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A kerület közbiztonságnak növeléséhez 
nagymértékben hozzájárul az a vado-
natúj és a legkorszerűbb kamerákból 
álló térfigyelő kamerarendszer, ame-
lyet február 6-án állított hadrendbe a 
csepeli önkormányzat. 

Most már azt is megtudható, hogy hol 
vannak ezek a kamerák: az adatokat 
kötelező kiadni, de ez az információ jól 
is jöhet egy esetleges bűncselekmény 
után. 62 új térfigyelő kamerával, 10 új 
vadkamerával, teljes rendszám regiszt-
rációval és kontrollal növeli tovább a 
kerületi önkormányzat Csepel közbiz-
tonságát. Ezen felül a kamerák számát 
még idén 7 új csillagtelepi helyszínnel 
tervezik bővíteni. Megújult a csepeli 

közterület-felügyelet ügyeleti és térfi-
gyelő központja is, ahol a nap 24 órá-
jában látják el a diszpécserek a szolgá-
latot. A csepeli rendőrkapitánysággal 
pedig továbbra is szorosan együttmű-
ködnek. „A korszerű berendezéseket az 
önkormányzat vásárolta és a rendőrség, 
valamint a közterület-felügyelet hasz-
nálja majd a telephelyén” – mondta el 
az átadón Borbély Lénárd. Hozzátette: 
a csepeli önkormányzatnak bruttó 176 
393 108 forintba került a teljes rend-
szer kiépítése. 

A kamerarendszerről 
és a telepítések helyszí-
néről bővebben itt lehet 
információhoz jutni: 

Az elmúlt évek mindent felülíró koro-
navírusos, majd háborús válsághely-
zete miatt a 2023-as év költségvetés-
tervezeténél a kiegyensúlyozottság 
és az önkormányzat biztonságos 
működtetésének biztosítása volt a 
készítők alapelve – emelte ki Borbély 
Lénárd, Csepel polgármestere a pár-
tok közötti egyeztetéseken. Az egyez-
tetések során a politikai pártok ve-
zetői és képviselői nem ellenezték a 
költségvetés tervezetét, valamint ja-
vaslatokkal sem éltek. 

Az önkormányzat költségvetése bizto-
sítja az egészségügyi ellátás és az orvosi 
ügyelet zavartalan működését, fejleszté-
sét, az önkormányzat és az önkormány-
zati cégek munkahelyeinek megtartását, 
valamint az elmúlt évben meglódult 
inflációt követő béremelést is. 

A költségvetés összeállításának fontos 
ismérveit több körös egyeztetés folya-
mán a képviselő-testület összes tagja 
megismerhette és véleményét elmond-
hatta, illetve elmondhatja. „Köszönöm 
mindazon képviselőknek, akik eljöttek 
és részt vettek az egyeztetéseken. Csepel 
biztonságos működése közös érdekünk 

és felelősségünk!” – írta a polgármester 
a közösségi oldalán, megemlítve, hogy 
a legfontosabb kritérium az volt, hogy 
szigorú takarékossági intézkedések 
mentén működőképes legyen a kerület 
és a színvonalat minimum tartsák, de 
inkább emeljék. „Csepel ezek alapján 
kiegyensúlyozottan, stabilan és bizton-
ságosan működhet tovább. A korábban 
elindított fejlesztéseket befejezzük, új 
utakat építünk, az energetikai hatékony-
ság kiemelt figyelmet kap. A jelenlegi 
helyzetben megteremtettük annak is a 
lehetőségét, hogy jelentős biztonsági 
tartalékot képezzünk az idei évre, hi-
szen az elmúlt évek megmutatták, hogy 
bizonytalan időszakot élünk, és nekünk, 
Csepel felelős vezetőinek garantálnunk 
kell a közös otthonunk működését, ezért 
mindenre fel kell készülni” – fogalma-
zott Csepel polgármestere.

A tervek szerint az önkormányzati 
dolgozók munkahelyeit megtartják és 
biztosítják, és az infláció miatt a bé-
reket is növelik. 820 dolgozó része-
sül 14, illetve 16 százalékos béreme-
lésben. Az óvodapedagógusoknak az 
ágazati pótlék 12 százalékkal emel-
kedik, emellett meg kívánják tartani 

a jelentősnek számító csepeli pótlékot 
is számukra. Szintén 12 százalékos 
béremelést kapnak pedagógus ágaza-
ti-pótlékként a bölcsődei dolgozók. 
Ugyanekkora emelkedés vár az egész-
ségügyi dolgozókra. Azoknál a mun-
kavállalóknál, akik nem részesülnek 
ilyen típusú emelésben a jogszabály 
erejénél fogva, ott saját hatáskörben 
javasolnak segítő kezet nyújtani. Ezért 
több mint 400 dolgozók bérét tervezik 
megemelni egységesen 15 százalékkal. 
A polgármesteri hivatalban és a közte-
rület-felügyelőknél az illetményalapot 
65 ezerről 70 ezer forintra javasolják 
megemelni. A polgármester, valamint 
az alpolgármesterek ugyanakkor a ter-
vezet szerint nem kapnak béremelést. 

A legjelentősebb kiadásnövekedés a re-
zsiköltségeknél jelentkezik. „Közel 2 mil-
liárd forinttal kell többet terveznünk, és 
vár ránk számos nem ismert tényező is. 
Azonban a takarékos működés mellett 
a Magyar Kormány is segítséget nyújt. 
Mindemellett a magas élelmiszerárak 
miatt jelentősen emelkedik a kiadásunk 
a közétkeztetés kapcsán is, hiszen a szü-
lők befizetése mellett jelentős összeg-
gel járul hozzá az önkormányzatunk 
is minden gyermek étkezéséhez” – írta 
Borbély Lénárd. Hozzátette: ahhoz, 
hogy a megemelkedett orvosi bérek 
kapcsán március 1-től továbbra is fent 
tudják tartani a 24 órás felnőtt- és gyer-
mekorvosi ügyeletet a kerületben, to-
vábbi jelentős forrásokat kell biztosíta-
ni. „Az ügyelet kapcsán természetesen 
érkeznek a köszönő szavak mellett jo-
gosnak tűnő – néha kemény hangvételű 
– kritikák is, de a csepelieknek bizton-
ságot jelent a szervezett orvosi ügyelet, 
így kiállunk a fenntartása mellett.”

Széles körű egyeztetések 
zajlottak
Borbély Lénárd polgármester több 
alkalommal összeült a csepeli pártok 
képviselőivel, és egyeztetett a költség-

Kiegyensúlyozott, biztonságos 
és stabil költségvetésről tárgyalnak

Hol vannak a térfigyelő kamerák? 

ÖNKORMÁNYZAT AKTUÁLIS

vetésről a csepeli civil szervezetekkel, 
egyházakkal, sportszervezetekkel, il-
letve egyéb más társszervezetekkel is. 
Utóbbiak közül többen megköszönték 
az önkormányzat segítségét. A Csepe-
li Svábok Szabad Kulturális Egyesüle-
te részéről kiemelték: megalakulásuk 
óta számíthatnak az önkormányzat 
segítségére. Király István, a világhí-
rű Halker-KirályTeam vezetője szin-
tén hangsúlyozta, megalakulásuk óta 
használják azt a tornatermet, ami ott-
honukká vált, és biztos pont a felké-
szüléseik során. 

A pártok képviselői részéről javas-
latok nem érkeztek. A polgármester 
azonban jelezte, ha valakinek van 
bármilyen jobbító szándékú javas-
lata, az a testületi ülést megelőzően 
küldje meg, hogy be tudják építeni a 
tárgyalandó anyagba. „Az idei évben 
is kiemelt figyelmet fogunk fordítani 
a csepeli családokra, a legkisebbektől 
a legtapasztaltabb családtagokig. A 
csepeli támogatások köre – úgy, mint 
az iskolakezdési támogatás, a gyógy-
szertámogatás, lakhatási és a rezsitá-
mogatás is marad. Elkötelezettek va-

gyunk a szociálisan rászoruló, nehéz 
helyzetben lévő csepeliek támogatásá-
nak további biztosításában. Kiemelten 
őrizzük hagyományainkat és csepeli 
identitásunkat. Az intézményeinket, ke-
rületünk természeti kincseit. 2023-ban 
is Csepelért fogunk dolgozni, ezért ösz-
szefogásra hívok mindenkit! Számítunk 
az építő jellegű kritikai észrevételekre, 
a támogató ötletekre és arra, hogy kö-
zösen fogunk vigyázni az otthonunkra.

Nekem továbbra is Csepel az első!” – 
zárta sorait Borbély Lénárd. • TK

Egyeztetés a csepeli civil, sport- és társadalmi szervezetek képviselőivel

A népszámlálás 
első eredményei
Sajtótájékoztató keretében ismer-
tette a 2022. évi népszámlálás elő-
zetes eredményeit a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH). 

Magyarország népessége 2022. októ-
ber 1-jén a népszámlálás előzetes ada-
tai alapján 9 millió 604 ezer fő volt. 
Az ország jelenlegi területén 1980-ban 
éltek a legtöbben, 10 millió 709 ezren, 
a lélekszám azóta folyamatosan csök-

ken. Ennek fő oka a természetes fo-
gyás: az idősödő korösszetétel miatt az 
előző népszámlálás óta 464 ezer fővel 
többen haltak meg, mint ahányan szü-
lettek. Ezt a csökkenést a 131 ezer fős 
‒ többségében a környező országokból 
érkező ‒ bevándorlási többlet mérsé-
kelte. Az ország lakásállománya 4 mil-
lió 593 ezer lakásból áll ‒ írja a ksh.hu.

A népszámlálás során beérkezett kér-
dőívek feldolgozása jelenleg is zajlik, 
a II. negyedévben az előzetes települé-
si adatok, ősztől pedig már a végleges 
eredmények közzététele várható.
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Az eredeti állapot helyreállítására, 
vagyis akár visszabontást is magába 
foglaló munkák elvégzésére kötelezte 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
egy Tárház utcai ingatlan tulajdonosa-
it, mondván, az épület szabálytalanul 
lett megépítve. Folyamatosan küzd a 
csepeli önkormányzat az építési sza-
bályok betartásáért, miközben óriási 
pénzekért megy a trükközés, ha pedig 
rászednek, kevés az esély peres úton 
keresni az igazunkat. 

Úgy tűnik, nemcsak csatát, hanem há-
borút nyert az önkormányzat, amely ha-
tározott fellépéssel és aktívan segítve az 
illetékes építésügyi hatóság munkáját, 
precedensértékű ügyben érte el érde-
mi döntés megszületését. Ez a hasonló 
ingatlanok esetében komoly figyelmez-
tetés lehet a tulajdonosoknak. A csepel.
hu birtokába jutott dokumentum szerint 
ugyanis a Tárház utcai ingatlan tulajdo-
nosainak hat hónapja van az 559 négy-
zetméteres telken álló pince, a meglévő 
földszint és beépített tetőteres, a papírok 
szerint „kivett lakóház, udvar, gazdasá-
gi épület” megnevezésű ingatlanon arra, 
hogy az építési tevékenységet megelőző 
eredeti állapotot helyreállítsa. Erre a 
csepeli önkormányzat kezdeményezése 

után, a fővárosi kormányhivatal köte-
lezte a tulajdonosokat. Hogy mi lesz hat 
hónap múlva, és vajon a tulajdonosok 
hajlandók lesznek-e milliókat költeni 
erre, nem tudni, mindenesetre ‒ infor-
mációink szerint ‒ az elmúlt időszakban 
több ilyen esetre is fény derült. Érintett 
lehet többek között egy Katona József 
utcai ingatlan is. 

Trükkök és következmények
Közben trükköznek máshogy is. Példá-
ul úgy, hogy egyes építési vállalkozók 
a főépítészi konzultáción véleménye-
zett terv szándékos módosítása során 
a szabályosan kialakítható lakásszám, 
általában egy, de legfeljebb két lakás 
helyett négy vagy több lakásos lakó-
épületeket építenek meg, így töreked-
ve – jogellenesen ‒ a profit maxima-
lizálására. Ennek jogkövetkezményeit 
viszont teljes egészében a vevőre há-
rítják. Ezek kisebb-nagyobb átalakí-
tásokkal, vagy az épület építésénél 
végrehajtott módosításokkal történnek 
(például ajtók befalazása, válaszfalak 
áthelyezése) és általában a hatósági 
ellenőrzések, vagy a használatbavételi 
eljárást követően. Ez azt jelenti, hogy 
a kivitelező úgy építi meg az épületet, 
hogy a kialakított lakások egy része  

hivatalosan nem is „létezik”, majd eze-
ket adja el egy vagy több tulajdonos- 
nak. Ez akkor is problémás, ha a vevő is-
meri a szabályokat és azok felett szemet 
hunyva megy bele a vásárlásba, hiszen 
ekkor aktív résztvevője a jogszerűtlen 
cselekménynek, így vele szemben is 
eljárhatnak a hatóságok. Ugyanakkor 
még nagyobb baj, ha a vevő nincs tisz-
tában a helyzettel, erről laikusként nem 
tud, vagy nem is világosítják fel, majd 
csak az esetleges hatósági eljárás, vagy 
ingatlanügyi eljárás után szembesül a 
következményekkel, hogy egy közös 
tulajdonú közös lakásban lett résztulaj-
donos. Az ilyen jellegű, erkölcsileg is 
jogilag egyaránt elítélendő cselekmé-
nyek áldozatai nehezen tudják utólago-
san kárukat érvényesíteni, hiszen, ha 
a kivitelező levonult a területről (vagy 
esetleg felszámolásra került), a kár be-
hajtása szinte lehetetlen.
 
Ha pedig perre megyünk, akkor sem 
lesz könnyű dolgunk. Egy esetleges 
polgári vagy kártérítési perben ugyanis 
nehezedik a bizonyítás, hiszen építé-
si engedély hiányában automatikusan 
az építtető és az ingatlantulajdonosok 
felelnek a jogkövetkezményekért, és 
amióta egyes építkezéseknél építési 
napló sem kötelező, így a szakszerűt-
len építési munka tárgyi bizonyítása is 
problémás lehet. Ha pedig a lakás hiva-
talosan nem létezik, mivel az csak egy 
lakásban kialakított lakrészként hatá-
rozható meg jogi szempontból, úgy az 
értéke is alacsonyabb, így a vételár is 
túlzóan magas lehet ebben az esetben.

Tehát egy ilyen ügyben könnyen ke-
rülhet akár a jóhiszemű tulajdonos is 
olyan helyzetbe, melyben egy rende-
zetlen jogi hátterű ingatlan tulajdono-
sa lesz, és olyan kompromisszumokat 
kell kötnie a szabályosság érdekében, 
melyek betartása hatalmas életvitelbeli 
áldozatot követel, a jogi megpróbáltatá-
sokról nem is beszélve.

Mire figyeljünk? 
Gyulai István, Csepel főépítésze sze-
rint ilyen helyzetekben mindig célszerű 
elkérni a lakásokra vonatkozó engedé-
lyeket és az ÉTDR-be, vagyis az építés-

ügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató 
elektronikus dokumentációs rendszerbe feltöltött 
terveket, és azokon ellenőrzi a lakásszámot. Ha a 
kivitelező nem adja át ezeket, vagy ha az átadott 
terveken szereplő lakásszámban eltérést tapasztal, 
javasolt elállni a vételtől.

Az ilyen ügyekből egyébként számos hasonló akad 
országosan, a csepeli önkormányzat azonban a je-
lenség felbukkanása óta küzd a jogsértésekkel, és 
prevenciós jellegű intézkedéseket is végrehajtott. 
Szakértői egyeztetések után döntöttek arról, hogy 
figyelemfelhívó táblákat helyeznek ki az érintett 
ingatlanok elé, hogy az ottani (vagy majdani) tulaj-
donosok tisztában legyenek a helyzettel. A táblán 
lévő szöveg idézi a helyi építési szabályzat előírá-
sait, mely szerint az adott területen 800 négyzet-
méteres telekméretig egylakásos, felette legfeljebb 
kétlakásos ház építhető. Ha pedig az építésügyi 
hatósági engedélytől eltérően ennél több „lakás” 
kerül kialakításra, azok nem minősülhetnek önálló 
ingatlannak, így a tulajdonosok osztatlan közös tu-
lajdonában maradnak, továbbá a szabálytalanság 
miatt hatósági eljárást indítanak a tulajdonosok el-
len, melynek eredményeként, a tervnek megfelelő, 
hivatalosan engedélyezett állapot helyreállítása is 
elrendelhető. Ezt történt most meg a Tárház utcá-
ban. Információk szerint további ingatlanokat el-
lenőriznek, hogy kiszűrjék a szabálytalanságokat, 
ami – mint látható – akár súlyos következmények-
kel is járhat az érintetteknek. A csepeli önkormány-
zat ugyanakkor reméli, a kormányhivatal jelenlegi 
döntése olyan precedens értékkel bír majd, mely 
visszaszoríthatja a hasonló jogsértéseket. Elen-
gedhetetlen ugyanis, hogy az otthonként szolgáló 
lakás ne csak korszerű, kényelmes, szerethető és 
igényes épület legyen, de szabályos is. • TK

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

2023 lesz a legveszélyesebb év – mondta a miniszterel-
nök-pártelnök a Várkert bazárban elhangzott évértékelő be-
szédében február 18-án, melynek jelszava a béke és a biz-
tonság volt. Az értékelés előtt Orbán Viktor megemlékezett 
a törökországi-szíriai földrengésről, megemlítve és megkö-
szönve a mentésben segédkező magyarok munkáját. 

„Választás, háború, energiaválság, infláció – hosszú órákig kellene 
beszélnem” – kezdett évértékelőjébe a miniszterelnök-pártelnök. 
Ahogy beszédében elmondta: az orosz–ukrán háború akár még 
évekig is eltarthat, a NATO-ban és az EU-ban a magyarokon kívül 
mindenki a háború pártján áll. Úgy fogalmazott, hogy erkölcsileg 
csak az a helyes, ha kimaradunk a háborúból. Európa a háború-
ba sodródás perceit éli, vékony pallón egyensúlyoz, sőt valójában 
már közvetett háborúban áll Oroszországgal – például azért, mert 
fegyvert szállít és kiképezi az egyik harcoló fél katonáit. A gazda-
sági kapcsolatokat fenn kell tartani Oroszországgal, ez a nemzeti 
érdek, és Orbán Viktor ezt javasolja a szövetségeseinek is.

Az inflációról szólva azt mondta, azt olyan, mint a tigris, amely 
ugrál, de „ne tekintsük kivédhetetlen istencsapásának, nem szabad 
tőle megijedni”‒ vélte a miniszterelnök, azt ígérve, hogy év végére 
egy számjegyű lesz a pénzromlás üteme. 

Szót ejtett még arról is egy iskolai ügy kapcsán, hogy a pedofíli-
ára nincs bocsánat, a gyerekeink védelme szent és sérthetetlen, a 
felnőtteknek az a dolguk, hogy megvédjék őket. Ennek kapcsán 
bejelentette, itt kell lennie Európa legszigorúbb gyermekvédelmi 
rendszerének. „A jogszabályok megvannak, a hiányzók pedig meg-
lesznek, de ebben még a legelszántabbakra is szükség lesz.”

Beszédében elhangzott, hogy a kormány bevezeti a kedvezményes 
havi vármegyebérletet (9450 forint) és az országbérletet (18 900 
forint). Végül pedig azt ígérte, Magyarország a béke és biztonság 
szigete marad.

Béke és biztonság

Csepeli ingatlanügyek: bontásra 
szólított fel a kormányhivatal

Orbán Viktor 
miniszterelnök

fotó: M
T

I
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Több tízezer halálos áldozattal járó, 
a Richter-skála szerint 7,8-as erős-
ségű földrengés rázta meg nem ré-
giben Törökországot. A török sajtó 
által csak az évszázad katasztrófája-
ként említett  földrengés következté-
ben rengeteg ember halt meg, sokan 
a romok alá szorultak, ugyanakkor 
az életmentés azonnal elkezdődött. 

A mentésben részt vettek magyarorszá-
gi mentőcsoportok, köztük a Karitász 
csapata is. A 31 főből és hat kutyából 
álló mentőcsapat öt napon keresztül éj-
jel és nappal, váltásokban kutatott az élő 
személyek és áldozatok után és hosszú 
küzdelem árán túlélőt is kimentettek a 
romok alól. A csoportnak Dencsi Krisz-
tián személyében egy csepeli is tagja 
volt. A 46 éves csepeli férfi elmondta: a 
Budapest Mentőszervezet tagjaként, ön-

kéntesként vett részt a munkában. Csa-
pata, a Karitász mentőcsapat 19 tagja a 
földrengés másnapján öt gépjárművel, 
utánfutókkal, 5-6 tonna felszereléssel 
vágott neki a küldetésnek. Az út ösz-
szesen 42 óráig tartott. Másnap reggel 
a csapat maradéka, 12 fő, repülőgéppel 
követte őket, köztük volt Krisztián is. 
A férfi szerint nem volt egyszerű az út; 
nem csak az átszállások, de a különbö-
ző járatkésések is nehezítették a dolgu-
kat. Végül katonai helikopterrel értek a 
helyszínre. Krisztián szerint más men-
tőcsapatokkal együtt, összesen mintegy 
10 ezer fő vett részt a mentésben. Min-
den nap megkapták, merre menjenek. 
A Karitász mentőcsapat az öt nap alatt 
egy 17 éves lányt mentett ki élve, akit 8 
órányi megfeszített munkával hoztak ki 
a törmelékek közül. A 167 fős magyar 
kontingens egyébként összesen 35 em-

bert húzott ki a romok alól élve, mondta 
Dencsi Krisztián. „Mindig is szerettem 
volna segíteni, tűzoltó akartam lenni, hi-
vatásos viszont nem lehettem, így akad-
tam rá a Budapest Mentőszervezetre és 
a Közép-Budai Önkéntes Polgári Véde-
lemre” – felelte, amikor a motivációról 
kérdeztük. Az mondja, kicsit megvisel-
ték a történtek, de sejtették, hogy mi 
fogadja őket, látták ugyanis a televízi-
óban, milyen az, amikor egy Magyar-
ország területével megegyező nagyságú 
térség válik a földrengés áldozatává. A 
körülmények persze nem voltak a leg-
jobbak: éjjel mínuszok, nappal 1-2 Cel-
sius fok. Hálózsák, katonai sátrak jelen-
tették a pihenőhelyet, mellékhelyiség és 
fürdési lehetőség nélkül. Mint mondja, 
nehéz volt látni a sok fájdalmat, a ren-
geteg halottat, miközben a felesége és a 
20 éves lánya várta itthon. 

És hogy újra nekivágna-e egy ilyen út-
nak? Azt mondja, ott segítenek, ahol 
szükséges és bárhova kellene menni, 
már most indulna. „Azon a keddi napon 
sem az volt a kérdés, hogy megyünk-e, 
hanem hogy mikor indulunk” – zárta so-
rait a mentőcsapat csepeli tagja, akinek 
munkáját személyesen Novák Katalin 
köztársasági elnök köszönte meg. • TK

Lapunk nyomdába adása előtt, két hét-
tel a tragikus 7,8-as földrengés után 
újabb erős földrengés rázta meg a tö-
rök-szír határvidéket. A Richter-skála 
szerinti 6,3-as rengés helyi idő szerint 
20 óra 4 perckor történt. Beszámolók 
szerint Antakya városában újabb épü-
letek rongálódtak meg.

AKTUÁLIS

FELHÍVÁS
a Csepeli Sportsziget Programhoz 
való csatlakozásra

Csepel Önkormányzata kiemelt figyelmet szentel a kerületi 
sport és szabadidősport támogatására, hiszen a sport és 
azon keresztül megvalósítható célok, az egészséges élet-
mód, a közösségi összetartásra nevelés, valamint a sza-
badidő hatékony eltöltésének előmozdítása önkormányza-
tunk kiemelt célja.

A fenti célok megvalósítása a csepeli sportegyesületek és 
szervezetek támogatásával, a csepeliek sporttevékenysé-
géhez megfelelő infrastruktúra biztosításával, a sportágak 
képviselőivel való szoros együttműködés alapján jöhet létre. 

A sportoló gyermekek, családok és idősek számának nö-
velése, a mozgás szeretetének elmélyítése, a kerületben 
élők fizikai és mentális életminőségénék javítása érdeké-
ben egy közös programra hívok és várok minden csepeli 
sportegyesületet. Az elődök által elért kiemelkedő ered-
mények és sikerek utat mutatnak számunkra, s egyúttal 
köteleznek is minket arra, hogy együtt dolgozzunk azért, 
hogy minél több csepeli lakosban mélyítsük el a mozgás 
szeretetét, hogy egy életre elköteleződhessenek a sport 
mellett.  

A Csepeli Sportsziget Program célja, hogy az önkormány-
zat égisze alatt olyan régóta vágyott egység kovácsolód-
hasson a helyi sportéletben, melynek köszönhetően a ke-
rületi sport- és szabadidős egyesületekkel közösen, egy 
csapatban dolgozhatunk a csepeli szabadidő- és verseny-
sport felvirágoztatásáért.

Az együttműködés keretében egyfelől közösen mindent 
megteszünk a szabadidő- és versenysport iránti társadal-
mi igény kielégítése, illetve pozitív szemléletű, fitt, egymást 
motiváló közösségek építése, valamint a csepeli sportélet 
fejlesztése érdekében. Továbbá közös célunk pozitív vál-
tozásokat indítani a kerületi lakosok, különös tekintettel a 
csepeli gyermekek egészségi állapota terén és minél szé-
lesebb körben bevonni Csepel lakosságát a kerület sporté-
letébe úgy, hogy az óvodáskorúaktól a szépkorúakig min-
den korosztályt aktivizáljunk a sport és a mozgás, valamint 
a kerületi sportrendezvények, programok által.

Várjuk a sportszervezetek jelentkezését és csatlakozását 
a programhoz, amelynek részleteit személyes egyeztetés 
keretében fogjuk ismertetni. 

Csatlakozási szándékukat a sportsziget@budapest21.hu  
e-mail címen jelezhetik legkésőbb 2023. március 1-jéig. 

Budapest, 2023. február 13.

Borbély Lénárd,
Csepel polgármestere

Megkezdődött a Táncsics Mihály utca újjáépítésének foly-
tatása, második ütemben a Szent István út és a Széchenyi 
István utca közötti útszakaszon újul meg a kerület egyik 
legforgalmasabb útja. Az ivóvízvezeték és az útpálya félpá-
lyás lezárás mellett újul meg, a közlekedési forgalom egyirá-
nyú lesz a Széchenyi István utca felől a Szent István út felé. 
A szakasz felújítása várhatóan 2023. március végéig tart. 
Kérik és köszönik az arra járók türelmét. 

A kerület más részein is épülnek az utak.  Készül a Dabas utca, 
a következő helyszínek a Szigetújfalu, a Bodzás és a Dinnyés 
utca. Az útépítéseket addig folytatja az önkormányzat, míg 
az összes utca meg nem újul a kerületben.

Folytatódnak 
az útépítések

Munka a Dabas utcában

AKTUÁLIS

A mentés éjjel és nappal zajlott, rövid pihenőkkel Dencsi Krisztián Novák Katalin 
köztársasági elnökkel

Csepeli önkéntes a földrengés 
sújtotta Törökországban
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A CYEB Energiakerekedő Kft. és 
Csepel önkormányzata együttmű-
ködésében elkezdődött az ingyenes 
lakossági LED-csereprogram a kerü-
letünkben, amelynek lényege, hogy 
a jogosult kérelmezők térítés-
mentesen juthatnak majd 
hozzá az energiataka-
rékos LED-izzókhoz 
– közölte Pákozdi 
József alpolgár-
mester. 

Borbély Lénárd 
polgármester 
már február ele-
jén kiosztott száz 
rászoruló csepeli 
családnak ilyen iz-
zókat, megemlítve, 
hogy a budapesti kerü-
letek közül Csepel az első, 
amely csatlakozott a LED-csereprog-
ramhoz. A programban kizárólag azok 
a csepeli lakosok juthatnak majd ingyen 
a LED-izzókhoz, akik az interneten re-
gisztrálnak a program honlapján, és el-
végzik a szükséges adatszolgáltatást. A 
lakók a ledcsere.hu oldalon a „Jelent-
kezés”-re kattintva néhány perc alatt 
regisztrálhatják magukat. Fontos tud-
nivaló, hogy az igénylő minden szük-
séges adatot megadjon, illetve vala-

mennyi kért dokumentumot feltöltsön 
a rendszerbe. A honlap egy ötlépéses 
folyamaton viszi végig a kérelmezőt, 
lépésenként mutatva, hogy milyen 
adatot, dokumentumot kér. Lényeges: 
a regisztráció utolsó oldalán átvé-

teli helyként Csepelt jelöl-
je be! A regisztrációs 

időszak március 15-
éig tart, utána nem 

lesz mód további 
lakossági igényt 

benyújtani. Ezt követően 30 nap áll a 
CYEB rendelkezésére, hogy a feltöl-
tött adatok hitelességét ellenőrizze. 
Áprilisban indul a csepeli LED-izzók 
beszerzése, amelyeket az önkormány-
zat várhatóan június elején kap kéz-
hez. A jogosult lakóknak ezután kezdik 
el ütemezetten kiosztani az igényelt 
LED-izzókat. A rendszer minden hi-
telesített regisztráltnak időben meg-
küldi majd az átvétel pontos idejét. 
A csepeli átvétel helyszíne a Kossuth 
Lajos utca 117/A alatti épületben lesz.

Hasznos tudnivalók 
A szerződés lapján a villanyszám-
lán szereplő felhasználó adatait kérik 

megadni, mert vele szerződnek. A vil-
lanyszámlán lévő fogyasztás alapján a 
LEDCSERE alkalmazás meghatározza 
a megtakarítás maximális mennyiségét. 

A villanyszámlához tartozó fogyasz-
tási hely az az ingatlan, amire a re-
gisztráció során igényelt kérelem vo-
natkozik. A LEDCSERE alkalmazás 
egy fogyasztási helyhez egy regiszt-
rációt enged meg. Sikeres regisztráció 
után a LEDCSERE alkalmazás értesí-
tést küld a regisztrációról a megadott 
e-mail címre. Kérik, hogy az e-mail-
ben szereplő linkre kattintva erősítsék 
meg a regisztrációt.  

AKTUÁLIS

Ingyenes LED-csereprogram:
elkezdődött a regisztráció

A programban azok a csepeli lakosok 
juthatnak majd ingyen a LED-izzókhoz, 
akik az interneten regisztrálnak 
a program honlapján: ledcsere.hu

Május közepéig 
nem jár a komp
A BKV Zrt. kikötő és komp üzemfejlesz-
tési szakterület tájékoztatása alapján május 
15-e, hétfőig – a csörlőmű felújítása miatt 
– üzemszünet lesz a D14-es viszonylaton, 
vagyis nem közlekedik a komp Csepel és 
Soroksár között. A komp karbantartása ide-
jén Csepel és Dél-Pest között a 148-as au-
tóbusszal utazhatnak. A kerékpárral és sze-
mélygépkocsival közlekedők a Gubacsi híd, 
vagy az M0-s híd felé kerülhetnek.

fotó: Tóth B
eáta

Február 11-én elkezdődött a lomta-
lanítás Csepelen, amelyet a Fővárosi 
Közterület-fenntartó Zrt. munkásai 
szakaszosan végeznek február 24-éig. 
Ez alatt az idő alatt a csepeli közterü-
let-felügyelet, a csepeli rendőrség és 
polgárőrség munkatársai összehan-
golt járőrözési tevékenységet folytat-
nak a kerületben a rendőrség irányí-
tásával – közölte Papp Antal, a csepeli 
közterület-felügyelet vezetője.  

A közterület-felügyelet járőrei szolgá-
latellátásuk megkezdése előtt a kerületi 
rendőrkapitányság szolgálatirányító-
jánál bejelentkeznek, ahol a rendőrség 
szolgálatirányítója meghatározza az az-
napi feladatokat. Az éjszakai szolgálat 
kétfős járőréhez a közterület-felügye-
let mindenkori ügyeletese csatlakozik 
20 és 24 óra között, hogy hatékonyab-
ban tudjanak fellépni a csepeli lakosok 
nyugalmát megzavaró, hangoskodó, a 
lomtalanítási szemetet szétszóró lomi-
sokkal szemben. A szigetszentmiklósi 
közterület-felügyelettel is megállapod-
tak, hogy a lomtalanítás időszaka alatt 
fokozzák a járőrtevékenységüket a kerü-
let és Szigetszentmiklós közös határán, a 
szigetszentmiklósi oldalon. A Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság 
mindennap segíti a munkát kétfős járőr-
rel, akik a közterület-felügyelőkkel kö-
zösen látják el a szolgálatukat. 

Lakók bejelentése alapján is
A lomtalanítás első öt napján büntető-
feljelentést tettek egy kft.-vel szemben, 
mert már a lomok elszállítása után he-
lyezte ki hulladékait, ráadásul veszélyes 
anyagokat is. Két alkalommal szabtak 
ki közigazgatási bírságot, tizenötször 
távolléti közigazgatási bírsá-
got, tízszer figyelmez-
tettek és százhetven-
öt esetben történt 
egyéb intézkedés a 
járőrök ellenőrzé-
se során.

A lomtalanítás 
első és második 
üteme Háros vá-
rosrészt és Csil-
lagtelepet érintette. 
Háros városrészben a 
járőrözési tevékenység 
fokozását már a lomtalaní-
tási időszak előtt megkezdték, napon-
ta többször visszatérő ellenőrzéseket 
hajtottak végre. Február 13-án a lakók 
bejelentésére este fél nyolckor járőrt 
vezényeltek a Nap utca és a Zöldfa 
utca sarkára, mivel a lomisok garázda 
viselkedésükkel zavarták a helyieket. 
Február 14-én 17 órától másnap regge-
lig folyamatos posztos szolgálatot lát-
tak el a járőrök a Krizantém utcában, 
hogy megakadályozzák a nem csepeli 

lakcímmel rendelkezőket a hulladékuk 
elhelyezésében. Február 15-én a járőrök 
szintén posztos szolgálatot teljesítettek 
a Szent István út 251. számmal szembe-
ni nagy parkolónál is, hogy meggátolják 
a veszélyes hulladékok (autógumik, fes-
tékes vödrök) kihelyezését. Bejelentés 
alapján intézkedtek a Cseresznyefa utca 
6. szám előtt, ahová veszélyes hulla-
dékot raktak le, aminek az lett a vége, 

hogy büntetőeljárást kezde-
ményeztek a kerületi 

rendőrkapitányságon. 
Szintén ezen a napon 

járőrt vezényeltek 
az Árpád utca 10. 
szám alá, mivel 
ott elkezdték ki-
pakolni a lomo-
kat, noha erre 21-
én lehetett volna 

lehetőség. A lomo-
kat kipakoló személy 

visszarámolta a hulla-
dékait a közterületről. 

A lomtalanítási időszak alatt a köz-
terület-felügyelet ügyeletére harminc 
olyan lakossági bejelentés is érkezett, 
amelyek nincsenek összefüggésben a 
lomtalanítással, például panaszolták a 
zöldterületen vagy járdán való parko-
lást, hajléktalanokkal kapcsolatos prob-
lémákat, roncsautók jelenlétét közterü-
leten. Ezek kivizsgálását a kapacitások 
függvényében, fontossági sorrendben 
végezték el. • cs. a.

AKTUÁLIS

Felméréseket végez 
a Központi Statisztikai Hivatal
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Csepelen a hivatal el-
nöke által 2023-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgálta-
táson alapuló lakossági adatfelvételeket végez február 15-e 
és április 30-a között a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a 
következők: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvéte-
lei – havi rendszerességű; 1942 Lakossági utazási szokásai 
– 2023. április, július, október, 2024. január hónapokban, ne-
gyedéves gyakoriságú; 2003 Felmérés a Háztartások Infor-
mációs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról 

– 2023. április–június; 2154 Európai Jövedelmi és Életkörül-
mény Adatfelvétel – 2023. február–április; 2229 Felnőttkép-
zési felvétel – 2023. január–március; 2546 Életkörülmény 
Adatfelvétel – havi rendszerességű.

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal meg-
bízásából a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. (Statek 
Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. Az 
adatszolgáltatóknak lehetőségük van telefonon keresztüli 
válaszadásra, valamint azon adatgyűjtések esetében, ahol 
lehetőség van rá, kérik a válaszadókat, hogy a kérdőívek we-
ben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

További részletek: ksh.hu/eletmod, 
ksh.hu/emef és a csepel.hu oldalon: 

Még tart a lomtalanítás
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A nemzetközi METRANS Csoport 
csepeli konténertermináljának 2017-
es megnyitásával a konténeres vas-
úti áruszállítás új formáját honosítot-
ta meg hazánkban. A beruházás több 
területen is előrelépést hozott a ke-
rületben élők számára, és segítségé-
vel Csepel ismét felkerült a világgaz-
daság térképére. Nem véletlen, hogy 
az elmúlt öt év csepeli példája köve-
tendő mintaként szolgál más városok 
számára is, így hamarosan a csepeli-
hez hasonló, új METRANS-terminálok 
nyílhatnak Magyarország több pont-
ján. Kiss Pétert, a METRANS Csoport 
elnök-vezérigazgatóját kérdeztük a 
tervekről és tapasztalatokról. 

 A METRANS Európa sok országá-
ban jelen van, kiterjedt vasúti jármű-
parkkal és konténerterminálok egész 
hálózatával rendelkezik, minek köszön-
hető a növekedés?
 A vasút a jövő áruszállítási formája, 
amit a vállalatok egyre inkább kezdenek 
felismerni. Megrendelőinknek, akik ál-
talában nagy cégek, sokkal gazdaságo-
sabb a konténereiket vasúton mozgatni, 
mint ha közúton tennék ugyanezt. Ami 
pedig legalább ennyire fontos, hogy a 
vasút az egyik legkörnyezetkímélőbb 
szállítási mód. Célkitűzésünk, hogy az 
általunk végzett konténerszállítások 
széndioxid-kibocsátását nullára csök-
kentsük, ezzel segítsük a föld klímáját 
és élővilágát megvédeni. 

 Mégis vannak olyanok, aki pont a 
kamionforgalmat vetik az önök sze-
mére.
 Természetesen egy konténertermi-
nállal és a fejlődéssel, amit ez a kerület-
nek jelent, a teherforgalom is együtt jár. 
A sínek a terminálon véget érnek, onnan 
külső fuvarozócégek kamionjai viszik 
tovább a konténereket megbízóik telep-
helyére. Fontos tudni azonban, hogy a 
METRANS-hoz a csepeli vasúti és ka-
mionforgalomnak csak egy része kötő-

dik. A kerület más részeibe is érkeznek 
vonatok és kamionok rendszeresen, 
amelyek tőlünk teljesen függetlenek. 
Mi pont azért építettük a terminálunkat 
az M0-s gyorsforgalmi úthoz közel eső 
Salak utcába, hogy a hozzánk érkező 
kamionok a lehető legrövidebb idő alatt 
elhagyják a kerületet, és ne terheljék 
Csepel belvárosát. 

 Közben bejelentették a METRANS 
következő terminálberuházását Nyu-
gat-Magyarországon, és a hírek szerint 
további hazai fejlesztésekben is gondol-
kodnak. Mit lehet ezekről tudni? 
 A METRANS elkötelezett Magyar-
ország jövője mellett, szeretnénk az 
ország nemzetközi pozícióját tovább 
erősíteni. A csepeli minta alapján, má-
sodik hazai konténerterminálunkat Za-
laegerszegen építjük fel, amely Európa 
egyik legmodernebb intermodális kon-
ténerterminálja lesz. Emellett további 
beruházásokat is tervezünk Magyaror-
szágon a következő években. Biztosak 
vagyunk benne, hogy a vasút jelenti a 
megbízható és tiszta jövőt az áruszál-
lításban, ami tökéletes alternatíva lehet 
a közúti fuvarozás kiváltására a hosz-
szabb útvonalakon. 

 Egy ilyen beruházás a lakosság tá-
mogatása nélkül nem lenne lehetséges. 
Mitől lett Zalaegerszegen, és ezek sze-
rint más városokban is, ennyire népsze-
rű a csepeli METRANS-modell?

 A METRANS több mint harminc éve 
stabilan működő, német hátterű nemzet-
közi vállalat. A vasúti iparág, amiben 
dolgozunk, további masszív növekedés 
előtt áll. A visszajelzések, amelyeket ka-
punk, arról szólnak, hogy a METRANS 
megbízható, felelős partner minden te-
lepülés és az ott élők számára egyaránt. 
Ez így van Csepelen és máshol is. Bárhol 
Európában, ahol a csepelihez hasonló, 
jelentős konténerterminált építünk, ott 
sok új, hosszú távú munkahely jön létre, 
lendületet kap a gazdaság, és a helyi kö-
zösség is jelentős adóbevételhez jut, ami-
ből a kerületet, a várost fejleszteni lehet. 

 A más városokban történő új termi-
nálépítések mellett Csepelre is marad 
idejük?
 A Salak utcai terminálon az elmúlt 
években számos fejlesztést hajtottunk 
végre, növeltük a létszámot, és 2023-ra 
is megvannak a terveink. Csepel szá-
munkra mindig az egyik legfontosabb 
helyszín marad. Itt nyitottuk meg első 
magyarországi terminálunkat, itt értük 
el azt a fejlődést, ami mára más váro-
soknak is mintaként szolgál. Ezt csak a 
Csepelen élők nyitottságával és támo-
gatásával, a nálunk dolgozó csepeliek 
szorgalmával és szakértelmével, a cse-
peli önkormányzat korrekt és tisztes-
séges hozzáállásával tudtuk elérni. A 
METRANS sikere a csepeliek sikere, 
amire nagyon büszkék vagyunk és ez-
úton is szívből köszönjük! • P

A METRANS-modell: más hazai 
városok is a csepeli mintát követik

AKTUÁLIS

„A csepelieket is súlyosan érinti az árak 
emelkedése, mi pedig ebben a nehéz 
helyzetben is segítünk azoknak, akiknek 
igazán szükségük van rá. Ennek érde-
kében szociális támogatások kiterjedt 
körét biztosítjuk az embereknek, ahol 
pedig szükségét láttuk, emeltünk a tá-
mogatásokon. 

A tavaly decemberi testületi ülésen pél-
dául háromszorosára növeltük a lakha-
tási támogatást, itt nemcsak az ellátás 
havi összege emelkedett, hanem a jöve-
delemhatár is, így bővülhet a támoga-
tottak köre. Ezzel kapcsolatban gyűjtjük 
a tapasztalatokat, de annyit elárulhatok, 
hogy tervezzük bővíteni a támogatások 
körét, hogy minél több embernek tud-
junk segíteni. Ugyanakkor meg kell em-
líteni, hogy van lakhatási, fűtési, ener-
getikai és nyílászáró-támogatásunk, és 
segíteni tudunk a rászoruló gyermekes 
családoknak is, ha szükséges” – írta 
közösségi oldalán Borbély Lénárd pol-
gármester. 

Milyen önkormányzati támogatások vehetők igénybe?
AKTUÁLIS

Boldog születésnapot!
Kilencvenedik születésnapjuk alkalmából kö-
szöntötte Ábel Attila alpolgármester Godó Jó-
zsefnét és Dömötör Gyulát. Az ünnepeltek 
személyre szabott ajándékcsomagokat kaptak. 
Borbála néni nyugdíjba vonulásáig óvónő volt 
Csepelen, Gyula bácsi a Papírgyárban dolgozott. 
A kerületben immár több éve köszöntik szüle-
tésnapjuk alkalmából a szép kort megélt lakókat, 
akik betöltötték a kilencvenedik életévüket.  Ez-
után pedig ötévente értesítőt kapnak, melyben 
igényelhetik a személyes felköszöntést.

Újra lehet önkéntes katonai 
szolgálatra jelentkezni 
Két kiképzési ciklus és mintegy ezer résztvevő – ez az Önkén-
tes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) program elmúlt kétévi mérlege. 
Elsősorban a 18–25 év közötti, továbbtanulást tervező fiata-
lok, de akár 65 éves korig minden magyar állampolgár jelent-
kezését várják, aki motiváltnak érzi magát és érdekli, milyen 
a katonák élete. 

A kiképzések tervezetten március 13-án indulnak az ország 
valamennyi pontján, a Magyar Honvédség területvédelmi ez-
redeinél. 

A katonai toborzók február végéig várják a jelentkezést 
a megyeszékhelyek toborzó ügyfélszolgálati irodáiban, a 
Magyar Honvédség Központi Online Toborzó 
Irodájában, az onlinetoborzo@mil.hu címen, 
vagy a www. iranyasereg.hu karrieroldalon. 
További részletek: csepel.hu

Segítség csepelieknek
Csepeli akadálymentesítési támo-
gatás ● Csepeli ápolási támogatás ● 
Csepeli átmeneti és krízistámogatás 
● Csepeli fűtési támogatás ● Gyó-
gyászati segédeszköz támogatás ● 

Csepeli gyógyszertámogatás ● Cse-
peli nevelési támogatás ● Rendkí-
vüli gyermekvédelmi támogatás ● 
Csepeli temetési támogatás, Csepe-
li támogatás nyílászáró cseréjére ● 
Gyermekétkeztetés térítési díjának 
kedvezménye ● Hátralékkezelési tá-
mogatás ● Csepeli lakbértámogatás 
● Csepeli lakhatási támogatás

A kérelmek személyesen a hivatal 
ügyfélszolgálatán, meghatalmazott 
útján, postai úton, vagy ügyfél-
kapun keresztül is benyújthatóak. 
Hivatalunk postacíme: Budapest 
Főváros XXI. Kerület Csepeli Pol-
gármesteri Hivatal 1211 Budapest 
XXI., Szent Imre tér 10.

A támogatásokkal kapcsola-
tos minden részlet megtalál-
ható az önkormányzat hon-
lapján: csepel.hu, illetve itt:

Godó Józsefné Dömötör Gyula
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Hűség, kaland, szerelem, misztika, 
szépség, remek történet, zene, tánc, 
próza, mindez megtalálható abban az 
izgalmas, egész estés magyar musi-
calben, mely hamarosan Csepelen, a 
Munkásotthonban is bemutatkozik.

A Vadak Ura musical egy remekbe 
szabott alkotás, ami gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt ajánlott.  A lát-
ványos jelmezek, a sodró történet min-
den korosztályt magával ragad, a vizu-
ális élményről egy 90 négyzetméteres 
LED-fal gondoskodik. A zeneszerző 
Sebestyén Áron, aki Csepelhez is kö-
tődik, hisz itt végzett az Egressy Béni 
Zeneművészeti Szakközépiskolában. 
„Amikor elkezdtem a klasszikus zenéből 
kitekintgetni és a könnyűzene világa felé 
nyitni, az Egressy iskola sokat segített 
ebben. Komolyan vették a jazzképzést, 
engem pedig nagyon érdekelt a zongo-
ra és a hangszerelés is, így el tudtam 
indulni ezen az úton. Olyan szintre ju-
tottam, hogy utána főiskolára is felvet-
tek. Szép éveket töltöttem el Csepelen 
‒ meséli Sebestyén Áron. – A Vadak 
Ura a második muscial, melyben zene-
szerzőként közreműködtem. A Tesla volt 
az első, amit ezzel a csapattal közösen 
létrehoztunk. Ott már kipróbálhattam 
azokat a munkafolyamatokat, amiket 
a Vadak Uránál már rutinszerűen elő 
tudtam hívni, alkalmazni. Mindig izgal-
mas, amikor egy sokszínű, szerteágazó 

produkcióba kell zenét írni, folyamato-
san kapcsolatban kell lennünk a többi 
művésszel, a koreográfustól a szöveg-
íróig. A végén egy komplex alkotás szü-
letik, ami koncentrált munkát igényel. 
Nem lehet csupán egy dalt írni, azt a 
jelenethez, a szereplőhöz kell igazítani, 
abba a fizikális térben, ahol játszódik, 
az adott érzelmekkel megtöltve. Ebből 

a szempontból ez egy összetett feladat, 
ezért is szeretem ennyire ezt a műfajt” 
‒ hangsúlyozza a zeneszerző. „Ebben 
a musicalben az állatok karakterével 
kellett dolgozni. Próbáltam jelképpáro-
kat alkotni a zenében, kitalálni, melyik 
zenei stílus lehet jellemző egy-egy állat-
ra, egy-egy törzsre, kifejeznek-e moz-
gásukkal valamilyen ritmust, vagy akár 
a jellemükkel zeneileg játszani. Mind-
egyiknél próbáltam megfogni az alap-
karaktert és ahhoz igazítani a zenét. 
Hat hónap volt e nagyszabású musical 
színpadra állítása. A munkának van egy 
olyan szakasza, amikor a számítógép 
mellett ülök. Miután elkészülnek a da-
lok, a színházban folytatódik a munka. 
A rendezővel folyamatosan egyeztetünk, 
ez másfél hónapos folyamatos üzengetés 
és persze kompromisszum. Ha valami 
nem működik jól, arra is kell valamilyen 
újabb alternatíva, ilyen szempontból ru-
galmasnak kell lenni.” 

Ahogy Sebestyén Áron fogalmaz, 
a legnagyobb büszkeség a musical-
lel kapcsolatban, hogy két és fél éves 
kisfia is imádja. „Az elmúlt egy évben 
hétszer látta a darabot a színházban. 
Mindennap táncol rá, mindennap meg 
kell hallgatni azt a két-három dalt, amit 
nagyon szeret. A Vadak Ura a legkisebb 
korosztályt is magával ragadja. Nekem 
ez azt bizonyítja, hogy a dalok szerethe-
tők és célt értek.” • Potondi Eszter

Új kötelező tárgyat vezethetnek be az 
általános iskolákban a közlekedés-
biztonság érdekében.

Az ORFK Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság és az Oktatási Hivatal terve 
szerint az új tantárgy arra készítené fel a 
gyerekeket, hogy ismerjék a biztonságos 
gyalogos- és kerékpáros-közlekedéshez 
szükséges szabályokat. Ehhez a bpiauto- 
sok.hu szerint a Belügyminisztérium 
szakmai programot, kerettantervet és 
módszertani anyagokat is készíteni 

fog, az új tantárgyat pedig akár már a 
2023/2024-es tanévben bevezethetik.

Ennek eredményei ugyanakkor Berzai 
Zsolt rendőr alezredes szerint leghama-
rabb öt-tíz éven belül válnak majd lát-
hatóvá. „Öt-tíz év kell legalább ahhoz, 
hogy érződjön a közlekedésbiztonságon 
a maiaknál felkészültebb, biztonságtu-
datosabban közlekedő korosztályok je-
lenléte a közlekedésben” – mondta. Az 
alezredes szerint a tárgyból vizsgát is 
kell majd tenniük a diákoknak, aminek 

az esetleges sikertelensége a tanulmá-
nyi előmenetelt nem befolyásolja majd, 
de a jogosítvány későbbi megszerzését 
akadályozhatja. • Forrás: Index

KULTÚRA

Állatkarakterek zenével elmesélve

Új tantárgyat vezethetnek be az iskolákban

Sebestyén Áron

PROGRAM

E G R E S SY  •  M Ü L L E R  •  S E B E S T Y É N  •  PATA K I

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

LEGYEN ÖN IS AZ ÉLMÉNY RÉSZESE!

JEGY.HU           CSEPEL.HU       TBGPROD.HU
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Idén már 11. alkalommal rendezték 
meg a csepeli disznótort, mely hosz-
szú évek óta hagyomány a kerület-
ben. A programnak idén a Csepeli 
Napközis Tábor adott otthont, ahol 
kulináris élmények, színes előadá-
sok, népi játszóház várta a látogató-
kat. A kolbásztöltő versenyen kilenc 
csapat mérhette össze tudását. A 
program idején civilek demonstrál-
tak a tábor bejáratánál a húsevés el-
len tiltakozva.

A disznóvágás a vidéki élet fontos tra-
díciói közé tartozik, igazi közösségi él-
mény, mely a hideg idő ellenére renge-
teg látogatót vonzott. Sokan kóstolták 
meg a frissen készült ételeket, a hagy-
más vérnek, a hurkának, a kolbásznak 
nagy keletje volt. A kézműves kiállítók 
standjainál is sokan megfordultak a 
nap folyamán. A rendezvényen a legki-
sebbekre is gondoltak: népi játszóház, 
nagyméretű fajátékok, állatsimogató 
várta a gyerekeket. A bátrabbak kipró-
bálhatták a rodeómalacot és a kecske-
lökdösőt is.

Kolbásztöltés: 
a mesterszakács tanácsai
A nap legizgalmasabb része a kolbász-
töltő verseny volt, melyen kilenc csapat 
indult. A tradicionális mellett új ízekkel 
is kísérleteztek. Ahogy Pálszabó Mihály 
mesterszakács fogalmazott, a zsűrinek 
nem volt könnyű dolga, hisz sok finom 
kolbászt került az asztalra. Kiemelte, 
a bográcsozáshoz, grillezéshez képest 
ritkábban készítünk kolbászt, ez nincs 
benne a mindennapi rutinunkban, így 
bizonyos hibák is gyakrabban előfor-
dulnak. A tradicionális disznóvágásnál 
a szúrást követi a disznó feldolgozása, 
és nem mindegy, hogy hideg vagy meleg 
hússal dolgozunk. Ahhoz, hogy egy hi-
deg húsnál jóízű ételt kapjunk, a fűsze-
rezésnek intenzívebbnek kell lennie. A 
hagyományos kolbászokon kívül bajor 
jellegű és különlegesebb, zöldfűszeres 
kolbászt is tálaltak. Amennyiben más 
ízvilágot szeretnénk kapni, úgy érde-
mesebb a friss fűszernövényekhez nyúl-
ni, például snidlinghez, citromfűhöz, a 
mentához, kakukkfűhöz, lime reszelt 
héjához. Volt, aki fenyőmaggal készí-
tette a kolbászt, ilyenkor szerencsés egy 
kicsit megpirítani a fenyőmagot. Ugyan-
akkor lényeges a húsok megválasztása 
is, a szárazabb sertéscomb, a karaj mel-
lé a hátszalonna ajánlott – tette hozzá 
a mesterszakács. „A hagyományos ma-
gyar ízeket kerestük, ezek mellett tettük 
le a voksunkat ‒ mondta el lapunknak 
Morovik Attila alpolgármester, a zsűri 
tagja. – A mai napig rendszeresen készí-

Csepeli disznótor: 
hagyományok, ízek, 
családi programok

Fotók

Kisfilm
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tek kolbászt, nagyon kedvelem ezt a te-
vékenységet, most is van a füstölőmben 
negyven kilogramm. A családnak, bará-
toknak is szívesen ajándékozok a saját 
készítésű kolbászokból”.

A dobogós csapatok
Az idei kolbásztöltő versenyt a Kolbi-
nék csapata nyerte, második helyezést 
értek el a Csepeli Fúvósok, harmadi-
kok lettek a Kertvárosi Kolbarátok, de 
számtalan különdíjat is kiosztott a zsűri.

A nyertes csapat tagjai: Sereghy Vi-
rág, Diósi Anna, Gyurina Éva, Bordás 
Ilona és Szmuk Andrea lapunknak el-
mondták, hogy nagyon örülnek, nem 
gondolták, hogy ilyen jól zárul a mai 
nap. „Nem gyakoroltunk előre, az esély-

telenek nyugalmával indultunk. Kétféle 
kolbászt készítettünk. Nagyjából meg-
beszéltük, mennyi fűszer kerüljön a kol-
bászokba, milyen arányban. Hárman 
gyúrtuk össze a hozzávalókat, hogy jól 
összeérjenek az ízek, kétszer daráltuk le 
a húst. Úgy jöttünk el, hogy jól érezzük 
magunkat, bulizunk egyet. Nagyon örü-
lünk az eredménynek, Ancsa barátnőnk-
nek pedig külön köszönet, hisz neki már 
volt gyakorlata a kolbásztöltésben.”

Busók, színpadi programok
A gasztronómiai élmények mellett 
a zene és a tánc sem hiányozhatott a 
programok sorából. Fellépett a Csepeli 
Német Nemzetiségi Táncegyüttes és a 
3+2 zenekar is, de volt interaktív gyer-
mekjáték és jegesmedve-táncoltatás is.  

A sokszínű szórakoztató programoknak 
köszönhetően a rendezvény jó hangulat-
ban telt. A sétáló zenészek, a gólyalába-
sok és a busó alakoskodók még hangu-
latosabbá tették a rendezvényt, melyet 
látványos tűzzsonglőr-produkció zárt. 
A programot ezúttal is a Csepeli Vá-
roskép Kft. szervezte az önkormányzat 
támogatásával. • Potondi Eszter

HAGYOMÁNY

Kóstolás, játék, 
kikapcsolódás 
Igaz Hajnalka és Szoboszlai 
Dávid: „Nagyon jól érezzük ma-
gunkat, a gyerekek miatt jöttünk, 
de a sok játék minket is kikap-
csol. Jó nézelődni a forgatagban, 
szívesen kóstoltuk meg a kézműves 
sajtokat is. Szeretjük a kerületi 
programokat, szívesen jövünk 
el ezekre, augusztus 20-án 
a Daru-dombon is kint voltunk.”

Sinkó Ferenc és Sinkó Ferencné: 
„Első alkalommal vagyunk itt, 
nemrég költöztünk a kerületbe, 
korábban Diósdon éltünk. 
Az újságban olvastunk a prog-
ramról, és keressük a korunknak 
megfelelő kikapcsolódási lehetősé-
geket. Most fedezzük fel a környé-
ket. Szeretünk kirándulni, aktív 
életet élni. Pozitív a benyomásunk 
a programról, jó, hogy ilyen 
sok szabadidős lehetőség van 
a gyerekeknek, a családoknak.”

A kolbásztöltő verseny idei győztese a Kolbinék csapata lett
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A legősibb kézműves-mester-
ségek egyikére, a varrás for-
télyaira tanítja az érdeklődő-
ket Flaskay Noémi ruhaipari 
mérnök, szabás-varrás okta-
tó a Csepeli Varróiskolában, 
amelyet 2019-ben alapított. 
A kreatív tevékenység iránt 
az érdeklődés azóta is folya-
matos, hisz az egyedi, saját 
kezűleg készített ruhák egy-
re inkább teret hódítanak. 
A műhelymunkát jelenleg 
a Szabó Magda Közösségi 
Térben tartják kis csoportos 
foglalkozásban. A kezdőtől a 
haladó szintig folyik a varrá-
soktatás összesen hat fővel.

Családi örökség
„Szakszerű technikákkal dol-
gozunk, itt most saját anyagot 
hozott mindenki. Mindenkinek 
biztosítok varrógépet, de az 
sem akadály, ha valaki a saját 
gépével szeretne dolgozni. Ru-
haipari mérnökként végeztem, 
gyermekkorom óta varrok. 
Családi örökségem ez, nagy-
mamám is varrt, édesanyám 
ruhaipari technikus. Hatéve-
sen babaruhákat öltögettem 
kézzel, nyolcévesen pedig oda-
ülhettem nagymamám lábbal 
hajtható Pfaff gépéhez. A sza-
bás-varrás trükkjeit először 
anyukám mutatta meg” – me-
séli. Többféle területen és he-

lyen dolgozott, majd néhány 
éve megfogalmazódott ben-
ne, jó lenne hivatásszerűen 
foglalkozni a varrással. „Nem 
a termékgyártás vonzott, ha-
nem a technikai tudásom 
továbbadására helyeztem a 
hangsúlyt. Négy éve alapítot-
tam a varróiskolát itt helyben, 
hobbivarrónőknek. Huszonkét 
éve élek Csepelen, ide kötő-
döm, szeretek itt dolgozni.” 
Noémi saját tervei alapján 
szabásmintákat is készít. Ma-
gyarországon ő az egyetlen, 
aki jelenleg digitális női ruha 
szabásmintát készít hobbi-
varróknak. Egy weboldalt is 
létrehozott a hobbivarrónők-
nek, amelyet nagymamájáról 
nevezett el (idastyle.hu).

A kézügyesség 
nem feltétel
„Sokan azt gondolják, hogy a 
varrás idejétmúlt dolog, mivel 
felnőtt egy olyan generáció, 
amely nem látott otthon sen-
kit varrni, legfeljebb a nagy-
mamát. Most viszont a fiata-
lok egyre inkább érdeklődnek 
e hobbi iránt. A kezdő varró-
csoportunkban például a 18 
évestől kezdve 65 évesig min-
den korosztály jelen van. A 
kézügyesség nem feltétel, mi-
vel a varrógép végzi a munka 
nagy részét. Egyedi táskákat, 

szoknyákat, ruhákat készí-
tünk, akár a környezettuda-
tosság szempontjait is figye-
lembe véve. Főleg a fiatalokat 
motiválja ez, akik tizenévesen 
azért akarnak megtanulni 
varrni, hogy tudjanak ruhá-
kat átalakítani, újrahasznosí-
tani. Érdekli őket a mosható 
uzsonnástasak, újraszalvéta 
készítése, vagy a nejlonzacs-
kó kiváltására használatos 
vászontáska. A kisgyermekes 
édesanyák már a gyermekük-
nek alkotnak, például gyerek-
szoba-dekorációt varrnak. A 
középkorú nők a kikapcso-
lódási lehetőséget keresik. 
Azt tapasztalom, hogy sokan 
nem szabványos testalkattal 
rendelkezünk, és akár ezért is 
akarunk megtanulni varrni.” 
Különleges témájú worksho-
pokra is sor kerül néha, mint 
például a szabad gépi tűzés 
oktatása. Ez egy speciális 

díszítő technika varrógéppel, 
ami különösen a foltvarró-
kat érdekli. A foglalkozást 
idén tavasszal Noémi több 
alkalommal is megtartja, 
alkalmazkodva az érdeklő-
déshez. Az egész városból, 
sőt Debrecenből, Pécsről és 
Szegedről is jelentkeztek a 
résztvevők, akik ideutaznak 
Csepelre.

Horváth Szerén bakancs-
listás álmát váltotta valóra, 
amikor hozzáfogott a var-
rástanulásnak. „Az alkatom 
miatt legtöbbször át kell ala-
kítanom a készen vásárolt 
ruhákat. Tavaly télen kezd-
tem el az első tanfolyamot, 
ahol megismerkedtem gép- és 
anyaghasználattal, megtanul-
tam befűzni a cérnát. Azóta 
már több mindent varrtam, 
meg is dicsért érte a csalá-
dom.” • Antal Zsuzsa

Varróiskola Csepelen

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.

fotó: Tóth Beáta

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

Készületi idő
Az egyik nyolcadikos hittankönyv ünne-
pekről szóló fejezete a Fény-forrás címet 
viseli. A lecke kezdőképe egy sor izzó, 
melyek közül csak az egyik ég. Még 
gyermekként hallottam azt a történetet, 
hogy az ünnepek olyanok az életünk-
ben, mint a hosszú úton a fogadók, ahol 
a vándor megpihenhet, felüdülhet mind 
testileg, mind lelkileg, barátokkal talál-
kozhat, új ismeretségeket köthet. Éle-
tünk vándorútján legtöbbünk számára a 
fenti villanykörtés kép által jelképezett 
szürke hétköznapok vannak többségben, 
és az ünnepek fénye kiviláglik közülük. 
Jó ünnepelni, együtt lenni a többiekkel! 
Új erő, lelkesedés forrásai ezek az al-
kalmak, melyekre komolyan készülünk: 
kitakarítjuk, feldíszítjük a lakást, elter-
vezzük a menüt, szép ruhákba öltözünk, 
ajándékokat veszünk. Tudjuk, érezzük, 
egy ilyen fontos eseményt nem lehet 
csak úgy összecsapni. Az ünnepléssel 
valakinek vagy valakiknek szeretnénk 
örömet szerezni, szeretetünket kimutat-
ni, egy kicsit magunkat ajándékozni.

Az emberiség a legnagyobb ajándékot 
Istentől kapta: „Mert úgy szerette Isten 
a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 
hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, 
hanem örökké éljen.” (Jn 3,16) Isten 
hosszú évszázadok alatt készítette a 
világot, hogy legnagyobb ajándékát az 
embereknek adja. Nagyhéten és húsvét-
kor ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, 
hogy újra és újra átéljük Isten irgalmas 
szeretetét. Ehhez az „öltöztetéshez” 
idő kell! Nem lehet összecsapni! Jé-
zus negyven napig böjtölt a pusztában, 
hogy felkészüljön arra, hogy Önmagát 
ajándékozza nekünk! Példát adott. A 
hamvazószerdával kezdődő nagyböjt, 
a húsvétra való készület negyven nap-
ja időt ad számunkra, arra hív minket, 
hogy mind testileg, mind lelkileg rá-
hangolódhassunk Isten nagy ajándéká-
nak fogadására. 
Sztancsikné Losonci Tímea
r. k. lelkipásztori munkatárs

Húshagyókeddel és hamvazószer-
dával lezárult a farsangi időszak, 
kezdődik a nagyböjt. S bár való-
színűleg mindenki hallotta már 
ezeket az elnevezéseket, de az, 
hogy pontosan mit is jelentenek, 
talán nem általánosan ismert. 

Húshagyókedd
Húshagyókedd idén február 21-ére 
esik. E napon lehet a nagyböjt előtt 
utoljára húst fogyasztani. Húshagyó-
kedd, ahogyan a húsvét is, mozgóün-
nep, mindig húsvéttól kell visszaszá-
molni hét vasárnapot, és az az utáni 
kedd lesz húshagyókedd. Ez mindig a 
húsvétvasárnap előtti 47. nap. Minden 
évben legkorábban február 3-án, leg-
később március 9-én lehet. A nagyböjt 
vagy régiesen negyvenlőböjt 
a keresztény hagyomány 
szerint a húsvétra, Jé-
zus feltámadására
való előkészület 
ideje, negyven-
napos bűnbá-
nati időszak. 
A negyvenes 
szám máshol is 
visszaköszön a 
vallásban. Mint 
a Biblia írja, Jézus 
negyven napig böjtölt 
a pusztában. Az özönvíz 
is negyven napig tartott, és Mózes is 
negyven napig várta a Tízparancsola-
tot a Sínai-hegyen.

Itthon húshagyókeddnek hívjuk, de 
más országokban másként nevezték 
el ezt a napot. Franciaországban pél-
dául Mardi gras, azaz kövér kedd, 
Angliában Shrove Tuesday, azaz 
gyóntató kedd a neve. 

Húshagyókeddhez itthon több népha-
gyomány is kötődik. Az egyik ilyen 
a szalmabábu-égetés, és régi szokás 
volt a sardózás, melynek keretében 
a legények házról házra jártak, be-

gyűjtve nyársaikon a szalonnát, kol-
bászt. Este ezekből jókora lakomát 
csaptak, és ekkor került sor a legény- 
és leányavatásra is. Úgy tartották, 
aki farsangig nem kelt el, már az 
évben nem is lesz vőlegénye. És ne 
feledkezzünk el a busójárásról se.

Hamvazószerda
Hamvazószerda vagy régi nevén 
hamvas szerda, szárazszerda, böjt-
fogószerda, illetve böjtfőszerda a 
húshagyókedd utáni nap, húsvétva-
sárnaptól visszaszámolva a negy-
venedik hétköznap. Idén ez február 
22-ére esik. Ettől a naptól kezdődik 
a nagyböjt.

A hamvazószerda hagyománya a 
XII. századig nyúlik vissza. 

Az őskeresztények ezen 
a napon vezeklés gya-

nánt hamut szórtak 
a fejükre, ez volt a 
hamvazkodás. Az 
ókereszténység 
idejében a bűnö-
sök fejére a püs-
pök a templom-

ban hintett hamut, 
majd nagycsütörtö-

kig kiutasította őket a 
templomból.

Hamvazószerdán az előző évi virág-
vasárnapi barka elégetéséből szár-
mazó hamuval keresztet rajzolnak a 
hívők homlokára. Eközben a pap azt 
mondja: Ember, emlékezz rá, hogy 
porból vagy, és porrá leszel. A másik 
verzió: Térjetek meg, és higgyetek 
az evangéliumnak. A hagyományt 
II. Orbán pápa rendelte el 1091-ben.
A néphiedelem szerint, aki hamva-
zószerdán hamvazkodik, annak nem 
fog fájni a feje. A régiek, hogy azo-
kat a családtagjaikat is megvédjék 
a fejfájástól, akik nem mentek el a 
templomba hamvazkodni, összedör-
zsölték velük a homlokukat.

Vége a farsangnak,  
kezdődik a nagyböjt

CIVIL ÉLET
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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!

Egyesületi 
ünnepség
A Csepeli Öttusa és VSE 2023. febru-
ár 4-én tartotta meg az évadnyitó és 
-záró egyesületi ünnepségét. Az ösz-
szejövetel évek óta Benedek Ferenc 
mesteredző születésnapjára való 
megemlékezés is egyben.

A rendezvényen az egyesület tagjai 
megemlékeztek a mesteredzőről is, 
aki sajnos már 2020-óta nincs velünk, 
valamint a tavaly elhunyt Földi Lász-
lóról. Benedek Ferenc több évtizedes 
elkötelezett szakmai munkájának kö-
szönhetően világ- és olimpiai bajnokok 
sokaságát adta Csepelnek és a magyar 
öttusának. Világhírű tanítványai közé 
tartozott többek között Balczó András 
háromszoros olimpiai és  tízszeres vi-
lágbajnok, Németh Ferenc  kétszeres 
olimpiai bajnok öttusázó. Pataki Zol-

tán egyesületi elnök értékelte az előző 
évet és felvázolta a sportág jelentős vál-
tozásaira való előkészületeket, beszélt a 
két felnőtt válogatott versenyző 2024-
es párizsi olimpiára való kvalifikációs 
lehetőségéről. Díjazták a kiemelkedő 
sportteljesítményt elérő versenyzőket 

és egyesületi tagokat. Simon Sarolta 
kiváló 2022-es nemzetközi eredményei 
alapján ismét, már a hetedik alkalom-
mal érdemelte ki az év csepeli öttusá-
zójának járó elismerést. Benedek Fe-
rencné, Jutka néni ezúttal is részt vett 
rendezvényen. • Csepel Öttusa és VSE

SPORT

Népszerű egyesület a csepeli Compu-
terbontó Kosárlabda Klub, amely 28 
évvel ezelőtt, 1995-ben alakult, tagjai 
pedig nem kevesebbet szeretnének, 
mint fellendíteni és egységesíteni a 
kerületi kosárlabdaéletet, amit a cse-
peli önkormányzat is támogat. 

Ahogy Minár László, a klub elnöke 
elmondta: a névadó ötlet egy csapat-
társától származik, akinek ugyanilyen 
nevű vállalkozása van. Minár László 
2021-től lett elnöke az egyesületnek. 
Célul azt tűzték ki, hogy egy kosár-
labdaklub alatt játszhassanak a csepeli 
utánpótlás-, illetve felnőtt játékosok, 
így biztosítva, hogy akár több, erősebb 
bajnokságban is szerepet kaphassanak. 
Elengedhetetlennek tartják ugyan-
akkor, hogy a csepeli gyerekeknek a 
kerületben megteremtsék a minőségi 
kosárlabdázás lehetőségét, és egy erős 
utánpótlásbázist építsenek ki, amiből 
később feljebb tudnak lépni.

A klub jelenleg 14 bajnokságban ér-
dekelt, ebből 10 utánpótlás- és 4 fel-
nőttbajnokság. Utánpótlás szinten a 
legmagasabb osztály az U20-as baj-
nokság, míg felnőtt szinten a regio-
nális bajnokságban és budapesti baj-
nokságokban szerepelnek. A klubnak 
körülbelül 150 igazolt játékosa van, 
ebből 108 utánpótláskorú. Több cse-
peli iskolában is tartanak előkészítőt, 
Minár László szerint, ha őket is be-
leszámolják, körülbelül kétszáz fő 
sportol heti rendszereséggel az egye-
sületben. A felkészülést kiváló edzők 
segítik: Szabó Róbert, Illés-Rajna 
Zsuzsanna, Magyar Zoltán.

A klub tavaly több célt is kitűzött maga 
elé, ezek egyike, hogy javítsanak a 
sportolási körülményeken. A Kazinczy 
általános iskolában a sportburkolat fel-
újítását, az Eötvös iskolában pedig a pa-
lánk cseréjét szerették volna elvégezni a 
megfelelő edzésmunkához. Mindezek-

hez kérték az önkormányzat támogatá-
sát: erről tavaly sikerült megállapodást 
kötni. 2022 júniusában a kerületi önkor-
mányzat több mint 5,3 millió forinttal 
járult hozzá a Kazinczy iskola sportbur-
kolatának felújításához, míg az Eötvös 
suli palánkjának másfél milliós költsé-
gét az önkormányzat közel félmillió fo-
rinttal támogatta, hozzájárulva ezzel a 
klub eredményes felkészüléseihez.

Éremeső 
Horvátországban
Hagyományosan a horvátországi Károly-
városban kezdte meg február 10-e és 12-e 
között a 2023-as versenyszezont a kick-
box-világ elitje.

Az idei Európa-kupára 32 ország 215 
egyesületéből több mint 1400 versenyző 

adott le közel 2500 nevezést. A háromna-
pos megmérettetésen a sportág mind a hét 
szabályrendszerében valamennyi korosz-
tály részt vett. A Halker KirályTeam ver-
senyzői ismét remekül helyt álltak: a ver-
seny végére 85 éremet szereztek. Ebből 35 
arany, 19 ezüst és 31 bronz). Ez a teljesít-
mény az összesített éremtáb-
lázat első helyét jelentette a 
csapat számára. Teljes cikk 
a dobogósok névsorával: 

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

Márciusi programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Március 2-a, 14.30-15.30: Erich von Daniken:  A világ titkai
Március  8-a, 14.30-16.00: Versek versenye 2. rész. Előadó: Kállay Endre gépész-
mérnök, költő. Verseket mond:  Kállay Endréné és Petzné Krecsmáry Erzsébet 
Március  17-e, 14.30-16.00: Hazám hazám te mindenem. 
Erekel Ferenc művészete. Előadó: Posztosné Kozmaa Anikó művésztanár 
Március 22-e, 14.30-16.00: Williem Turnel, az angol imresszionizmus 
előfutára. Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő 
Március 23-a, 14.30-16.00: Csak vidáman. Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész 
Március 31-e, 15.00-16.30: Varázslatos klasszikus  
Helyszín: 1212 Rákóczi tér 34., Rákóczi Kert–Családok Parkja

Úti beszámoló 
Március 9-e, 14.30-16.00: Skóciai nagykörút 2. rész. 
Előadó: Mikó Imre aranydiplomás építészmérnök, okleveles közgazdász
Március 30-a, 14.30-16.00: Szentföldi zarándoklat. 
Előadó Szabó László aranydiplomás épitészmérnök.
Helyszín: 1212 Rákóczi tér 34., Rákóczi Kert–Családok Parkja

Jogi tanácsadás  Hétfőnként 15 és 18 óra között polgári és közigazgatá-
si kérdésekben Simonfalviné 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.

Ének  A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj 
velünk  március 2-án és 23-án  11.00-12.00 óra között 
Helyszín: 1212 Rákóczi tér 34., Rákóczi Kert–Családok Parkja

Angol  Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden  12 és 18 óra között. 
Oktató: Várkonyi 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: március 1-én és 29-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.) 

SZENIOR
AKADÉMIA

Jó kor
a tanulásra!

1.

A rendezvényen fotó/f ilmfelvétel készül, és azokat a Civilút Alapítvány különböző nyomtatott- 
és elektronikus felületein felhasználja a program bemutatása során.

Helyszín Szabó Magda Közösségi Tér, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
Időpont 2023. március 2. 15:00
Web www.civilut.hu/szeniorakademia

Előadásaink 

Dr. Jászberényi József: 
Életünk négy szintje idősebb korban

Dr. Tóth Eszter Zsófia: 
A szülők és a nagyszülők szerepe a családban - Apakönyv

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 25-e, március 11-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 25-e, szombat 10 óra.  Vezeti: Eisenmann Tünde  06-20-455-9291

Nordic Walking: sportgyaloglás-oktatás: március 21-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. Változás! Hétfő: 9.45 -10.45  
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, 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 
ÚJ! Meridián torna. Élj száz évig egészségesen. Csütörtök: 11-12 óra. 
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati

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

Kiállítók

Héder Mária Gabriella 
festőművész
Kádár Katalin 
gra
kusművész
Kontur András 
szobrászművész
Laukó Pál 
festőművész
Molnár Iscsu István 
gra
kusművész
Németh Géza 
festőművész
Varga Zsó� 
gra
kusművész
Vörös Valéria 
festőművész

A kiállítást megnyi�a
Ruzsa Dénes képzőművész, 
médiateore�kus
Közreműködnek 
Kovács Ágnes 
és Tóth Katalin,
a Fasang Árpád Zeneiskola 
tanárai

A kiállítás megtekinthető: 
2023. március 17-ig,
hétfőtől péntekig 
9.00-19.00 óráig,
szombaton 9.00-13.00 óráig.

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

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

Találkozások
című csoportos kiállítás megnyitójára

2023. február 24-én, 
pénteken 17 órára

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/

Szenior Örömtánc
Mozgás – Öröm – Agytorna

Társasági tánc, tánctudás 
és partner nem szükséges.

Időpont: szerda 11.00-12.30. 
Vezeti: Almási Judit (06-30-729-2152)

www.tancoljunk.hu

A belépés ingyenes, de kérjük, hogy regisztráljanak 
a 06-1-355-4032-es telefonszámon vagy 
az szm.iroda@csepelivaroskep.hu címen. 

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

PROGRAMOK, ELŐADÁSOK:  
2023. március 1-e, 15 óra: (minden hónap első szerdája): Mandalaszínezű klub - Élvezzük 
együtt a színezés nyugalmát! Bármelyik alkalomhoz lehet csatlakozni. Klubvezető: Sütő Kata 

2023. március 3-a, 10 óra: (minden hónap első péntekje): Kerekítő Manós Mondókás 
Móka 0-3 éveseknek Farkas Katalin óvodapedagógussal 

2023. március 8-a 17 óra: EZ(O)KOS klub Denke Ibolya spirituális pszichológiai tanács-
adóval, numerológussal. Téma: Sorsunk a nevünkben. 

2023. március 24-e, 14 óra: Kihívások és veszélyek az online térben – Preszl Éva előadása. 

Jelentkezni lehet 20 órás, ingyenes (1 alkalom 2 óra) számítógépes foglalkozásra. 
Feltétel: kölcsönzésre jogosító olvasójegy. A tanfolyam indulása: 2023. április. 

Szolgáltatások: Könyv-és folyóiratkölcsönzés; Könyv átkérése, előjegyzés, külön díj 
ellenében. Hangoskönyvek kölcsönzése. Ingyenes diafilmkölcsönzés. Adatbázisok a 
könyvtárban: http://www.fszek.hu/adatbazisok

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

Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, ne késlekedjen! 16 év alatt és 70 év felett a be-
iratkozás ingyenes. Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon: www.fszek.hu, vagy sze-
mélyesen, illetve a 2763-512 telefonszámon. Kéthetente új könyvek!  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a könyvtárban minden rendezvény ingyenes, de előzetes re-
gisztráció szükséges! Ha még jobb könyvtárat szeretne, kérjük, rendelkezzen adója 1 száza-
lékáról a Pro Bibliotheca Civica Alapítvány javára! Adószámunk: 18166741-1-42. Köszönjük! 
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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 ________________________________________ 
ESZTERGÁLYOS munkatársat keresünk Pesterzsébeten 
autó-gépműhelybe. Autómotor munkákhoz részmunka-
időben. Fogadjuk pályakezdők és nyugdíjasok jelentke-
zését is. Tel:+36-70-397-0353 MolnárTibor géplakatos.

INGATLAN________________________________________ 
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. 
Kéthavi 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________________________________________ 
KONYHABÚTOROK tervezését és gyártását vállaljuk akár 
szereléssel is! Ingyenes helyszíni szemle és árajánlat! kony-
hagyarto.hu info@konyhagyarto.hu Tel.:+36-30-532-0076 

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________________________________________ 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. Par-
kettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-lera-
kás. Minõségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 
1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 
061-229-5694 festesma.iwk.hu ________________________________________ 
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 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KERESEK használt Zepter Bioptron lámpát, színterápiát, 
légterápiát és Ceragem ágyat készpénzért! 
Érdeklődni: 06-20-529-986

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.

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2023. március 3.

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 

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: Projektor RD Kft., 1047 Budapest, Sörétgyár utca 2.
Felelős vezető: Harci Tamás ügyvezető igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk 2023. március 8-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A február 8-ai skandináv rejtvény nyertese: Torda Lászlóné. A gyermekrejtvény nyertesei: Magyar Tibike. Nyereményüket átvehetik szer-
kesztőségünkben (Hollandi út 18.), hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között. Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: disznótor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Ritka férfinév (március 1.)

2. Tárgy külső védő tartója

3. Növény színes része

4. Elágazó vége!

5. Illata, bűze

6. Az abc első kettős betűje, kiejtve

7. Pirosból és kékből keverhető színek

8. -val „párja”

9. Vadonleső közepén!



24 csepeli hírmondó

9.00  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petőfi szobornál.
Csepel Szolgálatáért Díjak átadása. Közreműködik a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvós Zenekar

10.00  Csepel Hangja kórus előadása  •  10.30  Nemzeti ünnepünkre című zenés, interaktív gyerekműsor
11.30  „Forgatom fegyverem vitézek módjára” – a huszárok élete  •  12.15  Péter Anna és barátai zenés ünnepi műsora  

13.00  Kokányok Táncegyüttes néptáncbemutatója  •  13.30  Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tüzérségi bemutatója
14.00 Népdallá vált Petőfi versek – Tímár Sára és zenekara koncertje. Közreműködik Zrínyi-Gál Vince színművész

15.00  „Gábor Áron rézágyúja” – huszártábor bemutató  •  15.30  Szép a huszár – óriásbábos előadás

17:00  Keresztes Ildikó koncert                  

További programok
200 éve született Petőfi Sándor című kamarakiállítás • óriás biliárdfoci • népi játszótér • BicikLó • mesterségbemutató

puskagolyóöntés • kézműves-foglalkozások • állatsimogató • huszártoborzó játék • fotófal • reformkori ruhák felpróbálása
lovaglás • kézműves termékek vására

Tisztelt Csepeli Lakosok! 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívom Önöket ünnepi rendezvényeinkre

Március 15.
Helyszín: Görgey tér

Szeretettel várjuk önöket!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

A program
változtatás jogát fenntartjuk!


