyourbellycsepel

Nordic Walking: sportgyaloglás-oktatás: november 15-e, kedd, 9.30. Vezeti: 
Menyhértné Teri 06-30-313-3991.

Tanfolyamainkról bővebb információ: a 06-70-512-5950-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

KEDVES LÁTOGATÓINK! 
TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI 
HÁZ NOVEMBER 1-JÉTŐL IDEIGLENESEN BEZÁR, PROGRAMJAINK, 
TANFOLYAMAINK A SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉRBEN (1214 
BUDAPEST, SIMON BOLIVÁR SÉTÁNY 4-8., TEL.: 06-1 355-4032) 
FOLYTATÓDNAK TOVÁBB. 

AZ ALÁBBI TANFOLYAMAINK NOVEMBERTŐL 
A SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉRBEN FOLYTATÓDNAK TOVÁBB:

GYEREKEKNEK: 

Ringató: 9.15-9.45; 10.00-10.30

English with Ildi, angol tanfolyam 4-7 éveseknek: hétfő, 17.15 -18.00

FELNŐTTEKNEK:

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

Gerinctorna 45 felett: kedd, 8.30-9.30

Jóga a mindennapi életben: kedd, 18-19:30

Zumba: hétfő és csütörtök, 19-20 óra

Varróiskola: csütörtök, péntek, 18-21 óra

M.H. Jóga: hétfő 14:00-16:00

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

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK:
Tartásjavító gerinctorna: Nyak-, váll-, hát- és derékfájdalom 
megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30 
Hatha jóga: Kedd: 10-11 óra. Október 4-én és 11-én elmarad.
Élettánc:   Szerda: 9-13 óra.  
Örökifjak Klubja: Csütörtök: 10-11.30 óra.
Kézimunka-kör: kéthetente pénteken: 14.30-16.30 óra.   
Vezeti: Tóth Mária pedagógus. 

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK 
Kung-fu: Hétfő, 19-20.30; csütörtök, 18-19.30 óra. Vezeti: Pataki Gábor
Akrobatikus rock and roll:
Kedd–csütörtök: 16-17 óra. Vezeti: Gaál Krisztina
Hip-Hop street dance: kedd, csütörtök: 17–18 óra haladóknak. 
Vezeti: Miskolczi Krisztina; royaldancese@gmail.com email címen 
várja a további jelentkezőket 
Ovisuli Plusz – Iskolaelőkészítő tanfolyam óvodásoknak:  
Iskolaelőkészítő foglalkozásunk célja,hogy az 5-7 éves gyerekeknek 
és szüleiknek megkönnyìtse az iskolakezdèst. Szombaton 9-12-ig. 
Jelentkezés: Szalai Dóra; 06-20-928-7275.

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK
Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Zumba: hétfő 18-19 óra, szerda: 19-20 óra. 
Hastánc: kedd, 18-19 óra, kezdőknek; 19-20 óra szintfüggetlen hastánc. 
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. Információ és elérhetőség: 
alicebellydance@yahoo.com, facebook: Alice Belly Dance
Hatha jóga: Csütörtök 18-19.30. Október 4-én és 11-én elmarad. 
Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó: 06-20-375-3164

KLUBOK
AA Klub: szerda, 18-19 óra
Íjászat: november 5-én, 12-én, 19-én és 26-án, szombaton: 9.30–12.30

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

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

Tisztelt látogatóink!
A Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház programjai 2022. 
november 2-tól a Rákóczi Kert – Családok Parkjában 
(1212 Rákóczi tér 34.) kerülnek megrendezésre, 
kivéve a Táncos szombatokat, melyek helyszíne 
a Családsegítő Közösségi Ház (1215 Budapest, Csete 
Balázs u. 5.), valamint a kártya és sakk játékokat 
melyeket a Szabó Magda Közösségi Térben 
(1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.) tartunk meg.
Köszönjük megértésüket! 

Novemberi  programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
November 2-a, 15–16 óra:  Vallások és hitek. Iszlám.
November  3-a, 14.30–16 óra:  A zeneirodalom legszebb zenéiből. 
Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész 
November  4-e,  16–17.30 óra:  A salzburgi géniusz, Wolfgang Amadeus Mozart. 3. 
rész: Előadó: Kozma Anikó zenetanár 
November  9-e, 14.30–15.45 óra: Pilinszky János. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő   
November  23-a, 14.30–15.45 óra: Szőnyi István. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő  
November  25-e, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene   
(Valamennyi előadás helyszíne a Rákóczi Kert.)

Úti beszámoló 
November 10-e, 14.30–15.45 óra: Anglia-Wales 2. rész. 
Előadó: Mikó Imre aranydiplomás építészmérnök, okleveles közgazdász
November 24-e, 14.30–15.45 óra: Görögországi élményeink. 
Előadó: Szabó László okleveles  építészmérnök. 
Az előadások filmvetítéssel egybekötöttek.
(Valamennyi előadás helyszíne a Rákóczi Kert.)

Turisztika
November 16-a, 9 óra: Séta a Budai-hegyekben. Túravezető: Kincs Lajos. 
Találkozó a Csepel Pláza főbejárata, a nagy parkolóval szemben.

Jogi tanácsadás  
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben  
Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot. (Helyszíne a Rákóczi Kert.)

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna. Minden hétfőn és pénteken 8 és 10 óra között.
Görög tánc: minden hétfőn 15 és17 óra között. Bemutató táncos: Tóth Gyuláné
(Helyszíne a Rákóczi Kert.) 

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 
A zenés-táncos délutánok 16 órától 19 óráig tartanak.
(Helyszíne a Családsegítő Közösségi Ház, 1215 Budapest, Csete Balázs u. 5.) 

Ének  
A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk novem-
ber 2-án és november 16-án  11 és 12 óra között. (Helyszíne a Rákóczi Kert.)

Angol  
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 10 és 16 óra között. Oktató: Várkonyi 
Ágnes angoltanár. (Helyszíne a Rákóczi Kert.)

Játékos délelőttök és délutánok 
Kártyázni minden hétfőn és csütörtökön  10 és 13 óra között lehet. 
A sakkozni vágyókat szeretettel várjuk hétfőn, szerdán és csütörtökön 
12 és 16, kedden 11 és 15 óra között a Szabó Magda Közösségi Térben 
(1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.)
Kvízjáték: november 16-án és 30-án 14 és 16 óra között. 
Játékvezetők: Kállay Endréné és Szőke Márta. (Helyszíne a Rákóczi Kert.) 

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. 
Regisztrálni személyesen a helyszínen vagy a 06-70-439-7769-es vagy a 06-30-
995-5980 telefonszámon és a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet. 
(A vonalas telefon decembertől hívható, a decemberi programban a telefonszám 
nyílvános lesz.) A programváltoztatás jogát fenntartjuk.   

Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 18 óra között. 
Cím: Rákóczi Kert – Családok parkja (1212, Rákóczi tér 34.) 

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR
II. Rákóczi F. út 106. I Tel.: 2763-512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 Ifszek2101@fszek.hu, fszek.hu/setalo
Nyitvatartás: h-sz: 12-19, k-cs-p: 10-17, sz: 9-14

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK:  
November 7-e: Babakiállítás – egyedi, kézműves babák Joó Jánosné nyugdíjas óvónő 
alkotásaiból. A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében. 

November 9-e, 15 óra: Mandalaszínező klub - Élvezzük együtt a színezés nyugalmát. 
Klubvezető: Sütő Kata.

November 16-a, 17 óra: A repülést szolgálták – Könyvbemutató és beszélgetés a polgári 
légiközlekedés elmúlt évtizedeiről. Veréczi Frick Zsuzsa író vendégei: Bognárné Deák Ág-
nes légiutas-kísérő és Háy György pilóta.  

November 18-a, 10 óra: CSACSI NAP - Vendégünk az Aranyszamár Színház, napközben 
csacsi-színező, csacsik-kvíz. 

November 21-e, 10 óra: Mesélő Budapest. Író-olvasó találkozó Tittel Kinga írónővel. 
A program 12 éves kortól ajánlott. 

November 23-e, 17 óra: EZ(O)KOS klub. Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó, 
numerológus várja beszélgetésre a régi és új érdeklődőket. A téma: sorsunk a nevünkben. 

Minden kedden 10 órától Kanasztacsata kártyaklub

Szolgáltatások: Könyv-és folyóiratkölcsönzés; Könyv átkérése, előjegyzés, külön díj elle-
nében. 
Hangoskönyvek kölcsönzése, ingyenes diafilmkölcsönzés. 60-féle folyóirat, internet, fénymá-
solás, nyomtatás, szkenelés. Kéthetente új könyvek!  
Adatbázisok a könyvtárban: http://www.fszek.hu/adatbazisok

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás és iskolai csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes bejelentkezés szükséges: 2763-512 

A könyvtárba 16 év alatt és 70 év felett a beiratkozás ingyenes. Egyéb díjakról érdeklődjön 
honlapunkon: www.fszek.hu, vagy személyesen, illetve a 2763-512 telefonszámon.
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. november 11.

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

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

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: Csepeli Napközis Tábor (Hollandi út 18.), 
1751 Pf. 28., tel.: 06-70-658-2832, 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., 1225 Budapest, Campona u. 1.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk november 16-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! Az október 19-ei skandináv rejtvény nyertese: Surányi Barbara. A gyerekrejtvény nyertese: Nagy Dávid. Nyereményüket átvehetik szerkesz-
tőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csepeli Napközis Tábor, Hollandi út 18.) Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Csizma tér
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1. Nem félős

2. Diák Önkormányzat

3. Majdnem fekete!

4. Római 155

5. Repül, szárnyal

6. Kampó közepe!

7. Fűszernövény tökfőzelékhez

8. Alsó végtag

9. József becézve

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

Tisztelt látogatóink! Kedves barátaink!

Sajnálattal közöljük, hogy a Csepeli Munkásotthon Művelődési Ház a 
fűtési idényben korlátozott módon fog működni. A távhőszolgáltató 
közlése szerint az intézmény fűtésének hődíja oly mértékben meg-
emelkedett, amit jelenleg nem tudunk kezelni (éves szinten körül-
belül 10 millió forintról 170 millió forintra!). Ennek következtében a 
fűtést még nem indítjuk be és a későbbiekben is csak egy alacsony, 
de a fagyást meggátoló hőmérsékletet tervezünk. Az intézményben 
működő művészeti csoportok – külön kérésre – december 1-ig 
használhatják termeiket próbákra, művészeti munkára. Kisebb ter-
meinkben a hőmérséklet függvényében, mérlegelés alapján döntünk 
programjainkról, melyekhez egyéb módon megpróbálunk elfogadha-
tó hőmérsékletet biztosítani.  Szíves megértésüket kérjük, nincs más 
választási lehetőségünk!

Tisztelt közönségünk!

November 1-től az összes színházi program lemondásra került. A 
megváltott jegyek visszautalásáról haladéktalanul gondoskodunk. 
Szíves megértésüket köszönjük!

ADVENTI VÁSÁRI FELHÍVÁS

Vásározók, kereskedők, karácsonyi árusok jelentkezését várjuk! A Csepeli Munkásotthon első 
alkalommal rendez ünnepváró adventi vásárt 2022. december 4-e és 21-e között az intézmény 
földszinti rendezvénytermében. Nyitva tartás: hétköznaponként 12 és 20 óra, hétvégenként 10 és 
18 óra között. Egy hely ára (kb. 4 négyzetméter): 125 000 Ft a vásár teljes időszakára!

Amit biztosítani tudunk: szükség esetén asztalokat; zárt, fedett terem világítással (temperá-
ló hőmérséklet), takarítással; elektromos áramhasználat, büfé stb.  

Jelentkezési határidő: 2022. november 15-e. Jelentkezni névvel, elérhetőséggel, árusítani 
kívánt termék megjelölésével a csmo@csmoa.hu e-mail címen lehet. A rendezvény kellő 
számú jelentkező esetén kerül megtartásra! További információ: Bodó József igazgatóhe-
lyettes 06-30-990-4733

HÁTRALÉVŐ PROGRAMJAINK:

Tamási Lajos Irodalmi Klub: November 8-a, 16 óra: A 80 éves Kanizsa József író, költő, a 
Magyar Kultúra Lovagja, Kőbánya díszpolgára és N. Sebestyén Katalin festő, költő irodalmi 
estje. Közreműködnek: Katona Mária ének, Szöllősi Dávid ének, mandolin. Műsorszerkesztő: 
Lengyel Géza költő.

PROGRAM

November 26-a, 20 órától hajnali 2 óráig: RETRO DISCO PART 2. – A rendezvényt megtart-
juk! Topslágerek a retrótól napjainkig Dj. Ringóval. Belépés csak és kizárólag előre váltott 
jegyekkel lehetséges! Helyszíni jegyértékesítés nem lesz! Jegyek korlátozott számban elő-
vételben kaphatók honlapunkon (www.csmoa.hu), illetve a tickets.funcode.hu oldalon, vagy 
személyesen jegypénztárunkban: hétfőn és pénteken délelőtt 10-12 óra között, szerdán 16-
18 óra között. A megvásárolt jegyeket nem váltjuk vissza!

KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÓ: 

Kedves olvasóink! A Munkásotthon könyvtára 2022. november 1-től 2023. márciusáig zárva tart! 
Könyvcserére azonban lesz lehetőség a következő időpontokban: november 15-e és 29-e, kedd, 
december 13-a, kedd, 9 és 12 óra között. 

INFORMÁCIÓ   További információk a honlapunkon (www.csmoa.hu) és Facebook-oldalunkon 
(Csepeli Munkásotthon/Csepel Színház)! További közösségi megjelenés: Instagram: csmo21 
és Tiktok: csmo21, telefon: 06-1/276-7733

MÁS KÖNYVTÁRBA IS ÉRVÉNYES 
AZ OLVASÓJEGY
A Királyerdei Művelődési Ház és a Radnóti Miklós Művelődési Ház 2022. no-
vember 1-től előreláthatólag 2023. április 30-ig zárva tart. Emiatt az itt 
működő tagkönyvtárak sem tudnak olvasókat fogadni. A kikölcsönzött köny-
veket október 28-ig lehetett visszavinni az adott könyvtárakba. Ha valaki ezt 
elmulasztotta megtenni, kölcsönzése májusig automatikusan meghosszab-
bodik. A bezárás idejére késedelmi díjat nem számol fel a könyvtár. 

Az említett két könyvtárba érvényes olvasójeggyel november 3-tól az alábbi 
tagkönyvtárakat lehet látogatni, könyveket kölcsönözni: 

Sétáló utcai Könyvtár (1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 106.). 
Hétfő, szerda: 12-19 óra; kedd, csütörtök, péntek: 10-17 óra; szombat: 9-14 óra

Pesterzsébeti Könyvtár (1203 Budapest, Bíró Mihály utca 7.): 
Hétfő, péntek: 9-16 óra; kedd: 9-14 óra; szerda, csütörtök: 13-19 óra; 
szombat: 9-13 óra

Soroksári Könyvtár (1238 Budapest, Grassalkovich út 128.). 
Hétfő, szerda, péntek: 12-18 óra; kedd: zárva; csütörtök: 9-15 óra; szombat: zárva

Kutyafuttatók a Duna utcában
A Duna utcában a nagytestű kutyák számára felújított 
kutyafuttató mellett nem régiben a kisebb testű ebek 
számára is elérhetővé vált a rendbe tett kutyafuttató. 
Természetesen ezeken a területeken is szabály, hogy 
a kutyaürüléket fel kell szedni, és a kihelyezett tá-
rolókba dobni. Ne feledjék! Évente 500 darab ingyen 
kutyapiszokzsákot biztosít a Csepeli Városgazda a ke-
rületi kutyatulajdonosoknak.
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A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. HULLADÉKKEZELÉSI 
CSOPORTJA FELVÉTELT HIRDET

HULLADÉKGYŰJTŐ-RAKODÓ ÉS PARKŐRI 
MUNKAKÖRBE

Feladat: Parkőr: Csepel területén parkőri munka végzése. 
Hulladékgyűjtő-rakodó: Csepel területén hulladék összegyűjtése 

és rakodása.

Elvárások: felelősségvállalás • önálló munkavégzés 
• megbízhatóság • terhelhetőség • minőségi munkavégzés

Munkakezdés: azonnali munkakezdéssel

Felvételnél előnyt jelent: Csepel helyismerete • Határozott fellépés 
• Józan életvitel • okostelefon-használat (fénykép küldése)

Amit kínálunk: hosszú távú, stabil munkahely • bejelentett 8 órás 
munkaviszony • jó munkahelyi légkör • jövedelem kiegészítő 

juttatás (Cafeteria) • munkavégzés a kerületen belül

Jelentkezés: Jelentkezés az alábbi e-mail címen:
 Uicz.Annamaria@varosgazda.eu, 

illetve a 06/70/653-3617-es telefonszámon lehet.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. felvételt hirdet

VILLANYSZERELŐ
munkakör betöltésére

Feladatok:  általános villanyszerelési feladatok elvégzése

Elvárások: villanyszerelő szakképesítés • büntetlen előélet 
• önálló munkavégzés • megbízhatóság • igényesség • precizitás

Előny: B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk: bérezés megegyezés szerint • próbaidő lejárta után 
cafeteria • hosszú távú, stabil munkahely • bejelentett 8 órás 

munkaviszony • jó munkahelyi légkör

Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás

A munkakör betölthetőségének időpontja: felvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Jelentkezés: Jelentkezését önéletrajza és iskolai végzettségeket 
igazoló dokumentumok, tanúsítványok megküldésével 

az erdos.karolyne@varosgazda.eu e-mail-címre várjuk, 
valamint leadhatja személyesen ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, 
Katona József u. 62-64.) is Bacher Gabriella csoportvezetőnek címezve. 
Pályakezdők, kevés gyakorlattal rendelkezők jelentkezését is várjuk.

Tisztelt hirdetőink! 

Hirdetéseket kizárólag helyesen kitöltött megrendelő 
esetében áll módunkban elfogadni. A hirdetésekkkel 
kapcsolatos részletes információk itt találhatók: 
csepelivaroskep.hu/hirmondo/hirdetések/ 

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

küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 

LAKÁSCSERE 

Nagyobbra cserélném csepeli, Szent László utcában 
található 54 négyzetméteres, kétszobás, első emeleti, 

téglaépítésű, egyedi vízmérős, csendes környéken 
található lakásomat. (Külön fürdőszoba és wc.) 
Elsősorban Csepelen és Dél-Pesten keresek 

cserelakást, szükség esetén értékkülönbözettel. 

Telefon: 06-30-952-3086

Tisztelt olvasóink!
A szerkesztőség a Csete Balázs utcai iroda átmeneti bezárása 

miatt 2023. május 1-ig a Csepeli Napközis Táborba 
(Hollandi út 18.) költözik. 

Hirdetésfelvétel személyesen hétfőtől szerdáig 9 és 14 óra 
között, illetve a csepelihirmondo1@gmail.com email 

címen lehetséges. A szerkesztőség száma: 06-70-658-2832 
(Munkaidőben érhető el.)
Megértésüket köszönjük.

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyre keresünk gépi forgácsolót és meta-
lográfust, részmunkaidő is lehetséges. 
Tel.: +36-30-992-2316, +36-1-276-8945 ________________________________________ 
AZONNALI belépéssel keresünk B kategóriás sofőrt (fuvar 
híján lakatosok mellett kell segédkezni), műszaki előké-
szítőt (árkalkulator), lakatost, hegesztőt. 
Tel.: 06-30-932-6272, 06-30-349-1614

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
HÁZKÖRÜLI kisebb munkákhoz segítséget keresek. 
Tel: 420-6036 H, K: 10-12 óra között ________________________________________ 
LAKÁSSZERVIZ: a kisebb javításoktól a komolyabb átala-
kításokig. Szerelés, karbantartás, beüzemelés, kertrendezés 
és minden házon belüli és kívüli munkák. 
Tel: 06-30-445-8646 Minden problémára van megoldásunk! 
www.otthonvarazs.hu  ________________________________________ 
GÁZKÉSZÜLÉKEK és konvektorok javítása, ellenőrzése és 
műszeres vizsgálata. Tel.: 06-20-964-5621 ________________________________________ 
LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték, pince, padlás üríté-
se, rakodással, kihordással. Hulladékszállítási engedéllyel 
rendelkezünk. 06-30-7030518 ________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelős-
ségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, valamint Fejér-megyében is. Tel.: 06-70-296-3231 

SZOBAFESTŐT, mázolót, tapétázót, hideg-meleg burko-
lót, kőművest, gipszkartonost, segédmunkást, villanysze-
relőt, parkettást, ácsot felveszünk. Tel.: 06-20-998-2369 ________________________________________ 
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással. 
Tel.: 06-30-422-1739 ________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590

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

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok mindennemű régiséget, bútoro-
kat, dísztárgyakat, festményeket, réz, bronz tárgyakat, csil-
lárokat, ezüstöket, bizsukat, könyveket, ruhaneműt. Teljes 
hagyatékot. Tel: 06-30-943-5583________________________________________ 
KASTÉLYOK berendezéséhez vásárolok festményeket, ara-
nyakat, ezüsttárgyakat, kitüntetéseket, porcelánokat, órá-
kat, kristályokat, papír-, pénzérméket, bútorokat, gyűjtemé-
nyeket. Teljes hagyatékért díjtalan kiszállás értékbecsléssel, 
vidékre is. Tel.: 06-30-400-3645, zsolnay08@gmail.com

APRÓHIRDETÉSEK   

Álláslehetőség
GDN-Ingatlanhálózat Korzó Irodában Csepelen 

munkatársakat keresünk ingatlanreferens munkakörbe. 
Ha jól kommunikálsz, élvezed, ha a magad ura lehetsz, és nyitott vagy 

a tanulásra, akkor ezt a szakmát pont Neked találták ki! 

Amit kínálunk: Egy jól működő franchise rendszer bevált eszközei 
a sikeres, eredményes munkához;  hosszú távú, előrelépést biztosító 
karrierlehetőség, életpálya; személyre szabott elméleti és gyakorlati 

(mentori) segítség; magas szintű, professzionális elméleti képzési program; 
családcentrikus, vidám, összetartó közösség.

Feladatok: a sikeres pályázók feladata új és használt lakások felkutatása, 
értékesítése, tanácsadás ügyfeleink számára.

Bérezés, juttatások: átlagon felüli, dinamikus, teljesítmény alapú 
munkadíj lehetősége, felső korlát nélkül, lehetőséget biztosít 

passzív jövedelem szerzésére is.

Ideális jelöltünk: etikus magatartású, vállalkozó szellemű, ambiciózus, 
kész a kitartó és önálló munkára, barátságos, társaságkedvelő, 

rugalmas és nyitott a folyamatos szakmai fejlődésre.
Értékesítési tapasztalattal rendelkezik 

(ingatlanpiaci tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel).

Munkavégzés helye: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 142. 
(Karácsony Sándor utcai HÉV megállónál lévő Korzó üzletház).

Jelentkezés az állásra: s.agnes@gdn-ingatlan.hu, tel.: 06-20-268-3677

Építsd fel a jövődet Velünk! 
Csatlakozz hozzánk!

 



24 csepeli hírmondó

Márton-napi

vigasságok

Csepelen

2022. november 12., szombat, 10-17 óra
Új helyszínen! Csepeli Napközis Tábor

(1213 Budapest, Hollandi út 18.)

 Színpadi program

  

10.00 Rigócsőr Királyfi – Kacagó Bábszínház
11.00  Csep’ Jazz Dance Táncegyüttes bemutatója
11.30  Párnacsata
12.00  Tücsökszabi és a Hangyaboy – gyerekkoncert
13.00  Lángosevő-verseny 
14.00  Kabaré zenebonával – Cseke Katinkával és Zsiga Lászlóval
15.00  Lara Mesék Társulat – Népzenei csemege
16.00  Fellép a Csepeli Német Nemzetiségi Táncegyüttes csoportja
16.30  Zenés, lámpás felvonulás a napközis tábor körül

 Kiegészítő program

   

 Népi játszóház, Virgonckodó játszópark, lámpáskészítés, 
 mézeskalácsírás, állatbemutató, tojáskeltetés, kézművesvásár

 Gasztronómia

   

 Libaételek, házirétes, lúdlábtorta, lángos, kürtöskalács, forralt bor

A részvétel díjtalan, mindenkit szeretettel várunk! A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu 


