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vel kapcsolatban hozzátette: mindig 
azt képviselték, hogy a Csepel SC-nek 
együtt kell működnie az önkormányzat-
tal. Szeretnének stratégiai együttműkö-
dési megállapodást kötni a Csepel SC 
Alapítvánnyal, hogy az önkormányzat 
is delegáljon kuratóriumi tagokat, amely 
biztosítja a nagy múltú klub működé-
sének, fejlesztéseinek átláthatóságát, és 
hogy a Csepel SC a jövőben is a csepeli-
ek érdekeit szolgálja. (A Csepel SC je-
lenlegi kuratóriumában egyetlen csepeli 
és egyetlen sportoló sincs. – a szerk.) 

A testület mintegy háromórás vita 
után 12 igen és 6 nem ellenében fo-
gadta el a költségvetést.  

Lakhatási támogatás 
a rászorulóknak
A testület módosította a lakhatási támo-
gatás igénybevételének feltételeit, hogy 
azt még több rászorult tudja igénybe 
venni. A 15 ezer forintos havi támoga-
tást azok vehetik igénybe, akiknek a la-
kás havi fenntartási költsége eléri vagy 
meghaladja a háztartás havi összjöve-

delmének 10 százalékát, a korábbi 20 
százalék helyett. Ez Szuhai Erika kép-
viselő asszony javaslatára módosult.

A képviselők döntöttek egyéb támoga-
tásokról is. A sérült gyerekeket és fi-
atalokat nevelő, rossz szociokulturális 
körülmények között élő csepeli csa-
ládokon segítő Algernon Alapítvány 
számára 450 ezer, míg a Heim Pál 
Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapít-
ványnak 200 ezer forint támogatást 
szavaztak meg. • LG

Értékközösség, 
jó hangulat 
A Közösen Csepelért civil egyesület 
szervezésében illusztris baráti társa-
ság gyűlt össze a napokban Csepelen, 
hogy megvitassák a kerület legfrissebb 
közéleti-politikai témáit. A találkozón 
Borbély Lénárd csepeli polgármester 
mellett részt vettek többek között aka-

démikusok, tanárok, képviselte ma-
gát a Csepeli Lelkészi Kör, de ott volt 
Klinghammer István professzor is.  

A baráti beszélgetés során számos 
téma felvetődött, megvitatták például 
a Kis-Duna-part, a Csepeli Munkásott-
hon ügyét, ugyanakkor közéleti témák 
is szóba kerültek. A résztvevők egyet-
értettek abban, hogy a találkozó remek 
alkalom arra, hogy Csepel legfonto-

sabb ügyeiről eszmét cseréljenek, ezt a 
fajta értékközösséget pedig a jövőben 
is fenntartják, mert Csepel fejlődése 
közös szívügyük. 

A társaság tagjai a beszélgetés végén 
hangsúlyozták: fontos, hogy megis-
merjék a polgármester elképzeléseit a 
kerület jövőjét illetően, ezért remélik, 
hogy a találkozóra a hamarosan ismét 
sor kerülhet.  

Csepel önkormányzatának költségve-
tése stabil és kiszámítható működést 
biztosít az önkormányzatnak. Az erről 
szóló rendeletet Borbély Lénárd, Cse-
pel polgármestere a kerületben mű-
ködő pártokkal és civil szervezetekkel 
is egyeztette, véleményeztette. A tes-
tületi ülésen kormánypárti és ellen-
zéki képviselők egyaránt támogatták, 
így a szokottnál magasabb arányban, 
12 igennel, 6 nem ellenében szavaz-
ták meg.

Napirend előtt Borbély Lénárd pol-
gármester köszöntötte azokat, akik az 
elmúlt időszakban öregbítették Csepel 
jó hírnevét. Dencsi Krisztián, a Bu-
dapest Mentőszervezet tagjaként vett 
részt a törökországi földrengést követő 
mentési munkálatokban. Segítségével 
egy tizenhét éves lányt tudtak élve ki-
menteni a romok alól. Lengyel Géza, a 
Jedlik Ányos Gimnázium nyugalma-
zott biológia‒földrajz szakos tanára, a 
Katona József Általános Iskola korábbi 
igazgatója a Falvak Kultúrájáért Ala-
pítványtól a Magyar Kultúra Lovagja 
címet vehette át a kortárs irodalom ér-
dekében kifejtett életművéért. 

Hiány nélküli működés, 
fejlesztési célú források
Az ülés legfontosabb napirendi pontja 
a 2023. évi költségvetési rendelet ter-
vezete volt. A polgármester kiemelte: a 
megemelkedett energiaárak és a magas 
infláció miatt a költségvetés tervezése 
2022 novemberében 2,5 milliárd forint 
hiánnyal kezdődött, azonban a tavalyi 
év végén befolyt, előre nem kalkulált 
adóbevételnek köszönhetően csökkent a 
hiány mértéke. A tervezett adóbevételek 
az idei évre összesen 4,3 milliárd forint-
tal nőnek, amelyből biztonsági tartalé-
kot képeznek. Az önkormányzat műkö-
dése így már hiány nélkül biztosított.  
A céltartalékban fejlesztési célú forrá-
sokat is elkülönítettek, többek között 
panelprogram megvalósítására, okos 

zebrák létesítésére, térfigyelő kamera-
rendszer bővítésére, közvilágítás fejlesz-
tésére. Ezeket a javaslatokat a költségve-
tésről szóló egyeztetéseken vetették fel 
képviselők. A polgármester felolvasta 
a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus 
Szakszervezete csepeli alapszervezeté-
nek álláspontját, amely szerint a költ-
ségvetés garantálja az intézmények biz-
tonságos működését, és példaértékűnek 
tartja a fejlesztéseket, támogatásokat. 

Borbély Lénárd beszélt arról is, hogy 
a testületi ülés előtti napon hat ellen-
zéki képviselő módosítójavaslat-cso-
magot nyújtott be. Ezekkel az ügyek-
kel az önkormányzat egyrészt évek 
óta foglalkozik, mint például a hárosi 
városrész problémái, vagy a kerületi 
földutak szilárd burkolattal való ellátá-
sa. Másrészt van, ami a Fővárosi Ön-
kormányzat vagy az állam hatásköré-
be tartozik, mint például a II. Rákóczi 
Ferenc út túlterheltségének csökken-
tése vagy a Jedlik Ányos Gimnázium 
működésének biztosítása – tette hozzá.  
„A költségvetés tervezésekor a biztonsá-
got és a stabilitást tartottuk szem előtt. 
A felelős gazdálkodással a kötelező és az 
önként vállalt feladatainkat is el tudjuk 

látni – mondta a polgármester. – Ilyen 
önként vállalt feladat például a megvál-
tozott munkaképességűek foglalkoztatá-
sa, az úszásoktatás támogatása, a cse-
peli óvodapedagógusok pótléka, illetve 
a Csepeli Mentőszolgálat és 24 órás fel-
nőtt és gyermekorvosi ügyelet támoga-
tása. Az önkormányzat költségvetésének 
2023. évi tervezett kiadási előirányzata 
24.808.135.516 forint, amely az előző 
évi eredeti előirányzatnál 35 százalékkal 
magasabb. Ennek egyik fő oka, hogy a 
kormányzati intézkedések hatására emel-
kedtek a bérek, így például több mint 
800 önkormányzati dolgozó részesül 
minimálbér-emelésben, a köztisztviselők 
illetményalap-emelésben, a köznevelé-
si intézményekben és egészségügyben 
dolgozók pedig 12 százalékos béreme-
lésben” – emelte ki Borbély Lénárd. A 
polgármester arra kérte a képviselőket, 
támogassák a költségvetést, hogy az in-
tézmények működőképesek maradjanak 
és a dolgozók is megkaphassák az őket 
megillető béremeléseket. 

Tárgyalna és megállapodna 
az önkormányzat a Csepel SC-vel
Bercsik Károly képviselő több téma-
körben is javaslatokat nyújtott be. Ezek 
egy része kisebb fejlesztéseket tar-
talmazott, melyekre a Csepeli Város-
kép Kft. működéséből vette volna el a 
pénzt. Emellett beadott egy javaslatot 
a Csepel SC 111 millió forintos támo-
gatására is, melynek forrását szintén a 
Városkép működéséből vonta volna el. 
Ábel Attila alpolgármester ekkor arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a 250 millió 
forintra rúgó elvonások miatt műkö-
désképtelenné válna az önkormányzat 
számos intézménye. Be kellene zárni 
a rendkívül népszerű Rákóczi Kertet, 
a kerületi gyerekek nyári táborozását 
biztosító Csepeli Napközis Tábort, de 
veszélybe kerülnének az önkormányzat 
művelődési házai, kulturális program-
jai, a Csepel Galéria és a Trianon Em-
lékkiállítás fenntartása is. Sőt, ellehe-
tetlenül Csepelen az összes nyugdíjas 
és családi program egyaránt.  

Borbély Lénárd jelezte, hogy befogad-
ja a módosító indítványokat, de nem a 
Városkép Kft. kárára. A Csepel SC-

Elfogadták Csepel 
2023-as költségvetését

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

Dencsi Krisztián 
és Lengyel Géza

Köszönöm mindazt, amit családjukban és hivatásukban
szűkebb és tágabb közösségükért,
egy szebb és jobb világért tesznek!

Ígérem, hogy ránk mindig számíthatnak!

KEDVES CSEPELI

LÁNYOK, HÖLGYEK, ASSZONYOK!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

CSEPEL POLGÁRMESTERE  BORBÉLY LÉNÁRD

Önkormányzatunk nevében 
szeretettel köszöntöm Önöket nőnap alkalmából!

ISTEN ÉLTESSE 
A FIATAL ÉS ÖRÖKIFJÚ CSEPELI HÖLGYEKET!
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Meghívó
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önöket 

az Ady lakótelep és környékével kapcsolatos

LAKOSSÁGI FÓRUMRA
Időpont: 2023. március 24. (péntek), 17 óra

Helyszín: Családsegítő Közösségi Ház (Csete Balázs u. 5.)
A fórum célja, hogy megbeszéljük a környékkel kapcsolatos közös elképzeléseinket. 

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Ahogy előző számunkban hírt adtunk 
róla, elkezdődött és jelenleg is tart Cse-

pel egyik legforgalmasabb utcájának, a 
Táncsics Mihály utcának az újjáépítése. 

A második szakaszt ‒ a Szent István és 
a Széchényi utca közötti részt ‒ várha-
tóan 2023 márciusának végén adják át 
a forgalomnak. Az útpályán kívül az 
ivóvízvezeték is megújul. A munkála-
tok félpályás útlezárással járnak, kérik 
az arra járók türelmét. 

„A Csepeli Városgazda Zrt. bevonásá-
val idén nyárra megújítjuk a Kis-Du-
na-part következő szakaszát is. A több 
mint 20 ezer négyzetméteres területet 
felújított, természetközeli állapotában 
kívánjuk visszaadni a csepelieknek pár 
hónapon belül. Több mindent tervezünk 
ide, többek között rengeteg új fát” ‒ írta 

közösségi oldalán Borbély Lénárd pol-
gármester. „A Kis-Duna-partunk ke-
rületünk gyöngyszeme, amelyet folya-
matosan és kizárólag természetközeli, 
sport- és rekreációs céllal fejlesztünk, 
ezzel is szolgálva az aktív kikapcsoló-
dást, hasznos időtöltést a gyerekek és a 
családok részére.”

Közleményt adott ki a csepeli közte-
rület-felügyelet, melyben arról tájé-
koztatták a csepeli lakosságot, hogy 
február 27-étől megkezdik a közterü-
leten szabálytalanul várakozó, elhe-
lyezett és üzemképtelen gépjármű-
vek elszállítását.

A felügyelet kéri, hogy fokozottan 
legyenek körültekintőek, mikor le-
parkolnak, mert a vonatkozó KRESZ-

szabálysértések és szabályszegések 
esetén elszállítják azokat a járműve-
ket, amelyek az élet- és vagyonbizton-
ságot veszélyeztetik, valamint zavar-
ják a közúti közlekedést.

Először a Kossuth Lajos utca 112–120. 
szám alatti területről, a várakozni tilos 
helyen jogosulatlanul álló gépjárművek 
elszállítása történt meg. Erre azért került 
sor, mert azok akadályozták a Fővárosi 

Közterület-fenntartó Zrt. gépjárműveit a 
kommunális hulladékok elszállításában. 
A fokozatosság elvét betartva a közte-
rület-felügyelet már 2023. január eleje 
óta több alkalommal is figyelmeztet-
te a Kossuth Lajos utca 112–120. szám 
előtti gépjárművek tulajdonosait, üzem-
bentartóit. „Mivel a figyelmeztetések ed-
dig sajnos nem vezettek eredményre, és 
a gépjárművek tulajdonosai továbbra 
is akadályozzák az FKF Zrt. hatékony 
működését, ezért rákényszerültünk arra, 
hogy erről a területről a járműveket el-
szállíttassuk” – áll a közleményben.

A rossz helyen parkoló autók, illetve a 
hatósági jelzéssel nem rendelkező, va-
lamint a KRESZ 56.§-a alapján üzem-
képtelen gépjárművek elszállítása is 
folytatódik. Az intézkedés helyszínén 
értesítést helyeznek el az elszállítással 
kapcsolatosan.

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Táncsics Mihály utca: zajlik 
a második szakasz újjáépítése

Megújul a Kis-Duna-part következő része is

Elszállított autók: a közterület-felügyelet közleménye

Marad a 24 órás 
orvosi ügyelet
A február 23-ai testületi ülésen elfo-
gadták a költségvetést, és ez lehetővé 
teszi, hogy a megszokott formában 
működjön tovább az ügyelet. A 24 
órás orvosi ügyelet fenntartása az ön-
kormányzat önként vállalt feladata, 
melyet továbbra is az Inter-Ambulance  
Egészségügyi és Szolgáltató Zrt. lát 
el a kerületben (Görgey Artúr tér 
8., telefon: 700-1411.) Bár felmerült, 
hogy az ügyeleti rendszer csak a há-
ziorvosok rendelési idején túl működ-
jön, de a kerület vezetése úgy döntött, 

ne legyen ebben változás. „Marad az 
ügyelet, úgy, ahogy eddig, éves szin-
ten azonban ötvenmillió forinttal kerül 
többe az ellátás. Az áremelkedésben 
nagy szerepet játszik az üzemanya-
gárak nagyfokú drágulása és a bérek 
emelkedése” – mondta el lapunk-
nak dr. Dobák András, a Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálat főigazgató-
ja, hozzátéve: az ügyelet nem a Tóth 
Ilona szakrendelő ellátási területéhez 
tartozik. „Az ügyeletet érintő panasz-
szal a betegjogi képviselőhöz, illetve 
az Inter-Ambulance Zrt. vezetőségé-
hez lehet fordulni” ‒ hangsúlyozta a 
főigazgató. Kiemelte, az ellátással 
kapcsolatos problémákat elsősorban 

létszámhiány okozza. „A magáncé-
gek nem kapnak az egészségpénztár-
tól bértámogatást, de a náluk dolgo-
zó orvosok is szeretnének olyan bért 
kapni, mint az állami szférában dolgo-
zók. Mivel ezt a cégek nehezen tudják 
kigazdálkodni, ez oda vezetett, hogy 
kevesebben helyezkednek el náluk. 
Előfordul, hogy két-három kerület-
re csupán egy orvos jut” – mondta a 
főigazgató. Ugyanakkor hozzátette: a 
szakrendelő próbálja bővíteni a sze-
mészeti óraszámot is, remélhetőleg 
hamarosan ismét lesz gyermeksze-
mészet is a kerületben, az egynapos 
sebészet közbeszerzési eljárásai pe-
dig rendben zajlanak. • PE

További tájékoztatásért a közterü-
let-felügyelet 0–24 órás diszpécser- 
szolgálatát hívhatják a 06-70/795-
7014-es telefonszámon, illetve fi-
gyeljék a felügyelet közösségi olda-
lát és a csepel.hu oldalt. 

Az útszakasz felújítása a tervek szerint március végére elkészül

A szabálytalanul várakozó és az üzemképtelen autók 
elszállítását február végén kezdte meg a közterület-felügyelet

fotó: Tóth Beáta
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Ingyenes LED-csereprogram
Segítünk a jelentkezésben! Online kitöltőpontok 
Csepelen. A regisztrációhoz személyi igazolvány, 
lakcímkártya és a villanyszámla szükséges. 

Rákóczi Kert – Családok Parkja 
(Rákóczi tér 34.)
Hétfőtől péntekig: 10 és 18 óra között
 
Csepeli Napközis Tábor 
(Hollandi út 18.)
Hétfőtől péntekig: 10 és 18 óra között
 
Családsegítő Közösségi Ház 
(Csete Balázs utca 5.)
Hétfőtől péntekig: 8 és 17 óra között
 
Csepeli Városgazda Zrt. ügyfélszolgálata 
(Katona J. u. 62–64.)
Hétfőtől csütörtökig: 8 és 15 óra, 
pénteken: 8 és 11.30 óra között

Virágot kapni jó 
A nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének nap-
ját, a nemzetközi nőnapot március 8-án ünneplik világ-
szerte. Hazánkban 1914 óta tartják hivatalosan a nőna-
pot. Csepelieket kérdeztünk: ők ünneplik-e ezt a napot? 

Csáti Katalin: „Úgy érzem, régebben 
fontosabb volt ez a nap, ma már annyira 
nem divat. Kicsinosítottuk magunkat, 
nemcsak virágot kaptunk a munkahe-
lyünkön, hanem mindig volt egy kis sü-
temény, kávé. A családtagjaimtól persze 
minden évben kapok virágot.”

Potóczky Béláné: „A textiliparban 
dolgoztam egészen nyugdíjba vonulá-
somig. Ott a munkahelyen ünnepeltük. 
A családunkban már nem annyira 

jellemző, talán kicsit hiányzik is. 

Tóth Pál: „Mindig ünnepeljük a nőna-
pot. Három lány édesapja vagyok és két 
lányunokám is van. Általában cserepes 
rózsát veszek, utána kiültetjük a kertbe. 
Tisztelem a nőket, nemcsak nőnap alkal-
mából, hanem az év minden napján.”

Kiss Balázs: „Minden hölgy család- 
tagomnak vásárolok virágot. Előny-
ben részesítem a cserepes virágokat. 
Minden nőt tisztelek a családomban és 
azon kívül is. Szerintem évente  

egy alkalom kevés, akár havonta is 
bevezethetnénk a nőnap ünneplését.”

Nőnapi tulipán
A csepeli városvezetők egy-egy szál tulipánnal köszön-
tötték a hölgyeket március 4-én a Csepeli Piacnál.

INGYENES lakossági LED-csereprogram 
Csepel Önkormányzata és a CYEB jóvoltából

Éljen a lehetőséggel, jusson ingyen izzókhoz, csökkentse a villanyszámláját 
és tegyen azért, hogy kevésbé terhelje a környezetet!

A LED fényforrások használata jelentős csökkenést jelent a villanyszámlában, és akár 10 
éves élettartamának köszönhetően használója sokkal kevesebb hulladékot termel, mint 
az, aki hagyományos izzóval világít. Egy átlagos magyar háztartásban 20 db izzó található, 
mely a teljes villanyköltség közel 1/3-át jelenti. Weboldalunkon - https://ledcsere.hu/ 
- található kalkulátorunk segítségével néhány kattintással kiszámolható, éves szinten 

milyen megtakarítást eredményez, ha korszerű izzókkal világítunk otthonunkban.

Hogyan lehet csatlakozni a programhoz?

A ledcsere.hu oldalon a „Jelentkezés”-re kattintva néhány perc alatt regisztrálhat 
bárki, akinek a nevén van villanyszámla, és XXI. kerületi lakcímkártyával rendelkezik. 
Néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves 
áramfogyasztás, valamint az otthonában található izzók száma és használati ideje 

alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult.

FONTOS! A regisztráció utolsó oldalán átvételi helyként Csepelt jelölje be!

A jelentkezéseket a CYEB munkatársai ellenőrzik, így ez igénybe vehet néhány munkanapot.

Az átvétel időpontjával kapcsolatban pedig a regisztrációt követő hetekben kapnak 
e-mailt a jelentkezők.

A programba 2023. március 31-ig lehet regisztrálni.

www.ledcsere.hu

R
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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.  A második inter-
júalanyuk Gazsi Gabriella, a Humán 
Szolgáltatások Igazgatósága Gondo-
zási Részlegének nappali ellátásban 
dolgozó munkatársa. 

Gabriella születésétől kezdve csepeli.
Egészségügyi alapvégzettséggel ren-
delkezik. Pályakezdőként gyerek-
kórházban dolgozott, majd 1992-ben 
gondozónőként kezdett el dolgozni 
az éppen akkor megnyíló HSZI jog-
elődjénél. 1997-től szociális gondozó, 
utána a szociális étkeztetésben, majd 
a házi segítségnyújtásban tevékenyke-
dett. Öt éve került át jelenlegi helyére, 
a Simon Bolivár sétányon található te-
lephelyre, ahol azóta is az idősek nap-
pali ellátásában dolgozik.

Játék, séta, kirándulás
Sokan mondják, mosolygósan 
indul a nap, amikor reggelente 
meglátják Gabriellát. Munkájá-
nak része az is, hogy különböző 
programokat szervez munka-
társaival az időseknek. Teszik 
mindezt azért, mert fontos, hogy 
egy kicsit jobbá és vidámabbá te-
gyék a napokat. A programok kö-
zül a kézműves-foglalkozások, a 
mentális programok, az agytor-
nák kedveltek az idősek körében.  
Gabriella szerint mindig próbál-
nak az éppen aktuális időszak-
nak megfelelő elfoglaltságot 
nyújtani a számukra. És hogy mi 
a legnépszerűbb? „Játszani sze-
retnek a legjobban. Mindenféle 
társasjátékban nagyon otthono-
sak, most éppen nagy römiőrület 
van nálunk. Ez majdnem minden-
napos” – meséli Gabriella.

A benti időtöltés mellett pró-
bálnak időt szakítani a kinti 
kikapcsolódásra is. Ha az idő-
járás engedi, a szabadban len-
gőteke-bajnokságot szerveznek. 
Persze minden attól függ, hogy 

a klubtagok vagy az átmeneti otthon 
lakói milyen egészségügyi állapotban 
vannak. Kirándulni is szoktak, igaz, 
az életkor nagyban befolyásolja, hová 
indulhatnak el. Ennek ellenére tesznek 
kisebb környékbeli kirándulásokat, 
sétákat. Korábban évi egyszer buszos 
kirándulást biztosítottak a szépkorúak-
nak, amelyek nagyon közkedveltek vol-
tak. A koronavírus-járvány ugyan nem 
tett jót a „csavargásnak”, de Gabriella 
reméli, hogy hamarosan visszatérnek a 
régi kerékvágásba, és tudnak újra uta-
kat szervezni. „Szerencsére most már 
nagyobb a szabadságunk a Covid után”.

Türelem, odafigyelés
Gabriella szerint sok szépsége van a 
szakmájának, ugyanakkor persze van-
nak nehézségei is. „Ehhez a munkához 

türelem kell és az odafigyelés is fontos. 
Az idősekkel ugyanis az élet utolsó sza-
kaszában kerülünk kapcsolatba. Ezt 
sajnos tudomásul kell venni és meg kell 
tanulni kezelni. Ha megismerkedünk itt 
egy emberrel, kialakul egyfajta kötődés, 
és mindig nehéz elengedni valakit”‒ te-
szi hozzá. Ennek ellenére ‒ vagy talán 
éppen ezért ‒ nagyon szereti a munká-
ját, mert, mint mondja,  adni jó, és amit 
az ember ad, azt a legtöbbször vissza-
kapja. Szerencsésnek mondja magát, 
hogy az elmúlt harmincegy év során 
rengeteg emberrel került munkakap-
csolatba és soha nem okozott gondot 
számára a kommunikáció, a kapcso-
latok kialakítása. És a munkája során 
rengeteget tanult az idősektől. 

Gabriellát mindenki kedvesnek, mo-
solygósnak, az idősekkel törő-
dő embernek ismerte meg. „Volt 
egy kilencvennégy éves néni, heti 
rendszerességgel jártam hozzá. 
Gyakran mondta nekem, amikor 
meglátogattam, hogy végre meg-
jöttél, behoztad a csicsergést a 
lakásba” ‒ mondja mosolyogva, 
mintegy bizonyítékul, mennyire 
kedvelik őt az idősek. Szükség is 
van erre, mert rengeteg idős em-
ber lakik egyedül, akik nagyon 
várják, hogy valaki meglátogas-
sa őket. „Igyekszünk mindent 
megtenni, hogy meghallgassuk 
őket, próbálunk odafigyelni rá-
juk. Szerintem kell az idősekre 
időt szakítani, hiszen mi is egy-
szer idősek leszünk, és szeretnénk 
majd, hogy törődjenek velünk” – 
foglalja össze Gabriella, aki sze-
rint bőven van még kapacitása 
az otthonnak; szívesen várnak 
időseket. Itt semmire sincs kö-
telezettség, el lehet menni egy 
napra is akár, ismerkedni a prog-
ramokkal és a tagokkal, ott tölte-
ni néhány órát. Mindenkit nagy 
örömmel látnak! • T

PORTRÉ

Gazsi Gabriella: „sokat 
tanultam az idősektől”
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Lezárult a szavazás: összesen közel ki-
lencezer szavazat érkezett az önkor-
mányzat magyar zászló és címer napja 
alkalmából meghirdetett Csepel Tri-
kolórban elnevezésű rajzpályázatára. 
„Köszönöm mindenkinek a szava-
zatát, a pályázaton induló gyere-
keknek pedig a sok szép rajzot! 
Büszke vagyok rájuk, ez az óriási 
érdeklődés megmutatta, 
hogy mennyire aktívak és 
tehetségesek is a csepeli 
gyermekek!” ‒ írta kö-
zösségi oldalán Borbély 
Lénárd polgármester. 

Az Önök szavazatai 
alapján négy életkori 
kategóriában hirdettek 
győzteseket. 

Óvodás korosztály: 1. Nagy Martin 
(Zsongás Tagóvoda); 2. Szerencsi Ka-
rolina (Népművészeti Tagóvoda); Nagy 
Zétény (Kádár Kata Tagóvoda). 1-2. 
osztályosok: 1. Tóth Anna Szófia (Ka-
tona József Általános Iskola); 2. Tóth 
Janka (Eötvös József Általános Isko-

la); 3. Kardos Karina (Katona József 
Általános Iskola). 3-4. osztályosok: 
1. Csernyi Szofi (Széchenyi István 
Általános Iskola); 2. Kulcsár Han-
na Ramóna (Herman Ottó Általá-

nos Iskola); 3. Kis Rezeda Krisz-
tina (Mátyás Király Általános 
Iskola). Felsősök: 1. Sajó Lídia 

(Katona József Általános 
Iskola); Rusz Boglárka 
(Eötvös József Általá-
nos Iskola); 3. Juhász 
Fruzsina (Katona Jó-
zsef Általános Iskola)

A gyermekek rajzai 
hamarosan az egész 
kerületben láthatók 
lesznek. 

A kommunizmus áldozatainak emlék-
napja alkalmából rendeztek megemlé-
kezést a Weiss Manfréd Technikumban 
és Szakiskolában február 24-én. Az 
eseményen az 1944-45-ben, a Délvi-
déken elkövetett tömeggyilkosságokat 
és annak máig ható következménye-
it idézték fel. A megemlékezést Szűk 
Balázs, az iskola tanára szervezte. A 
Mansfeld Péterről elnevezett dísz-

teremben huszonegy molinót helyeztek 
el, amelyeken az egykori vérengzések-
ről olvashatók feljegyzések, illetve ké-
peken mutatják be a történteket. (A ki-
állítást március 17-éig, naponta 8 és 16 
óra között tekinthetnek meg az érdek-
lődők.) Cseresnyésné Kiss Magdolna, 
a Keskenyúton Alapítvány elnöke rö-
viden szólt a délvidéki mészárlásról, 
majd levetítették az általa készített Ha-

lálhörgés és siralom című huszonhat 
perces dokumentumfilmet az iskola 
diákjainak.

Cseresnyésné Kiss Magdolna lapunk-
nak elmondta, hogy a Délvidéken tör-
tént tragikus események nem kerültek 
be a magyar köztudatba. A Keskeny-
úton Alapítványt és a honlapját 2010-
ben hozták létre azzal a céllal, hogy 
ösztönözze a kutatásokat, és megjelené-
si lehetőséget biztosítson azoknak, akik 
a délvidéki magyarságot sújtó, tragikus 
eseményekkel foglalkoznak nem hiva-
talosan. „A világháború végén, a Délvi-
déken történt atrocitásokkal már bő húsz 
éve foglalkozunk. A kutatások szempont-
jából jelenleg jobb a helyzet Délvidéken, 
de nemegyszer így is ellenállásokba üt-
közünk. Az alapítványunk neve is on-
nan származik, hogy a tömegsírokhoz 
jelképesen és szó szerint is keskeny út 
vezet. Jelenleg mintegy 250 ezer magyar 
él Délvidéken. Csökken a létszámuk, de 
a magyar kormány igyekszik segíteni a 
megmaradásukat” – mondta Cseres-
nyésné Kiss Magdolna. • P

Megemlékezés az iskolában

Rajzpályázat: győztesek 
négy korosztályban

AKTUÁLIS

A kiállítás március 17-éig megtekinthető 
a Weiss Manfréd szakiskolában

2023

A szebbnél szebb rajzok 
itt tekinthetők meg:

fotó: MTV
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EGYHÁZI ÉLET

Mit jelentsen 
számunkra 
a nagyböjt ideje? 

A nagyböjti idő nem a népha-
gyományok „megőrzésének” és 
„megélésének” ideje. Az ember, 
és főleg a keresztény ember szá-
mára sokkal többet kell, hogy 
jelentsen. A nagyböjtben arra 
kapunk felszólítást, hogy éljünk 
Isten jelenlétében és használjuk 
fel helyesen az ajándékait, vagy 
éppen arra, hogy nem kell túl-
zásba esnünk a világ javainak 
használatában.

A nagyböjti idő célja a húsvétra 
való felkészülés. A majd ránk 
köszöntő szent három nap ese-
ményeinek tudatos átélése, mely 
az utolsó vacsorán Jézus a kenyér 
és bor színében örökre velünk 
marad és nekünk – értünk adja 
Önmagát; vállalja értünk a jog-
talan és méltánytalan elítélést, a 
keresztutat, a keresztre feszítést, 
de jön húsvét hajnalának öröme 
– „nincs itt!”  –  FELTÁMADT! 

A nagyböjt nem méregtelenítés, 
koplalás, fogyókúra, önsanyar-
gatás. Nem vallási áhítatunk de-
monstrálása, egymásra licitálás. 
Nem Istent manipulálni akaró 
gyakorlat.

Hanem lehetőség, hogy tuda-
tosan foglalkozzunk hitünkkel, 
és így ápoljuk kapcsolatunkat 
Istennel; nagy teret adjunk a 
lelkiismeret-vizsgálatnak és a 
bűnbánatnak; megújítsuk lelki 
életünket nevelve és formálva 
szívünket; „újrafókuszáljuk” 
életüket. Jézus szenvedése pe-
dig arra a felismerésre indítson, 
hogy mennyire szeret minket.
Kertész Péter, 
Csepel-Belvárosi plébános

Művésznevén Mándoki Halász Zsóka 
– így ismerik Csepelen a naiv festészet 
jeles alkotóját, számos nemzetközi kiál-
lítás sikeres résztvevőjét, akinek képei 
külföldön is keresettek. Tavaly nyáron 
a Veronában megrendezett 52. nemzet-
közi naiv kiállításon szerepelt sikerrel, 
majd a barcelonai lX. nemzetközi naiv 
kiállításra is meghívták, valamint Bra-
zíliában, a VII. nemzetközi tárlaton lát-
hatták képeit. Mindhárom helyszínen 
egyedüli magyarként képviselte hazán-
kat. Halász Zsóka Mándokon született, 
Csepelen 1967 óta él. Az AKIOSZ-ní-
vódíjas (Alkotó Írók és Képzőművészek 
Országos Szövetsége) népi, naiv festő al-
kotásai zömében gyermekkorának vilá-
gát tükrözik, szívesen festi meg a vidéki 
emberek mindennapjait.
 
„Negyvenhat évesen kezdtem festeni, több 
mint kétszázötven egyéni kiállításom volt 
az évek alatt Magyarországon és külföl-
dön Több művészeti csoportnak vagyok 
alapító tagja. 1994-ben egy tévéműsorban 
láttam meg Oláh Mária cigány festő mun-

káit, amelyek meghatározták pályafutáso-
mat. Máig nem értem, milyen sugallatra, 
de az akkori civil foglalkozásom mellett 
ki akartam próbálni a festést” – mesél az 
indulásról. Egyedi stílusának kialakítá-
sát Angyal Mária művészettörténésznek 
és Végh András festőművésznek, vala-
mint pályatársainak, Baky Péter, Ung-
váry Mihály, Molnár József, Kesztyűs 
Ferenc és Muray Róbert festőművészek-
nek köszönheti. „A naiv festészet lényege 
az egyedi stílus, amely nagyon aprólékos, 
sokáig készül egy-egy alkotás. Kevesen 
vagyunk már, akik ezt a műfajt képviselik, 
pedig nagyon fontos lenne, hogy az utóda-
ink legalább a festményeken lássák elődeik 
ünnepeit, szokásait, dolgos hétköznapjait. 
Vászonra vittem már a húsvétot, a május-
faállítást, a szüretet, a káposztataposást,  
a disznóvágást, az őszi betakarítást, de 
szeretném megfesteni például azt is, ami-
kor egy kisbaba születésekor komatálat 
visznek. Tervezem a március 15-ei felvo-
nulás, a szüreti bál, valamint a falusi eskü-
vőkhöz kapcsolódó életképek megfestését 
is.” • Antal Zsuzsa

Nemzetközi hírű naiv festő
Idén ünnepeljük az 1848–49-es for-
radalom és szabadságharc 175. év-
fordulóját. Március 15-én ünnepi 
megemlékezéssel és színes progra-
mokkal várják a látogatókat a Görgey 
téren. Ugyanakkor női sorsok – Időu-
tazás a reformkori Magyarországra 
címmel különleges előadást hallgat-
hatnak meg az érdeklődők az Össze-
tartozás Házában március 8-án. 

A szabadságharc kapcsán kevés szó 
esik a nők szerepvállalásáról, pedig a 
reformkor nemzeti lelkesedése sokukat 
magával ragadott, többen részesei vol-
tak a márciusi forradalomnak, fegyver-
rel harcoltak a szabadságharcban. Vol-
tak, akiknek az életét végérvényesen 

megváltoztatta férjük 1848–49-es sze-
repvállalása, vagy a megtorlás áldoza-
taiként özveggyé váltak. 

A márciusi ifjak feleségeinek szerepéről 
több esetben maradtak fenn adatok. Pe-
tőfi hitvese, Szendrey Júlia (képünkön) 
forradalomban betöltött szerepéről férje 
naplójában olvashatunk. A forradalmat 
megelőző „éj nagy részét ébren töltöt-
tem feleségemmel együtt, bátor lelkesítő 
imádott kis feleségemmel, ki mindig buz-
dítólag áll gondolataim, terveim előtt, 
mint a hadsereg előtt a magasra emelt 
zászló” – írja a költő. 1849 áprilisában 
pedig Szendrey Júlia egy politikai röpi-
ratban arra szólította fel a magyar höl-
gyeket, hogy küldjék harcba férjeiket, 
kedveseiket és fiaikat. „Rövid idő múlva 
vagy egy szabad haza boldog gyermekei, 
vagy egy meggyilkolt hon szerencsétlen 
árvái leszünk” ‒ fogalmazott.

A márciusi forradalom lelkes hangulata 
a márciusi ifjú házasulási kedvét is meg-
hozta. Jókai a forradalom napján, este a 
Nemzeti Színházban ismerkedett meg 
Laborfalvi Rózával. Az előadás előtt 
Egressy Gábor színművész elszavalta 
a Nemzeti dalt, Jókai pedig beszédet 
mondott a közönség előtt. Laborfalvi 

Róza pedig – aki aznap a Bánk bán-
ban Gertrudist alakította – a 
függöny mögül előbújva egy 

nemzeti színű kokárdát 
tűzött az ifjú író mel-
lére. Ezzel kezdődött 
szerelmük, s annak 
ellenére, hogy a 
barátai és a csa-
ládja is le akarta 
beszélni Jókait ar-
ról, hogy elvegye 
a nála hét évvel 
idősebb színész-
nőt, augusztus 
végén már össze 
is házasodtak.

A reformkor 
nőalakjai kö-
zött voltak 

olyanok is, akik tudatosan vállalták a 
független nő szerepét, ilyen volt Teleki 
Blanka grófnő is. 1846-ban leánynevelő 
intézetet nyitott, ahol Vasváry Pál taní-
totta a történelmet az ifjú hölgyeknek. 
Március 15-én a grófnő maga szavalta 
el tanítványainak a Nemzeti dalt. Kol-
léganője, Leövey Klára pedig rendszere-
sen kivitte a lányokat a márciusi forra-
dalmat követő népgyűlésekre a Nemzeti 
Múzeum kertjébe. A magyar szellemű 
oktatásért, forradalmi tartalmú könyvek 
terjesztéséért 1851-ben letartóztatták 
a grófnőt és Leövey Klárával együtt a 
kufsteini várba, a legszigorúbbnak szá-
mító „császártoronyba” zárták. Meg-
alázó körülmények között raboskodott, 
később amnesztiával szabadult, de Ma-
gyarországon nem volt maradása, Né-
metországba költözött, majd Párizsban 
érte a halál 1862-ben. 
• Forrás: Múlt-Kor Történelmi Magazin, 
Női sorsok 1848/49-ben

Nőalakok a forradalom idején 

Új kiállítás az Erdei galériában 
Haulik Judit nemezkészítő Ősi kelme a mindennapjainkban címmel nyílik kiállítás 
az Erdei Éva Galériában (Kondor utca 29.) március 18-án, 16 órakor. A kiállítást  
Orient Enikő textilművész nyitja meg. Mindenkit szeretettel várnak!

Pályázat nemzetiségi 
önkormányzatoknak

Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzata elismerve a csepeli 
nemzetiségi önkormányzatok mű-
ködésének fontosságát és jelen-
tőségét, valamint megvalósítandó 
törekvéseit, a 2023. évre költség-
vetési támogatást nyújt részükre. 
Az eddigi évekhez hasonlóan ismét 
pályázat útján juthatnak forráshoz, 
kiemelten az alábbi témákban:

1. oktatás-, nevelés; 2. kulturális-, 
művelődési tevékenység; 3. ha-
gyományőrzés; 4. történelmének 
ismertetése; 5. anyanyelv-ápolás; 
6. szociális tevékenység; 7. gyer-
mek- és ifjúságvédelem; 8. ér-
dekképviselet, esélyegyenlőség 
elősegítése; 9. csepeli értékek 
megőrzése.

A pályázati adatlap 
és további rész-
letek a csepel.hu 
oldalon, illetve itt:  
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Játsszunk 
együtt! 
A Délután Alapítvány szervezésében 
immár tíz éve működik Csepelen egy 
játékklub, mely 9-től 99 éves korig 
várja a látogatókat. Bár a klub erede-
tileg a Radnóti Miklós Művelődési 
Ház keretein belül működik, 
május elsejéig a Szabó 
Magda Közösségi Tér-
ben látogatható. Gu-
bányi Gábor a klub 
vezetője lapunknak 
elmondta: minden 
hónap első szerdáján 
13 és 16 óra között 
lehet csatlakozni a já-
tékokhoz. A taglétszám 
változó, négy-hat fő rend-
szeresen jelen van, de öröm-
mel várják az újabb jelentkezőket 
is. A klubdélutánon főként az idősebb 
korosztály vesz részt. „Ide szórakozni 
jövünk, a legfőbb, hogy vidámság le-
gyen. Így nálunk politikai, vallási kér-
dések nem kerülnek szóba, de elkerüljük 

azt is, hogy az egész-
ségügyi problémáink-

ról, betegségeinkről 
beszélgessünk. A legy-

gyakrabban szókirakót, 
Scrabble-t, kártya- és kocka-

játékokat játszunk, de sakkozunk is. 
Időskorban fontos, hogy megmozgassuk 
az agyunkat, frissen tartsuk a szellemün-
ket, ezért inkább az intellektuális játékok 
kerülnek terítékre. A játék akkor jó, ha 
gyors és pörög. Akik régebb óta ismerik 

egymást, időnként összejönnek a klubon 
kívül is, már voltunk kirándulni, de el-
mentünk megnézni az egyik tagunk fellé-
pését az evangélikus templomban. Nem 
mindenki csepeli, Zuglóból és Óbudáról 
is jönnek, de sajnos sokan azért morzso-
lódnak le, mert messze van. A program 
ingyenes, és jó lenne, ha gyerekek, fiata-
labbak is kipróbálnák, csatlakoznának. 
Itt tényleg a jókedvé a főszerep, az együtt 
töltött idő, a beszélgetés az elsődleges” ‒ 
tette hozzá Gubányi Gábor. 

Ötödik születésnapját ünnepelték a Cse-
pelen működő Agenor Civil Állatvédő 
Egyesület önkéntesei és támogatói a 
Kis-Duna partján található Jókutya is-
kolában február 26-án. Az eseményen 
több tucat olyan gazda jelent meg a ked-
vencével, akik kóbor, kidobott kutyákat, 
macskákat fogadtak örökbe és viselik a 
gondjukat. A civil állatvédő szervezetet 
önkéntesek adományaiból tartják fenn, 
vezetőjük Porkoláb Tamás. A születés-
napon részt vett Pákozdi József alpol-
gármester is. 

Az egyesületet civil állatvédőkként 
hozták létre öt éve, az önkéntesek a 
munkájuk mellett, szabadidejükben 
foglalkoznak állatvédelemmel. Telep-
hellyel, menhellyel nem rendelkeznek, 
a mentett állatokat panzióban vagy ide-
iglenes befogadóknál helyezik el. Ha-
vonta átlagosan harminc-negyven ma-
gára hagyott vagy sérült kutyát, kisebb 

részben macskát fognak be bejelentés 
alapján. Gondoskodnak az orvosi ellá-
tásukról, majd az interneten keresztül 
gazdásítják őket. Segítenek az elkóbo-
rolt állatok csipjének leolvasásában is. 
A bejelentés után nem mindig tudnak 
azonnal a helyszínre indulni vagy elhe-
lyezni egy állatot, de azt kérik minden-
kitől, hogy soha ne hagyjanak magára 
egy sérült, megkínzott, kóbor állatot. 
Jó hír, hogy a csepeli önkormányzat 
támogatásával állatmenedéket nyitnak 
Hároson, a II. Rákóczi Ferenc úton 
még az idén. Ebben kialakítanak majd 
többek között fűthető kutyaházakat, ki-
futókat és egy úgynevezett idősotthont 
macskák számára.   
 
Az egyesület 24 órás szolgálatot lát 
el. Elérhetőek a Facebook-oldalukon, 
amelyen 11 ezer követőjük van, illet-
ve a honlapjukon található 06-30/479-
1407-es telefonszámon. • cs. a. 

Hamarosan lejáró  
diákigazolványok
Már csak közel három hétig érvényesek az első félévre szóló 
matricák, március 31-e után a vonatokon és a buszokon is 
büntetnek, ha lejárt diákigazolvánnyal utaznak az felsőok-
tatásban tanulók. Az egyetemistáknak félévente érvényesí-
teniük kell a diákigazolványukat. Ezt általában a hallgatói 
ügyfélszolgálatokon tehetik meg, de bizonyos esetekben ‒ ez 
az intézménytől függ ‒ akár postai úton is. Az őszi félév 
matricái e hónap végéig érvényesek, érdemes azonban minél 
hamarabb felkeresni az illetékes hallgatói ügyfélszolgálatot, 
hogy elkerüljék a tömeget.

Tavaly év végén jelent meg Kanaszta 
avagy életem játéka címmel Petrovics 
Zsuzsanna első könyve. Zsuzsanna 28 
éven át tanított a Fodor József Szakkép-
ző Iskolában, évtizedek óta Csepelen 
él. Jó néhány éve fogalmazódott meg 
a gondolat, hogy az írásban is szeretne 
kiteljesedni.

A Kanaszta avagy életem játéka című 
könyv egy remek életrajzi elbeszélés, 
ami sodró lendülettel visz előre. Egy 
olyan könyv, amit kétségkívül nehéz le-
tenni. A történet szereplői valós szemé-
lyek, akik meghatározó szerepet tölte-
nek be Zsuzsanna életében és a francia 
kártya egy-egy lapjával azonosíthatók. 
Ahogy egyik lapot a másikra húzzuk, 
bontakozik ki egy izgalmas élettörté-
net, kártyaparti. Az író gazdag és mély 

érzelmekről, emberismeretről, szeretet-
ről, barátságról, csalódásokról mesél, 
ami iránytűként szolgál az élet útvesz-
tőjében bolyongva. 

Az élet olyan, mint egy kártyajáték, a 
lapjárás nem mindig szerencsés, van-
nak akadályok, fájdalmak, mélypontok. 
Hogyan lehet ezeken túl jutni, hogyan 
lehet új értelemmel, kihívásokkal meg-
tölteni a hétköznapokat, tanulni a hi-
bákból? Mikor jön el az a fordulópont, 
amikor úgy érezzük, hogy tenni kell 
önmagunkért, hogy boldogabb, szeret-
hetőbb, tartalmasabb életünk legyen? 
A könyv erre is útmutatást nyújt. Éle-
tünk játékában sok-sok szereplő fordul 
meg, akik befolyásolják a parti kimene-
telét. Petrovics Zsuzsanna április 18-
án 16.30-tól a Szabó Magda Közössé-

gi Térben tartja közönségtalálkozóját, 
ahová szeretettel várja az érdeklődőket. 
A könyv megrendelhető a petrovics-
zsuzsa.hu oldalon. • PE

Életrajz és francia kártya

Állatmenhely lesz Hároson
AKTUÁLIS

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!
A klubnapon játékmesterek segítségével ismerkedhet-

tek meg a legújabb és legnépszerűbb játékokkal. 

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

Jelentkezés és bővebb információ: laci@gamefun.hu 

A belépés díjtalan, az élmény határtalan!

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

Petrovics Zsuzsanna

fotó: Tóth Beáta

fo
tó

: H
Á
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Alapvetően a házasulandó férfiak fel-
adata a jegygyűrűk kiválasztása és 
megvétele, ennek ellenére gyakran a 
nők intézkednek az ékszerésznél, hogy 
pontosan milyet szeretnének ‒ avat egy 
mindennapos ügybe a hatvanhét éves 
Szabó László ötvösmester és ékszerész, 
aki 1980-tól öt éven át ötvös szakokta-
tóként tanította a mesterséget a Magyar 
Állami Pénzverdében. Jelenleg a Gör-
gey téren, az egykori Csepel Áruház-
ban található apró boltjában készíti és 
javítja a különféle ékszereket 1985 óta. 

A Jedlik Ányos Gimnáziumban vég-
zett 1975-ben, majd a Práter utcai isko-
lában tanult ötvösnek. Hetente egyszer 
járt elméleti foglalkozásra, a többi na-
pot a Pénzverdében töltötte gyakorlás-
sal. Annyira a kezére állt a mesterség, 
hogy elsőévesen megnyert egy ifjúsá-
gi pályázatot, amelyen egy úgyneve-
zett hólyagos barokk serleget készített 
ezüstözött rézből. Szépen megtervezte, 

aztán kalapálta és rezgő domborítással 
formálta meg a darabot. „A gimnázium-
ban nagyszerű tanáraim voltak, akik fel-
keltették az érdeklődésemet a művészet-
történet iránt. Elmélyültem a különféle 
korok művészetében, és az ötvösséget 
választottam, mert leginkább ebben a 
mesterségben fejthettem ki a képessé-
geimet. Az ötvösség gyűjtőfogalom: 
egyrészt beletartozik az ezüstművesség, 
miközben arannyal is dolgozunk ‒ na-
gyobb tárgyakat, például keresztelőpo-
harat, kegytárgyakat, tóratáblát, sörös-
kupákat, serlegeket készítünk, másrészt 
az ékszerészmesterség, tehát az arany-
művesség tartozik ide. Az ötvösséghez 
jó kézügyességre, türelemre, forma- és 
stílusérzékre van szükség” – mondja 
Szabó László. 

„Én nem hordok ékszert. Férfiként a 
jegygyűrű és a nyakkendőcsipesz ele-
gendő, de vannak, akik feltűnően nagy 
gyűrűt, vastag nyakláncot, fülbevalót, 

karkötőt rendelnek. Próbálok finoman 
utalni rá, ami szerintem nem ízléses, de 
nem erőltetem a dolgot. A megrendelők 
behozzák a tört aranyat, én meg elké-
szítem az árut. Az ékszer lehet dísz és 
befektetés is. A nők mindenféle ékszert 
rendelnek. A fiatalabbak egy része sze-
reti a legkülönfélébb testékszereket, de 
ez a divat már múlóban van. Ha meg-
rendelnek tőlem valamit, előtte megbe-
széljük a kívánságokat, s igyekszem nem 
tucatárut előállítani. A nyakláncnál most 
a háromszög alakút keresik, amelynek 
az alsó végén egy cseppnyi kő látható. 
Főleg az egyedi arany karikagyűrűkre 
mutatkozik jelentős igény. Kérik, hogy 
legyen többszínű: vörös, fehér és sárga, 
amivel az a baj, hogy a színek más és 
más fizikai tulajdonságokkal, tágulási 
értékkel rendelkeznek; ha a megrende-
lő esetleg idővel meghízik, nem tudja a 
gyűrűt az ujjára húzni vagy levenni. Ja-
vaslom, hogy legyen kétszínű: sárga és 
fehér, a fehéraranyba pedig teszek egy 
pici briliánst. Mások azzal keresnek fel, 
hogy a karikagyűrűbe véssem a nevüket 
és a dátumot, amikor összeházasodtak. 
Többnyire nők fordulnak hozzám, hogy 
valamely ékszerükben pótoljam a követ, 
vagy tegyek bele újat. A gyűrűket lehet 
tágítani és szűkíteni. Az arany ékszerek-
nél van egy tanácsom: óvni kell a gyógy-
fürdő és a tenger sós vizétől, mindenféle 
vegyi anyagoktól, mert kikezdik az arany 
színét és anyagát” ‒ ad tanácsot, majd 
egy személyes információval zárja a be-
szélgetést. „A feleségem nem nagy ék-
szerviselő, de hamarosan meglepem egy 
aprósággal, ami egyelőre titok. Nemso-
kára leszünk ugyanis negyvenöt éve há-
zasok.” • Csarnai Attila

Jegygyűrű, ékszer: egy ötvösmester tanácsai
CIVIL ÉLETPROGRAM

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

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

Újra indult a zöld-
hulladék szállítása
Március 6-ától hetente egyszer ismét 
elviszik a zöldhulladékot azokban a 
zsákokban, amelyet az FKF erre a célra 
árusít. A Csepeli Városgazda ügyfél-
szolgálatán (Katona J. utca 62–64.) is 
vásárolhatók zsákok: tíz darab 2350 

forintba kerül. De vehetnek zsákokat 
‒ többek között ‒ az Auchan, a Spar 
és Bauhaus üzleteiben, a Mol töltőál-
lomásain. A zöldhulladékot az adott 
lakókörzetre érvényes elszállítási na-
pon, legkésőbb reggel 5 óráig, járművel 
megközelíthető, jól látható helyre, az 
ingatlan elé kell kihelyezni. További 
információk: fkf.hu

Szabó László

fotó: HÁ
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A Tárház utcában lakott Buronyi László 
(1918–1982), akit joggal tartottak az or-
szág legerősebb emberének a negyvenes 
és ötvenes években. Birkózóként kezdte, 
aztán súlyemelő lett; százhuszonhárom 
országos csúcsot állított fel közép- és 
félnehézsúlyban. Két olimpián szere-
pelt: 1948-ban, Londonban tizedik lett, 
1952-ben, Helsinkiben megsérült. Euró-
pa-bajnokságon negyedik lett 1957-ben, 
39 évesen. Emlékét fia, Buronyi Tibor, 
a Csepel SC egykori kiváló labdarúgó-
ja idézte fel (vele készült interjúnkat ja-
nuár 25-ei számunkban olvashatták ‒ a 
szerk.), de legendás alakját kiegészítet-
ték mások is, akik ismerték.  

Még a harmincas évek vége felé tör-
tént, hogy a csepeli piacon cirkuszosok, 
köztük egy erőművész lépett fel. Az-
zal fitogtatta erejét, hogy egy kézzel a 
feje fölé emelt egy jókora súlyú hordót. 
Biztatta a közönséget, hogy aki utána-
csinálja a mutatványt, száz pengő üti a 
markát. Szenesek, hentesek, igazi ke-
ménykötésű legények jelentkeztek, de 
egyiküknek sem sikerült kinyomni a 
súlyt. Ekkor lépett a színpadra az alig 
huszonéves Buronyi László, és fél kéz-
zel könnyedén a feje fölé emelte a hor-
dót. Elámult az erőművész, mert ilyet 
még nem látott. A sátor mögé hívta Bu-
ronyit, s kérlelte: elégedjen meg tíz pen-

gővel, mert száz pengője nincsen. Ha 
nem csal az emlékezet, az erőművész 
többé nem jött Csepelre.     

Buronyi László kisgyerekként is vas-
gyúró volt. Mindig mindent felemelt 
a földről, mintha más dolga nem akadt 

volna. Amikor serdülőként lakatosnak 
tanult, hatalmas, súlyos palackokat 
pakolgatott játszi könnyedséggel. Egy 
alkalommal egy hatmázsás pilgercsö-
vet emelt meg, amelyet máskor daruval 
szoktak odébb rakni. Egy darabig foci-
zott a Csepelben, aztán birkózott a Fra-
diban. Amikor versenyre kelt, ropogtak 
az ellenfele csontjai. Magyar bajnok és 
válogatott lett. Amikor megszűnt a Fra-
di birkózószakosztálya, kíváncsiságból 
ellátogatott a csepeli súlyemelőkhöz, 
s ha már ott járt, rögtön kinyomott 
nyolcvan kilót fél kézzel. Ott ragadt, és 
súlyemelőként a második világháború 
éveiben háromszor, utána még tizen-
kétszer szerezte meg a bajnoki címet 
közép- és félnehézsúlyban. Sorra dön-
tötte meg az országos rekordokat. Egy 
beszámoló szerint előfordult, hogy két 
hét alatt hétszer megjavította a nemze-
ti csúcsot. Visszavonulása esztendejé-
ben, 1964-ben még megnyerte a Bu-
dapest-bajnokságot.  Később edzőként 
dolgozott, és megkapta Magyarország 
örökös bajnoki címét. 

Említsük meg róla azt is, hogy szere-
tett énekelni: az operaáriáktól kezdve 
a népdalokig szívesen fakadt dalra. 
Rengeteg verset ismert fejből, sokat ol-
vasott. Csepel büszke a bajnokára, így 
emlékszik rá az utókor. • Cs. A.

Csepeli volt Magyarország legerősebb embere

Buronyi László

SPORT

Aligha akad olyan fiatal vagy idősebb 
ember, aki ne nézett volna meg nép-
szerű karatefilmeket, amelyekben a 
jól képzett karatéka harcba száll az 
igazságért, s a végén természetesen 
győzedelmeskedik. De egy barátsá-
gos, jóleső csihi-puhi kedvéért vagy 
pusztán a mozgás öröméért is érde-
mes kipróbálni a karatét. A Csepel 
Karate Sportegyesület 2002 óta mű-
ködik. Vezetője a 46 éves, háromda-
nos Sraga Zoltán, aki feleségével, a 
négydanos Slezák Anikóval irányítja 
az edzéseket.  

Üres kézzel
A karate jelentése „üres, fegyvertelen 
kéz”, ami a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a karatéka a testét, tehát a kezét, 
lábát használja „fegyverként”. A tradi-
cionális karate lényege az önvédelem. 
Zoltán és Anikó a kilencvenes évek 
elejétől gyakorolja az okinavai Goju-
Ryu karatét, mindkettőjük tanára Sihan 
Harsányi László hatdanos mester. 2002-
től önálló egyesületet alapítottak Csepel 
Karate Sportegyesület néven. Edzőter-
mük 2020-ig a Lajtha László Általá-
nos Iskolában volt, a járvány azonban 
váltásra kényszerítette az egyesületet, 
ezért 2021 januárjától immár a jelenle-
gi, új helyszínen tartják az edzéseiket, a 
Kossuth Lajos u. 117. szám alatti épület 
második emeleti karatetermében. 

A mozgás szeretete
„Amikor húsz éve megalakult az egye-
sület, tíz-tizenöt csepeli gyerek, fiúk, 
lányok jártak karatézni, ma ez a szám 
már ötven gyerek és tizenhat felnőtt. 
Hetente kétszer-háromszor vannak 
edzések, emellett tartunk egyéni tehet-
séggondozást, és járnak hozzánk óvo-
dáskorúak is. Meg szoktam kérdezni, 
ki miért választja a karatét. Szerepet 
játszanak a közkedvelt karatefilmek, a 
barátságos bunyók lehetősége és az a 
szülői törekvés, hogy gyerekeik mozgás-
sal levezessék az energiájukat. A sport 
által fegyelmezettebbé, rendszeretőbbé 
válnak, mert a szabályok erre tanítják 
őket. Legfőbb célunk az utánpótlás-ne-
velés, hogy megszerettessük a mozgást, 
és a növendékek hasznosan töltsék el a 
szabadidejüket. Nálunk nem csak a jobb 
képességű sportolók kapnak lehetősé-
get, mert nem a tehetség a legfontosabb, 
hanem maga a sport, a karate szeretete, 
a hozzáállás, a jó közösség kialakítása. 
Az ügyesebb sportolóknak ugyanakkor 
versenyzési lehetőséget biztosítunk. Por 
Ágota például 2001-ben, hétévesen kez-
dett el nálunk karatézni, és tavaly tett 
első danos, feketeöves vizsgát az éves 
nyári karate edzőtáborunkban, Gyoma-
endrődön, így ő lett a Csepel KSE első 
feketeöves tanítványa” – meséli Sra-
ga Zoltán, majd hozzáteszi: májusban 
négy japán, okinavai mester érkezik 

Budapestre, akik Pesterzsébeten tar-
tanak majd edzéseket egy-egy napon. 
„Ez igazi kuriózumnak számít, mert az 
okinavai mesterek nagyon ritkán moz-
dulnak ki Japánból. Bizonyára nagy 
lesz az érdeklődés irántuk.” • Cs. A.

Miért éppen a karate? 

Pozsonyban is 
az éremtáblázat élén 
Szlovákia fővárosa adott otthont február végén a 12. alka-
lommal megrendezett Slovak Open elnevezésű Nemzetközi 
Wako kick-box viadalnak.

A megmérettetésen 12 ország 66 egyesületének 324 verseny-
zője 531 nevezést adott le. A Halker-KirályTeam csapata 
ezúttal egy kisebb, 15 fős versenyzői különítménnyel indult 
útnak a sikeres karlovaci versenyt követően. A versenyzők 
25 érmet szereztek a két napon keresztül zajló versenyen: 12 
aranyérmet, 4 ezüstöt és 9 bronzérmet hoztak haza Csepelre. 
Ez a teljesítmény ismét az összesített csapatrangsor élére re-
pítette őket, így az idei versenyszezon eddigi két nemzetközi 
versenyét egyaránt az első helyen zárta a Halker-KirályTeam.

Hol lehet jelentkezni? 
A Csepel Karate Sportegyesületet 
nagyrészt tagdíjakból tartják fenn, 
de országos pályázatokon is igyek-
szenek forrásokhoz jutni, tavaly 
a csepeli önkormányzat is anyagi 
támogatást nyújtott. Jelentkezni 
hatéves kortól lehet. Elérhetőek  
Facebook-oldalukon, a csepelkse 
@gmail.com címen és a 06-
30/231-0955-ös telefonszámon. 

Sraga Zoltán 
tanítványaival

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

Márciusi programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
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 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.) 

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: március 11 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: 
március 13-a, hétfő 18 óra,  március 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 Szabó Magda Közösségi Tér Galériája szerete�el meghívja Önt és barátait

Találkozások
című csoportos kiállítására

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/

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.

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

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

SZÍNHÁZ 
Március 19-e, vasárnap 14 és 18 óra: Vadak ura. Jegyinformáció: jegy.hu és tbgprod.hu
Április 15-e, szombat, 10.30: Apacuka koncert. Jegyek már kaphatók a tixa.hu oldalán, il-
letve személyesen Csepel Pláza földszintjén található fotóboltban.  Információ, jegyrendelés: 
06-20-551-3416

PROGRAM
Március 25-e, szombat 20 és 22 óra között: Tavaszköszöntő nyitóbuli, Ringó diszkó. Tops-
lágerek a retrótól napjainkig Dj. Ringóval. Belépés kizárólag előre váltott jegyekkel. Helyszíni 
jegyértékesítés nem lesz!  Jegyek elővételben már kaphatók: tickets.funcode.hu.  A megvá-
sárolt jegyeket nem váltjuk vissza!
Március 19-e, vasárnap. 8 és 12 óra között: a Magyar Éremgyűjtők csepeli csoportjának 
országos börzéje. A belépés díjtalan!

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB
Március 28-a, kedd, 16 óra: Drégely István költő, Szántai Sándor író, költő a Magyar Kul-
túra Lovagja és Tárkányi Imre író, költő, színikritikus, a Magyar Kultúra Lovagja emlékestje.  
Közreműködik: Katona Mária ének, Szöllősi Dávid ének, mandolin. Műsorszerkesztő: Lengyel 
Géza költő

INFORMÁCIÓK 
További információk honlapunkon (www.csmoa.hu) és Facebook (Csepeli Munkásotthon/
Csepel Színház) oldalunkon. További közösségi megjelenés: Instagram: csmo21 és TikTok: 
csmo21. Telefon: 06 1-276-7733 

Új program 
a nyugdíjasházban

Ismerje meg Budapest legszebb természeti és építészeti csodáit. 
Márciustól a nyugdíjasokat sétára invitáljuk havonta egy alkalom-
mal, hogy közösen megnézzük a főváros nevezetességeit. A már-
ciusi séta 23-án lesz Budai Arborétumba. A sétára jelentkező-
ket arra kérjük, hogy regisztráljanak a következő telefonszámon: 
06-1-866-3015. Találkozás 10 órakor a Csepeli Nyugdíjasház 
bejáratánál (1214 Budapest Kossuth Lajos utca 115.). A program 
előreláthatólag 2-3 órát vesz igénybe. A sétát vezeti: Gráczerné 
Kapu Beáta. Mindenkit várnak.  Áprilistól a nyugdíjasház havi 
programjában lehet majd tájékozódni a tervezett séta helyéről  és 

a programmal kapcsolatos egyéb információkról.  

fotó: Budai Arborétum Facebook oldala



22 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 23REJTVÉNY HIRDETÉS

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________________________________________ 
ELADÓ földek tulajdonostól Csepelen és Magyarországon 
1000 nm-től 20.000 nm-ig 3 millió forinttól. 
Tel: 06-20-971-1611

KIADÓ________________________________________ 
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________________________________________ 
KIADÓ nagyméretű garázs. Raktározásra is kiválóan 
alkalmas Csepelen, a Tihanyi úti lakóparknál. Tel: 06-30-
634-7320 ________________________________________ 
SZÁRAZ raktárat, pincét, irodát bérelnék Csepelen, külön 
bejárattal, bármikor elérhető helyen, kb. 15 m2, szerszá-
mok, egyebek tárolására, villannyal. Tel: 06-50-121-1021

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________________________________________ 
REDŐNYSZERELÉS, javítás, gurtnicsere, szalagfüggöny, 
szúnyogháló, harmonikaajtó. Nagy Sándor, 06-20-321-0601 ________________________________________ 
TETŐDOKTOR Régi hajlott tetők javítása, cseréje, beázás 
elhárítás, 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.

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

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 22-én, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A február 22-ei skandináv rejtvény nyertese: Orgovány István. A gyerekrejtvény nyertese: Nagy Norbert. Nyereményüket átvehetik szer-
kesztőségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése az év vadvirága, a borzas len.
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9

1. Kocsonya „teszi”

2. Lakóépület

3. Nincs nyitva

4. Fa szerkezetet építő mester

5. Fiatal ló

6. … is, marad is

7. Az egyik földrész

8. CCXV arab számokkal

9. Öt ötös

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
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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!


