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Napirend előtt Borbély Lénárd polgár-
mester a testület nevében köszöntötte 
dr. Busa Gabriellát, korábbi háromszo-
ros amatőr kick-box világbajnokot és 
edzőjét, Jaroszkievicz Krisztiánt. Dr. 
Busa Gabriella a januári budapesti küz-
dősportgálán megszerezte az 55 kilo-
grammos súlycsoport profi kick-box vi-
lágbajnoki címét. A 2021-ben Kolonics 
György Sportérdemérem díjjal kitün-
tetett versenyző nem csak a sportágát, 
a hivatását, de Csepel és a Halker-Ki-
rályTeam hírnevét is öregbítette. (Busa 
Gabriellával készült interjúnkat a január 
25-ei számunkban olvashatják.) 

A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a fővá-
rosi önkormányzat és a kerületi önkor-
mányzatok közötti forrásmegosztásról 
szóló rendeletet. Az idei évben meg-
osztható források (helyi iparűzési adó, 
pótlék és bírság, idegenforgalmi adó) 
kerületünkben a tavalyi évhez képest 
62 százalékkal emelkedik, amely több 
mint négymilliárd forintos bevételt je-
lent 2022-höz képest. A testület által el-
fogadott határozati javaslat felelőtlenül 
túlzónak tartja a főváros kalkulációját, 
így a csepeli önkormányzat ‒ a gazdasá-
gi kiszámíthatatlanság ellensúlyozására 

és a kerület költségvetésének stabilitása 
érdekében ‒ az iparűzési adóbevétel je-
lentős részét nem tervezi elkölteni, tar-
talékba kerül mindaddig, amíg az ön-
kormányzat számláján meg nem jelenik.

A képviselők megszavazták, hogy az 
önkormányzat az Országos Bringapark 
Program keretében pályázatot nyújtson 
be egy kerékpáros pumpapálya építé-
sére. Nyertes pályázat esetén a projekt 
megvalósításához szükséges önrészt, 

azaz maximum 25 millió forintot az ön-
kormányzat biztosítja a céltartalék ter-
hére. Az új pálya a Daru-dombon, a skate- 
park közvetlen közelében létesülne, 
amely elsősorban a kisebb gyerekek és a 
kezdő bringások számára épülne.

A képviselők döntöttek a Simon Bolivár 
sétányon található tíz üresen álló ön-
kormányzati lakás felújításáról, és 300 
ezer forint támogatást szavaztak meg 
a Csepeli Svábok Szabad Kulturális 
Egyesülete részére, amelyet az idei sváb 
bál megrendezésére fordíthattak. A ren-
dezvény, amelyet immár 31. alkalom-
mal szerveznek meg, február 4-én volt 
a Nagy Imre Általános Iskola sportcsar-
nokában, amelyet a támogatás mellett 
ingyen biztosított az önkormányzat.

Az Egyebek napirendi pontban Csaba 
Péter (MSZP) kérdést tett fel a Közpon-
ti út felújításával kapcsolatban. Borbély 
Lénárd válaszában elmondta, az önkor-
mányzat tavaly végezett ott kátyúzást, 
de egyetért azzal, hogy teljes felújítás-
ra lenne szükség. A polgármester arra 
kérte a városfejlesztési céget, végezzen 
költségbecslést a gyárterületen találha-
tó út felújításáról, azonban hozzátette, 
amíg több mint húsz kilométer földes út 
van a kerületben, addig azok rendbetéte-
le prioritást élvez. • Lass Gábor

Testületi ülés januárban

Iskolafelújítás: az Eötvös iskola a következő

Az FKF tájékoztatása alapján a lom-
talanításkor a háztartásban felesle-
gessé vált nagydarabos hulladé-
kokat (amelyek méretük miatt nem 
rakhatók a hulladékgyűjtő tartályok-
ba) gyűjti össze és szállítja el. A lomo-
kat kizárólag a kihelyezést követő 
napon szállítják el az ingatlanok 
elől. Az egyes ingatlanokra vonat-

kozó lomkikészítés pontos időpont-
járól a lakosok a postaládájukba 
eljuttatott hírlevélből, valamint 
az alábbi táblázatból megnyitható 
térképről tájékozódhatnak. 

A tárasaság a lomtalanítást követően 
elvégzi az úttest takarítását, ugyan-
akkor az ingatlan előtti terület és a 

járdaszakasz megtisztítása az in-
gatlan tulajdonosának, üzemeltető-
jének, használójának kötelessége.

Ami kihelyezhető: nagydarabos 
hulladék; bútor; matrac; szőnyeg, bő-
rönd; nagyméretű sportszer (például 
síléc); használati tárgy (például gye-
rekfürdető).

Ami nem: a háztartásban napon-
ta keletkező kommunális hulladék; 
szelektíven gyűjthető csomagolási 
hulladék; építési és bontási törme-
lék; sitt, föld, gumiabroncs, szénpor; 
zöldhulladék, textil, síküveg; ipari 
vagy szolgáltatási tevékenységből 
származó hulladék; elektromos és 
elektronikai hulladék. Veszélyes hul-
ladék kihelyezése szigorúan tilos. 
Ezek elhelyezésére a hulladékudva-
rok biztosítanak lehetőséget. 

További tudnivalók: fkf.hu

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Ne feledjék, február 12-én indul a lomtalanítás!

A Csepeli Gyermeksziget Program ke-
retében újultak, újulnak meg a csepe-
li iskolák: ezt 2019-ben határozta el a 
kerület önkormányzata. 2020-ban a 
Herman Ottó Általános Iskolára, majd 
a következő évben a Mátyás Király Ál-
talános Iskolára került sor. 2022 tava-
szán a Katona József Általános Iskolá-
ban kezdődött el a munka. A felújítások 
teljes mértékben önkormányzati for-
rásból, önerőből valósultak, valósul-
nak meg, Borbély Lénárd polgármes-
teri programjának keretében. 

A Csepeli Gyermeksziget program 2014-
ben indult, amellyel az önkormányzat 
először a kerületi bölcsődék és óvodák 

udvarának felújítását vállalta. Ezután 
kezdődött a nagyszabású iskolafelújí-
tási program, melynek első állomása a 
Hermann Ottó Általános Iskola volt. A 
2020 nyarán megszépült iskolát szep-
temberben már birtokba vehették a gye-
rekek. Szintén teljes egészében önkor-
mányzati forrásból 2021-ben a Mátyás 
Király Általános Iskolában kezdődött el 
a munka. A szeptemberi iskolakezdés-
re itt is készen állt minden a gyerekek 

fogadásra. A Katona József Általános 
Iskola épületének felújítása 2022 tava-
szán kezdődött: ez az intézmény is teljes 
mértékben önkormányzati pénzből újult 
meg. A munkákat az új tanévre befejez-
ték, így már itt kezdhették a 2022/23-as 
tanévet a diákok. 
 
Ahogy Kálcsics Ferenc, a Csepeli 
Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügy-
vezetője lapunk kérdésre elmondta, 

az iskolafelújítási program következő 
állomása az Eötvös József Általános 
Iskola lesz, mely a kerület legnagyobb 
iskolája. „Várhatóan az idei tanév végén 
kezdődnek el a szintén teljes mértékben 
önkormányzati forrásból finanszírozott 
munkák, amelybe a teljes körű épület- és 
játszóudvar felújítása is beletartozik” – 
tette hozzá. Az Eötvös iskola felújítá-
sával kapcsolatban hamarosan további 
információkkal jelentkezünk.

Lomkikészítési 
körzetek és pontos 

időpontok:

Jaroszkievicz Krisztián 
és dr. Busa Gabriella

Az Eötvös József Általános Iskola a kerület legnagyobb iskolája

A Hermann, a Mátyás és a Katona általános iskola felújítása teljes egészében önkormányzati forrásból történt
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„Hatvankét új térfigyelő- és tíz új vad-
kamerával, teljes rendszám-regisztráci-
óval és -kontrollal növeljük Csepel köz-
biztonságát. Ezenfelül a kamerák számát 
még idén hét új csillagtelepi helyszínnel 
tervezzük bővíteni. Megújult a csepeli 

közterület-felügyelet ügyeleti és 
térfigyelő központja is, ahol a nap 
huszonnégy órájában látják el a 
diszpécserek a szolgálatot. A cse-
peli rendőrkapitánysággal pedig 
továbbra is szorosan együttmű-
ködünk. A vadonatúj berendezé-
seket, a megújult kamerákat dr. 
Terdik Tamással, Budapest ren-
dőrfőkapitányával, Szilágyi Sán-
dor csepeli rendőrkapitánnyal és a 
kerületi közterület-felügyelet szak-
embereivel adtuk át február 6-án. 

A megújult kamerarendszer a 
legmodernebb eszközökből áll. 
A kamerákról annyit elárulhatok, 
hogy azok éjjellátók, forgatha-
tók és mindent látnak: képesek 
nagyon hosszú távon is fó-
kuszálni. A berendezé-
sekkel reményeink 
szerint még több 
rendbontót tu-
dunk fülön csíp-
ni. Hosszú évek 
óta kiemelten 

kezeljük Csepel közbiz-
tonságát. Az évek során 
a közterületekre telepített 
és most felújított rendszám-
felismerő- és térfigyelő kame-
ráink, a közterület-felügyelet fokozott 

járőrözése, valamint a kiváló kapcsolat 
a csepeli rendőrséggel mind arról szól-
nak, hogy megvédjük az embereket a 
bűnelkövetőktől, és hogy növeljük az itt 
élő emberek biztonságérzetét.

Köszönöm a kapitány uraknak, valamint 
a közterület-felügyelet szakembereinek a 
kiváló együttműködést, és hogy közösen 
még tovább tudjuk növelni közterülete-
ink és a csepeli lakosok biztonságát” ‒ 
írta közösségi oldalán Borbély Lénárd 
polgármester.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

NÉPSZERŰ AZ
ÖNKORMÁNYZATI ÚJSÁG
Az Ipsos 2022-es helyi médiakutatása alapján 
Magyarországon a 18–65 év közötti lakosság 
44%-a tájékozódik önkormányzati újságból.*

Az olvasók között többségben vannak a férfiak. 
A 60 év felettiek több mint fele, a 30–39 éves 30 39 éve
korosztály 38,2%-a olvassa a helyi híreket.híreket.

*Az Ipsos a Geotarget Kft. megbízásából 2021 decemberétől havi rendszerességű országos online kutatással (Computer Assisted Web Interviewing) méri fel a helyi média
lakossági percepcióját. A piacvizsgálat célcsoportját a 18–65 éves fogyasztók képezik. A havonta összesen 1000 fős minta reprezentálja a hazai lakosságot a legfőbb 
demográfiai ismérvek (így életkor, nem, lakóhely szerinti régió, településtípus stb.) szerint.

44,0 44,4 43,7
% % %

Csúcstechnológiával a bűnözők ellen
Éjjel és nappal
Megalakult a csepeli közterü-
let-felügyelet új ügyeleti és térfi-
gyelő központja, ahol a diszpé-
cserek a nap 24 órájában látják el 
a szolgálatukat. Hozzájuk érkez-
nek be a lakók bejelentései a 06-
70/795-7014-es telefonszámon, és 
ők figyelik a közterületen elhelye-
zett kamerákat. A köztéri kame-
rák által rögzített jogellenes cse-
lekmények felvételeit elmentik, 
amelyek bizonyítékul szolgálnak 
az eljáró hatóságnak.

A közterület-felügyelők rendsze-
resen folytattak ellenőrzéseket 

többek között a Szent Imre 
téren és a Sétáló utcá-

ban decemberben. 
Túlnyomórészt fi-
gyelmeztették a 
szabálysértőket, 
és csak kirívó ese-
tekben szabtak ki 
bírságokat. Vissza-

térő jelenség, hogy 
bizonyos helyeken, 

például a Kossuth Lajos 
utcában vagy az Ady End-

re úti lakótelepen szabálytalanul, 
a zöldtelületen parkolnak a jármű-
vek. A gépjárművek tulajdonosait 
10-30 ezer forintra bírságolták a 
jogszabályoknak megfelelően.

Dr. Terdik Tamás, Budapest rendőrfőkapitánya 
és Szilágyi Sándor, Csepel rendőrkapitánya

fotó: HÁAz egyik új kameránál
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A csepeli önkormányzat 2010 óta 
hozza nyilvánosságra a polgármes-
ter, az alpolgármesterek, valamint 
önkormányzati képviselők vagyon-
nyilatkozatait. A politikusoknak janu-
ár 31-éig kellett nyilatkozniuk az elő-
ző évi jövedelmi helyzetükről. A be-
vallásokból mi csak szemezgetünk, 
de aki kíváncsi, a Csepel.hu oldalon 
visszamenőlegesen valamennyi va-
gyonbevallást megnézheti.

Borbély Lénárd polgármes-
ter egy 714 négyzetméteres 
telken álló, 186 négyzetmé-
teres lakóház tulajdonosa a 
feleségével felerészben. Ezt 
a házat ők építették, korábbi 
ingatlanukat eladták. A pol-
gármesternek van egy 2015-
ben örökölt Suzuki Swiftje 
és egy 2021-ben, családjától 
kapott Aprilia SR50-es mo-
torkerékpárja is.

Ábel Attila alpolgármester 
negyedrészben tulajdonosa 
egy csepeli, 78 négyzetmé-
teres lakásnak, Szolnokon 
pedig szintén egy negyedrészben örö-
költ lakásnak. Feleségével egy Toyota 
Aygo gépkocsi tulajdonosai. Értékpa-
pírban, nyugdíj-előtakarékosságban, 
lakástakarékban mintegy 7,6 millió 
forint megtakarítása van, lakáshitelét 
visszafizette. Morovik Attila alpolgár-
mester felerészben tulajdonosa egy 83 
négyzetméteres háznak. Állampapír-
ban és kötvényben mintegy 11 millió 
forint megtakarítással rendelkezik. Pá-
kozdi József alpolgármester Csepelen 
egy 45 négyzetméteres üzlethelyiség-
gel, egy szigetszentmiklósi zártkertes 
ingatlannal, valamint Szigethalmon 
egy 30 négyzetméteres üdülővel ren-
delkezik. Ezenkívül tízmillió forint 
megtakarítása és másfél millió forint 
tartozása van.

A Fidesz–KDNP jelöltjeiként képvi-
selővé vált városatyák közül Bercsik 
Károly egy 53 négyzetméteres csepeli 
lakás tulajdonosa. Tavalyi, 5,5 millió 
forintos megtakarításait az elmúlt évben 
tízmillió forintra növelte, de tartozásai 
továbbra is meghaladják a 15 millió fo-
rintot. Bevallása szerint képviselősége 
mellett nem rendelkezik munkahely-
lyel vagy vállalkozással. Czibulyáné 
Szonday Szilvia egy csepeli garázzsal, 
valamint Palotáson két kisebb zártker-

ti ingatlannal rendelkezik, utóbbiaknak 
örökléssel lett a tulajdonosa. A képvise-
lő asszony adóssággal nem rendelkezik, 
és egy 2008-as Ford Fiesta tulajdonosa, 
amit 2019-ben vásárolt. Bevallása sze-
rint képviselősége mellett nincs mun-
kahelye vagy vállalkozása. Balogh 
Ernő 2021-ben vásárolt egy hárosi, 120 
négyzetméteres zártkerti házat, vala-
mint Csepelen egy 40 négyzetméteres 
ingatlant, utóbbinak felerészben tulaj-
donosa. Emellett egy Nissan gépkocsija 
van 2017 óta. 4,8 millió forinttal tarto-
zik magánszemélyeknek, megtakarítá-
sai nincsenek. Korábban előadóművész-
ként dolgozott, de ezt hosszú évek óta 
szünetelteti, képviselősége mellett nincs 
munkahelye vagy vállalkozása. Zupkó 
János feleségével egy 2007-ben vásárolt 

110 négyzetméteres ház tulajdonosai. 
Emellett egy szintén 2007-ben vásárolt 
Skoda Fábia és egy 2016-ban vásárolt 
Renault Espace gépjárműve van. Meg-
takarítása nincs, viszont 15 millió forint 
tartozást törleszt folyamatosan. Beval-
lása szerint képviselősége mellett nem 
rendelkezik munkahellyel vagy vállal-
kozással. Makray Barbara felerészben 
tulajdonosa egy 2007-ben vásárolt, 150 
négyzetméteres dunaharaszti családi 
háznak, van egy 2008-ban vásárolt Su-

zuki Swift gépkocsija, emel-
lett pedig 23,4 millió forintos 
tartozása. Képviselői mun-
kája mellett ügyvivő szak-
értőként az ELTE dolgozó-
ja. Szuhai Erika felerészben 
tulajdonosa egy 144 négy-
zetméteres csepeli családi 
háznak, van egy 3,3 millió 
forintos biztosítási összegű 
nyugdíjbiztosítása és közel 
nyolcmillió forint megtaka-
rítása. Képviselősége mellett 
kereskedelmi vezetőként dol-
gozik, cégének 24 százalékos 
arányú tulajdonosa.

A csepeli képviselők közül továbbra is 
a DK-ban politizáló Horváth Gyula a 
leggazdagabb. Ő felerészben tulajdo-
nosa egy 166 négyzetméteres családi 
háznak és szintén felerészben tulaj-
donosa két 52 négyzetméteres csepeli 
társasházi lakásnak. A képviselő úr 
már nyugdíjas, tartozása nincs, van 
viszont egy 2022-ben vásárolt Toyo-
ta CH R típusú gépkocsija, tízmilliós 
életbiztosítása és egymillió forintos 
megtakarítása. Frakciótársa, a szin-
tén nyugdíjas Várkonyi András fel-
erészben tulajdonosa egy 1979-ben 
vásárolt, 54 négyzetméteres lakásnak. 
Legértékesebb ingósága egy 2022-ben 
vásárolt Toyota Yaris Cross gépkocsi, 
ezenkívül hárommillió forint megta-
karítása van.

A magánalapítványi tulajdonban lévő 
Csepel SC nyújt otthont a Csepel FC 
Kft.-nek. Ez azért érdekes, mert a kft. 
három tulajdonosa közül ketten, Ta-
kács Krisztián és Losonci Róbert is 
az önkormányzat MSZP-frakciójának 
tagjai. Losonci Róbertnek a vagyonbe-
vallása szerint nincs se háza, se lakása, 
se megtakarítása, se adóssága, ingósá-
gai közül a legértékesebbet, egy 2012-
ben tulajdonába került Toyota Corol-
lát is megörökölte. Losonci technikai 
munkatársként saját cégénél dolgozik, 
de megbízási szerződés keretében a 
Csepel SC is alkalmazza őt. Takács 
Krisztián egy 2016-ban vásárolt, száz 
négyzetméteres alapterületű családi 
ház felerészbeni tulajdonosa, ami mel-
lett csak egy 2004-ben vásárolt Su-
zuki Swift gépkocsija van. Kétmillió 
forint megtakarításával szemben ki-
lencmillió forint tartozása van. Ő sem 

csak a tulajdonostársa a Csepel FC 
Kft.-nek, hanem szakmai vezetőként a 
munkatársa is. Az MSZP-frakció har-
madik tagja, a nyugdíjas Csaba Péter 
Alajos a vagyonbevallása szerint sem 
ingatlannal, sem nagyobb értékű ingó-
sággal nem rendelkezik, és 3,8 millió 
forint adóssága van.

Dukán András Ferenc momentumos 
képviselő a nagymamájánál lakik, 
nincs se ingatlanvagyona, se nagy 
értékű ingósága. Van viszont egy 5,7 
millió forintos tagikölcsön-követelé-
se: a Periferico Étterem Kft.-ben öt-
ven százalékos, a Búbos Banka Ivó 
Kft.-ben 45 százalékos tulajdonosi 
hányaddal rendelkezik, ő maga az 
étterem vezetője. Gimnáziumi tanári 
állását politikai okból, egy tanártár-
sának elbocsátása miatti tiltakozásból 
szünetelteti.

Tóth Sándor, az LMP képviselője egy 
31 négyzetméteres lakás bérleti jogával 
rendelkezik, nincs nagyobb értékű ingó-
sága. Ezenkívül 330 ezer forintos örök-
séggel és 468 ezer forintos adóssággal 
rendelkezik. Ő képviselői alkalmazott-
ként dolgozik az Országgyűlés Hivata-
lában, de egyéni vállalkozása is van.

Kovács Dávid Attila független képvi-
selő 2018 óta egy 68 négyzetméteres 
üllői lakóház felerészbeni tulajdonosa, 
és van egy 2019-ben vásárolt Citroën 
C5-ös gépkocsija is. Feleségével közö-
sen 12,7 millió forint megtakarítással 
rendelkezik, mellette van egy 2,7 mil-
liós lakástakarék-kasszája is. A tar-
tozások között nála tízmillió forintos 
babaváró hitel, 2,6 millió forintos la-
káshitel, valamint egymilliós diákhitel 
szerepel. Képviselősége mellett vállal-
kozóként dolgozik. • TK

Csepeli vagyonnyilatkozatok: 
házak, autók, megtakarítások

AKTUÁLISAKTUÁLIS

A budapesti kerületek közül Csepel az 
első, amely csatlakozott a LED-cse-
reprogramhoz, aminek az a lényege, 
hogy a jogosult kérelmezők ingyen jut-
hatnak majd hozzá az energiatakarékos 
LED-izzókhoz. Ennek első részeként 
a Humán Szolgáltatások Igazgatósá-
ga által megállapított száz rászoru-
ló csepeli családnak segítettek már. 
A későbbiekben bármely csepeli 
lakos kérelmezheti az izzócserét 
– tájékoztatott Pákozdi József 
alpolgármester.  

Az elszabaduló energiaár 
minden csepelinek problé-
mát jelent. Fokozottan ér-
vényes ez a szociálisan rá-
szoruló idősekre, betegekre, 
valamint a kisnyugdíjasokra 
és nagycsaládosokra. A csepeli 
városvezetés ezért úgy döntött, 
hogy az önkormányzat költségén 
a leginkább rászoruló száz család 
részére korszerű, energiatakarékos 
LED -izzókat adományoz. A Humán 
Szolgáltatások Igazgatóságának dol-
gozói által személyesen házhoz vitt 

izzóknak köszönhetően a rászorulók 
februári villanyszámlája már jelen-
tősen csökkenni fog, arról nem be-
szélve, hogy e korszerű, hosszú élet-
tartamú izzók a kisebb fogyasztásuk 

ellenére a hagyományos daraboknál 
jóval több fényt biztosítanak majd. 

A lakossági LED-csereprogram előre-
láthatóan márciusban indul, így ekkortól 
körülbelül egy hónapon át lesz lehető-
ségük a kerületieknek az internetes re-
gisztrációra és adatközlésre. A CYEB 

Energiamegoldások Kft. és Csepel 
önkormányzata által lebonyolítandó 
akcióban kizárólag azok a csepeli 
lakosok juthatnak majd térítésmen-
tesen LED-izzókhoz, akik regiszt-
rálnak majd a program honlapján, 

és elvégzik a szükséges adatszolgál-
tatást. Ennek részleteiről időben ad-

nak majd tájékoztatást a Csepeli Hír-
mondóban, valamint az önkormányzati 
honlapon és a közösségi médiában. Az 
igénylőktől kérni fogják a személyes 
adataikat és az utolsó villanyszámlá-
juk bizonylatát. Ezek alapján ellenőrzik 
majd, hogy a kérelmezők hány darab 
izzóra jogosultak. Az ellenőrzés várha-
tóan egy hónapot vesz igénybe. Ezt kö-
vetően kezdik el a szükséges számú iz-
zók beszerzését és ütemezett kiosztását. 
Részletek: www.ledcsere.hu • Cs. A.

Indul a LED-izzók csereprogramja  
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Több helyen is megsérült a csepeli Tejút 
park játszóterének gumiszőnyege, ám 
javítás helyett csak körbekerítették. A 
Borbély Lénárd vezette csepeli önkor-
mányzat több alkalommal fordult a fő-
városhoz – eredménytelenül. Legutóbb 
Kovács Dávid Attila független képviselő 
sérelmezte a tétlenséget. Arról érdeklő-
dött, mikor javítják ki a népszerű 
park hibáit. A berendezési tár-
gyak között van olyan, amelynek 
a javítását vagy cseréjét két éve 
ígérte meg a főváros. 

A csepeli Tejút park Tarlós Ist-
ván főpolgármesternek és Szent-
királyi Alexandra főpolgármes-
ter-helyettesnek köszönhetően 
épült meg, de a járvány alatt so-
kat csúszott az átadása. A park 
fenntartója a főváros lett, vagyis 
a szemétszállítástól a park ön-
tözésén, a virágágyások keze-
lésén, a toalettek működtetésén 
keresztül a játszóeszközök javí-

tásáig mindenre a főváros kapja meg a 
pénzt. Ám ez kezdettől fogva problé-
mákba ütközött – emlékeztet a történ-
tekről beszámoló Csepel.info hírblog. 

Először az automata öntözőberendezés 
hibái és a szemétszállítás okoztak gon-
dot, a világítás felkapcsolásához pedig 

hét hónapot kellett várni. A világítás 
azonban nem sokkal később újra leállt, 
a szemétszállítást pedig a láthatóan te-
hetetlen főváros helyett inkább a csepe-
li önkormányzat végzi el. A világítást 
végül több mint egyéves huzavona, a 
csepeli önkormányzat sokszori kéré-
se után 2021. október 4-én kapcsolták 

fel. Akkor a főváros ígéretet tett 
a megrongált utcabútorok rend-
betételére is, ám ez nem történt 
meg. Kovács Dávid Attila füg-
getlen képviselő a Facebook-ol-
dalán most arról számolt be, 
hogy a gumiszőnyeg javítását 
tavaszra, valamikor áprilisra 
ígérte a főváros. Állításuk sze-
rint ezt a munkát nem lehet té-
len elvégezni. Érdekesség, hogy 
a főváros szerint nem kaptak 
olyan javaslatot, hogy a parkot 
körbe kellene keríteni – holott 
ez volt a kisgyermekes anyukák 
leggyakoribb kifogása a parkkal 
kapcsolatban.

Orbán Viktor miniszterel-
nök tavaly decemberben je-
lentette be, hogy január else-
jétől 15 százalékkal emelik 
a nyugdíjakat Magyarorszá-
gon. Már a januári emelés-
sel és a februárban érkező 
13. havi nyugdíjjal védve 
vannak a 2023-ban várható 
inflációtól a nyugdíjasok, 
amennyiben a fogyasztói 
árak emelkedése a kormány 
és a Magyar Nemzeti Bank 
(MNB) várakozásai szerint 
alakul. Ugyanakkor a kor-
mány ígérete szerint, ha ma-
gasabb lesz a mostani vára-
kozásnál az infláció, akkor 
újabb kompenzáció jöhet. 
Csepeli nyugdíjasokat kér-
deztünk: éreznek-e valamit 
a nyugdíjemelésből?

Nagy sikert aratott a Csepeli Szimfoni-
kus Zenekar 2023-as újévköszöntő kon-
certje a Nagy Imre Általános és Alapfo-
kú Művészeti Iskola sportcsarnokában 
január 27-én. A nyolcadik alkalommal 
megrendezett, telt házas ünnepi kon-
certen Antal Mátyás Liszt Ferenc- és 
Bartók–Pásztory-díjas fuvolaművész és 
karmester vezényelt. Köszöntőbeszédet 
mondott Borbély Lénárd polgármester. 

A telt házas ünnepi eseményen felcsen-
dültek Haydn, Weiner, Csajkovszkij és 
Strauss művei. A koncertmester Susz-
ter Andrea volt, szólistaként közremű-
ködött Kiss-Domonkos Judit cselló-
művésznő.

Két éve ígérik a Tejút park javítását

Nyugdíjemelés: csepeli időseket kérdeztünk

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Unger Ági: „Nagyon örül-
tem a nyugdíjemelésnek, 
nagy segítség. 
Most kap-
tam meg 
az özvegyi 
nyugdíjat a 
párom után, 
az is 15 százalékkal emel-
kedett. Minden nagyon 
drága, sajnos meg kell 
nézni, hogy mit vásárol az 
ember, de ez a pluszpénz 
némi könnyebbséget jelent. 
Elégedett vagyok, február-
ban pedig megkapjuk  
a 13. havi nyugdíjat. 
Vannak unokáim, akikre 
szívesen költök, mindig 
van helye a pénznek.”

Zrínyi Tiborné: „Egyedül 
élek, sajnos a férjem 22 éve 
meghalt. 
Szerény 
nyugdí-
jam, most 
egy kicsit 
emelkedett. 
A nyugdíjemelés mindképp 
segítséget jelent, csakúgy, 
mint a 13. havi nyugdíj is.”
 
Kanyó Klára: „Nagy mér-
tékben segíti az életemet 
a nyugdíjemelés. 
Nagyon örü-
lök a plusz-
pénznek. 
Már az is 
óriási dolog, 

hogy tavaly visszakaptuk 
a 13. havit, ekkora mértékű 
emelést pedig még sosem 
kaptunk. Ez mindenkit pozi-
tívan érint. Van családom, 
így van hová tenni a pénzt, 
nincs okom a panaszra.”
 
Kővári Gyula: „54 évet 
dolgoztam le, de mindig 
szolidan kerestem, és ez 
a nyugdíjamon is látszik. 
A 15 százalékos emelésnek 
kifejezetten örültünk 
a feleségemmel. A 13. havi 
nyugdíjat pe-
dig várjuk, 
biztosan 
fel tudjuk 
használni.” 

Parkolás Csepelen: kerületiek véleménye

Újévköszöntő koncert

Csepelen az elmúlt években jelentősen megnőtt az 
agglomerációból napi rendszerességgel érkezők 
száma. Autójukkal a kerületben parkolnak, majd 
innen utaznak tömegközlekedéssel a belvárosba, 
egyfajta P+R parkolónak használva a kerületet.

Az így kialakult parkolási szokások jelentős fe-
szültséget okoztak, okoznak főleg Csepel központi 
részén, hiszen kevés parkolási lehetőség marad az 
itt élőknek. Az előbbi állapot rendezésére a képvi-
selő-testület 224/2021. (IX. 23.) Kt. határozatában 
felkérte Borbély Lénárd polgármestert arra, hogy 
komplex módon vizsgáltassa meg a kerület parko-
lási helyzetét. A polgármester azt támogatná, ha a 
kerületieknek továbbra is ingyenes lenne a parkolás 
Csepelen. 

Járókelőket kérdeztünk meg arról, mi a véleményük 
a csepeli parkolási helyzetről, és mit szólnának ah-
hoz, ha egyes helyeken fizetőssé tennék a parkolást 
a nem csepeli lakhellyel rendelkezők részére. A vá-
laszadók egy része névtelenül mondta el véleményét. 
Egy idősebb hölgy szerint egyre nehezebb parkolni a 
kerületben. Konkrét helyként említette a Szent Imre 
téren található főposta környékét, ahol gyakorlati-
lag lehetetlen megállni. Egy férfi szerint különösen 
a HÉV végállomásánál van zsúfoltság, de például 
a piac mellett bármikor tud parkolni. Egyetért az-
zal, hogy fizetősek legyenek a parkolók, mert akkor 
biztosan nem lenne ekkora forgalom a központban. 
Az viszont kérdést vet fel, hogyan reagálnak majd a 
szomszédos települések, mert esetleg ők meg a cse-
peli autósokra vetnének ki parkolási díjat.

Kiss Sándor: „Szigetszentmiklóson élek, s általában 
akkor járok Csepelre autóval, amikor ügyeket 
intézek. Hol a piac környékén, hol a Szent Imre 
téren parkolok. Többnyire akad üres hely, ahol 
lerakhatom a gépkocsimat. Ha a nem csepeliek 
számára fizetőssé tennék a parkolást, nagyon 
meggondolnám, mit tegyek. Másrészt az a vélemé-
nyem, hogy az Imre téren elfogadható lenne a parkolási díj  
bevezetése, mert ott valóban alig találni üres helyet. Máshol 
azonban indokolatlannak érzem a pénzbeszedést, mert van  
terület a parkolásra.”

Bikics Miklós: „A piaci napokon nem könnyű 
helyet találni a piac környékén, de máskor nem 
ütközöm akadályba. A parkolási díj bevezetése 
itt például nem jó ötlet, de nem a pénz miatt 
mondom ezt, hanem azért, mert akkor az autók 
ellepnék a mellékutcákat. Abban az esetben mozdul-
ni sem lehet majd a kisebb utcákban.”

Pál István: „A Szent Imre téren valóban nehéz parkolni, és még 
van néhány hely, ahol bonyodalmat okoz szabad területet találni. 
A parkolási díj bevezetése helyes lenne a nem csepeliek számára, 
mert az agglomerációból érkezők itt teszik le a kocsijukat. Ahol 
a HÉV jár, ott jogos volna a díjbeszedés, máshol azonban nem 
kéne ezt alkalmazni. Maga a kivitelezés ugyanakkor 
nagyon bonyolult dolog, mert hogyan tudják meg-
állapítani, hogy ki a csepeli és ki nem az? Egy 
szó, mint száz: legyenek fizetős helyek, de ne úgy 
intézzék a parkolási ügyet, mint a belvárosban  
a fővárosi vezetés.”

Az eseményről 
készült kisfilmet 
itt megnézhetik:

Megsérült a Tejút park játszóterének 
gumiszőnyege, és a berendezési 
tárgyak egy része is – a javítást már 
hosszú ideje ígéri a főváros 
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Harmincegyedik alkalommal rendezte 
meg a Csepeli Svábok Szabad Kulturális 
Egyesülete és a Csepeli Német Önkor-
mányzat a német nemzetiségi műsoros 
estet és sváb bált az ÁMK tornacsarno-
kában február 4-én, amelyet a csepeli 
önkormányzat és a Budapesti Német 
Önkormányzat támogatott. A mintegy 
hétszáz vendéget Kaltenecker Antal-
né, a Csepeli Svábok Szabad Kulturális 
Egyesületének elnöke köszöntötte. Meg-
jelent többek között Borbély Lénárd 
polgármester, Ábel Attila, Morovik At-
tila és Pákozdi József alpolgármester, 
valamint dr. Szabó Szabolcs, Csepel és 
Sorokság országgyűlési képviselője. 

Megnyitóbeszédében Csepel polgár-
mestere a rendezvény közösségformáló 
erejét emelte ki, mely kiváló alkalom a 
magyarországi német kultúra ápolásá-
ra, identitásuk és hagyományaik megőr-

zésére és ápolására. Kaltenecker Antal-
né elmondta, hogy a sváb bál a csepeli 
németek legnagyobb rendezvénye. A 
járvány miatt két évig nem tarthatták 
meg, s már nagyon várták, hogy újra 
találkozzanak és ünnepeljenek. „Sokan 
eljöttek, és mindenki remekül érzi ma-
gát. Külön öröm, hogy rengeteg fiatal is 
megjelent a bálon. Szeretnénk is minél 
több fiatallal megismertetni a hagyomá-
nyainkat és kultúránkat. Nemcsak svá-
bokat várunk, hanem bárkit. Egy csepeli 
óvodában két német nemzetiségi csoport 
is működik, ahol játékos formában ta-
nulják a német nyelvet és ismerkednek 
táncainkkal, énekeinkkel. Aki kedvet érez 
ehhez, az Eötvös József Általános Isko-
lába jelentkezhet, amelynek minden évfo-
lyamán van német nemzetiségi osztály. A 
továbbiakban a Gubacsi híd erzsébeti lá-
bánál található Német Nemzetiségi Gim-
náziumba iratkozhatnak az érdeklődők.”

A bálon felléptek az Eötvös József Ál-
talános Iskola nemzetiségi osztályainak 
tanulói, a Lustige Schwaben és a Sori 
Oldi tánccsoport tagjai. Műsorral mu-
tatkoztak be a Csodakút Egyesített Óvo-
da népművészeti, kézműves és német 
nemzetiségi tagóvodájának csoportjai. 
Később a Dunaharaszti Lustige Schwa-
ben tánccsoport előadását tekinthették 
meg a nézők. Közben folyt a mulatság, 
a tánc, régi barátok találkoztak, a legvé-
gén tombolát sorsoltak. • Csarnai Attila 

A hónap embere címmel sorozatot 
indított a csepel.hu. Ebben olyan cse-
pelieket mutatnak be, akik a maguk 
területén kiemelkedő szerepet vál-
laltak, vállalnak, és akik sokat tesz-
nek az itt élőkért.  Első interjúalanyuk 
Holl Ildikó, a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálat titkárságvezetője volt.

Ildikó dr. Dobák András, a Tóth Ilona 
szakrendelő főigazgató-főorvosának 
a titkárságvezetőjeként dolgozik, jól 
ismeri Csepelt, ma már igazi lokálpat-
rióta. Nagy a sürgés-forgás körülötte, 
ezért a szakrendelő egyik kis szobá-
jában ülünk le vele beszélgetni. Ildi-
kó 39 éve került az egészségügybe. A 
pesterzsébeti Varga Jenő Közgazdasá-
gi Szakközépiskolát végezte el, majd 
a Csepeli Kórházban kezdett dolgozni 
1984-ben. 1995-ben került a mostani 
szakrendelőbe. „A középiskola nagyon 
jó nevű és szigorú volt, a munkahelyek 
sorban álltak a végzős diákokért, hogy 
náluk dolgozzanak” ‒ meséli Ildikó, 
akire a szakmai gyakorlata során fi-
gyelt fel egy külkereskedelmi vállalat, 
és egy évet vártak rá, hogy odamen-
jen dolgozni. Mégsem ez lett az első 
munkahelye, mert egyik középiskolai 
tanárának ajánlása útján a Csepeli Kór-
házba került. „Nem ismertem az egész-
ségügyet, előtte kórházban sem voltam 
sosem, így hát nagyon igyekeztem” – 
mondja, hozzátéve, hogy a legnagyobb 
tisztelettel nézett a kórházi dolgozókra, 
a nagytudású orvosokra, akik embe-
reket gyógyítanak, életeket mentenek, 
igazán nagy dolgokat visznek véghez. 
Bizonyítani szeretett volna, hogy pá-
lyakezdőként, gyors- és gépíró, jegyző-
könyvvezető szakmájával ő is megállja 
a helyét az egészségügy világában.

Pályája nem mindennapi, tizenhárom 
intézményvezetővel dolgozott eddig. 
Büszke munkájára, amely a bizalmi ál-
lások non plus ultrája. „Minden főnök-
váltásban benne van a titkárnőváltás is” 
‒ mondja, de ezt abszolút természetes-
nek gondolja. Az pedig szinte kivételes 
esetnek számít, és bizonyára sokat el-

árul, hogy eddig minden főnöke meg-
tartotta őt a beosztásában. Titkárságve-
zetőként szerinte a legfontosabb feladat 
az, hogy segítse az igazgató munkáját 
és minél több terhet vegyen le a vállá-
ról. „Olyan ügyekkel foglalkozom, ami-
vel nem feltétlenül kell egy vezetőnek 
törődni.” A Tóth Ilona rendelőintézet 
központja a titkárság, ide érkezik min-
den megkeresés, ide jönnek be az em-
berek, az e-mailek, a telefonok, mert 
ha máshol nem veszik fel a készüléket, 
itt biztosan sor kerül erre. Ildikó a mo-
noton munkákat nem szereti, és hálás, 
hogy a kolléganője leveszi ezt a terhet a 
válláról, ellenben vonzzák a kihívások. 
Az pedig kifejezetten nagy öröm szá-
mára, amikor a főnöke az elé tett hosz-
szabb szövegen, feljegyzésen nem vál-
toztat semmit, hanem egyszerűen csak 
aláírja. Ilyenkor tudja, hogy jól dolgo-
zott. Egyébként ‒ ahogy az egészség-
ügyben általában ‒ sok kritikát kapnak 
az emberektől, sokszor csattan rajtuk az 
ostor, ő pedig ilyenkor igyekszik meg-
védeni magát és a munkatársait, mond-
ván: az itt dolgozók tehetnek a legke-
vésbé bármiről is. „Ha viszont valaki 
eltéved a helyi egészségügy útvesztőjé-
ben, és nem tudja, merre induljon el, az 
ajtóm tárva-nyitva áll, segítünk minden-
kinek. Ha ezeknek az embereknek sikerül 
megoldani a problémáját, látják, hogy 
segítő kezet nyújtunk, akkor megnyug-
szanak. Ez igazi sikerélmény.” Ildikó
szerint sokszor az empátián múlik 
minden, meg a kommunikáción. Ha az 
rendben van, gördülékenyebb a segít-
ségnyújtás. Különösen az idősek azok, 
akiket segíteni kell. Ez leginkább a 
Covid időszaka alatt mutatkozott meg, 
amikor a Tóth Ilona szakrendelő egy-
ben oltóközpont is volt. Mint mondja, 
ezekben a hónapokban gyakran hétvé-

gén is dolgoztak, hogy minél több em-
ber számára elérhetővé tegyék az oltá-
sokat, sőt az oltási listák nemegyszer 
éjszaka készültek.

A ma már a nyugdíjba vonulással ka-
cérkodó Ildikó hobbija a festegetés, a 
lakásdekorálás, a kreatív elfoglaltságok. 
Huszonhat éves fia programfejlesztéssel 
foglalkozik, akivel szinte mindenben 
megértik egymást. Búcsúzásként azért 
annyit még megjegyez, hogy a Tóth Ilona 
rendelőintézetet szinte már a magáénak 
tekinti, és délutánonként nem tud anél-
kül hazamenni, hogy már ne a másnapi 
teendőkön gondolkodjon. És azon, hogy 
miként tudna a csepeli betegeken segíteni 
– mondják róla mások egyöntetűen. • TK

Újra megrendezték a csepeli sváb bált
CIVIL ÉLETEGÉSZSÉGÜGY

Holl Ildikó: „az ajtóm mindig nyitva áll”

Gyermekortopédia a Heim Pál kórházban
A csepeli gyerekek ortopédiai járóbeteg szakellátási feladatainak elvégzésére 
a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetet (Budapest VIII., Üllői 
út 86.) jelölték ki. A következő telefonszámon lehet időpontot kérni minden 
hétköznap 12.30 és 15.30 óra között: 06-30/299-0660. 

Jó hangulat, régi barátok

Nógrádi László: 
„Nyolcvannyolc 
éves vagyok, s 
eddig szinte min-
den csepeli sváb 
bálon részt vettem. 
A legnagyobb ünnep 2012-ben 
volt, amikor Csepel újratelepítésé-
nek háromszázadik évfordulójára 
emlékeztünk. Apai ágon az én 
őseim is Németországból települtek 
át Csepelre 1712-ben. Az eredeti 
családnevem Niederkirchner, ame-
lyet a szüleim Nógrádira magyaro-
sítottak 1945 márciusában. Akkor 
olyan idők jártak, hogy jobb volt 
magyar néven szerepelni. Otthon 
a szüleim gyakran beszéltek néme-
tül, főként akkor, ha nem akarták, 
hogy megértsem, miről váltanak 
szót. Aztán én is megtanultam 
németül, de nem használom, ezért 
nagyrészt elfelejtettem. Most itt 
van az egész családom, beleértve 
az egyetlen dédunokámat is. Jó 
a hangulat, sok ismerőssel, régi 
baráttal találkozom.”
     
Schuth János 
a Neue Zeitung 
főszerkesztője 
azon kevesek 
egyike, aki 
mind a harminc-
egy csepeli sváb bálon részt vett. 
„Budapesten, de a környékén is ez 
a legnagyobb sváb bál. A Kalte-
necker család kiemelkedő érdeme, 
hogy jól megszervezik az eseményt 
és bevonzzák ide az embereket. 
Láthatóan jó a hangulat, táncol-
nak, vigadnak a jelenlévők. A Neue 
Zeitung húszoldalas, hetente kéte-
zer példányban megjelenő német 
nyelvű lap, amelyet előfizetőink 
kapnak meg. Nemcsak a magyar-
országi svábok, hanem a külföldi-
ek, például osztrákok is olvassák.”

Holl Ildikó

Középen Kaltenecker Antalné

fotó: HÁ
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CSEPELI MUNKÁSOTTHON
2023. MÁRCIUS 19., VASÁRNAP, 14 és 18 óra

LEGYEN ÖN IS AZ ÉLMÉNY RÉSZESE!

JEGY.HU           CSEPEL.HU       TBGPROD.HU

A Z  O R S Z ÁG  LEG L ÁT VÁ N YOSA B B
C SA L Á D I  M U S I CA L J E

C S E PE LE N

Március 19-én a Csepeli Munkásott-
honban is bemutatkozik a nagyszabá-
sú, izgalmas családi musical, a Vadak 
Ura. A lenyűgöző produkció látványos 
jelmezkavalkáddal, fülbemászó dalok-
kal, dinamikus koreográfiákkal, és egy 
90 négyzetméteres tematikusan meg-
épített LED-fallal, élethű animációk-
kal, egyedi vizuális élménnyel várja a 
közönséget.  A történet egy erdő életét 
mutatja be, ahol nyolc állati klán szám-
talan veszély és kaland közepette 
küzd a hatalomért, a Vadak ura 
címért. Hűség, kaland, szerelem, 
misztika, szépség, a természet di-
csérete, mind-mind megtalálható 
a különleges történetben, mely bő-
velkedik veszélyekben és katarti-
kus pillanatokban is.

Szabó Máté színművész Balkót, a 
farkasvezért alakítja a musicalben. 
Ahogy fogalmaz, az előadás több 
szempontból is izgalmas kirándu-
lás, hisz a történet megszületésétől 
részese lehet a darabnak. „Sokat 
ötleteltünk Vona Tibor produkciós 
igazgatóval, így a jelmezek elkészí-
tésétől kezdve, egészen a kész pro-
dukció megvalósításáig figyelemmel 
kísérhetem az előadást. Színészként 
pedig különleges feladatot jelent, 
hogy állatbőrbe bújhatok. A próba-
folyamat alatt állati viselkedésfor-
mákat is tanulmányoztunk, amiket 
megpróbáltunk beépíteni a karakte-
rekbe. Ez szerepbeli viselkedésünk-
ben, mozdulatainkban, hanghor-
dozásunkban is fellelhető. Mindez 
tényleg izgalmas, kihívásokkal teli 
feladat.” A művész elmondta, az 
előadás folyamatos metamorfó-

zison, átalakuláson megy keresztül a 
próbák során. A bemutató előtti két 
hét érdekes végjáték. „Izgalmas, hogy 
a jelmezeket hogyan tudjuk tökéletesíte-
ni bizonyos mozdulatokhoz, vagy a ko-
reográfiát hogy tudjuk összhangba hoz-
ni a jelmezekkel. Hisz állatbundákban 
játszunk a színpadon, állatfejek vannak 
ránk erősítve, ebben éneklünk, tánco-
lunk, ami önmagában is komoly feladatot 
jelent egy-egy előadás alatt.”

A musical sikeréről kérdezve Szabó 
Máté kiemelte, a közönség nagyon sze-
reti a darabot, rengeteg pozitív vissza-
jelzést kapnak egy-egy előadás után, 
gyerekektől és felnőttektől egyaránt. 

„Amikor legördül a függöny és talál-
kozunk egy-egy családdal, a gyerekek 
általában meg vannak szeppenve, mi-
közben látszik rajtuk a boldogság, de a 
szülők nem feszélyezik magukat és nagy 

lelkesedéssel dicsérik a produkci-
ót, ami nagyon jó érzés. Bárki, aki 
erre a pályára jön, szeretne adni, 
annak mindig jó érzés látni, hogy 
van erre befogadókészség. A gye-
rekeket elvarázsolja az előadás. 
Több városban dupla előadást tar-
tunk, délelőtt az alsósoknak, dél-
után a felső tagozatosoknak. A ki-
sebbek kiabálnak, ugrálnak, olyan 
örömmel fogadják a darabot, de a 
nagyobbakra is elementáris erő-
vel hat az előadás. A Vadak Ura 
egy olyan musical, amely minden 
korosztály számára remek élményt 
nyújt. Olyan látványvilágot kap-
nak a gyerekek, ami cseppet sem 
szegényesebb, mint az tabletek és 
a mobiltelefonok világa, melyben 
oly otthonosan mozognak. A da-
rab nem ósdi díszletek között ját-
szódik, hanem óriási LED-falakra 
vetítenek, mely lenyűgöző látvány-
világgal bír. Az állatfigurák sze-
rethetők, könnyű velük azonosulni, 
fülbemászók a dalok, izgalmas a 
történet, tele mondanivalóval, szép 
jelmezekkel, nagyszerű élménnyel. 
Aki csak teheti, jöjjön el és nézze 
meg ezt az izgalmas előadást!”‒ 
tette hozzá Szabó Máté. • PE.

Egy klasszikus családi musical Csepelen

Két kiállítás is nyílik febru-
árban Csepelen. Az egyik 
Nádas Alexandra Barcsay-
díjas képzőművész tárlata, 

melynek megnyitója febru-
ár 16-án 14 órakor lesz a 
Mansfeld Péter Galériában 
(Tanműhely köz 7.). 

Február 19-én az Erdei 
Éva Galériába (Kondor u. 
29.) invitálják a művésze-
tet kedvelő közönséget. 16 
órakor nyílik meg a Mura-
vidék Baráti Kör Kulturális 

Egyesület Összetartozások 
4 című kiállítása, ahol ti-
zenkét alkotó művei látha-
tók majd.

Mindenkit várnak! 

Kiállításmegnyitók a kerületben

Szabó Máté Balkó szerepében
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„Nem felejtünk…” ‒ ez a felirat 
emlékeztet a Nefelejcs utcai izra-
elita temető névtábláján a holoka- 
uszt áldozataira. A nemzetközi 
emléknap alkalmából a Budapesti 
Zsidó Hitközség Dél-pesti Körze-
tének tagjai és a csepeli városve-
zetők Totha Péter Joel főrabbival 
közösen emlékeztek a csepeli áldo-
zatokra január 27-én.

A megjelenteket a hitközség képvi-
seletében Kerényiné Rippner Zsu-
zsa elnök köszöntötte. A liturgiát 
Totha Péter Joel főrabbi és Sáf-
rány Dávid kántor vezette.

E szomorú napon a főrabbi felidéz-
te a gyilkos fajelmélet, a gerjesztett 
gyűlölet okozta népirtást, amely a 
magyar zsidóság nagy többségének 
nemcsak szellemi, hanem fizikai 
elpusztítását eredményezte. Mil-

liók haltak meg az auschwitz-bir-
kenaui munkatáborban. A gettók 
és a haláltáborok azt bizonyítják, 
hogy semmilyen erkölcsi vagy val-
lási, politikai értékrend sem aka-
dályozza meg az emberi gonoszság 
pusztítását – hangsúlyozta beszé-
dében. „Nap mint nap szembené-
zünk a szomorú valósággal, mert a 
zsinagógáinkból hiányoznak azok, 
akik taníthattak volna bennünket, 
akik átadhatták volna azt a hitet és 
hagyományt, amit mi nem kaptunk 
meg. Nyugodjanak békében” – zár-
ta emlékezését a főrabbi.

Az emlékhelynél mécseseket és kö-
veket helyeztek el a csepeli önkor-
mányzat képviseletében Borbély 
Lénárd polgármester, Ábel Attila, 
Morovik Attila és Pákozdi József 
alpolgármesterek, valamint az em-
lékezők. • AZS

A holokauszt csepeli 
áldozataira emlékeztek

EGYHÁZI ÉLET

Tu bisvát, a fák ünnepe
A zsidó naptár szerint négy újévből idén 
február 6-án ünnepeltük a zsidó hagyomány 
szerint a „fák ünnepét”, azaz svát hónap 
15-én ‒ héberül chámisá ászár bisvát, rövi-
den tu bisvát-ot. 

A Talmudban, Ros HáSáná traktátusban 
„a fák újéve” néven szerepel, és Bölcseink 
szerint ezen a napon dől el, melyik fa fog 
fejlődni, nőni, dús gyümölcsöt hozni, és me-
lyik sorvad el, melyiket tépi ki a vihar. Nem 
mindegy, hogy a fát svát 15-e előtt vagy után 
ültették-e el. Ezen a napon a természetet és 
annak csodálatos megújulását is dicsérjük.

Az ünnep nem kötelez munkaszünetre, 
nincsenek különleges imák, és fő jellem-
zője az a kedves szokás, hogy ezen a na-
pon minél több gyümölcsöt eszünk. Főleg 
olyan növényeket és gyümölcsöket szok-
tunk fogyasztani, amelyek Izraelben te-
remnek, s amelyeket már a Tóra is említ: 
például búzát, árpát, szőlőt, fügét, datolyát, 
gránátalmát, olajbogyót. Európában, így 
Magyarországon is, elterjedt szokás tizen-
ötféle gyümölcsöt enni, emlékezésül svát 
15-ére. Annak idején kincsnek számított 
egy narancs: ha megvették a méregdrága 
gyümölcsöt, csodájára járt az egész család, 
és gerezdenként ették meg, miközben az 
őshazára gondoltak.

Sok hitközségben szokás Tu bisvát-ünnep-
séget rendezni, és tizenöt zsoltárt elmonda-
ni ilyenkor. A 120135. zsoltárokat mondják, 
bennük ezeket a szavakat: „…akik könnyek-
kel vetnek, örömmel aratnak…”, meg azt: 
„…kezed munkáját, ha élvezed, jó dolgod 
lesz, és boldog lész, feleséged, mint dús fürtű 
szőlő házad belsejében, fiaid, mint az olajfák 
sarjai az asztalod körül…”

Az elmúlt száz év alatt, Izraelben a letele-
pedés és államépítés időszakában svát 15-e 
új jelentőséget nyert: az ültetések napjává 
nyilvánították. Az iskolás gyerekek ezen a 
napon tanítóik vezetésével facsemetéket ül-
tetnek országszerte a fák újéve tiszteletére.
Kerényi Zsuzsanna

Népdaléneklő 
verseny 
felsősöknek
A világjárvány időszaka óta most elő-
ször rendezték meg a kerületi népda-
léneklő versenyt. Ez egyben válogató 
volt a „Tiszán innen, Dunán túl” fővá-
rosi fordulójára is. A Vermes Miklós 
Általános Iskola először adott helyet 

ennek az eseménynek. Rengeteg mun-
ka előzte meg az iskola feldíszítését és 
a tematikus kiállítás létrejöttét. A szü-
netben a Kis-Csepel Néptáncegyüttes 
játszotta a talpalávalót. 

A versenyhez öt iskolától (Lajtha, Nagy 
Imre, Eötvös, Mátyás, Vermes) 21 ne-
vezés érkezett. Hét tanár közel nyolc-
van gyereket készített fel erre az alka-
lomra. A zsűrizést neves szakemberek 
vállalták. Folytatásként az alsós nép-
dalverseny február 23-án következik. 

Idén február 12-e és 20-a kö-
zött zajlik A házasság hete 
programsorozat. A kezde-
ményezés közel két évtizede 
indult útjára Angliából, fő 
célja, hogy évről évre fel-
hívja a figyelmet a házasság 
és a család fontosságára, va-
lamint segítséget nyújtson a 
házasságra készülőknek, a 
párkapcsolati problémákkal 
küzdőknek. A házasság hetét 
négy kontinens huszonegy 
országában ünneplik. Az or- 
szágos eseménysorozatot itt-

hon 2008 óta rendezik meg, 
idén 16. alkalommal kerül 
sor az egyhetes programra. 
Immár hagyomány, hogy 
minden évben bemutatunk 
egy-egy csepeli párt, akiknek 
egymás iránti elkötelezett-
sége, szeretete példaértékű. 
Bogdány János és Bogdány 
Jánosné, Éva tavaly ünne-
pelték ötvenedik házassági 
évfordulójukat. Ez alkalom-
mal ők meséltek az életükről, 
megismerkedésükről, hosszú 
házasságukról.

„1971 tavaszán a 4-es vil-
lamoson ismerkedtünk meg. 
János éppen katona volt, 
az édesanyjával a Nyugati 
pályaudvarra tartott, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg me-
gyébe utaztak. János rög-
tön megtetszett, szimpatikus 
volt, intettem neki, üljön oda 
hozzám. Beszélgetni kezd-
tünk, felírtam neki a címe-
met. A pályaudvaron meg-
vártam, míg vonatra szállt, 
addig beszélgettünk. Búcsú-
záskor azt mondta, lesze-
relés után elvesz feleségül. 
Az ígéretét be is tartotta” ‒ 
meséli nevetve Éva. „Mivel 
János a határőrségnél volt 
katona, jó egy évig levelez-
tünk, ha volt kimenője, talál-
koztunk is. 1972. február 14-
én szerelt le, másfél hónap 
múlva, március 30-án pedig 
összeházasodtunk. Albér-
letben kezdtük az életünket 
Pesterzsébeten, Kispesten, 
majd Lőrincen. Mivel a fér-
jem a Csepeli Lakásépítőnél 
dolgozott, kaptunk egy há-
romszobás lakást a Rákosi 
Endre, a mai Szent László 
úti lakótelepen. 1996-ban 
családi házba költöztünk, 
azóta három generáció él 

együtt boldogan. Gyönyörű 
lányunk és unokánk is ve-
lünk lakik, egymást segítve 
élünk, szeretetben, megér-
tésben. Már az első pillanat-
tól kezdve minden házassági 
évfordulónkat megtartottuk, 
fontosak számunkra ezek az 
alkalmak. Főként családi 
körben ünneplünk. Tavaly 
volt az aranylakodalmunk, 
akkor a polgármesteri hiva-
talban erősítettük meg ötven 
évvel ezelőtt tett házassági 
ígéretünket, utána egy étte-
remben, majd otthon foly-
tattuk az ünneplést. Örök 
élmény, hogy ott lehettünk a 
hivatalban, az ünnepség na-
gyon szép, megható volt.”

Házasságuk titkáról kér-
dezve Éva elmondta, hogy 
férjével a kezdetek óta min-
dent megbeszélnek egy-
mással, szerencsére olyan 
súlyos problémáik nem 
voltak, amiket ne lehetett 
volna megoldani. „Mindent 
magunk teremtettünk elő, a 
nulláról építettük fel az éle-
tünket. Egymás kezét fog-
tuk, hogy egyről a kettőre 
jussunk. Boldogok vagyunk, 
mert nagyon jól sikerült a 
családi életünk, gyönyörű 
éveket töltöttünk együtt, és 
reméljük, hogy a hátralévő 
idő is boldogságban, szere-
tetben telik majd.” • PE.

Házasság hete: „egymást segítve 
élünk, szeretetben, megértésben”

A Bogdány házaspárnak 
tavaly volt az aranylakodalma

„Nem felejtünk…” – ez a felirat emlékeztet a Nefelejcs 
utcai izraelita temető névtábláján a holokauszt áldozataira
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Évértékelőt tartott a Halker-Király-
Team, ahol a tavalyi eredmények fel-
sorolása mellett az egyesület legjobb 
sportolóinak átadták a Best of the 
Best díjakat. 

Hazánk és a világ legeredményesebb 
kick-box klubja, a Halker-KirályTeam. 
2022-es eredményeiket értékelték a 
február 5-ei eseményen, ahol felidézték 
a több mint húsz versenyen született 
érmeket, amelyeket itt felsorolni szinte 
lehetetlen lenne. 

A díjátadón felszólalt Borbély Lénárd 
polgármester is, aki méltatta az egye-
sület által elért eredményeket és az ott 
végzett példaértékű közösségi munkát. 
Kiemelte, az egyesület immár nemcsak 
a kick-box jegyében viszi Csepel jó 
hírnevét a világban, hanem az ökölví-
vással is, hiszen a Halker-KirályTeam 
2022-ben a legsikeresebb magyar ököl-
vívócsapat lett. Bejelentette: az önkor-

mányzat hamarosan meghirdet egy új 
programot, Csepeli Sportsziget néven, 
amelyhez várják minden egyesület csat-
lakozását. Király István, a Halker-Ki-
rályTeam elnöke arról beszélt, hogy a 
világraszóló eredmények kőkemény 
csapatmunkának köszönhetőek, amely-
ben a legnagyobb tisztelet a szülőket il-
leti, akik fáradhatatlanul viszik edzésre 
gyermekeiket. Az eredmények felsoro-
lása után került sor az egyesület által 
alapított Best of the Best díj átadására.  
„Aki ilyen díjat vehet át, az úgy érezhe-
ti magát, mintha a világbajnoki dobogó 
első fokánál is feljebb állna” – fogalma-
zott Király István. Busa Gabriella, aki 

szintén Best of the Best díjat vehetett 
át, lapunknak elmondta, idén az ököl-
vívásra szeretne koncentrálni. „A héten 
induló Bocskai István Emlékversenyen 
szeretném megmérettetni magam. Bár 
tavaly decemberben megnyertem a ma-
gyar bajnokságot, de nemzetközi me-
zőnyben még nem indultam. A verseny 
főpróba lesz, és ha jól sikerül, akkor ez 
az évem az ökölvívás jegyében telik.”

Az esemény jelen volt ‒ többek között 
‒ Kurtucz Csaba, a Magyar Ökölvívó 
Szövetség elnöke, Tóth Zsuzsanna, a 
Magyar Ökölvívó Szövetség főtitkára, 
Gregorics László, a Halker tulajdonosa, 
valamint Koltai Dezső és Koltai Gabri-
ella, a Vágány Profil Kft. tulajdonosai. 

Még nyitva 
a jégpark
Jó hír a korcsolyázást kedvelőknek: a 
Csepeli Jégpark február 12-éig várja 
a látogatókat meghosszabbított nyit-
vatartással, minden nap 8 órától 21 
óráig. A kerület közkedvelt téli látvá-
nyossága sokakat csábít a Szent Imre 
térre: nem csak az itt lakók, hanem más 
budapesti kerületekből, illetve a kör-
nyező településekről is sokan látogat-
nak ide. Az idei szezonban már közel 
42 ezren korcsolyáztak itt.  

Évértékelő és díj a legjobbaknak A Csepel Utánpótlás Sport Egyesület 
rendezésében a csepeli óvodások ki-
próbálhatták magukat a labdarúgásban. 
A programnak a Nagy Imre ÁMK tor-
nacsarnoka adott otthont.

Az esemény a Magyar Labdarúgó 
Szövetség égisze alatt, az OTP Bank 
Bozsik intézményi program keretében 
zajlott. Borbély Lénárd polgármester 
köszöntötte és nyitotta meg a sport-
fesztivált. 

A CSUSE 2017. óta évente két alka-
lommal rendezi meg a kerületi feszti-
vált olyan gyermekek számára, akik 
részt vesznek az ovifociprogramban, 
amelyet az önkormányzat térítésmente-
sen biztosít számukra. Ez az esemény 
elsősorban nem a versengésről szól, 
hanem arról, hogy az óvodás korosz-
tállyal megszerettessék a rendszeres 
testmozgást, megismertessék velük a 
labdarúgás játékos oldalát. A labdarú-
gás mellett különböző ügyességfejlesz-
tő feladatok is voltak. 

Foci óvodásoknak

Kurtucz Csaba, a Magyar Ökölvívó Szövetség 
elnöke, Busa Gabriella, Tóth Zsuzsanna, a Magyar 

Ökölvívó Szövetség főtitkára és Király István

JÖJJÖN EL ÖN IS!

2023. FEBRUÁR 16.
20:30 ÓRA 

SOROKSÁRI SPORTCSARNOK

(1237 BUDAPEST, SPORTCSARNOK UTCA 2.)

A CSEPEL FC USE NŐI FUTSALCSAPATA

A MAGYAR KUPA NEGYEDDÖNTŐJÉBEN!

HAJRÁ CSEPEL! HAJRÁ LÁNYOK!
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Tisztelt Csepeli Lakók és Intézményvezetők!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere C SEPEL

KOMPOSZTLÁDA

AKCIÓ

Az elbírálás a készlet erejéig, a beérkező igénybejelentések sorrendjében történik. 

Bővebb információért kérem, keressék a Csepeli Városgazda Zrt. Zöldte-
rület-fenntartási Osztályát az 1/277-7856 telefonszámon vagy e-mailben a  
komposztalas@varosgazda.eu címen.

Idén is útjára indítjuk komposztálási mintaprogramunkat a csepeli 
kertes házas (kerítéssel közrezárt) ingatlanok tulajdonosai, valamint 
óvodák és iskolák részére.

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

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

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023. MÁRCIUS 5.

Amennyiben a lehetőség felkeltette érdeklődését, kérem, töltse ki a 
 jelentkezési lapot, amely beszerezhető a Csepeli Városgazda  Közhasznú  
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablakánál vagy letölthető a 
www.csepel.hu és www.varosgazda.eu weboldalakról.

A jelentkezési lapot benyújtani postai úton lehet a Csepeli Város-
gazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, Katona József u. 62-64. 
címére, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán ügyfélfogadási 
időben, vagy e-mailben a komposztalas@varosgazda.eu címen.

CSEPELIEKNEK INGYENES!

Női sorsok
Időutazás a reformkor Magyarországára

Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás
2023. március 8. (szerda), 17-20 óra

„Egy nő, 
több mint 
csak asszony”
Gyimesi Emese 
irodalomtörténész 
előadása 
Szendrey Júliáról

Kalandozás 
a parfümök 
világában – 
a Nemzeti illat 
(1846) 
Pintér Zsófia 
illatkreátor előadása

Korszakra jellemző 
ruhamodellek 
bemutatása, 
reformkori receptek

17.30

18.30

A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni az osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu e-mail címen,

illetve a +36-1-310-01-18-as telefonszámon lehet.
Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás • 1214 Budapest, Erdősor utca 33.

TÁRSASJÁTÉK KLUB
A CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN

(CSEPEL, HOLLANDI ÚT 18.)

SZERETSZ JÁTSZANI, DE NINCS KIVEL? 
TÖBBEN VAGYTOK, DE NINCS HOL? 

DOBJATOK NÁLUNK EGY ÉLMÉNYT A HÉTVÉGÉTEKHEZ! 
Játsszatok, nevessetek és fedezzétek fel a társasjátékok világát 

klubunkban, ahol játékmesterek segítségével ismerkedhettek meg 
a legújabb és legnépszerűbb játékokkal. 

Várunk mindenkit, családi és baráti társaságokat 5-től 99 éves korig!
A résztvevők száma korlátozott és regisztrációhoz kötött. 

Jelentkezni és bővebb információt kérni a laci@gamefun.hu 
e-mail címen tudtok. A belépés díjtalan, az élmény határtalan!

Február 17-én, pénteken, 16 és 21.30 óra között.

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

TISZTELT LÁTOGATÓINK!

A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ A TÉLI IDŐSZAKBAN ZÁRVA TART, 
A TANFOLYAMOK ÉS A MEGTARTHATÓ PROGRAMOK NAGY RÉSZE A 
CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN (HOLLANDI ÚT 18.) 
ELÉRHETŐ. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNTJÜK. 

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

NYUGDÍJAS KLUB: február 18-a és 25-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: 
február 17-e, péntek 18 óra, február 25-e, szombat 10 óra.  
Vezeti: Eisenmann Tünde  06-20-455-9291

Nordic Walking: sportgyaloglás-oktatás: február 14-e, ,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! 
A RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ A FŰTÉSI IDŐSZAKBAN, 
ÁPRILIS 30-IG ZÁRVA TART. PROGRAMJAINK, TANFOLYAMAINK 
TÖBBSÉGE A SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉRBEN (1214 BUDAPEST, 
SIMON BOLIVÁR SÉTÁNY 4-8., TEL.:06-1 355-4032) LÁTOGATHATÓ. 

TANFOLYAMOK 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

TANFOLYAMOK 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

M.H. Jóga: hétfő 14:00-16:00

KLUBOK, KÖRÖK

Játsszunk együtt! Játékklub minden hónap első szerdáján 
13-16 óra között

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

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

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

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK:
Tartásjavító gerinctorna: Nyak-, váll-, hát- és derékfájdalom 
megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30 
Hatha jóga: Kedd: 10-11 óra.
Élettánc:   Szerda: 9-13 óra.  
Örökifjak Klubja: Csütörtök: 10-11.30 óra.
Kézimunka-kör: kéthetente pénteken: 14.30-16.30 óra.   
Vezeti: Tóth Mária Magdolna 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:  
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. Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó: 06-20-375-3164

KLUBOK
AA Klub: Szerda, 18-19 óra
Baba-mama Toppantó (2-6 éves korig). Hagyományos értékek, 
egy modern világban. Első téma: a játékok szerepe a szocializációban. 
Csütörtök: 9-10 óra. Információ: Besenyei Andrea: 06-30-246-6580
Csepp-Csepel Néptánc Együttes: szerda 16.30-18.30. Vezeti: Kreiszné 
dr. Paál Sára: 06-30-381-0724. Kis-Csepel Néptánc Együttes: 
péntek: 17-19.30. Vezeti: Varga Edit: 06-30-301-3314

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

A DélUtán Alapítvány
ingyenes játékklubjai 

szeretettel várnak minden 
játszani szerető 9-99 évest

minden hónap első szerdáján
13 és 16 óra között

a Szabó Magda Közösségi Térben
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8., tel.: 355-4032

SZÍN-PAD-KÉP 
AMI FÉLÉVES KIÁLLÍTÁSA 

A kiállítás megtekinthető: 
2023. február 20-ig, hétfőtől péntekig 
9 és 19, szombaton 9 és 13 óra között.

Az idei farsangi időszak is vízkereszt 
napjától (január 6.) hamvazószerdáig 

tart, ami idén február 22-re esik. 

A Királyerdei Művelődési Ház 
kertkapujánál található bábuk is jelzik 
az arra járóknak, hogy a farsangi bálok 

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

Februári programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Febuár 10-e, 14.30-16.00: Rossini varázslatos világa. 
Előadó: Posztosné Kozma Anikó művésztanár 
Febuár 15-e, 14.30-16.00: Hollósy Simon, a nagy festő-pedagógus. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő
Február 17-e, 14.00-15.30: Péter Anna és barátai. Zenés műsor 
Február 22-e, 14.30-16.00: Örökzöld dallamok. Előadó: Tamás zenetörténész 
Február 24-e, 15.00-16.30: Varázslatos klasszikus  
Helyszín: 1212 Rákóczi tér 34., Rákóczi Kert–Családok Parkja

Úti beszámoló 
Febuár 9-e, 14.30-16.00: Skóciai nagykőrút. Előadó: Mikó Imre aranydiplomás 
építészmérnök, okleveles közgazdász
Febuár 23-a, 14.30-16.00: Ókori görög kulturkör emlékei és hatása az Újkorra. 
Előadó: Szabó László aranydiplomás épitészmérnök.
Helyszín: 1212 Rákóczi tér 34., Rákóczi Kert–Családok Parkja

Jogi tanácsadás  
Hétfőnként 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben Simon-
falviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot.
Helyszín: 1212 Rákóczi tér 34., Rákóczi Kert–Családok Parkja

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna. Hétfőn és pénteken 7.45 és 9.30 óra között. Görög tánc: 
minden hétfőn 14.15 és 16 óra között. Bemutató táncos: Tóth Gyuláné. 
Helyszín: 1212 Rákóczi tér 34., Rákóczi Kert–Családok Parkja

Táncos szombatok  
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 
Zenés-táncos délutánok 15 és 18 óra közöt.
Helyszín: Családsegítő Közösségi Ház, 1215 Budapest, Csete Balázs u. 5. 

Angol  
Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden  12 és 18 óra között. Oktató: Várko-
nyi Ágnes angoltanár. Oktató: Várkonyi Ágnes angoltanár. 
Helyszín: 1212 Rákóczi tér 34., Rákóczi Kert–Családok Parkja

Játékos délelőttök és délutánok 
Kártyázni minden szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között, a sakkozni 
vágyókat szeretettel várjuk hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra között. 
Helyszín: 1214 Budapest Simon Bolivár sétány 4-8.  Szabó Magda Közösségi Tér
Kvízjáték: február 15-én 12 és 14 óra között. 
Játékvezetők: Szőke Márta, Kállay Endréné és Nagy Ferenc. 
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.) 

CSEPEL
TRIKOLÓRBAN

2023
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
a magyar zászló és címer napja alkalmából 

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

Csepel Trikolórban címmel.

Ügyesen rajzolsz? Jól bánsz az ecsettel? 
Szívesen megmutatnád alkotásodat 

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

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

illetve a magyar zászlóhoz és címerhez 
kapcsolódik. A legjobb alkotásokat 

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

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

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

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

A tárgyba írjátok be: Csepel trikolórban

A pályázat leadási határideje 2023. február 20.
Mutasd meg, mire vagy képes!

RAJZPÁLYÁZAT

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2023. február 17.

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 30 000 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 
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Sorsoltunk! A január 25-ei skandináv rejtvény nyertese: Antal Béláné. A gyermekrejtvény nyertesei: Zakar Lacika és Demjén Bence. Nyereményüket 
átvehetik szerkesztőségünkben (Hollandi út 18.), hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között. Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: alpesi gőte
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1. Meleg ellentéte

2. Sivalkodni kezd!

3. Majdnem fűszer!

4. Dézsa közepe!

5. …, kés, villa

6. Ételt ízesít, vagy tartósít

7. Étel készítése kemencében

8. Szőlőből készített alkoholos ital

9. Kolbász társa a tepsiben
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ÁLLÁS________________________________________ 
AZONNALI belépéssel felveszünk csepeli telephelyünk-
re gyakorlott irodai adminisztrátort , Műszaki előkészí-
tőt (árkalkulátort), acélszerkezeti lakatost, hegesztőt, 
B kategóriás sofőrt ( fuvar híján lakatosok mellett kell 
segédkezni). Tel.: 06-30-981-1401, 06-30-349-1614 ________________________________________ 
CSEPELI telephelyre keresünk gépi forgácsolót, rész-
munkaidő is lehetséges. Tel.: +36-30-992-2316

INGATLAN________________________________________ 
CSEPELEN az Ady lakótelepen szoba kiadó. Érdeklődni 
lehet: 06-20-998-2369________________________________________ 
IRODÁK bérelhetők 12-30 nm-ig kedvező áram és fűtési 
feltételekkel. Ugyanitt székhelyszolgáltatás is lehetséges. 
Cím: 1214 Bp. (Csepel) II. Rákóczi F u. 195-197. Érdeklődni 
lehet: 8-13 óra között munkanapokon. 
Tel.: 06-20-947-9666________________________________________ 
ALBÉRLETEK kiadók: 1. Csepelen, Rákóczi térnél családi 
ház. 2. Újpesten az OBI-nál kis rezsijű garzon kiadó. Kétha-
vi kaució és kiköltözési nyilatkozat szükséges. 
Telefon 06-30-233-7779________________________________________ 
ELADÓ földek tulajdonostól Csepelen és Magyarországon 
1000 nm-től 20.000 nm-ig 3 millió forinttól. 
Tel: 06-20-971-1611

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
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 ________________________________________ 
Festés-mázolás-tapétázás, kőműves javítás, kisebb burko-
lás. Tel: 06-30-568-6255 Kovács Gergely ________________________________________ 
Egyéni vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejtését 
vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590________________________________________ 
SOS lakásszerviz: víz-gáz-fűtésszerelés, gázkészülék-javí-
tás, duguláselhárítás. 06-30-269-0001 ________________________________________ 
Tetődoktor Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás el-
hárítás, bádogozás, Lindab tető, új tető cserepezése, kisebb 
javítások, SOS munkák: 06-30-622-5805, 06-20-492-4619

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GYÓGYÍTÓ és esztétikai pedikűr Csepelen. Benőtt, gombás 
köröm, illetve tyúkszem kezelése. Szikementes kezelés. 
Bejelentkezés: 06-30-970-4417 ________________________________________ 
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957
Telefon: 06-70-423-0888________________________________________ 
CSEPELEN ingyenes masszázs! Hölgyeknek, uraknak hét-
végén is. Tel: 06-20-936-5959 Hívjon bizalommal: István.

APRÓHIRDETÉSEK   

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

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!

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.

„...Olyan csend van így nélküled, hogy szinte hallani,
amit még utoljára akartál mondani.” (Váci Mihály)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, dédi, 
anyós, rokon, barát és ismerős Lengyel Mihályné sz. Szabó Irén Sára 

fáradhatatlanul munkás életének 92. évében, 2023. január 17-én 
csendesen eltávozott közülünk. 

Feledhetetlen halottunktól 2023. február 13-án, 15 órakor 
veszünk végső búcsút, a csepeli Jézus Szíve Templom Urnatemetőjében 

(Budapest XXI. Béke tér), kérésének megfelelően a református egyház 
szertartása szerint. Kérjük, hogy kegyeletüket egy szál fehér virággal róják le! 

Gyászolják: népes, szerető családja, barátai és ismerősei. 
Értesítési cím: Lengyel Zsuzsánna, zsulen@gmail.com

A 65 évig házas drága szüleimre, a 2023. február 16-ai, 18 órás 
szentmisén emlékezünk a Jézus Szíve Templomban.

A gyászoló család megrendülten, 
mély fájdalommal tudatja, hogy az imádott 
édesanyuka, nagymama Siklósi Lászlóné, 

ahogy sokan Csepelen ismerték „Judit, 
a fodrász”, életének 62 évében tragikus 

hirtelenséggel, elment közölünk. 
2023. február 15-én, 16 órakor 

a Béke téri Jézus Szíve Templomban 
lelki üdvéért engesztelő szentmisét tartunk, 

ahol a családtagok, barátok, ismerősök 
elköszönhetnek a mindenki által 

szeretett Judittól.

Drága szüleim, anya és apa, most már újra 
együtt vagytok, Szeretünk, hiányoztok nagyon! 

Szeretett unokátok és fiatok.

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 munkához; hosszú távú, előrelépést biztosító karrierlehetőség; 
Személyre szabott elméleti és gyakorlati (mentori) segítség tapasztalt kollégáktól; Magas szintű professzionális elméleti képzési program 

az Akadémia felkészült tréneri csapatának támogatásával; Családcentrikus, vidám, összetartó közösség. 

Feladatok: Sikeres pályázók feladata új és használt lakások felkutatása, értékesítése; 
Tanácsadás ügyfeleink számára a cég teljes körű szolgáltatásának vonatkozásában.

Bérezés, juttatások: Átlagon felüli, dinamikus, teljesítmény alapú munkadíj lehetősége, felső korlát nélkül; Lehetőség passzív jövedelem szerzésére is

Ideális jelöltünk: Etikus magatartású, vállalkozó szellemű, ambiciózus, kész a kitartó és önálló munkára. Barátságos, 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!

Megrendelő: Harmek Bt. / Mekker Erika

Csepeli Hírmondó Méret: 1/8 (102 x 65 mm)

Hirdetési minta

Mekker Erika

GYÓGYTORNA
25 éves tapasztalat

házhoz megyek

Tel.: 06-20-805-9707

Ha fogynál, erősödnél, vagy csak mozognál, nálunk a helyed.
A tanfolyam nulláról indul, előzetes tudás és erőnlét

nem szükséges. Bármelyik korosztályt szívesen látjuk! 

Cím:
1213 Budapest,
Gyimesi út 39. 

Részletekért
hívj a

06 30 209 3332
számon!

Ingyenes tájékoztató előadás 
2023. február 16., csütörtök, 10 óra

Eladna vagy venne ingatlant? Ingatlannal kapcsolatos hitelek, támogatások érdeklik? 
Jöjjön el és hallgassa meg előadásunkat! Beszélgessünk egy jót!

Cím: 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 142., GDN Korzó Ingatlaniroda. Az előadás ingyenes.
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2023. FEBRUÁR 11-ÉN (SZOMBATON), 8-16 ÓRA KÖZÖTT
 A CSEPELI NAPKÖZIS TÁBORBAN

(1213 BUDAPEST, HOLLANDI ÚT 18.)

8.00 DISZNÓBONTÁS, FELDOLGOZÁS  �  9.00 CSEPELI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYÜTTES KISGYERMEK, 
GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI CSOPORTJAINAK MŰSORA  �  10.00 GÓLYALÁBASOK ÉS BUSÓK  �  10.30 INTERAKTÍV 

GYEREKJÁTÉK PÁSZTORMÓDRA  �  11.30 JEGESMEDVE-TÁNCOLTATÁS  �  12.00 NÁNÁSSY LAJOS NÓTAÉNEKES MŰSORA
 13.15 JÁTÉK A HÓESÉSBEN ANGYALSZÁRNYAKKAL  �  13.30 KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY

EREDMÉNYHIRDETÉSE  �  14.30 3+2 EGYÜTTES FELLÉPÉSE  �  15.30 TŰZIJÁTÉK, TŰZZSONGLŐRSHOW
ÉLŐZENÉS KÍVÁNSÁGMŰSOR A NAP SORÁN A CSIBE ÉS BARÁTAI EGYÜTTESSEL

Kézművestermékek vására, disznótoros ételek, játékok gyerekeknek és felnőtteknek.
A belépőjegy ára 700 forint, amely beváltható egy pohár teára vagy forralt borra.

A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!


