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A képviselő-testület novemberi ülé-
sén a képviselők egyhangúlag meg-
szavazták a csepeli lakhatási támoga-
tás havi összegének emelését, amely 
tovább erősíti a csepeli szociális hálót 
a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet-
ben. Döntés született arról is, hogy 
Borbély Lénárd polgármester kezde-
ményezését felkarolva az önkormány-
zat segítséget nyújt a két ideiglenesen 
bezárt posta további működéséhez. 
Két olyan határozatot azonban, amely 
a kerület működőképességének fenn-
tartásához kell, nem szavazott meg a 
képviselő-testület. 

Az idei költségvetés módosításának 
vitájában Takács Krisztián (MSZP) 
módosító javaslatot nyújtott be a cse-
peli szociális támogatásokra (ápolási, 
gyógyszer, gyógyászati segédeszközök 
és lakhatási támogatás) fordítható ösz-
szeg keretének 40 millió forinttal törté-
nő emeléséről. A polgármester megje-
gyezte, hogy a keretösszeg még egyszer 
sem fogyott ki, de azzal a változtatással 
befogadta a javaslatot, hogy a gazdál-
kodás biztonságát segítő céltartalékból 
vonják el, ne a Csepeli Városkép Kft. 
részére elkülönített fedezetből. Bercsik 
Károly (Fidesz) ügyrendi javaslattal 
élt, miszerint nem érti a módosítást, 
ezért vegyék le a javaslatot. A képvi-
selők 11 igen, 4 nem és 3 tartózkodás 
mellett döntöttek a javaslat levételé-

ről: a Fidesz öt képviselője mellett az 
MSZP, a DK és a Momentum politiku-
sai szavaztak együtt Borbély Lénárd 
polgármester javaslata ellen. A testület 
ezután 6 igen, 3 nem és 9 tartózkodás 
mellett nem fogadta el a helyi adók-
ról szóló rendelet módosítását sem. Itt 
szintén együtt szavazott az MSZP, DK, 
Momentum politikusaival a Fidesz öt 
képviselője. Amikor Takács Krisztián 
jelezte, hogy az adóemelés semmilyen 
formáját nem tudja támogatni, Borbély 
Lénárd felhívta a képviselők figyelmét, 
hogy nem adóemelésről van szó, ha-
nem inflációkövetésről. Az elmúlt két 
évben nem történt adómérték-változ-
tatás, az előterjesztésben szereplő 11,2 
százalékos korrekció pedig még így is 
elmarad attól, amit az infláció emelke-
dése indokolna. Hozzátette, a korrekció 

azért szükséges, hogy az önkormány-
zat működését finanszírozhassák. A 
szavazást követően a polgármester ké-
résére Horváth Andrea, az Adóügyi 
Iroda vezetője elmondta, a képviselők 
döntése a jövő évi költségvetésből 300 
millió forint adóbevétel-kiesést ered-
ményez. Ez a többletbevétel szolgált 
volna a megemelt szociális támogatá-
sok fedezetéül. 

Támogatás, kerékpárút
Minden képviselő megszavazta azt a 
polgármesteri előterjesztést, amely a 
lakhatási támogatást a jelenlegi havi 
5 ezerről 15 ezer forintra emeli. Ezzel 
együtt a jövedelemhatárok is emelked-
tek, így bővül a támogatandók köre is. 
Szintén egyhangúlag támogatták a kép-
viselők azt a polgármesteri előterjesz-

tést, hogy a csepeli óvodapedagógusok 
számára jövőre is biztosítva legyen a 
csepeli pótlék, amelynek összege óvo-
dapedagógusoknak havonta bruttó 
40 ezer forint, sajátos nevelési igényű 
gyermekekkel foglalkozóknak pedig 
havonta bruttó 50 ezer forint. 

Sokakat foglalkoztat, hogy meddig tart 
a munkavégzés a Weiss Manfréd úton. 
Mint ismeretes, elektromos kábelfekte-
tési munkálatok miatt még ősszel fel-
bontották a kerékpárút burkolatának 
egy szakaszát, amely nagy felháboro-
dást okozott a csepeliek körében, mert 
az új burkolatot nem a bontás előtti 
minőségben és technológiával állítot-
ták helyre. Ezért a Budapest Közút Zrt. 

az alvállalkozót a korábbi állapotok 
helyreállítására kötelezte. Balla Réka, 
a Városrendezési Iroda vezetője képvi-
selői kérdésre elmondta, a munkálatok 
befejezésének határidejét február 28-
áig hosszabbították meg. 

Pártok feletti összefogás 
a kispostákért
Először Borbély Lénárd polgármester 
állt ki az ideiglenesen bezárásra ke-
rült csepeli kisposták téli fenntartása 
mellett (Szent István út 230. és Vénusz 
utca 6.). A polgármester már a döntés 
meghozatalakor felvette a kapcsolatot 
a Magyar Postával, majd hivatalos le-
vélben kérte a csepeli kisposták mű-
ködésének fenntartását. (Összefoglaló 

a 4. oldalon) Ebbe az önkormányzat is 
hajlandó lenne olyan szinten részt ven-
ni, hogy elengedi a bérleti díjat, esetleg 
beszáll a rezsiköltségekbe. Ezt a szán-
dékot erősítő előterjesztést fogadott el 
a képviselő-testület a postahivatalok 
működésének biztosítására. A javaslat 
szerint az elhibázott brüsszeli szankci-
ós politika hatására előállt energiavál-
ság miatt nehéz helyzetbe került Ma-
gyar Posta megsegítése érdekében az 
önkormányzat legfeljebb 50 százalékos 
mértékig vállalja át a posták működé-
sének költségeit. Az előterjesztést vala-
mennyi képviselő támogatta, azonban a 
fedezet biztosítása a jövő évi költségve-
tés feladata. Az adókiesés azonban itt is 
problémát okozhat. • Lass Gábor

Borbély Lénárd polgármester javas-
latára  a képviselő-testület elfogad-
ta a szociális rászorultság alapján 
megállapítható pénzbeli és termé-
szetbeni ellátásokról szóló rendelet 
módosítását. Ennek értelmében a 
lakhatási támogatás összege a jelen-
legi havi ötezer forintról tizenötezer 
forintra emelkedik. Kik jogosultak a 
támogatás igénybevételére és ho-
gyan kell azt kérelmezni? Tamás Ju-
ditot, a Családtámogatási Iroda veze-
tőjét kérdeztük. 

„Nemcsak az ellátás havi összege emel-
kedett, hanem a jövedelemhatárok is, 
így bővülhet a támogatottak köre. Egye-
dülálló személyek esetében a jövedelem-
határ 108 300 forintról 114 ezer forint-
ra, 70 év feletti egyedülálló személyek 
esetében 128 250 forintról 133 950-re 
emelkedik. A családban élőnél 94 050 
forintról 99 750 forintra, a 70 év felet-
ti házastárssal, élettárssal, fogyatékos 
gyermekkel élőnél pedig 108 300 forint-
ról 114 ezer forintra emelkedik” – hang-
súlyozta Tamás Judit. 

Mi a támogatás feltétele?
A kérelemhez jövedelem- és vagyonnyi-
latkozatot is csatolni kell, mert a támo-
gatás feltétele, hogy a lakásfenntartás 

havi költsége elérje vagy meghaladja a 
háztartás összjövedelmének 20 százalé-
kát. További feltétel, hogy sem a kérel-
mezőnek, sem a vele egy háztartásban 
élőnek nem lehet vagyona. Nem minősül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben a 
kérelmező életvitelszerűen él, illetve a 
mozgáskorlátozottságra tekintettel fenn-
tartott gépjármű. A támogatást egyéves 
időtartamra állapítják meg, amely a 
kérelem benyújtását követő hónap első 
napjától jár. Ha a kérelmező a lejárat 
hónapjában új kérelmet ad be és ismét 
megfelel a feltételeknek, akkor további 
egy évre jogosult lesz a támogatásra. 

Az összeg célzottan jár
„Fontos, hogy a lakhatási támogatás 
célzottan jár, az összeget a Családtámo-
gatási Iroda nem a kérelmezőnek, hanem 
a közműszolgáltató részére utalja át, így 
az biztosan a rezsiköltségek csökkentésé-
re fordítódik” – hívta fel a figyelmet a 
Családtámogatási Iroda vezetője. Hoz-
zátette: a kérelemben meg kell jelölni, 
hogy a lakhatási támogatást melyik köz-
műszámlánkra szeretnénk fordítani. Ez 
lehet bármelyik közmű – Főtáv, MVM, 
Díjbeszedő Holding Zrt.  – vagy közös 
költség esetén a társasházkezelő cég. A 
szolgáltató a kérelmező számlájában ér-
vényesíti a kedvezményt és a csökken-

tett összegről küld számlát a kérelmező-
nek, akinek csak a fennmaradó összeget 
kell kifizetnie. 

Kérdésünkre elmondta, az is igényel-
het támogatást, aki albérletben lakik 
és/vagy nincs a nevén az adott közmű. 
Ez esetben a Családtámogatási Iroda 
bekéri az ingatlan tulajdonosától a ké-
relmező által megjelölt közműszámlát, 
továbbá írásban kell nyilatkoznia arról, 
hogy hozzájárul ahhoz, hogy albérlő-
je lakhatási támogatás iránti kérelmet 
nyújtson be. 

Hol lehet igényelni? 
Az igényléshez szükséges nyomtatvány 
letölthető a csepel.hu internetes oldal-
ról. („Hivatal, ügyintézés”, azon belül 
„Ügyféltájékoztatók, nyomtatványok” 
menüpontba belépve a Családtámoga-
tási Irodára kattintva).

Személyes ügyfélfogadás a Család- 
támogatási Irodán (Petz Ferenc utca 
1–3.) Nyitvatartás: hétfő: 8.00‒17.30; 
kedd: 8.00‒15.30; szerda: 8.00‒16.00; 
csütörtök: 8.00‒15.30, péntek: 8.00‒ 
12.00. Az iroda munkatársai e-mail-
ben is szívesen segítenek az igénylés-
ben, e-mail cím: csaladtamogatas@
budapest21.hu • Lass

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Üléseztek a képviselők: háromszorosára 
nőtt a lakhatási támogatás összege

Lakhatási támogatás: kik jogosultak? 

Köszöntések 
az ülés előtt
A testületi ülés előtt Borbély Lénárd 
polgármester a képviselő-testület 
nevében köszöntötte a kiemelkedő 
eredményeket elért csepelieket. Bu-
dapestért Díjban részesült dr. Do-
bák András, a Tóth Ilona Egészség-
ügyi Szolgálat főigazgató főorvosa, 
Rizmajer József, a Rizmajer Kéz-
műves Sörfőzde alapítója, tulajdo-
nosa. Dr. Barna Sándor Emlékérmet 

kapott Zsarnóczki László rendőr 
alezredes, a BRFK XXI. Kerületi 
Rendőrkapitányság rendészeti osztá-
lyának vezetője, Papp László Buda-
pest-Sportdíj elismerésben részesült 
Nagybányai-Nagy Anna, a Budapes-
ti Honvéd Sportegyesület sportlövő-
je. (Cikkünk a 6. oldalon). Az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Szenátusa 
Felkai Péterné dr. Klinghammer Jú-
liának aranyoklevelet adományozott 
lelkiismerettel és szakmai felkészült-
séggel végzett munkájáért. Török 
Ferenc csepeli sportlövő a Kairóban 
októberben megrendezett világbaj-
nokságon bronzérmet szerzett, és ez-
zel a magyarok közül a legjobb ered-
ménnyel zárt. Az Island Rock Csepel 
TSE táncosai az őszi világversenye-
ken kiemelkedő eredményeket értek 
el. Szeptemberben a döntőbe került 
Hypnotiq ladies nagyformáció 6. he-
lyezést ért el, októberberben pedig a 
Step up-girls nagyformáció a 4. he-
lyen zárta a versenyt az Európa-baj-
nokság döntőjében, a világkupán pe-
dig bronzérmet szereztek.fo
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Csepeliek fotói 
a naptáron
Nehéz dolga volt a zsűrinek a Csepel 
2023 – fotópályázat döntőjében, de vé-
gül sikerült kiválasztani azt a 12 fo-
tót, amelyek a jövő évi önkormányzati 

naptárban szerepelnek majd. „A fotók 
értékelésénél a zsűri nem csak az online 
szavazás eredményét vette figyelembe, 
hanem a látásmódot és a kreativitást 
is. Gratulálok a nyertes fotósoknak és 
mindenkinek, aki munkájával jelentke-
zett a pályázatra. Ezúttal köszönöm még 
egyszer, hogy megmutatták Csepel sok-

A takarékossági intézkedések miatt két 
csepeli postafiók ‒ a csillagtelepi és a ki-
rályerdei ‒ működését november 12-én 
felfüggesztette a Magyar Posta Zrt. Ez-

zel kapcsolatban sok észrevétel, megke-
resés érkezett a csepeli önkormányzat-
hoz, hiszen a városközponttól távolabb 
levő kisposták bezárása komoly gondot 
okoz az itt élő embereknek. Az érintett 
területeken sok idős, mozgásában korlá-
tozott ember él, akiknek különösen ne-
héz eljutni a távolabbi postákra. Amiatt 
is sokan aggódnak, hogy a nyitva ma-
radt két postán jelentősen meg fog nőni 
a forgalom, hosszabb sorban állásra, tö-
megre kell számítani. 

Borbély Lénárd polgármester levélben 
fordult november 15-én a Magyar Posta 
Zrt. elnök-vezérigazgatójához, dr.  Bal-
czó Barnabáshoz, amelyben arra kérte, 

gondolják át újra a csepeli posták ide-
iglenes bezárásnak ügyét. „A csepeli 
embereknek ‒ különösen az időseknek, 
betegeknek ‒ anagyon fontos, hogy 
újra a jól megszokott helyeiken tudja-
nak ügyeket intézni anélkül, hogy kilo-
métereket kelljen utazniuk a következő 
postáig – írja, majd így zárja levelét a 
polgármester: Amennyiben személyes 
egyeztetést igényelnek a további megbe-
szélések, kérem, jelezze számomra.”

Lapzártánkig nem érkezett válasz a 
Magyar Posta Zrt.-től. 

A csepeli két posta helyzetéről a novem-
ber 23-ai testületi ülésen is szó esett.

Csepel családi házas övezetének meg-
őrzése érdekében – az illegális építke-
zések megfékezésére és a vevők meg-
tévesztésének elkerülése céljából – a 
kerület több pontjára az alábbi tartal-
mú figyelemfelhívó táblákat helyezett 
ki az önkormányzat:

FIGYELEM!
Ebben a családi házas övezetben 
a helyi építési szabályzat előírásai 
szerint 800 m2-es telekméretig egy-
lakásos, felette legfeljebb kétlaká-
sos ház építhető! Ha az építésügyi 
hatósági engedélytől eltérően, en-
nél több „lakás” kerül kialakítás-
ra, azok nem minősülhetnek önál-
ló ingatlannak, így a tulajdonosok 
osztatlan közös tulajdonában ma-

radnak, továbbá a szabálytalanság 
miatt hatósági eljárást indítunk a 
tulajdonosok ellen, melynek ered-
ményeként a tervnek megfelelő, 
hivatalosan engedélyezett állapot 
helyreállítása is elrendelhető.

Kérdése van a lakásvásárlása előtt?
Informálódjon a Polgármesteri Hi-
vatal Főépítészi Irodáján az alábbi 
elérhetőségeken!

E-mail: foepitesz@budapest21.hu; 
telefon: 06-1/427-6100

A Széchenyi út 65. szám előtt kihelye-
zett táblát ismeretlenek eltávolították.  
A feljelentést megtette az önkormány-
zat a csepeli rendőrkapitányságon. 

Csepel karácsonyfája no-
vember 23-a óta áll a Szent 
Imre téren. A nyolc méter 
magas lucfenyőt a kerület-
ben élő Marschall Antalné, 
Marika néni ajánlotta fel az 
önkormányzatnak. A fenyőt 
Marika néni ültette évtize-
dekkel ezelőtt. A fa kivá-
gását, szállítását a főtérre 

a Városgazda munkatársai 
végezték, a fa kiemelése a 
kertből, ami szakértelmet 
igényelt, a Jákó Kft. darus-
kocsijával történt. Babati 
Zoltán ügyvezető igazgató 
elmondta, ingyen vállalták 
a feladatot, hiszen segíteni 
mindig jó, különösen kará-
csony előtt. A csepeli önkor-

mányzat minden kivágott fa 
helyére legalább egy új fát 
ültet, így Marika néni is ka-

pott egy új fát, amelyet ter-
mészetesen segítettetek neki 
elültetni a kertjében.

Figyelemfelhívó tábla az illegális építkezések ellen

Levél a Magyar Postának

színűségét, közös otthonunk épített és 
természeti értékeit!” – írta közösségi 
oldalán Borbély Lénárd polgármes-
ter. A naptárt idén is meg lehet majd 
vásárolni 1150 forint önköltségi áron. 

További részleteket, interjúkat kö-
vetkező számunkban olvashatnak.

Gyerekek díszítették
Ahogy az már hagyomány, idén is csepeli gyerekekkel közösen 
öltözött díszbe Csepel karácsonyfája. Ebben az évben a Csepeli 
Csodakút Egyesített Óvoda Gyermeksziget Tagóvodájának ovisai 
díszítették fel a fát, akik az alkalomra műsorral is készültek.

Csepel karácsonyfája

Így került 
a fenyő a 

Szent Imre 
térre:

A fenyőfa 
díszítése:

Az eltávolított tábla

A két bezárt posta 
sokaknak hiányzik
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Budapest egyesítésének 149. évfor-
dulóján, a főváros napján idén is el-
ismeréseket adtak át az Új Városhá-
za dísztermében. Budapestért-díjat 
vehetett át dr. Dobák András, a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálat főigaz-
gatója és Rizmajer József vállalkozó, 
a Rizmajer Kézműves Sörfőzde ala-
pító tulajdonosa. Dr. Barna Sándor 
emlékéremben részesült Zsarnóczki 
László, a BRFK XXI. kerületi Rendőr-
kapitányságának alezredese, a ren-
dészeti osztály vezetője. Kiemelkedő 
sportteljesítménye elismeréseként 
pedig Papp László Budapest-Sport-
díjat kapott Nagybányai-Nagy Anna 
sportlövő. Velük beszélgettünk. 

Budapest lakosságának egészségügyi 
ellátásában végzett kimagasló, több 
évtizedes munkájáért Budapestért-dí-
jat vehetett át dr. Dobák András, a 
Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 
főigazgatója. „Meglepetésként ért az 
elismerés, nem számítottam rá, na-
gyon megtisztelő. Több mint negyven 
éve dolgozom az egészségügyben, a 
díjjal hosszú évek gyógyító tevékeny-
ségét ismerik el. Az utóbbi évek mun-

kája látványosabb, korábban főként a 
labordiagnosztika és az orvosi mik-
robiológia területén dolgoztam, töb-
bek között a Csepeli Kórházban és 
az Országos Traumatológiai Intézet-
ben. Ahogy visszagondolok, több mint 
egymillió vizsgálatot végeztem, eny-
nyi leleten szerepel a nevem. Hosszú 
évekig Budapesten és Pest megyében 
mikrobiológus szakfelügyelő főorvos-
ként is dolgoztam, valamint a Semmel-
weis Egyetem Gyógyszerészeti Karán 
a hallgatókat posztgraduális képzés 
keretében mikrobiológiára oktattam. 
Részt vettem a laboratóriumi szakasz-
szisztensek képzésében is. Számos, 
mikrobiológiai témájú előadást tar-
tottam, és írtam néhány tudományos 
cikket és tankönyvfejezetet. Csepel 
egészségügyének a helyzete mindig ér-
dekelt, mivel évtizedek óta itt élek, és 
úgy érzem, volt időm ahhoz, hogy át-
lássam. Szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy részt vehetek a fejlesztésekben.  
A Covid-járványt is úgy éltem meg, 
hogy az egészségügyi dolgozók, köztük 
én is, kivételezett helyzetben voltunk, 
mivel a járvány kezelésében, a védő- 
oltások szervezésében részt vehettünk.”

Rizmajer József vállalkozó, a Rizmajer 
Kézműves Sörfőzde alapító tulajdono-
sa Budapestért-díjat kapott. Kimagasló, 
szorgalmas és példaértékű munkájának 
köszönhetően megteremtette a főváros 
számára a minőségi sörfogyasztás kul-
túráját, valamint a Rizmajer Kézműves 
Sörfőzde minőségi magyar söreit. A 
sörfőzés területén elért kiemelkedő si-
kerei méltán öregbítik Csepel, valamint 
a főváros jó hírnevét. „Nagyon örülök 
a díjnak, jóleső érzés, hogy elismerik, 
értékelik munkám. A vállalkozásunk Bu-
dapesthez kötődik, ezért nagy megtisz-
teltetés a Fővárosi Önkormányzat elis-
merése és egyben remek visszajelzés is. 
Három sörházunk van: Csepelen, Józse-
fvárosban és Lágymányoson. Nagyon 
szeretjük Budapestet, jó itt dolgozni, 
vendégeink a legfontosabbak számunk-
ra. Nálunk javában zajlik az ünnepi 
készülődés, már októberben megfőztük 
a hagyományos szegfűszeges-fahéjas 
karácsonyi sörünket, de dobozainkkal, 
címkéinkkel is készülünk a karácsonyra. 
Mire az adventi időszak beköszönt, ad-
digra a szépen feldíszített boltokban az 
ünnepi hangulatnak megfelelő sörökkel 
várjuk vásárlóinkat.”

Elismeréseket adtak át a főváros napján
AKTUÁLISAKTUÁLIS

Rendkívüli szorgalma, kimagasló junior eredményei el-
ismeréseként Papp László Budapest-Sportdíjban részesült 
Nagybányai-Nagy Anna, a Budapesti Honvéd Sportegye-
sület sportlövője. „Tizenkét éves koromban próbáltam ki 
először a sportlövészetet. Hobbiszinten egy évig edzettem, 
de akkoriban a díjugratás fontosabb volt számomra, a két 
sport túlzottan lekötötte az energiáimat, ezért úgy döntöt-
tem, a lövészetet abbahagyom. Négy év szünet után tértem 
vissza újra ehhez a sporthoz, a Csepel Lövész Egyletben 
kezdtem edzeni. Amikor újrakezdtem, jelentős hátrányt kel-
lett ledolgoznom, hisz a nálam fiatalabb versenytársaim 
erős, nemzetközi szintű eredményeket értek el. A lövészet 
technikai sport, nagyon fontos a felszerelés. Egy éve új ru-
hában versenyzek, ez az eredményeimen is megmutatkozik. 
Idén februárban a légfegyveres országos bajnokságon ju-
nior korcsoportban, vegyes párosban első helyezést értünk 
el Török Ferenccel. Norvégiában az Európa-bajnokságon 
juniorként egyéniben bronzérmet nyertem, majd csapatban 
az első kvalifikációs körben Európa-csúcsot lőttünk, a dön-
tőben pedig Európa-bajnokok lettünk. Mindemellett idén 
megnyertem a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Or-
szágos Bajnokságát is. A hazai versenyzés mellett szeptem-
ber óta a Bundesliga második osztályában szereplő német 
SV Buch csapatát is erősítem. Megtisztelve érzem magam, 
hogy megkaptam ezt a díjat. Nagyon jól esik, hogy elismerik 
a sportteljesítményemet. A díj remek visszajelzés arra, hogy 
jó irányba haladok.”

A főváros közbiztonsága érdekében nagyfokú elhivatott-
sággal és szakmai felkészültséggel, kimagaslóan, felelős-
ségteljes hozzáállással végzett szolgálata elismeréseként 
Dr. Barna Sándor emlékéremben részesült Zsarnóczki 
László, a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságának 
alezredese, a rendészeti osztály vezetője. „Nagyon szere-
tem a hivatásom, el sem tudom képzelni, hogy más munkám 
legyen. Már gyermekkoromban eldöntöttem, hogy rendőr 
leszek. A sport révén ismerkedtem meg egy későbbi kol-
légámmal, aki szép dolgokat mesélt erről a hivatásról. Az 
Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában végeztem, majd 
2006-ban a BRFK XXI. kerületi rendőrkapitányságon a 
rendészeti osztály állományába kerültem mozgóőr beosz-
tásban, később járőrvezetői feladatokat láttam el. 2009-től 
a Rendészeti Osztály Körzeti Megbízotti (KMB) Alosztály 
állományában teljesítettem szolgálatot. Elvégeztem a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem bűnügyi igazgatási képzését. Ezt 
követően a KMB alosztályán előadó munkakörben, majd ki-
emelt főelőadóként szolgáltam. 2016-tól ugyanitt megbíztak 
az alosztályvezetői feladatok ellátásával. Jelenleg a kapi-
tányság rendészeti osztályának vezetőjeként dolgozom. A 
díj nagy megtiszteltetés számomra és visszaigazolás, hogy 
jól végzem a munkám. Örülök, hogy magam mögött érez-
hetem a kapitányságvezető és polgármester úr támogatását 
is. Beosztottjaimnak is köszönettel tartozom lelkiismeretes, 
alázatos munkájukért, hisz az ő teljesítményük alapján érté-
kelik, ismerik el az én munkámat is.” • PE

CIPŐSDOBOZ
AKCIÓ

2022. november 28. – december 19.

Csepel Önkormányzata
a Segítség Köve Alapítvánnyal közösen 
cipősdoboz akciót szervez, hogy több 

száz nehéz sorsú csepeli gyermek 
karácsonyát tudják szebbé tenni.

Gyűjtőpontok:
Rizmajer Kézműves Sörház 

(Táncsics Mihály út 110.)
Minden nap 9 és 18 óra között

Polgármesteri Hivatal 
(Szent Imre tér 10.)

December 16-ig munkaidőben

Pár ötlet, hogy mit tegyél a dobozba:
játékokat, készségfejlesztőket, 
írószereket, mesekönyveket, 

édességet, ruhát.

SEGÍTSÜNK EGYÜTT 
A RÁSZORULÓ GYERMEKEKNEK!

Dr. Dobák András, Nagybányai-Nagy Anna, Borbély Lénárd 
polgármester, Rizmajer József és Zsarnóczki László

fotó: H
ajdú Á

gnes
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Ismét várja a látogatókat az 
ország legkülönlegesebb, 
legszebb jégpályája. No-
vember 25-én este a 11-sze-
res magyar bajnoki címmel 
és világbajnoki 8. hellyel 
rendelkező Team Passion 
– a Magyar Országos Kor-
csolya Szövetség Jégtánc 
Szakosztályának tagjai – 
fellépése után hivatalosan 
is megnyílt az ország első 
jégfolyosós pályája. 

A bemutató előtt Borbély 
Lénárd polgármester kö-
szöntötte a szép számmal 
összegyűlt közönséget. El-
mondta, hogy a csepeli ön-
kormányzat ‒ a nehézségek 
ellenére ‒ azért tudta idén is 
megnyitni a jégparkot, mert 
egy korábban kötött előnyös 
szerződés miatt a tavalyi 
árakon tudják üzemeltetni a 

pályát. „Nagy szükség van 
az ilyen közösségi élmények-
re, a csepeliek várják és sze-
retik ezeket a programokat” 
‒ hangsúlyozta, majd átadta 
a szót Szentkirályi Alexand-

ra kormányszóvivőnek, aki 
kislányával érkezett. „Ennek 
a jégpályának fővárosszerte 
híre van, én most jöttem elő-
ször, és fantasztikus, amit lá-
tok” ‒ mondta. Nincs másutt 
ilyen jégfolyosós, tanulópá-
lyás korcsolyázási lehető-
ség, aki ehhez hasonlót akar 
látni, egyenesen Bécsig kell 
utaznia. Évről évre felfigyel 
a pályára a média is, külön-
böző csatornák mutatták be 
a csepeli jégparkot. A Nagy 
koripályateszten például ezt 
írták: „A pálya nagyon han-
gulatos, tetszett, hogy söté-
tedés után díszkivilágításban 
korizhatunk. A körfolyosók-
ban olyan éles kanyarok vál-
tották egymást, hogy jócskán 
megemelkedett az adrena-
linszintünk.” A Travelo pedig 
a maximális 10 ponttal jutal-
mazta az előző évben a cse-

peli pályát. A pálya mellett 
melegedő és különféle büfék 
is vannak: kapható erdélyi 
kürtőskalács Farkaslakáról, 
s a közkedvelt Dr. BBQ éte-
leiből is vásárolhatnak.

Fiatalok egy csoportja a meg-
nyitó után hamarosan jégre 
lépett. Ahogy egyikük el-
mondta, Csepelen lakik, de 
az egyik belvárosi gimnázi-
um tanulója, és ott is sokan 
ismerik és járnak a csepeli 
pályára. „Hosszú lesz a téli 
szünet, sokat leszünk itt a 
barátaimmal, osztálytársaim-
mal. Nagyon jó hely, hangu-
latos a kivilágítás, szeretünk 
itt lenni. Évek óta visszatérő 
programunk a korcsolyázás. 
Régebben a Városligetbe 
jártunk, de most inkább ide 
jövünk” ‒ mondta a harmadi-
kos diák. • M  

Megnyílt a Csepeli Jégpark

DECEMBER 16-18.

ADVENTI VÁSÁR
CSEPELEN

Kézműves termékekkel, 
míves portékákkal, fából készült
gyermekjátékokkal, fényvonattal

várunk minden kedves érdeklődőt
Csepel adventi vásárán.

A Csepeli Szurkolói Arénában
december 16-án, pénteken 16 és 20 óra,

december 17-én, szombaton és 18-án, vasárnap
10 és 20 óra között nézelődhetnek,

vásárolhatnak, készülhetnek a karácsonyra.

A Team Passion fellépése nyitotta meg a szezont
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A zenekedvelők jubileumi koncer-
tekkel ünnepelhették a Fasang Árpád 
Zeneiskola fennállásának nyolcva-
néves évfordulóját november 23-a és 
25-e között. A zene ünnepe Csepelen 
elnevezésű hagyományos rendezvény-
sorozaton zenekari és kamarazenei 
koncertet, növendékhangversenyt és 
művésztanári koncertet adtak a növen-
dékek és pedagógusok. A zárórendez-
vényen részt vett Borbély Lénárd pol-
gármester és Tóth János tankerületi 
igazgató. A polgármester e jeles jubi-
leum alkalmával díszoklevelet adott át 
dr. Szentkirályi Aladár Miklós intéz-
ményvezetőnek.

Koncertsorozat két helyszínen
A zeneiskola növendékeinek zeneka-
ri és kamarazenei koncertje a Béke 
téri Jézus szíve templomban tartották, 
ahol a barokk, a klasszikus és roman-
tikus műveken keresztül egészen nap-
jaink zenéjéig hallhattak részleteket a 
résztvevők. A nagy sikerrel előadott 
darabokat kisebb kamaraegyüttesek, a 
tücsök zenekar, a gitárzenekar, az ifjú-
sági vonószenekar, a rézfúvós kvartett, 
a fuvolaegyüttes, valamint az iskola 
fúvószenekarának tagjai adták elő. A 
zeneiskola nagytermében rendezett 
növendékhangversenyen az intézmény 
kiemelkedő növendékei léptek fel, töb-
bek között Franz Schubert, Robert 
Schumann, Georges Bizet zeneszerzők 
műveivel. 

A háromnapos koncertsorozat záróren-
dezvénye felejthetetlen zenei élményt 
tartogatott az érdeklődőknek. Az isko-
la Ferencsik termében elhangzott mű-
vésztanári koncerten a csepeli zenei 
élet jeles képviselőinek és egyben pe-
dagógusainak tapsolhatott a közönség. 
A koncert a fúvósötös szereplésével 
indult, majd J. S. Bach f-moll zongora-
versenyével zárult. 

Neves művészek iskolája
A jubiláló iskola nevében – ahol olyan 
hírességek tanultak, mint Rost Andrea, 
Szecsődi Ferenc, Wendler Attila, Hor-
váth Lajos, Káli Gábor, Káli Fruzsi-
na – az intézményvezető köszöntötte 
a résztvevőket. „Köszönettel tartozunk 
elődeinknek, akiknek 1942-ben, a hábo-
rú idején felötlött egy zeneiskola alapí-
tásának igénye. Büszkék lehetünk intéz-

ményünkre, mely nyolc évtizedet megélt, 
és reméljük, hogy utódaink egyszer még 
száz, de akár kétszázötven éves évfordu-
lót is fognak ünnepelni, itt Csepelen. 2002 
óta viseljük Fasang Árpád zeneszerző 
nevét. Nemes feladat, hogy kollégáimmal 
együtt olyan gyermekeket nevelhetünk, 
akik a zenei képzésnek köszönhetően 
fogékonyabbakká válhatnak a világ dol-
gaira. Sok ifjú tehetség nőtt fel az isko-
lánk falai között, de a hátrányos helyzetű 
gyermekek zenei oktatása is nagyon fon-
tos. Úgy gondolom, magas színvonalú 
oktatásunkkal a kerület kiemelkedő kul-
turális életéhez is hozzájárulhatunk. És 
ahogy például Johann Sebastian Bach 
zenéje sem fakult meg az elmúlt több mint 
két és fél évszázad alatt, úgy a mindenko-
ri generációk szép iránti igénye is örök 
marad” – mondta el dr. Szentkirályi 
Aladár Miklós intézményvezető. • AZS

Nyolcvanéves a Fasang Árpád Zeneiskola
AKTUÁLIS ISKOLA

A METRANS csepeli konténertermi-
náljának 2017-es megnyitása a kerü-
let gazdasági életének felpezsdítése 
szempontjából kétségtelenül fontos 
esemény volt. Sok csepeli munkavál-
laló számára pedig az új létesítmény új 
munkalehetőséget is kínált. Utánajár-
tunk, hogy vajon milyen csepeliként a 
METRANS-nál dolgozni, és van-e még 
lehetőség a csapathoz csatlakozni.

A csepeli METRANS-nál dolgozókkal 
és vezetőkkel beszélgetve egy sokszínű 
és mozgalmas munkahely képe rajzoló-
dik ki előttünk. Több európai ország-
ban jelen lévő, nemzetkö-
zi vállalatról beszélünk a 
METRANS Csoport ese-
tében, a Salak utcai ter-
minálon a hangulat mégis 
családias, mindenki ismer 
mindenkit, és érezhetően 
erős az összetartás. A cég-
csoportnál dolgozó csepe-
liek létszáma a kezdetek 
óta több mint ötszörösé-
re növekedett, ami nem 
lehet véletlen. Mi vajon 
a METRANS titka, amiért 
ennyien szeretnek itt dol-
gozni a csepeliek közül?

Közeli elhelyezkedés, 
minőségi munkakörülmények
Mindenkinek fontos, hogy otthoná-
hoz közel dolgozhasson, ne vigyen el a 
munkába járás fölösleges órákat a nap-
ból, hiszen ki ne szeretné ezt inkább 
a családdal, pihenéssel, sporttal vagy 
szórakozással tölteni. A csepeli elhe-
lyezkedés eleve nagy előny, és további 
könnyebbséget jelent, hogy a cég ingye-
nes kisbuszt is közlekedtet, amellyel 
reggel a Szent Imre térről kényelme-
sen beviszik a kollégákat a Salak utcai 
telephelyre, a munkanap végén pedig 
ugyanígy tesznek, csak visszafelé.

A METRANS egy német hátterű vál-
lalat, talán ezt nem mindenki tudja. 

Így nem meglepő, hogy a terminálon 
magas műszaki színvonalat képviselő, 
modern gépparkkal dolgoznak. Az ad-
minisztratív kollégák tevékenységének 
pedig egy újonnan épült, háromeme-
letes, Duna-parti irodaház ad otthont. 
Ránézésre is igényes, minőségi mun-
kakörülmények között zajlanak a min-
dennapok a csepeli terminálon. 

Vonzó juttatások,
összetartó csapat
A jövedelmek piaci átlag felettiek a 
METRANS-nál, a legtöbb munkatárs 
13. és 14. havi fizetésre is számíthat. 

A juttatási csomagnak része még a 
SZÉP-kártyára adott cafeteria, amit 
2023-ban meg fog emelni a cég. A vál-
lalatnál huzamosabb ideje dolgozók 
rendszeres jubileumi jutalomban része-
sülnek. Külön érdekesség az idén be-
vezetett ajánlási bónusz, ami azoknak 
a kollégáknak jár, akiknek személyes 
ajánlása nyomán a céghez új munkatár-
sat vesznek fel és véglegesítenek.

Az anyagiak mellett az egészség meg-
őrzéséhez is támogatást nyújt a vállalat. 
A kötelező orvosi vizsgálatokon felül 
az összes munkatársuknak minden év-
ben ingyenes EKG- és komplett labor-
vizsgálatot tartalmazó egészségszűrést 
biztosítanak. 

Többekkel beszélgetve, sokszor el-
hangzott, hogy az itt dolgozók magu-
kat a nagy „METRANS-család” ré-
szének tekintik. Így már érthető, sőt 
szinte természetes, hogy nemcsak a 
munkatársakat, de családtagjaikat is 
közös sportnapon, étellel-itallal, szó-
rakoztató és gyermekprogramokkal 
látják vendégül a cégcsoport dunaszer-
dahelyi központjában minden nyáron.

Egész évben várják 
a jelentkezőket 
A METRANS-nál folyamatos az igény 
új munkatársakra. Az aktuálisan nyi-

tott álláslehetőségeket a  
www.metrans.hu honla-
pon a Karrier fül alatt le-
het megtalálni, de Csepel 
önkormányzatának allas.
csepel.hu karrieroldalán is 
érdemes a METRANS-ál-
lásokat böngészni. 

A cég arra biztat mindenkit, 
hogy jelentkezzen nyugod-
tan akkor is, ha éppen nem 
lát konkrétan őt érintő nyi-
tott pozíciót meghirdetve. 
Minden jelentkezőt ugyan-
is – hozzájárulása esetén 
– a lehetséges munkatársak 

adatbázisában eltárol a cég, és amikor 
megnyílik egy számára alkalmas po-
zíció, a HR-területről felveszik vele a 
kapcsolatot. Bármikor érdemes tehát a 
METRANS-hoz jelentkezni, hiszen a 
beküldött életrajz nem vész el, sőt a cég 
ígéri, és úgy tudjuk, be is tartja, hogy 
mindenkinek válaszolnak, gyors visz-
szajelzést adnak.

A METRANS nagy fejlődésen ment 
keresztül az elmúlt években Csepelen, 
és a vállalat életében további magyar-
országi bővülés is várható. Biztos te-
hát, hogy a következő években számos 
új állást és szakmai előrelépési lehető-
séget kínál a METRANS a Csepelen 
élők számára. • PE

Stabil munkahelyek Csepelen: 
a METRANS-nál folyamatos a felvétel

Borbély Lénárd polgármester az iskola nyolcvanadik születésnapja alkalmából 
díszoklevelet adott át dr. Szentkirályi Aladár Miklós intézményvezetőnek

fotó: Hajdú Ágnes



12 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 13

A Segítség Köve Alapítvány és az 
önkormányzat közös összefogásával 
tisztító- és tisztálkodási szereket ado-
mányoztak a Csepeli Mozgássérül-
tek Önálló Egyesülete tagjainak. Az 
egyenként húszezer forint értékű aján-
dékot a Szabó Magda Közösségi Tér 
színháztermében tartott klubnapon 
adták át a résztvevőknek. Az egyesü-
let egy számítógéppel is gazdagodott, 
amelyet Borbély Lénárd polgármester 
nyújtott át. Köszöntőjében kiemelte: a 
jó állapotú számítógépet Szuhai Erika 
önkormányzati képviselő, a Szociá-
lis, Egészségügyi és Fogyatékosügyi 
Bizottság elnöke kezdeményezésére 

Kaltanecker Gábor csepeli lokálpat-
rióta ajánlotta fel. Fosztó Árpádné, 
aki az egyesület kulturális program-
jait szervezi, kérdésünkre elmondta: 
mindig nagy örömmel és jókedvvel 
látogatnak rendezvényeikre a tagjaik. 
Karácsonyi alkalmukat december kö-
zepén szervezik. 

Az ajándékozó alapítvány nevében 
Schönek Márta az elmúlt két hónap-
ban összesen 17 millió forint értékű 
adományt osztottak szét csepeli intéz-
ményeknek, szervezeteknek. • AZS

Csepel adventi koszorúján fellob-
bant az első gyertyaláng a Szent 
Imre téren felállított betlehemi já-
szolnál. A hitet szimbolizáló gyer-
tyát Borbély Lénárd polgármester 
gyújtotta meg. Mosolygó Dénes gö-
rögkatolikus parókus tartott szent 
beszédet az egybegyűlteknek. A 
választott nép példázatán keresztül 
a várakozás idejének fontosságáról 
szólt, amely a karácsonyban teljese-
dik ki. Az igehirdetés után az Eg-
ressy Béni Református Művészeti 
Szakgimnázium jazztanszakának  
és színművészeti tanszakának ta-
nulói karácsonyi dallamokat ját-
szottak és verseket adtak elő. 

CIVIL ÉLET AKTUÁLIS

Új fák a strandon
A 10 millió Fa Alapítvány ismét a cse-
peli önkormányzattal közösen ültetett 
fákat a Csepel Strand területén. A tíz 
törökmogyorót, négy platánt és a hat 
helyi juhart az alapítvány ajánlotta fel. 
Ez már a második ilyen akció volt: ez 
év júliusában a Csepeli Napközis Tá-
bor gazdagodott húsz darab oszlopos 
kínai nyárfával. 

A 2019-ben Bojár Iván András által 
alapított 10 millió Fa Alapítvány célja, 
hogy minden magyarországi lakos után 
egy fát ültessen a zöldebb, élhetőbb kör-
nyezetért. Az országos közösség képvi-
selői főleg a kisvárosokban, falvakban, 
megyeszékhelyeken, fővárosi kerüle-
tekben működő helyi közösségekkel 

együtt végzik a fásítást, akár erdők tele-
pítését is. Eddig kétszázezer fát ültettek. 
Ahogy Borbély Lénárd polgármester 
kiemelte, az önkormányzat örömmel 
csatlakozott a kezdeményezéshez, hi-

szen a Csepeli Zöld Sziget Programban 
is az élhetőbb, zöldebb kerületért dol-
goznak, amelynek keretében több mint 
tízezer fát ültettek az elmúlt tíz évben 
a kerületben.

Adományok mozgáskorlátozottaknak

Advent első vasárnapja a főtéren

Újjáépült a cserkészház

Felavatták és megáldották a meg-
újult Tamariska Cserkészházat ad-
vent első vasárnapján. Az ünnepé-
lyes átadáson a tiszteletadás jeléül 
felvonták a nemzeti színű zászlót. 

Az átadáson Borbély Lénárd pol-
gármester beszédében visszaemlé-
kezett a 2019-es esztendőre, amikor 
a városvezetők elhatározták a Ta-
mariska-domb rendbetételét és azt, 
hogy a volt gázcseretelep helyén 
megépítik a cserkészházat. A cse-
peli cserkészek még abban az évben 
használatba is vehették az új épüle-
tet, amelyet idén februárban tűze-
set ért. A polgármester, aki maga 
is cserkész volt gyermekkorában, 

a leégett terasz és a tetőszerkezet 
újjáépítéséért köszönetet mondott 
a Csepeli Városgazda munkatársa-
inak. „Főleg ebben az időszakban 
még inkább fontos, hogy legyenek 
értékalapú közösségeink” – hang-
súlyozta. Ezt követően a Csepeli 
Lelkészi Kör képviseletében Kis-
pál György és Kertész Péter plébá-
nosok, Temesvári Imre lelkipásztor 
és Mosolygó Dénes parókus meg-
áldották a felújított cserkészházat, 
az ajtókra felírták a három király 
monogramját. Az átadás végén 
György atya elmondta: ismét ter-
mészetközeli helyen folytathatják a 
csepeli cserkészet hagyományainak 
ápolását. • Antal Zsuzsa

EGYHÁZI ÉLET

Advent, vagyis 
eljövetel

„5 Mert egy gyermek születik nekünk, 
fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán 
lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos 
Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, 
Békesség Fejedelme!” 
(Ézsaiás próféta könyve 9. 5)

Advent szavunk a latin „adventus domini” 
szóból származik, melynek jelentése: az 
Úr eljövetele. Sokan azt mondanák erre, 
hogy azt jelenti várakozás, de nem. Eljö-
vetelt jelent. Ma már természeten nem a 
gyermek Jézus születését, eljövetelét vár-
juk ilyenkor, hanem annak emléke mel-
lett Jézus második eljövetelére készülünk 
lelkiekben. Az Úr eljövetele a keresztyén 
teológiában azt teszi, hogy keresztyénként 
várjuk azt, hogy a mi megváltónk, Jézus 
Krisztus mikor jön vissza az Ő dicső-
sé-gében, amikor a jelenvaló világ véget 
ér. Viszont a várakozás, ahogyan régen 
sem, most sem passzív semmittevés! Nem 
ülhetünk tétlenül, csak azért, mert vára-
kozunk. Ezt tették néhányan az ősi gyü-
lekezetek közül, mert azt hitték, holnap 
vagy azután visszatér Jézus. És Pál meg 
is intette őket, hogy ez nem erről szól. 
Sokkal inkább arról kellene ma is szólnia, 
hogy úgy éljünk Krisztus követőiként itt a 
Földön, hogy róla mint Megváltóról példát 
vegyünk a mi életünkben!

Milyennek ismertük hát meg az Igéből Jé-
zust? Csodálatos tanácsosunk, aki ebben 
a sötét világban előttünk jár, és vezet ben-
nünket az Igéjén keresztül. Erős Isten, aki 
erejét megváltó szeretetében mutatta meg, 
az áldozatában. Örökkévaló Atya, aki az 
örökkévalóságot ígéri a megváltás által 
nekünk. És egyben Ő a békesség fejedel-
me, aki békességet ajándékoz övéinek, 
akik ezzel békességszerzők lesznek! A 
megváltás munkáját Istenünk végezte el, 
de ne felejtsünk el példát venni magáról a 
megváltóról, Jézusról. És akkor a mi szí-
vünkben is változás fog bekövetkezni.
Kósa Márk János református beosztott lelkész

Egyedi ajándékok 
karácsonyra

Az év utolsó hónapja a karácsonyi ké-
szülődésről szól a megváltozott munka-
képességűek Petőfi utcai műhelyében 

is. Az egyedi, kézzel szőtt rongyszőnye-
gek mellett, ajándék- és dísztárgyak 
közül is válogathatnak a vásárlók az 
ünnepek előtt. Népszerűek a nádból ké-
szült harangok, a különféle kosarak és 
a karácsonyfát mintázó asztaldíszek is. 
Jó hír, hogy idén a csepeli adventi vásá-
ron is találkozhatnak ezekkel a kézzel 
készült ajándéktárgyakkal a látogatók. 
A vásár december 16-17-18-án a Cse-
peli Szurkolói Arénánál kap helyet, 
de hétköznap 8 és 15 óra között a Pe-
tőfi utca 16. szám alatti műhelyben is 
válogathatnak mindazok, akik karácso-
nyi meglepetést keresnek.

A cserkészet értékalapú közösséget hoz létre

Szuhai Erika 
az adományosztáskor

Húsz új fát ültettek el a Csepeli Strand területén
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Harminc éve szolgál a csepeli tűzoltó-
ságon Teichter Alfréd tűzoltó őrnagy, 
szolgálatparancsnok, aki az eltelt év-
tizedek alatt mindent látott, amit egy 
tűzoltó megtapasztalhatott munkája 
során. Csepelen született, és édes-
apja, nagyapja, keresztapja mind 
tűzoltók voltak. A családi hagyomány 
ráadásul nem szakad meg, mert hu-
szonöt éves fia létesítményi tűzol-
tó Százhalombattán. Teichter Alfréd 
úgy emlékezik, hogy hatéves kora óta 
akart tűzoltó lenni.

„Apám vitt a tűzoltókhoz gyereknapo-
kon: körülnéztem a körletekben, szer-
tárakban, megcsodáltam a járműveket, 
mindenre kíváncsi voltam. Apám gyak-
ran mesélt az élményeiről. Két eset kü-
lönösen megragadt: a nyolcvanas évek-
ben volt egy nagy tűz a Szabadkikötőnél, 
amelyet több napig oltottak; egy másik 
pedig a csepeli HÉV balesete 1978 tava-
szán a Boráros téren, ahol a szerelvény 
túlfutott a bakon, és sokan meghaltak. 
Apám is részt vett a mentésben, és na-
gyon megviselte a tragédia” ‒ idézi fel. 

Rendkívüli esetek
Teichter Alfréd eredetileg autószerelő-
nek tanult, de 1993-ban, húszévesen 
inkább hivatásos tűzoltónak állt. Azóta 
is az egyetlen munkahelyén, a csepeli 
laktanyában teljesít szolgálatot. Beosz-
tott tűzoltóként kezdte, aztán végigjárta 
a ranglétrát. Miután 2003-ban elvégez-
te a Pollack Mihály Műszaki Főiskolát, 
hadnagyként tiszti beosztást kapott. 
Számos rendkívüli esetet tud felidézni 
pályafutásából. 2004-ben a Víztorony-
nál lakott, amikor akkora vihar pusz-

tított Csepelen, hogy a kidőlt fák miatt 
alig tudott eljutni lakhelyétől a Katona 
József utcai laktanyáig. 2005-ben egy 
férfit kellett kimenteni a Dunából, aki a 
Petőfi híd budai oldalán ugrott a vízbe, 
hogy átússza a folyót. Igen ám, de a sod-
rás elvitte. Teichter Alfréd irányító tiszt-
ként vett részt a mentésben, ami sikeres 
volt. Ismétlődően megesik, hogy néme-
lyek szórakozásból beleugranak a Duná-
ba, és bajba kerülnek. Lapunkban is be-
számoltunk arról az esetről, amelynek 
során zsinegekbe gabalyodott hattyú- 
csibéket mentettek meg a Kis-Dunán; 
nos, az akcióban résztvevő négy csepeli 
katasztrófavédők egyike Teichter Alf-
réd volt, ő vezette a motorcsónakot. 

Riasztás után
Idén februárban égett le a Tamariska- 
dombon található cserkészház. A riasz-
tás hajnali négy óra körül futott be a cse-
peli laktanyába, a bevetés második fá-
zisának szolgálatparancsnoka Teichter 
Alfréd volt. Így emlékszik az akcióra: 
„Amikor megszólal a riasztás, még har-
minc év után is beindul bennem az adre-
nalin. A szabályzat szerint a jelzés után 
százhúsz másodpercen belül el kell hagy-
nunk a laktanyát, de ezt általában kilenc-
ven másodperc alatt teljesítjük. Minden 
tűzoltó ruhája, csizmája, sisakja úgy 
van elkészítve, hogy csak fel kell kapnia 
magára. Mindenki tudja, melyik autóba 
üljön. A tevékenységirányító központból 
kapjuk a tájékoztatást, hogy mi történt, 
hány járművel induljunk. Útközben is fo-
lyamatosan tartjuk a kapcsolatot rádión. 
A központ ügyeletese egy jól meghatáro-
zott protokoll szerint kérdezi ki a bejelen-
tőt, így fel tudja mérni a tűz- vagy más 

káreset nagyságát. A cserkészház leégése 
kiemelt tűzeset volt. A helyszínen az első 
tíz perc meghatározó: a legfontosabb az 
életmentés, de gyorsan meggyőződtünk, 
hogy ember nincs veszélyben. Utána a fő 
feladatkat kellett meghatározni.”  (Az új-
jáépített cserkészházat november 27-én 
adták át. Cikkünk a 12. oldalon.) 

A beszélgetés segít
A tűzoltókat olykor súlyos lelki meg-
rázkódtatások érik a mentés során. Er-
ről ezt mondja a szolgálatparancsnok: 
„Ha látom, hogy a srácokat megviselték 
a történtek, akkor szólok nekik: üljünk 
le, beszéljük meg. Másfél éve, amikor a 
Szent István úton egy személyautó és egy 
busz összeütközött, két fiatal meghalt – 
bajtársaimat szörnyen megrázta az eset. 
Ha magunk között nem tudjuk kibeszélni 
a tragédiát, pszichológus segítségét kér-
hetjük.” • Csarnai Attila

CIVIL ÉLET CIVIL ÉLET

Gyerekek által készített csigarajzok ‒ ez 
volt az idei téma ‒ tekinthetők meg az 
Égigérő – Ég Ígérő Gyermekgalériában. 
A képzőművészeti pályázatra összesen 
334 alkotás érkezett. A pályamunkákat 
zömében csepeli gyerekek készítették. 
A szervező Nagy Imre Általános Isko-
la és a Csepeli Fasang Árpád Alapfokú 
Művészeti Iskola Szín-Pad-Kép Tagin-
tézménye nevében Körömi Gábor tagin-

tézmény-vezető köszöntötte az érdek-
lődőket, a kiállítást Fodor Annamária 
intézményvezető nyitotta meg. A pályá-
zaton nincsenek helyezések, minden ki-
állító oklevélben részesül. 

A csiga és a csigavonal idei pályáza-
ti témáját bemutató kiállítás április 
végéig tekinthető meg az intézmény 
gyermekgalériájában. 

Tegyél jót!
A Rákóczi Kert november utolsó szom-
batján kreatív karácsonyra hangoló prog-
ramot szervezett. Rászoruló gyermekek 
neve és kívánsága került egy-egy díszes 
dobozba, majd a park karácsonyfájára. A 
Rákóczi Kert és a Humán Szolgáltatások 
Igazgatóságának ünnepi összefogása ré-
vén idén ötven gyermek karácsonyát te-
szik emlékezetessé.

Az ünnepi készülődés jegyében a prog-
ramra regisztráló családok ‒ többek 
között ‒ bejglit süthettek, kopogtatót, 

asztaldíszt készíthettek, de emellett egy 
kívánságdobozt is választhattak, mellyel 
teljesíthették egy kisgyermek vágyát, 
szebbé varázsolva az ünnepet. „A vágyott 
játékokat december 9-éig kell eljuttatni a 
Rákóczi Kertbe” ‒ mondta Kalmár Móni-
ka intézményvezető. A gyerekek főként 
babát, rajzeszközöket, kisautót kértek. 
A Humán Szolgáltatások Igazgatóságá-
nak jóvoltából kizárólag olyan családok 
kerültek be a programban, akik valóban 
nehéz körülmények között élnek. „Nagy-
szerű érzés, hogy a park közössége ismét 
összefogott, az ajándékok átadására de-
cember 14-én kerül majd sor” ‒ tette hoz-
zá az intézményvezető.

Hosszú lesz 
a téli szünet
Bár több közép- és általános iskolában 
elmaradt az előre betervezett őszi szü-
net, hamarosan itt a téli pihenő. 

A téli szünet (ünnepnapokkal és hétvé-
gékkel együtt) 19 napos lesz: decem-
ber 21-étől január 8-áig tart majd. 
Vagyis a téli szünet előtti utolsó taní-
tási nap december 21-e (szerda): ekkor 
kell utoljára iskolába menni karácsony  
előtt. A szünet utáni első tanítási nap 

2023. január 9-e (hétfő), aznap kell elő-
ször iskolába menni.

A tanév rendje szerint az első félév 
2023. január 20-áig tart, az iskolák 
január 27-éig értesítik a diákokat és a 
szülőket a tanulmányi eredményekről.

Tűzoltók bevetésen: 
„rögtön beindul az adrenalin”

Csigarajzok a gyerekgalériában

MEGHÍVÓ
A Jedlik Ányos Gimnázium,
Öregdiák Találkozóra hívja 
„kerek évfordulós” egykori 
tanítványait, az 1952, 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

az osztálytermekben

Az érdeklődőktől 
visszajelzést kérünk 

a gimnázium titkárságára. 

Telefon: 276-1133, 
vagy a www.jedlik.hu honlap 

regisztrációs felületén. 

A részvétel díjtalan.

Köszönjük Budapest 
XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata és 

a Dél-Pesti Tankerületi 
Központ támogatását.

Teichter Alfréd

fotó: Tóth Beáta
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Hosszú hétvégék jövőre
Influenza, megfázás, torokfájás, kö-
högés. A téli időszak jellegzetes be-
tegségei, tünetei. Az immunerősítés 
ilyenkor különösen fontos, és az is 
lényeges, hogy a megfelelő vitami-
nokat lehetőleg természetes forrás-
ból juttassuk a szervezetbe. Nézzünk 
körbe a piacon, a zöldségesnél. 

Azt, hogy a savanyú káposzta tele van 
C-vitaminnal, valószínűleg mindenki 
tudja, de vannak még nagyon jó hatá-
sú és nem drága vitaminforrások: ilyen 
például a cékla és a fekete retek. A fe-
kete retek tele van C-vitaminnal, fosz-
forral, kalciummal, káliummal, mag-
néziummal és vassal. Jó hatással van a 
májra, az epére, antibakteriális hatású, 
és esti fogyasztáskor még a köhögést is 
csillapítja. A céklát sokan csak sava-
nyúságként ismerik és fogyasztják, pe-
dig az egyik legegészségesebb zöldség. 

Erősíti az immunrendszert, jó az agy-
nak, a szívnek. Erősíti a bélrendszert, 
csökkenti a vérnyomást. A frissen fa-
csart céklalé – bár az ízét nem minden-
ki szereti – valóságos kincs. Tele van 
cinkkel, káliummal, kalciummal, vas-
sal, antioxidánsokkal, na és C-vitamint 
is pótolhatunk vele.

A brokkoli valóságos tápanyagbom-
ba. Laktat, pedig kalóriaszegény: 100 
gramm csak 29 kilokalóriát tartalmaz. 
A brokkoli többek között a C-vitamin, 
a vas, a cink és más ásványi anyagok 
és nyomelemek forrása. A sárgaré-
pa az immunrendszer csodafegyvere. 
Többek között szelén és béta-karotin 
található benne. Ez a két anyag támo-
gatja a szervezet védekező rendszerét. 
A sárgarépát nyersen is fogyaszthat-
juk, de párolva is nagyon jó, akár kö-
retként is. 

A sorból az alma sem maradhat ki, ami 
jól tárolható gyümölcs. Alaposan mos-
suk meg, és héjával együtt fogyasszuk. 
Így semmit nem veszítünk a C-vita-
min-, a karotinoid- és magnéziumtar-
talmából.

Téli vitaminforrások
AKTUÁLIS

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK
A CSEPEL ÖRÖKSÉG-DÍJAS CSEPELI

AUTH HENRIK FESZTIVÁL FÚVÓSZENEKAR

2022. DECEMBER 17., 18  ÓRA
NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA

SPORTCSARNOKA
(1214 BUDAPEST, SIMON BOLIVÁR SÉTÁNY 4-8.)

KÖZREMŰKÖDIK BÁNFI CSABA - ÉNEK,

PÉNTEK JÁNOS - KLARINÉT, 

SZÁNKÁR GERGŐ - SZOPRÁN SZAXOFON

ÉS A BERZSENYI-TÁNCKAR.

VEZÉNYEL PÉNTEK JÁNOS ARTISJUS

ÉS CSEPEL ÖRÖKSÉG-DÍJAS KARMESTER

ÉS NAGY ZSOLT,  A  LAJTHA LÁSZLÓ AMI

IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR KARMESTERE

KARÁCSONYI
ÜNNEPI

NAGYKONCER TJÉRE

A Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar
Közhasznú Alapítvány működését 
a Városi Civil Alap biztosítja.

Auth Henrik úr
A zenekar elnöke

A belépés ingyenes!
Zenekar a műsorváltozás jogát fenntartja

Műsort vezeti: BÉNYI ILDIKÓ

2023-ban kilenc munkaszü-
neti nappal számolhatunk, 
amelyek hétköznapra esnek. 
Összesen két négynapos, és 
három háromnapos hosszú 
hétvége lesz az évben, ami-
re már jó előre lehet tervez-
ni, áthelyezett munkanap-
pal pedig egyáltalán nem 
kell számolni.

Húsvétkor lesz az év első 
négynapos hétvégéje, 2023. 
április 7-e és 10-e között. Az 
első háromnapos hétvégére 
a munka ünnepéig kell vár-
ni: április 29-e és május 1-je 
között pihenhetünk hosszab-
ban. A pünkösdi ünnepek is 
hosszú hétvégét hoznak, má-
jus 27-e és 29-e között. Ok-
tóber 21-e és 23-a között 

lesz a következő háromnapos 
ünnep, majd karácsonykor 
lesz az év utolsó négynapos 
hétvégéje december 23-a és 
26-a között. 

Év végén is lesz egy hosszú 
hétvége, ami már átnyúlik 
2024-be. Ugyanis január 1-je, 
újév napja is hétfőre esik, így 
három napot pihenhetünk 
majd újévkor december 30-a 
és január 1-je között. 

Ha találkozni 
szeretnétek vele, gyertek
2022. december 5-én,      

hétfőn, 16 és 17 óra között   
a Betlehemhez, 

    de a Csepeli Jégparkban        
is ott lesz 17.30 órakor.

   Várjuk együtt a Mikulást
Csepel központjában,
   a Szent Imre téren!

Kedves gyerekek!
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Foci, csapat, 
közösség
A Nagy Imre ÁMK tornacsarnoka 
adott otthont annak a kétnapos prog-
ramnak, ahol a csepeli óvodások ki-
próbálhatták magukat labdarúgásban. 
A sportfesztivált a Csepel Utánpótlás 
Sport Egyesület rendezte. 

Az esemény a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség égisze alatt, az OTP Bank Bozsik 
intézményi program keretében zajlott. 
Tizennyolc csepeli óvodából 250 gyerek 
vett részt rajta. A CSUSE 2017 óta éven-
te két alkalommal rendezi meg a kerü-
leti fesztivált olyan gyerekek számára, 
akik részt vesznek az ovifociprogram-
ban, amelyet az önkormányzat térítés-
mentesen biztosít számukra.

Az esemény nem a versengésről szól, az 
a fontos, hogy az óvodás korosztállyal 
megszerettessék a rendszeres testmoz-
gást, megismertessék velük a labdarúgás 
játékos oldalát. A foci mellett különbö-
ző ügyességfejlesztő feladatok is színe-
sítették a programot, melyet Borbély
Lénárd polgármester nyitott meg. 

A legkisebbektől a felnőtte-
kig egységesítették a csepeli 
kosárlabdacsapatokat, ame-
lyek Csepel-Bontó néven 
szerepelnek az októberben 
kezdődött bajnokságokban. 
A tizenöt csapatból négy 
gárda játszik a felnőttek kö-
zött. A járvány után újra kel-
lett építeni a szakosztályt, 
amelynek létszáma szépen 
megnőtt az utóbbi időben, 
most csaknem kétszázan ko-
saraznak az egyesületben. A 
klub elnöke Minár László 
lett, aki korábban a Csepel-
ben kosárlabdázott, és jelen-
leg NBI-es játékvezető – kö-
zölte érdeklődésünkre Szabó 
Róbert szakosztályvezető. 

A hazai mérkőzéseket a 
Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola tornatermében játsz-
szák, amelynek a burkola-
tát felújították nyáron. Az 
edzések egy részét szintén 

itt, valamint az Eötvös is-
kolában és egy erzsébeti 
tanintézmény tornatermé-
ben tartják. A három felnőtt 
férficsapatból az egyik a re-
gionális bajnokságban sze-
repel, az eddigi mérlegük: 
két győzelem és két vereség. 
További két felnőtt férfigár-
da a Budapest-bajnokság-
ban játszik. Egy felnőtt női 
együttes is megméreti ma-
gát, a gárda a csoportjában a 
hetedik helyen áll tíz csapat 
közül. Az utánpótlás kor-
osztályban tizenegy csepeli 
együttes szerepel a különfé-
le bajnokságokban. A legki-
sebbek a 6-7 éves gyerekek, 
akik ügyességi versenyeken 
vesznek részt; számukra az 
a legfontosabb, hogy meg-
szeressék a játékot és meg-
ismerjék a kosárlabdázás 
alapjait. Az U20-as kor-
osztályú fiúk Pénzügyőr- 
Csepel néven játszanak az 

NBI/B-ben. Érdemes külön 
megemlíteni az U16-os fiú-
kat, akik vezetik a budapes-
ti régiós bajnokságot.   

Néhány játékos kiemelkedő 
teljesítményt nyújt. Közé-
jük tartozik a 14 éves Szabó 
Anna és a 15 éves Kalte- 
necker Eszter. Szintén te-
hetséges játékos az egyaránt 
16 esztendős Vörös Alex és 
Szabó Bence, akik az U16-
as, U18-as korosztályban, 
valamint a felnőttek között 

is szerepelnek. Ígéretes ko-
saras Bányai Bence is, aki 
az U14 és U16 korúk között 
lép pályára. Jánosi Rolandot 
a nyáron akarta átigazolni 
a Bp. Honvéd, de maradt a 
Csepelben, ő az U14-es és 
U16-os korúak között játszik. 

Szabó Róbert elmondta, 
hogy továbbra is várják az 
érdeklődőket a kosárlabda 
szakosztályukba. Jelentkez-
ni a szakosztály Facebook- 
oldalán vagy a csepelkosar-
labda@gmail.com címen 
lehet. • cs.a. 

Csepel-Bontó néven játszanak a kosarasok

REJTVÉNY

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. december 9.

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 december 14-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A november 16-ai skandináv rejtvény nyertese: Vajda Lóránt. A gyerekrejtvény nyertese: Szabóki Gréta. 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: ködszitálás
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1. Mihály becézve

2. Kesztyű közepe!

3. Se …, se vége

4. Cinege egynemű betűi!

5. Az idei foci vb színhelye

6. Római 2500

7. …-biga 

8. Fővárosi Közterület-fenntartó röv.

9. Kutya, vagy farkas csapat

10. Fás vízparton élő, nagytestű rágcsáló

11. Csökkent értékű, gyenge minőségű

Tizennégy óvodából vettek 
részt gyerekek a tornán
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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! 

Decemberi  programok
Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
December  1-e, 14.00-16.00 óra:  Akik látták Jézust. Dokumentumfilm. 
December 9-e, 14.30-16.00 óra: A zeneirodalom legszebb zenéiből. 
Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész 
December 12-e, 14.00-15.30 óra: Karácsony a muzsika szárnyán. 
Előadó Posztósné Kozma Anikó művésztanár
December  14-e, 11.00-12.30 óra: Varázslatos klasszikus zene. 
Előadók: Dr. Szentkirályi Aladár hegedűn és Posztósné Kozma Anikó  zongorán.
(Valamennyi előadás helyszíne a Rákóczi Kert.)

Úti beszámoló 
December 7-e, 14.30-15.45 óra: Izraeli nagykörút, első rész. Előadó: Mikó Imre 
aranydiplomás építészmérnök, okleveles közgazdász (Helyszíne a Rákóczi Kert.)

Jogi tanácsadás  
December 5-e és 12-e, 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdések-
ben Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot. (Helyszíne a Rákóczi Kert.)

Őrizd az egészséged! Kímélő torna. december 15-ig hétfőn és pénte-
ken 7.45 és 9.30 óra között. Görög tánc: december 15-ig minden hétfőn 15 
és 17 óra között. Bemutató táncos: Tóth Gyuláné. (Helyszíne a Rákóczi Kert.) 

Táncos szombatok  A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 
Zenés-táncos délutánok 15 és 18 óra között december 3-án és 10-én.
(Helyszíne a Családsegítő Közösségi Ház, 1215 Budapest, Csete Balázs u. 5.) 

Angol  Kezdőknek és haladóknak. December 6-án és 13-án 12 és 18 óra 
között. Oktató: Várkonyi Ágnes angoltanár. (Helyszíne a Rákóczi Kert.)

Ének  A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj 
velünk december 7-én 11 és 12 óra között. (Helyszíne a Rákóczi Kert.)

Játékos délelőttök és délutánok 
Kártyázni minden szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között, sakkozni 
hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra között a Szabó Magda Közösségi Térben 
lehet. Kvízjáték: december 8-a, 14 óra. Játékvezető: Szőke Márta. (Helyszín: 
1212 Rákóczi tér 34 / Rákóczi Kert- családok parkja) 

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. 
Regisztrálni a 06-1-866-3015-ös,  vagy a 06-70-439-7769-es telefonszámon 
vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen lehet   

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 IFővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, fszek.hu/setalo I Nyitvatartás: h-sz: 12-19, k-cs-p: 10-17, sz: 9-14

Ünnepi nyitvatartás: karácsony és újév között könyvtáraink zárva tartanak. 

December 23-ig, illetve januártól 2-től a teljes, megszokott nyitvatartási időben 
fogadjuk olvasóinkat.

KIÁLLÍTÁS, PROGRAMOK, ELŐADÁSOK:  

Babakiállítás – egyedi, kézműves babák Joó Jánosné nyugdíjas óvónő alkotásaiból
A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási idejében.

November 30-a, 17 óra: Helytörténeti esték következő programja: Folyamszabályozás 
- 150 éve épült a Gubacsi zárógát. Ismeretterjesztő előadás. Előadó: Széchényi Péter 
mérnök (CSHVE)

December 2-a, 10 óra: (minden hónap első péntekje): Kerekítő Manós - Mondókás Móka 
0-3 éveseknek. Játékos foglalkozás Farkas Katalin óvodapedagógussal 

December 7-e, 17 óra: EZ(O)KOS klub. Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanácsadó, 
numerológus várja beszélgetésre a régi és új érdeklődőket.

December 7-e, 15 óra: Mandalaszínező klub (ünnepi). Élvezzük együtt a színezés nyu-
galmát. Klubvezető: Sütő Kata

December 16-a, 14 óra: Kézműveskuckó Joó Jánosné Marika nénivel. Karácsonyi deko-
rációkat lehet készíteni. Ajánlott korosztály: 4-10 év.

Minden program ingyenes, de regisztrációhoz kötött! E-mail: fszek2101@fszek.hu 

FELHÍVÁS! 

Meséld el saját Budapestedet! A következő másfél év egyik meghatározó fővárosi kul-
turális projektje, a Könyvfőváros program keretében megvalósuló Budapest Nagyregény. 
A Budapest Brand és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár közös alkotásra hívja a főváros 
lakóit. Mindenkinek van egy, a fővároshoz kapcsolódó személyes vagy családi története: 
ezeket gyűjtik össze és osztják meg változatos formákban. A legfeljebb 4 ezer karakter 
hosszú, egy kerület, városrész tereihez, épületeihez, személyiségeihez vagy eseménye-
ihez jól beazonosíthatóan kapcsolódó történeteket 2023. január 31-ig a www.buda-
pestkonyvfovaros.hu/page/nagyregeny honlapon keresztül lehet beküldeni.

Tisztelt olvasóink!
A szerkesztőség a Csete Balázs utcai iroda átmeneti bezárása miatt 2023. 
május 1-ig a Csepeli Napközis Táborba (Hollandi út 18.) költözött. 

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.

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 korlá-
tozott módon fog működni. Az intézményben működő művészeti csoportok – külön kérésre 
– december 1-ig használhatják termeiket próbákra, művészeti munkára. Kisebb termeinkben 
a hőmérséklet függvényében, mérlegelés alapján döntünk programjainkról, melyekhez egyéb 
módon megpróbálunk elfogadható hőmérsékletet biztosítani.  Szíves megértésüket kérjük.

Tisztelt közönségünk!
November 1-től az összes színházi program lemondásra került. A megváltott jegyek vissza-
utalásáról haladéktalanul gondoskodunk

KÖNYVTÁRI TÁJÉKOZTATÓ   Kedves olvasóink! A Munkásotthon könyvtára 2022. november 
1-től 2023. márciusáig zárva tart! Könyvcserére azonban lesz lehetőség a következő időpon-
tokban: 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 (Csepe-
li Munkásotthon/Csepel Színház) oldalunkon! További közösségi megjelenés: Instagram: 
csmo21 és TikTok: csmo21 T. 061 276-7733

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
A téli időszakban zárva tart.

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
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: december 3-a és 10-e szombat, 15.00-18.00

TANFOLYAMOK
Tanfolyamaink a megszokott időpontokban változatlanul várják az 
érdeklődőket 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) gyermek és felnőtt csoport; Dinamikus 
gerinctréning; Alakformáló egészségmegőrző konditorna; Nyugdíjas 
hölgyek tornája; Latin Cardio; Társastánc; Csikung, Szenior Örömtánc; 
Zumba; Pilates;  Kézimunka-szakkör 

Hangfürdő- Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok: 
december 10-e, szombat 10 óra, 15-e, csütörtök, 18 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: december 13-a kedd, 9.30. 
Vezeti: Menyhértné Teri 06-30-313-3991.

Tanfolyamainkról bővebb információ: Telefon: 278-2747-es 
és 06-70 512 5950; e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. | tel.: 355-4032
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 DECEMBER 16-IG 
LESZNEK ELÉRHETŐEK A SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉRBEN:

GYEREKEKNEK: 

Ringató: szerda, 9.15-9.45; 10.00-10.30; 10.45-11.15

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

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, 19-20 óra; csütörtök, 20-21 óra

Varróiskola: péntek, 17-20 óra; szombat, 9.30-12.30

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
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: december 3-án és 10-én, szombaton: 9.30–12.30

Valamennyi program december 16-ig elérhető.

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

A kiállítást megnyi�a 
a rendezvény fővédnöke
Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Közreműködnek: 
Nagy Irén, Orbán Enikő 
és Balázs Csaba
a Csepeli Öregtáncosok 
Együ�esének tagjai
és a Csepeli Hagyomány 
Óvó Hely, vezető: Tar Mihály

A kiállítást rendezte 
Tóth Mária Magdolna
a Csepel Örökség díjas 
Csepeli Hímző Kör tagja

A kiállítás megtekinthető: 
2023. január 19-ig,
hétfőtől péntekig 
9.00-19.00 óráig,
szombaton 9.00-13.00 óráig. 
(Az intézmény 2022. december 
19-től 2023. január 8-ig zárva tart.)

A Szabó Magda Közösségi Tér Galériája 
és a Csepeli Hímző Kör

szerete�el meghívja Önt és barátait

a 30 éves Csepeli Hímző kör

Örökség és 
küldetés 

című jubileumi kiállításának megnyitójára

2022. december 2-án, 
pénteken 16.30 órára

 „A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.”
Illyés Gyula

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/

Kerekítő foglalkozások
A Királyerdei Művelődési Házban

 (jelenleg a Csepeli Napközis Táborban)
minden csütörtökön 10 és 10.30 órától 

Kerekítő Mondókázó és Kerekítő Manó Torna várja 
a 0-3 éves korú kicsiket és szüleiket közös 
éneklésre, höcögésre, döcögésre az adventi 

időszakban is sok meglepetéssel, érdekességgel! 
Játékvezető: Farkas Katalin óvodapedagógus, 
Kerekítőfoglalkozás-vezető: 06-20-967-7628; 

kerekito.hu

Wass Albertre
emlékezünk
2023. január 8.

Program: 
16.30: Koszorúzás Wass Albert szobránál  

17.00: Wass Albert emlékest 
a Szabó Magda Közösségi Térben 

(1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.) 

Közreműködik: Benkő Péter 
és Ferenci Attila színművész
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Tisztelt olvasóink, hirdetőink! Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com címre 
küldjék megjelentetni kívánt anyagaikat. 

ÁLLÁS________________________________________ 
SZOBAFESTŐT, mázolót, tapétázót, hideg-meleg burko-
lót, kőművest, gipszkartonost, segédmunkást, villanysze-
relőt, parkettást, ácsot felveszünk. Tel: 06-20-998-2369 ________________________________________ 
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________________________________________ 
AUTÓGÉPMŰHELY Pesterzsébeten szakmunkatársat 
keres hagyományos forgácsoló gépekhez. Minden kor-
osztály érdeklődhet. Tel: 06-70-397-0353 Molnár Tibor 
ügyvezetőnél.

INGATLAN________________________________________ 
ELADÓ lakást keresünk, készpénzes magánszemélyként 
20 millió forintig. Tel: 06-30-605-5079 ________________________________________ 
CSEPELEN az Ady lakótelepen szoba kiadó. Érdeklődni 
lehet: 06-20-998-2369

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
NYUGDÍJAS SZŰCS kiárusít, javít, tisztít. Minőségi szőrm-
eszőnyegek különböző választékban. Tel: +36-1-282-4247 ________________________________________ 
GÁZKÉSZÜLÉKEK és konvektorok javítása, ellenőrzése és 
műszeres vizsgálata. Tel.: 06-20-964-5621 

SZOBAFESTÉST, mázolást, hideg-melegburkolást, kőmű-
vesmunkát, gipszkartonozást, villanyszerelést, ácsmunkát, 
gépi földmunkát vállalunk. Tel: 06-20-998-2369  ________________________________________ 
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   ________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelős-
ségbiztosítással, akár szállítással is. Budapesten és kör-
nyékén, valamint Fejér-megyében is. Tel.: 06-70-296-3231________________________________________ 
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

APRÓHIRDETÉSEK   

Gyártáselőkészítő-Kalkulátor

az alábbi pozíciók betöltésére szakmai tapasztalattal 
rendelkező kollégákat keres!

Feladatok:
Az ügyfél igények felmérése 
Számukra pontos árajánlatok elkészítése
Széleskörű nyomdatechnológia terület kezelése
Adminisztráció

Gépmester
Feladatok:

Régebbi típusú, de jó állapotban lévő 
Heidelberg SM72 és SM102 gépek kezelése

CTP operátor
Feladatok:

Beérkező nyomdai elektronikus �leok 
Ellenőrzése, feldolgozása
CTP lemez készítés

Munkaügyi-Pénzügyi asszisztens
Feladatok:

Munkaügyi feladatok ellátása-adminisztrálása és 
egyeztetése a bérszámfejtővel
pénzügyi adminisztráció és kimutatás készítése

Raktáros
Feladatok:

Bejövő áruk átvétele, ellenőrzése, betárolása,
kigyűjtése, csomagolása
A kimenő áruk ellenőrzése
Gépkocsire rakodása

Gépjármű vezető
Feladatok:

Árú szállítása-átvételezése a megrendelőkkel 
szállítólevelek kezelése

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195-197.

Ha a feltételek felkeltették 
az érdeklődésed és rendelkezel 
a pozíciókhoz szükséges 
tapasztalatokkal, akkor várjuk 
jelentkezésed a +36 30 210 8752 
telefonszámon vagy a fényképes 
önéletrajzod a 
job@belvarosinyomdazrt.hu 
e-mail címen.

Lorem ipsum

XXI. KERÜLETI ÜZEMÜNKBE

Kiemelt bérezés: délutános műszak vállalása esetén!

Cégünk családias hangulatú csapatába keressük új kollégánkat.

Pozíció: Gépjárművezető
Elvárások/feladatok:
• meglévő „B” jogosítvány, legalább 5 éves vezetői tapasztalat
• munkaidő: hétköznap reggel 4 órától 12 óráig
• napi 2 túra megtétele
• teherautó tartalmának lepakolása vevők raktárába vagy rámpára 

(felpakolás targoncával, lepakolás kézierővel polcokra)
• túra végén alkalmanként árubeszerzés
• dőnként raktári munka
• önálló munkavégzés
• ápolt külső
• alkalmassági igazolás üzemorvostól (tüdőszűrő, labor),   

amely próbaidőszak alatt beszerzendő

 Amit ajánlunk:
• versenyképes fizetés próbaidőszak alatt is (3 hónap)
• időarányos bónusz húsvétkor és karácsonykor
• jókedélyű, családias hangulat
• kedvezményes vásárlási lehetőség cégünknél

A fényképes jelentkezéseket a gabor.tolnai@oligo2000.hu e-mail 
címre várjuk, megjelölve a jogosítvány szerzésének időpontját. 
Munkakezdés: december. Telephelyünk címe: 1214 Budapest, 
Plútó u. 18., csepeli temető mögött.

Tisztelt hirdetőink! 
Hirdetéseket kizárólag helyesen kitöltött megrendelő 
esetében áll módunkban elfogadni. A hirdetésekkkel 
kapcsolatos részletes információk itt találhatók: 
csepelivaroskep.hu/hirmondo/hirdetések/ 
Köszönjük együttműködésüket.
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ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ SZÜKSÉGES!

A PROGRAM INGYENES!

A RÉSZVÉTEL INGYENES!

A BELÉPÉS INGYENES!

TÉLI PROGRAMOK 

CSEPELEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

WWW.CSEPEL.HU/TÉLIPROGRAMOK

NOVEMBER 25 – 

JANUÁR 31.
EGÉSZ TÉLEN

DECEMBER 30.
PÉNTEK

DECEMBER 5.
HÉTFŐ

JANUÁR 28.
SZOMBAT

NOVEMBER 27.,

DECEMBER 4., 11., 18.
VASÁRNAPONKÉNT

DECEMBER 16–18.
PÉNTEKTŐL VASÁRNAPIG

JANUÁR 22.
VASÁRNAP

FEBRUÁR 11.
SZOMBAT

CSEPELI JÉGPARK
A SZENT IMRE TÉREN – A HÉV MEGÁLLÓ MELLETT

ÓÉVBÚCSÚZTATÓ KONCERT

A SZENT IMRE TÉREN

MIKULÁS A CSEPELI JÉGPARKBAN

A SZENT IMRE TÉREN – A HÉV MEGÁLLÓ MELLETT

ÚJÉVI KONCERT
A NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA SPORTCSARNOKÁBAN

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSOK

A SZENT IMRE TÉREN

ADVENTI VÁSÁR A CSEPELI SZURKOLÓI 

ARÉNÁBAN  A SZENT IMRE TÉREN – A HÉV MEGÁLLÓ MELLETT

MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉRBEN

11. CSEPELI DISZNÓTOR

A CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN

Mindenkit szeretettel várunk!


