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A csepeli önkormányzat februári testü-
leti ülésén a kormánypárti képviselők 
elfogadták a több milliárd forintos fej-
lesztéseket és béremeléseket tartalmazó 
költségvetést. A javaslatot az MSZP, DK, 
Jobbik, LMP politikusai nem szavazták 
meg, Takács Mónika, az MSZP és a DK 
polgármesterjelöltje sem támogatta. 

A 2019-es költségvetés nyújt fedezetet 
az egykori Görgey Artúr Általános Is-
kola bontására. 2018 nyarán is volt egy 
szavazás a Görgey iskola bontásának 
előkészítéséről, de az ellenzék azt sem 
támogatta. A költségvetés lehetővé te-
szi a csepeli óvónők fizetésemelését, 
valamint az ingyenes és kedvezményes 
gyermekétkeztetést, a csepeli újszülöt-

tek rotavírus elleni, ingyenes védőol-
tását is. Forrást nyújt 
a csepeli időskorúak 
ingyenes, tüdőgyul-
ladás elleni védőol-
tására, és az óvodai 
és bölcsődei felújítá-
sokra. A költségve-
tésnek köszönhetően 
36 új csepeli bölcső-
dei férőhely is épül, 
emellett több mint 
hét kilométer földutat, 
csapadékvíz-elveze-
tést és járdaépítést, a 
társasházak térfigyelő 
kameráit segítő pályá-
zatot, és nem utolsó-

sorban több rendőr utcai jelenlétét tudja 
kiépíteni, biztosítani az önkormányzat.

Az ellenzéki képviselők a költségvetés 
tartalmával kapcsolatban lényegében 
nem kérdeztek, nem szóltak hozzá, és 
módosító javaslatuk sem volt. A Demok-
ratikus Koalíció elismerte, hogy soha 

nem volt ilyen nagy 
forrása a kerületnek. 
2010 előtt alig volt 
fejlesztés, viszont tel-
jesen eladósodott a ke-
rület. Hozzászólásaik-
ban arról is beszéltek, 
hogy a béremelések 
és fejlesztések jók len-
nének, kellenének, de 
a megvalósításukhoz 
szükséges forrásokat 
nem hajlandók meg-
szavazni. Márpedig 
költségvetés nélkül 
semmi nem valósulna 
meg. • Lass

Testületi ülés: Béremelésről 
és fejlesztésekről szavaztak 
az önkormányzati képviselők

ÖNKORMÁNYZAT
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Takács Mónika a 
gyerekek és az idősek 
ingyenes védőoltását 
sem szavazta meg
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásból, a 
NIF Zrt. beruházásában és az Strabag Építő Kft. kivi-
telezésében valósul meg az M0-s autóút déli szek-
torának fejlesztése. Hamarosan az M0-s autóút 
Csepel-szigeti szakaszán is megkezdődik a 
fejlesztés. A munkálatok során a kivitelező 
az aszfaltburkolatot betonburkolatra cseréli 
az M1-es autópálya felé vezető oldalon, il-
letve a szakaszon található hidak új szige-
telést, szegélyt és korlátot kapnak. Sor kerül 
a megfelelő zajvédelem kiépítésére is. 

A tervezetten áprilisban kezdődő pályazár 
során május közepéig a leállósávon biztosítják a 

lehajtást Szigetszentmiklós irányába. A szigetszentmiklósi le-
hajtó teljes lezárására 2019. május közepén kerülhet sor. Az 
érintett szakasz bontási és építési munkái hat hetet vesznek 
majd igénybe, ez idő alatt Szigetszentmiklós irányába a ha-
lásztelki csomóponton keresztül lehet majd lehajtani. Az M1-

es autópálya felé történő felhajtás azonban nem lesz 
lehetséges a szigetszentmiklósi csomópontban 

az áprilisban kezdődő pályazár ideje alatt. Az 
erre közlekedők a II. Rákóczi Ferenc úton 
keresztül a halásztelki csomópontban tud-
nak az M1-es autópálya felé felhajtani az 
M0-s autóútra. A halásztelki csomópont-
ban a le- és felhajtás továbbra is biztosított 
lesz.  A 6-os főútról az M1-es autópálya 

felé továbbra sem lehet majd felhajtani. Az 
M6-os autópálya-csomópont ez idő alatt is 

használható marad. A forgalmi változásokról 
folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

2018 decemberében, a karácsonyi ün-
nepek előtt Bangóné Borbély Ildikó 
és Szenteczky János, a csepeli MSZP 
elnöke és önkormányzati frakció-
vezetője találkozót kértek Borbély 
Lénárd polgármester-
től. A találkozó so-
rán azt kérték, és arra 
tettek ígéretet, hogy a 
választási kampány-
ban békén hagyják a 

politikusok családtagjait. Erről akkor 
meg is állapodtak – számolt be a tör-
téntekről Ábel Attila alpolgármester. 
Kiemelte: azért örültek az ígéretnek, 
mert Szenteczky Jánost korábban al-
jas indokból, nagy nyilvánosság előtt, 

felbujtóként elköve-
tett rágalmazás bűn-
cselekménye miatt 
ítélték el jogerősen. 
A polgármester édes-

apjának halálát néhány évvel ezelőtt 
szintén politikai támadásra használta 
fel a baloldal. 

Március elején azonban Takács Mó-
nika, a csepeli MSZP-frakció tagja 
és a párt polgármesterjelöltje mégis 
a kislányain keresztül támadta meg 
Borbély Lénárd polgármestert a 
Munkásotthonnal kapcsolatban. Ábel 
Attila szerint ezek után az lenne a 
legkevesebb, hogy a szocialisták bo-
csánatot kérjenek. Lapzártánkig sem 
Takács Mónika, sem Bangóné Bor-
bély Ildikó és Szenteczky János sem 
reagáltak a történtekre. 

A csepeli al-
polgármester  

írását itt  
olvashatják:

Átalakítják 
a régi 
épületet
Borbély Lénárd Facebook-ol-
dalán számolt be arról, hogy el-
kezdődött a Tamariska-dombnál 
lévő régi gázcseretelep átalakí-
tása. Az épület a csepeli cserké-
szeknek ad majd otthont. 

Megszegték ígéretüket 
a csepeli szocialisták

Az M0-s autóút felújítása

Fontos változások!

AKTUÁLIS



4 csepeli hírmondó

Az épületen belül már elkezdődött a 
Görgey Artúr Általános Iskola bon-
tása. A romhalmazt a fideszes vá-
rosvezetés takarítja el, a rá örökül 
hagyó helyi szocialisták pedig hábo-
rognak. Dobák István helyi MSZP-s 
politikus az iskola bezárását és el-
adását annak idején megszavazta. A 
bontáshoz szükséges feltételeket 
viszont nem támogatta és most a 
tiltakozók leveleit várja.

Az MSZP politikusa sokat tud 
Csepel egykor legmodernebb is-
kolájáról, melynek bezárásából és 
kiárusításából is kivette a résztét. 
Az iskolának az értékes telke lett 
a veszte. Az MSZP – saját szavazóit 
átverve – előbb ellehetetlenítette, be-
zárta, majd lakóparknak értékesítette 
az intézményt. Az épület új tulajdonosa 
azonban csődbe ment. Az udvarokat az 
évek alatt belepte a gaz, termeiben, fo-
lyosóin hajléktalanok és drogfogyasztók 
tanyáztak, elszaporodtak a patkányok. 

A szocialistákat 
váltó új városve-
zetésnek hétmillió 
forintért kellett vi-
lágítást fejleszteni 
a romhalmaz mel-

lett, mert nem mertek ha-
zamenni az emberek.

Az új, fideszes városve-
zetés igyekezett vissza-
szerezni az elherdált in-
gatlant. Nem volt könnyű 
dolguk, az ellenzék ellenük 
dolgozott. 2018-ban még a 
helyben képviselő MSZP-s 
Dobák István – ellenzéki 
képviselőtársaival együtt  – 
sem támogatta a bontás fel-
tételeinek megteremtését. 
Ha valakinek még kétsége 
lenne afelől, hogy a poli-
tikus gátolja a romhalmaz 
elbontását és rendbetételét: 
a munkákhoz szükséges 
költségvetést sem szavaz-

Dobák István – 
ellenzéki képviselő-

társaival együtt 
 – sem támogatta a 

bontás feltételeinek 
megteremtését

AKTUÁLIS

Dobák István MSZP-s képviselő sem 
támogatta a volt Görgey iskola lebontását

fotó: Tóth B
eáta
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ta meg idén februárban. Információ-
ink szerint most a bontási munkálatok 
szakszerűségéről, valamint a szerinte 
nem megfelelő lakossági tájékoztatásról 
tett fel kérdéseket a csepeli jegyzőnek. 
A lakókat emellett arra kérte, hogy ha 
bármilyen panaszuk van a munkákkal 
kapcsolatban, hozzá forduljanak.

Borbély Lénárd polgármester világossá 
tette: célja, hogy a lakókat bevonva, kö-
zösségi tervezéssel rendezzék a terület 
sorsát. Az önkormányzat lapja rend-
szeresen beszámol a fejleményekről, a 
polgármester emellett két alkalommal 
levélben is tájékoztatta a lakókat, tü-
relmüket és megértésüket kérte a négy 
hónapos munkálatok miatt, egyben 
tájékoztatta az ott élőket a szakszerű 
bontás részleteiről. Az ellenzék eköz-
ben minden eszközzel akadályozni pró-
bálja a telek rendezését, parkosítását és 

hasznosítását. A csepeli MSZP hátteré-
ben ráadásul egy lakóparkokat, mun-
kásszállókat építő és üzemeltető cég-
csoport áll, amely a Csepel SC területét 
is hasonló módon kívánja beépíteni.  
A cégcsoport az egykori Csepel Mű-
vekben már üzemeltet munkásszálló-

kat, ám azok gyakorlatilag hajléktalan-
szállókként működnek. Nyilvánvaló, 
hogy a cégcsoportnak lennének tervei  
a Görgey iskola értékes telkére is, így 
szintén érdekükben áll a jelenlegi vá-
rosvezetés elképzeléseinek megakadá-
lyozása. • TK

AKTUÁLIS

A munkák az épület 
belsejében kezdődtek el

Borbély Lénárd 
polgármester két 
alkalommal levélben 
is tájékoztatta a lakókat  
a munkálatokról  

A Görgey iskolát kora legmodernebb-
nek tartott eljárásaival és anyagaival 
építették fel. Ma már azonban tudjuk, 
hogy egy ilyen alkotóelemmel, az 
azbeszttel kapcsolatban óriási téve-
désben voltak az akkori tervezők és 
kivitelezők. 

Az azbesztet kiváló tűzvédelmi és 
hőszigetelő tulajdonsága, valamint a 
könnyű feldolgozhatósága miatt ha-
talmas mennyiségben alkalmazták 
az építőiparban a 1980-as évek vé-
géig. A kilencvenes évekre azonban 
egyértelművé vált, hogy a kiporzása 
rákkeltő. Csakhogy addigra olyan 
sok helyre építették be, hogy eze-

ket utólag már nem tudták lebontani 
vagy megbontani, hogy kivegyék be-
lőlük a kiporzás esetében veszélyes 
elemeket. 

Az egykori Görgey iskola épületének 
két alkotóelemben van azbeszttarta-
lom. Ezekre más bontási biztonsági 
előírások vonatkoznak, ezért már a 
kivitelezés közbeszerzési kiírásában 
jelezni kellett a jelenlétüket. A bon-
tási terv ennek megfelelően készült. 
A veszélyes alkotóelemeket az erre 
vonatkozó, különösen szigorú felté-
teleknek megfelelő eljárással, a ki-
porzás megakadályozásával bontják 
majd, és szállítják el. 

Az évek múlásával, a tető és falak be-
omlása esetében valós veszéllyé vál-
hatott volna az azbesztet tartalmazó 
elemek spontán eróziója, szétporladá-
sa és kiporzása. Bár az épület rendkí-
vül leromlott állapotba került, beom-
lása szerencsére nem történt még meg. 
De ezért is volt olyan fontos az önkor-
mányzat számára, hogy a tulajdonjogi 
viták lezárása után a leggyorsabban 
kiírhassák a közbeszerzést, és meg-
kezdődjenek a munkálatok. Az egyéb-
ként, hogy a bontást az önkormányzat 
végezteti el, szintén biztonságnövelő 
tényező. Egy lakóparképítő cégnek 
ugyanis valószínűleg nem lett volna 
érdeke „észrevenni” az azbesztet az 
épületben, márpedig a telket annak 
idején lakópark építésére adták el. 

Megszűnik az azbesztkiporzás veszélye
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Karácsony Gergely – sportbarát jel-
legre hivatkozva – az összes tervbe 
vett dél-pesti és csepeli fejlesztést 
megakadályozná, amennyiben őt 
választanák Budapest főpolgármes-
terévé. Dr. Szabó Szabolcs, korábbi 
Együtt, majd LMP-s politikus az új 
csepeli híd tervét szintén nem támo-
gatja. A csepeli ellenzék a béreme-
lésektől az egykori Görgey iskola 
lebontásáig mindent gátolni próbál, 
a korábban általuk is megszavazott 
faültetési és facsereprogramot pe-
dig úgy bírálják, mintha közük sem 
volna hozzá.

Ha volt a rendszerváltás után konszen-
zus a pártok között az önkormányza-
ti politikában, akkor abban értettek 
egyet, hogy a település fejlődése, fej-
lesztése érdekében nem szabad pártos-
kodni. Ma már nincs ilyen egyetértés. 
A 2010-es kormányváltást követően a 
szocialisták az Európai Unió legmaga-
sabb szintjein próbálták megakadályoz-
ni a csepeli csatornázást. Szerencsére 
ennek ellenére 52 kilométer hosszan 
sikerült kiépíteni kerületünkben a köz-
műveket. Most, hogy a Gubacsi hidak 
felújításától kezdve a HÉV megújítá-
sán, a gerincút kiépítésén keresztül az 
új Duna-híd építéséig és Észak-Csepel 
sport- és pihenőcélú fejlesztéséig terjed 
a tervezett fejlesztések sora, soha nem 
látott ellenzéki árokásás indult ellene. 
A cél nem titkolt: mindennek a meg-
akadályozása. 

Korábban abban sem volt vita a pár-
tok között, hogy a sport és a mozgás 
jó dolgok, egészségmegőrző hatásuk 
nyilvánvaló. A jelenlegi ellenzék sze-
rint azonban ez csak lopás. Karácsony 
Gergely MSZP-Párbeszéd-DK-s főpol-
gármester-jelölt ennek megfelelően lo-
pakodó olimpiai programnak – LOP-
nak – nevezte el a tervezett csepeli és 

dél-pesti fejlesztéseket. A politikus a 
Facebook-oldalán tette közzé vélemé-
nyét. E szerint sok száz milliárd fo-
rintot fordítana a kormány a Kis-Duna 
medrének régóta várt rendbetételétől-
kezdve a partvonal rendezésén keresz-
tül a szintén régóta várt új csepeli híd 
megépítéséig. Minden olyanra, amire 
mi, csepeliek nagyon régen várunk. 

Csakhogy ezek a fejlesztések Kará-
csony szerint csak a sport- és pihenési 
célú beruházásokat segítenék. Vagyis 
mindez lopás, amit meg kell akadá-
lyozni. A főváros évtizedeken keresztül 
tervezte az új csepeli Duna-híd építését 
is, ami a baloldal jelöltje szerint szintén 
nem jó. Ezért ő a pesti-budai átmenő 
forgalmat a Csepel központján keresz-
tül vezető Albertfalvai hidat támogat-
ná. A gyakorlatban mindez azt jelen-
tené, hogy Karácsony 
győzelme esetén semmi-
lyen fejlesztés nem épül-
hetne meg Dél-Pesten. 

Szabó Szabolcs ellenzéki 
politikus sem ért egyet 
semmilyen fejlesztéssel, 
amit a jelenlegi kerüle-
ti, fővárosi vezetés és a 
kormány szeretne. „A 
kormány szabad prédá-
nak tekinti Dél-Pestet, és 
a mostani városvezetés 
hagyja őket” – írja, je-
lezve, hogy meg kellene 
akadályozni a beruházá-
sokat. Úgy tűnik, ő már 
semmilyen hidat sem tá-
mogatna. Az ellenzéki 
politikus szerint ugyanis 
hiába épülne északabb-
ra az új híd, mint Csepel 
központja, az is idehozná 
a forgalmat. „Olyan nagy-
beruházásról van szó, 

amelyről még nem tudhatjuk, hogy ös�-
s�ekötni, vagy éppenséggel eltorlas�olni 
fogja Csepelt a belvárostól” – írja.

A választások közeledtével a csepeli 
ellenzéken is úrrá lett a „semmi sem 
jó” felfogás. Azzal eddig – látszólag – 
mindenki egyetértett, hogy az egykori 
Görgey iskola épületét le kell bontani. 
Ehhez képest az elmúlt egy évben két-
szer volt ezt szolgáló javaslat a képvise-
lő-testület előtt, és az ellenzék egyiket 
sem támogatta – még a körzet MSZP-s 
képviselője sem. A kanadai nyárfák ki-
vágását és fiatal facsemetékre cserélé-
sét 2018-ban ugyanakkor még minden 
MSZP-s képviselő támogatta – Takács 
Mónika polgármesterjelölt is. Most a 
politikus asszony úgy bírálja minden 
fronton a döntést, mintha köze sem len-
ne hozzá. • TK

Mindent meggátolni: ez lett 
az ellenzék fővárosi programja

Látványterv: így 
nézne ki Észak-Csepel  

a fejlesztések után

AKTUÁLIS
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Elbontották 
a romos 
épületet
Borbély Lénárd polgármester 
közösségi oldalán adott hírt ar-
ról néhány napja, hogy elkez-
dődött az Ady Endre úton levő 
romos épület bontása. Az épü-
let pár napon belül eltűnt, már 
nem csúfítja a közterületet.

Nőnapi 
köszöntések
Nőnap alkalmából Borbély Lénárd 
polgármester munkatársaival megláto-
gatta a kerületi idősotthonokat és szoci-
ális intézményeket, és felköszöntötték 
az ott lévő hölgyeket. 8-án reggel pedig 
– már hagyományosan – a Csepeli Pi-
acnál adtak át egy-egy szál tulipánt az 
arra járó lányoknak, asszonyoknak. 

Új buszpályaudvar
A napokban tárgyalta a csepeli Tervtanács az új buszpályaudvar terveit. A vég-
állomás áthelyezésével meg fog újulni Csepel városközpontja. A jelenlegi pálya-
udvar helyén kialakításra váró új tér funkcióját a csepeli lakosság bevonásával, 
közösségi tervezés útján valósítják meg. Íme a látványtervek:

ELŐTTE UTÁNA
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fotó: Vadnai Szabolcs
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A csepeli önkormányzat kiemelt fi-
gyelmet fordít a kerületben élő csa-
ládok támogatására. Ezek egy ré-
sze szociális rászorultsági alapon 
jár, amelyhez jövedelem- vagy va-
gyonvizsgálat szükséges, míg má-
sik részüket alanyi jogon, mindenki 
megkapja, aki a csepeli lakcímmel 
rendelkezik, és életvitelszerűen is a 
kerületben él. 

Mikor adható 
rászorultsági támogatás? 
Tamás Juditot, az önkormányzat Csa-
ládtámogatási Irodájának irodaveze-
tőjét arra kértük, foglalja össze azokat 
a támogatásokat, amelyeket a gyer-
mekes családok igénybe vehetnek. A 

csepeli rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás akkor állapítható meg, ha 
a gyermeket gondozó család időszako-
san létfenntartási gondokkal küzd, vagy 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került. Az a gyermek te-
kinthető rászorultnak, akinek család-
jában a kérelem benyújtását megelőző 
hónapban az egy főre jutó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének a 
200 százalékát. (2019-ben az öregségi 
nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 
forint.) A támogatás egyszeri összege 
nem lehet kevesebb 3000 forintnál, és 
nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 150 
százalékát. A támogatás természetbeni 
juttatásként is megállapítható (például 
Erzsébet-utalvány, tüzelőanyag). 

Csepeli nevelési segélyt lehet igényel-
ni akkor, ha a család a gyermek után 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményt nem kap, és az egy főre jutó jö-
vedelem nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 150 százalékát. Összege havonta 

5000 forint, de családonként legfeljebb 
15 000 forint. A csepeli gyermekétkez-
tetés térítési díjának kedvezménye az 
után a gyermek után vehető igénybe, 
aki az önkormányzat által működtetett 
intézménybe jár. Az a gyermek, aki 
rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

Családosként Csepelen: kiemelt 
figyelem, többféle támogatás

Nagycsaládosok 
segítése  
Majtán Olga, a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének (NOE) 
Csepeli Csoportjának vezetőjét 
arról kérdeztük, miben tudnak 
segíteni a családoknak. Elmond-
ta, nagyon sokat jelent az erkölcsi 
támogatás különösen abban az 
időszakban, amikor bővül a csa-
lád, és sok gyakorlati változtatást 
kell kitalálni, megvalósítani a 
további zökkenőmentes hétköz-
napokhoz. Őstermelői vásárt is 
tartanak, ahol havonta friss áru-
hoz juthatnak a családok. Éven-
te többször ruhacsereberét szer-
veznek, esetenként adomány is 
érkezik a rászoruló családok ré-
szére. A családi napokon közös 
főzés és különféle játékok teszik 
tartalmassá az összejöveteleket. 
Kulturális programként múze-
um- és színházlátogatás, valamint 
családi mozizás szerepel az éves 
tervükben. Sportprogramokat is 
tartanak (korcsolyázás, túra, ke-
rékpározás, foci és közös strando-
lás). A csepeli csoport jövőre lesz 
harmincéves, amelynek megün-
neplésére már megkezdték az elő-
készületeket: fotó- és szövegíró- 
pályázaton mutathatják meg te-
hetségüket kicsik és nagyok. Ezek 
díjazásához köszönettel vesznek 
minden szponzori támogatást.

fotó: Tóth Beáta
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ményben részesül, általános iskolában 
térítésmentesen, középiskolában pedig 
ötvenszázalékos kedvezménnyel étke-
zik. Ha a család olyan anyagi helyzet-
ben van, hogy ez is nehézséget jelent, az 
intézményen keresztül kérheti az étkez-
tetés térítési díjának kedvezményét. Az 
önkormányzat a nyári szünet ideje alatt 
napi egyszeri főétkezést biztosít az arra 
rászoruló gyerekek számára. A szüni-
dei gyermekétkeztetést a települési ön-
kormányzat szervezi meg, és a jogosult 
gyermek szülőjének vagy más törvényes 
képviselőjének kérelmére biztosítja azt.

Ami mindenkinek jár
A babaköszöntő csomag az újszülöt-
teknek járó természetbeni támogatás, 
amelyet a védőnő ad át minden bejelen-
tett csepeli lakó- vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkezőnek. Ez – többek között 
– hűtőmágnest, szoptatós füzetet, pamut 
kombidresszt, törölközőt, takarót tartal-

maz. Az iskolakezdési támogatással 
az önkormányzat a tanévkezdéssel járó 
anyagi terheket kívánja csökkenteni. A 
képviselő-testület 2017-ben fogadta el az 
erről szóló polgármesteri előterjesztést. 
A támogatást minden szeptemberben 
azok a családok kapják, ahol első osztá-
lyos gyermek van. A 15 ezer forintos vá-
sárlási utalványt tanszerekre és ruhákra 
lehet fordítani. Az utalványok kiosztása 
júliustól szeptember 30-áig tart. 

Játszóterek, hajózás, felújítások
Ezeken felül vannak olyan támogatások 
is, amelyeket nem csak gyermekes csa-
ládok vehetnek igénybe, mint például 
az átmeneti segély, a krízistámogatás, 
a lakhatási támogatás, a lakbértámoga-
tás. Gyógyászati segédeszköz támoga-
tás adható a gyermek szemüvegére és a 
fogszabályozó készülékére. Az önkor-
mányzat családtámogatási irodájának 
ügyfélszolgálata készséggel segít a jo-
gosultsággal kapcsolatos kérdésekben 
és a kérelmek benyújtásában. 

A 2015-ben elindult Csepeli Gyer-
meksziget Program keretében számos 
bölcsőde- és óvodaudvart újítottak fel. 
Borbély Lénárd polgármester döntése 
nyomán 2019 őszéig az összes ilyen 
udvar megújul. Folytatódik a csepeli 
játszóterek rendbetétele is. A kerület 

bölcsődéibe a gyerekek felvétele egész 
évben folyamatos. Az önkormányzat 
minden bölcsődeudvart felújított, a Me-
sevilág Bölcsőde új épületrészt kap, ez 
egyben egy 36 fős férőhelybővítéssel 
járó fejlesztés. A csepeli szülőknek 
bölcsődei gondozási díjat nem kell fi-
zetni, és a tisztasági csomagot (pelenka, 
papír zsebkendő, szalvéta) is az önkor-
mányzat biztosítja. A csepeli családok 
köré-ben népszerű a dunai hajóki-
rándulás, amelyet 2017 óta szervez az 
önkormányzat. Az ingyenes hajóútra a 
3–11 év közötti gyermekkel rendelkező 
családokat várják.  És meg kell említe-
nünk a bölcsődei és az óvodai fotózá-
sokat is: három fényképet ingyenesen 
kapnak meg a családok, s a további ké-
pek is kedvezményesen rendelhetők.

AKTUÁLIS

Megkérdeztünk néhány csepelit: 
mi a véleményük a kerületi családtámogatásokról? 

Konta-Holy Noémi: A babakös�öntő csomagnak nagyon örültünk, jó ke�deménye�ésnek 
tartom. Mivel önkormány�ati támogatásokat nem ves�ünk igénybe, így erről nem tudok 

nyilatkozni. Fontosnak tartanám, hogy minden óvodában legyen 
angolnyelv-oktatás. 

Móréné Mócsány Tímea: Úgy gondolom, a� önkormány�at mindent 
megtes� a családokért. Mi nagy has�nát vettük a babacsomagnak.  
A játs�óterek felújítása, karbantartása is jelentős segítség  
a kisgyermekeseknek. Viszont a kutyapiszok nagyon komoly 
problémát jelent, akár a játs�óterek környékén is. A kutyások 

sajnos nem tartják be az állattartás szabályait. 

Petrenkoné dr. Feszuscsák Evelin: Mi nem ves�ünk igénybe 
támogatásokat, de tudom, hogy Csepelen sok támogatási forma léte�ik. Főleg a� iskolake�dési 

támogatás jelent nagy segítséget, különösen annak, aki egyedül neveli a gyermekét.
fotó: GM
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A bevándorláspártiak megtámadták  
a Fideszt az Európai Néppártban 
(EPP), arra törekednek, hogy az egész  
EPP-t átalakítsák egy bevándor-
láspárti nemzetközi szervezetté, a 
magyarok pedig ezt meg akarják 
akadályozni – mondta  Orbán Viktor 
miniszterelnök, a Fidesz elnöke a 
Kossuth rádió Jó reggelt, Magyaror-
szág! című műsorában.

Kijelentette: a keresztény kultúra meg-
védése és a migráció ügyében semmi-

lyen kompromisszum nem képzelhető 
el, „minden másról lehet beszélgetni”. 
Az EPP-n belüli törésvonalat úgy írta 
le, hogy vannak olyan pártok, amelyek 
kevert népességű Európát akarnak, be 
akarják hozni a migránsokat, és vannak 
pártok – köztük a Fidesz –, amelyek meg 
akarják őrizni a keresztény kultúrát, a 
határokat, és nem akarnak migrációt. 
Hozzátette: Magyarország elsőként bi-
zonyította be, hogy a migrációval szem-
ben fel lehet lépni, meg lehet állítani, és 
„e�ért kerültünk mi a viták kö�éppontjá-
ba. Több lehetőségünk is van, e�t majd 
a Fides� el fogja dönteni, hogy a� Euró-
pai Néppárton belül vagy a�on kívül” – 
mondta Orbán Viktor.

A schengeni övezet belügyminiszteri 
tanácsának felállításáról szóló javasla-
táról Orbán Viktor kifejtette: zárt kör-
ben már „tesztelte” ezt a felvetést – pél-
dául Nicolas Sarkozy korábbi francia 
államfővel is többször beszélt róla –, 
amelynek a lényege, hogy mivel az Eu-
rópai Bizottság nem tudott megbirkóz-

ni a migráció ügyével, azt át kell tenni 
oda, ahol meg tudják oldani, azaz visz-
sza kell venni nemzeti hatáskörbe. Így 
a Schengenen belüli nemzetállamok lét-
rehoznának egy belügyminiszteri taná-
csot, amely jogosítványaival alkalmassá 
válna a határvédelemre. Szerinte, ha az 
elmúlt 3-4 évben a migrációval kapcso-
latos jogkörök a schengeni zóna belügy-
minisztereinél lettek volna, akkor védet-
tebb, biztonságosabb lenne Európa.

A családvédelmi akciótervről Orbán 
Viktor azt mondta: Európa ma az üres 
bölcsők kontinense, amit a magyarok 
nem migrációval akarnak megoldani, 
hanem magyar gyermekekkel. Remé-
nyei szerint előbb-utóbb sikerül elérni, 
hogy Magyarországon sok gyerek le-
gyen. Az akcióterv négy intézkedése 
már július 1-jétől hatályos, a bölcsődei 
férőhelybővítés folyamatos munka, a 
négygyermekes édesanyák adómentes-
sége és a nagyszülői gyed lehetősége 
pedig 2020. január 1-jétől lép életbe – is-
mertette.

A katonáknak szükségük van 
a hitre, amely megkönnyíti 
szolgálatukat, és szükségük 
van a tábori lelkészekre, akik 
közéjük viszik a szeretetet és 
a törődést – mondta a honvé-
delmi miniszter a HM Tá-
bori Lelkészi Szolgálat újra-
alapításának 25. évfordulója 
alkalmából, február 26-án 
Budapesten.

Benkő Tibor hangsúlyozta: 
25 éve a katonai tábori szolgá-
latot „nem parancsszóra ala-
pították újra”, hanem „belső 
indíttatásból”, abból a felis-
merésből, hogy a katonáknak 

szükségük van a lelkészek 
támogatására. A miniszter 
hozzátette: a tábori lelkészek 
nemcsak a katonákat gondoz-
zák, hanem azok családjait 

is. Áder János köztársasági 
elnök levélben köszöntöt-
te a résztvevőket. Azt írta: 
a honvédségben az egyházi 
jelenlét nem pusztán a vallá-

sukat gyakorlók támasza, ha-
nem „felekezeteken túli lelki 
gondozás, a sajátos élethely-
zethez alkalmazkodó egyedi 
pas�toráció. A tábori lelkés� 
kísér, segít, meghallgat. Pó-
tolhatatlan munkatárs ab-
ban, hogy a katonák mentális 
egés�sége megmaradjon” – 
fogalmazott. Felidézte: a ma-
gyar alakulatokban minden 
időkben ott voltak az egyes 
felekezetek és egyházak kép-
viselői, gondoskodtak a val-
lásukat gyakorlók hitéleté-
ről, és rendelkezésére álltak 
mindazoknak, akik folytonos 
életveszélyben hittel vagy 
kétkedéssel, de az örök élet 
képviselőitől vártak biztatást. 

MAGYARORSZÁG

Orbán: a bevándorláspártiak 
megtámadtak minket a Néppártban

A magyarok kijelölték a kor-
mány és a Fidesz mandátumát: 
„a keresztény kultúra érték (…), 
nem akarunk kevert országgá 
válni, migrációt nem akarunk, a 
bi�tonságot meg akarjuk őri�ni, 
és a családpolitikánkon keres�tül 
képesek les�ünk migránsok nélkül 
is fenntartani Magyarország bio-
lógiai jövőjét.”

A katona a tábori lelkészben az embert látja

25 éve alakult újjá a HM Tábori Lelkészi Szolgálat
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Felértékelődik a NATO sze-
repe, mert Európa bizton-
sága ma törékeny lábakon 
áll – mondta  Orbán Viktor 
március 10-én Lengyel-
országban, ahová Benkő 
Tibor honvédelmi minisz-
ter és Németh Szilárd, a 
Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára is 
elkísérte a magyar minisz-
terelnököt.
   
A Varsó melletti Wesołában 
ünnepséget rendeztek annak 
alkalmából, hogy Magyar-
ország, Lengyelország és 
Csehország húsz, Szlovákia 
pedig tizenöt éve csatlako-
zott a NATO-hoz. Beszédé-
ben Orbán Viktor kiemelte: 
a katonai missziókat azért 
vállalják, hogy ott és azok kapják meg 
a segítséget, ahol és akiknek szüksége 
van rá. „Ha mi nem viss�ük oda ideje-
korán a segítséget, akkor a problémák 
jönnek el ho��ánk” – fogalmazott. A 
miniszterelnök köszönetet mondott a 
visegrádi országoknak, amiért segí-
tettek megvédeni Magyarország déli 
határát a migránsoktól. Emlékezte-
tett: az észak-atlanti szövetség azzal a 
céllal jött létre, hogy békét, biztonságot, 
stabilitást és jólétet teremtsen előbb az 

atlanti térségben, majd az egész világon. 
„E�t akarjuk megőri�ni ma is”, továbbá 
elvinni azoknak is, akik jelenleg pol-
gárháborús körülmények között élnek 
– mutatott rá.

A kormányfő szerint „katonáink nehéz 
küldetésekben is megállták a helyü-
ket”. Úgy vélte, a visegrádi országok 
gazdasági ereje lehetőséget ad, hogy 
meg is haladják a NATO-tagsággal járó 
vállalásaikat. Orbán Viktor hangsú-

lyozta: hosszú évtizedek óta nem kellett 
szembenézni olyan zavaros nemzetközi 
helyzettel és terrorfenyegetéssel, mint 
manapság, de „nemcsak s�avakkal ve-
s�ünk rés�t” a terrorellenes küzdelem-
ben, hanem katonáinkkal is. Magyar-
országról ma 692 katona szolgál a világ 
különböző pontjain, és hamarosan újabb 
130 katona csatlakozik hozzájuk – kö-
zölte. Mint mondta, olyan szintre akarják 
fejleszteni a hadsereget, hogy meg tudja 
védeni Magyarországot és a NATO-ban 
is megállja a helyét. A miniszterelnök 
arról is beszélt, hogy a katonák esküt 
tettek, akár életük árán is megvédik 
hazájukat. Békében és biztonságban 
tudni hazánkat, a minket megtartó 
civilizációt és kultúrát olyan cél, ame-
lyért érdemes a legnagyobb kockáza-
tot is vállalni – mondta. Hozzátette: 
az ilyen katonáknak köszönhető, 
hogy a NATO fennállásának hetven 
éve alatt a történelem valaha volt 
legsikeresebb és legerősebb katonai 
szövetsége lett, és ennek a következő 
években is így kell maradnia.

Az ünnepség után a fegyveres erők ka-
tonai bemutatót tartottak.

Felértékelődik a NATO szerepe
MAGYARORSZÁG

Németh Szilárd honvédelmi 
államtitkár is részt vett az eseményen

A magyar miniszterelnök a lengyelországi találkozón
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Dél-lengyelországi 
kalandozások
2019 februárjában a Wacław Felczak 
Alapítvány támogatásával a BGSZC 
Csete Balázs Szakgimnáziumának 
három pedagógusa és harminc diákja 
öt napot tölthetett Lengyelországban, 
Krakkóban. A pályázat célja: megis-
mertetni a tanulókkal a lengyel–magyar 
kapcsolatok történelmi, szellemi gyöke-
reit, a két nép közös sorsát és történel-
mét, élményszerű tapasztalatszerzéssel 
erősíteni bennük a közép-európai ösz-
szetartozás érzését.

Krakkó belvárosában egy egész napot 
töltöttünk, megnéztük Hieronymus Vi-
etor nyomdáját, a Kosos házat, a Co-
legium Maiust, jártunk a waweli szé-
kesegyházban, a Mária-templomban. 
Városnéző utunk során valóban meg-
tapasztalhattuk, hogy 
nem véletlenül kapta 
Krakkó a „legmagya-
rabb” nevet. Az utazás 
során végigsétáltunk 
Zakopane sétálóut-
cáján, Tranówban 
megnéztük a magyar 
vonatkozású helyszí-
neket, bebarangoltuk 

a wieliczkai sóbányát, és eljutottunk 
Auschwitz-Birkenauba is. 

Köszönjük a lehetőséget, új ismeretek-
kel gazdagodva, felejthetetlen élmé-
nyekkel tértünk haza.

OKTATÁS

Lajtha: siker az angol versenyen
Február 21-én rekordszámú csapattal került megrendezésre 
a Fővárosi Angol Verseny, a Bechmark (Budapest English 
Challenge) általános iskolai megmérettetés kerületi fordu-
lója. Külön dicséret illeti a Lajtha László Általános Iskola 
két csapatát, melyek tagjai először vettek részt a tudáspró-

bán és nagyon jó helyezést 
értek el. I. kategóriában 4. 
helyezést ért el Kiss Leven-
te, Sallay Boglárka és Bru-
di Georgina 7. évfolyamos 

tanulók. Felkészítő tanáruk: Dajka Gyula. II. kategóriában 
2. helyezést ért el Juhász Viktória, Kerepesi Laura és Tet-
tamanti Tamara 8. évfolyamos tanulók. Felkészítő tanáruk: 
Hollós Ágnes.

Tankerületi tájékoztató előadás: 
cukorbeteg gyermekek ellátása, segítése
Tankerületünkben fogadtuk Kocsisné Gál Csillát, a Szuriká-
ta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért vezetőjét március 
6-án. Az előadás 29 érdeklődő résztvevője szakszerű és ér-
zékenyítő tájékoztatást kapott. A cukorbeteg gyerekek száma 
egyre növekszik, ezért látta szükségét a tankerület, hogy se-
gítse a pedagógusok munkáját ebben a nagyrészt egészség-
ügyi területet érintő problémában. A hallgatóság között jelen 
volt a Védőnői Szolgálat két munkatársa is. 

Hírek a csepeli
iskolákból 

1212 Budapest, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 59/A
Tel.: +36-1/795-8211
delpest@kk.gov.hu
www.kk.gov.hu/delpest

Álláshirdetés A Dél-pesti Tankerületi Központ működési területére takarító és karbantartó munkatársakat 
keres. Bérezés a közalkalmazotti bértábla szerint. Érdeklődni a 06-1/795-8210-es telefonszámon lehet.



csepeli hírmondó 13ÜNNEP

Petőfi Sándor a Nemzeti dalt 1848. már-
cius 13-án, két nappal a forradalom ki-
törése előtt írta. A vers eredeti kezdő-
sorát (Rajta magyar, hí a haza!) Szikra 
Ferenc író, költő javaslatára változtatta 
meg.  Szikra azt a megjegyzést fűzte a 
vershez, hogy: „Barátom, elébb talpra 
kell állítani a magyart, a�után rajta!”. 
Petőfi megfogadta a tanácsot és átírta 
a sort. Elsőként március 15-én, a Pil-
vax kávéházban szavalta el a verset.

A forradalmi kö-
veteléseket Irinyi 
József foglalta 12 
pontba. A forradalmá-
rok komoly akadály-
ba ütköztek, amikor 
Landerer és Heckenast 
nyomdájába érkeztek. 
Cenzori bélyegző híján 
Landerer Lajos kije-
lentette, nem kerülhet 

nyomdába a 12 pont, de arra buzdította 
a fiatalokat, hogy foglalják el a nyom-
dát, őt pedig zárják be irodájába.

A Nemzeti dal és a 12 pont a szabad 
sajtó első terméke volt. A forradalmá-
rok a néppel közösen szavalták el a 
költeményt a nyomda épülete előtt. Ám 
tévhit, hogy Petőfi a Nemzeti Múzeum 
lépcsőjén is elmondta versét, valójában 
buzdító beszédet tartott, a Nemzeti dalt 
egy színész adta elő.

Az első magyar kokárdát Petőfi Sán-
dor felesége, Szendrey Júlia készítette 
francia mintára. A kokárdában a piros 
szín az erőt, a fehér a hűséget, a zöld  
a reményt jelképezi.

Érdekességek 
a nemzeti ünnepről

Hol emlékeztek 
a csepeliek?

Az 1937-ben feladott képeslapon 
látható Magyar Feltámadás szobra 
1929 óta díszíti a Szent Imre teret, 
és őrzi 163, az első világháborúban 
elhunyt csepeli hős nevét. (Minden 
valószínűség szerint, ennél több helyi 
férfi esett el a csatatereken.) Homon-
nay Jenő munkája közadakozásából 
valósult meg, avatásán a kormányzó 
is részt vett. 

A kompozíció központi alakja, Pat-
rona Hungariae (Szűz Mária, a ma-
gyarok oltalmazója), akit a szobrász 
megkötözött kezekkel ábrázol. Lába-

inál egy sebesült 
katona haldoklik. 
A mű bal olda-
lán azonban ott 
áll harcra készen 
egy ifjú, átellen-
ben pedig Mária 
béklyóját oldó 
gyermek látható. 
Az alkotás egy-
szerre szimboli-
zálja az elvesztett 
háborút, a szen-
vedést, a trianoni 
országcsonkítást, 
valamint a jövőbe 
vetett hitet, a küz-
delmet, a béke-

diktátum revízióját. 
Ez utóbbi kifejezé-
sére a posztamen-
sen korábban a Le-
számolunk felirat 
is szerepelt, amit 
a második világ-
háború után eltá-
volítottak. „Csepel 
kö�ség elöljárósága 
és lakossága” az 
1930-as években 
és az 1940-es évek 
első felében – kevés 
kivételtől eltekint-
ve – a szobornál 
tartotta a március 
15-ei ünnepségeket.
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Elkezdődött a csepeli iskolák bejá-
rása és felmérése. A Csepeli Gyer-
meksziget Program keretében – az 
összes óvoda és bölcsőde kertfelújí-
tása után – 2020-tól az iskolák rend-
betételét fogják elkezdeni. A múlt 

héten a Szárcsa és az Eötvös Álta-
lános Iskolába látogatott el Borbély 
Lénárd polgármester munkatársai-
val. Képünk a Szárcsa iskola bejárá-
sán készült: most is kiderült, bőven 
van teendő. 

Szabadon választott magyar népda-
lokat adtak elő a résztvevő általános 
iskolás tanulók a Lajtha László Ál-
talános Iskolában harmadik alka-
lommal megrendezett kerületi nép-
daléneklő versenyen. Február 14-én 

az alsó tagozatosok versengtek egy-
mással, a felsősök megmérettetése 
januárban volt szólóének, kisegyüt-
tes és énekegyüttes kategóriában. 

Tóth Imréné intézményvezető kö-
szöntőjében Kodály szavaival biz-
tatta a gyerekeket az eredményes 
szereplésre. A zsűri képviseletében 
Sánta Jolán operaénekes bátorította 
a versenyzőket. „Az alsósok verse-
nyére tí� általános iskolából mintegy 
hetvenen jelentke�tek, míg a felső-
sökén nyolc inté�ményből több mint 
százan vettek részt. Idén újdonság 
volt, hogy a s�ünetben mindenkinek 
meglepetéss�erű flashmob tánchá�at 
s�erve�tek, amelyen a rögtön�ött tán-
cot Magyarné Tóth Andrea ve�ette” 
– mondta Dajka Gyula énektanár. 

A kiemelt első helyezést elérők 
Csepelt képviselik az országos 
szintű Fővárosi Népdaléneklési 
Versenyen. • A. Zs.

Népdaléneklők 
versenye a Lajthában

Megújulnak a csepeli iskolák

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET
Töltött csirke – 
nagyböjtben?
Igen, a böjtelő vasárnapján ezzel bocsá-
tottam útjára az embereket: „Az idén 
inkább egyenek nagyböjt minden pén-
tekjén töltött csirkét, csak böjtöltessék 
– a nyelvüket”. Böjtelő vasárnapján így 
hangzott az evangélium utolsó mon-
data: „A szív bőségéből szól a száj”. 
Más fordításban: amivel tele van a szí-
vünk, arról beszél a szánk! Így aztán 
hamar leleplezzük magunkat, mert a 
stílus maga az ember, tartja a francia 
közmondás.

Nem vagyunk könnyű helyzetben. Ja, 
tudjuk, az elégedetlenség, a választá-
si kampány, feltűnési vágy, mai mar-
keting… Nem, nem! Jó harminc éve 
készült egy kutatás, amely vaskosan 
megállapítja, hogy a magyarok a tu-
domány területén magasan az átlag 
fölött, sporteredményekben is az átlag 
fölött állnak; no de viselkedéskultú-
rában – a béka feneke alatt. Családjá-
ból ezt hozza a kicsi az óvodába, ezt 
hozza az iskolába. Ahogy apa és anya 
beszél egymással, a gyermekekkel. 
Ahogy apa és anya beszél másokról a 
gyermekek előtt. Az óvónőről/dadus-
ról, aki fáradtsága miatt egyszer tü-
relmetlen volt. A tanítóról, aki szerin-
tük igazságtalanul osztályoz, de akár 
éppen a papokról is. És igen, a közélet 
és a politika embereiről. És a harsogást 
túl kell licitálni, hogy meghalljanak, 
észrevegyenek. És nem csak az utcán, 
vagy a közélet fölszentelt helyén, az 
ország házában. A hírközlés minden 
írott és vetített csatornáján. Ott van, a 
darabokat átírva a kultúra szentélyei-
ben, a színházakban is. Csakhogy a 
szánk nem azokat minősíti, akikről be-
szélünk; minket, magunkat! Saját ala-
csony erkölcsi színvonalunkat –  amint 
egy görögkatolikus atya írta minap. 
Ne a Dunának, ennek vessünk gátat az 
idei nagyböjtben!
Kispál György plébános

fotó: Tóth Beáta
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A Királyerdei Művelődési Házban 1977 
óta működő kézimunka- és szőnyegszö-
vő szakkör évente megrendezi kiállítá-
sát. Debrődi Józsefné és Göndör László, 
a két szakkörvezető elmondta: a tagok 
minden alkalommal lelkesen készülnek 
a tárlatra, várják, hogy bemutathassák 
legújabb munkáikat. A kézimunkákat és 
a szőnyegeket hagyományos technikák-
kal készítik, az előbbiek közül a hím-
zések a régi magyar díszítőművészet 
mintakincsét örökítik tovább. A horgolt 
darabok között viszont nemcsak szép te-
rítőket, de nemzeti színű kokárdákat és 
különböző mesefigurákat is megtekint-
hettek az érdeklődők. 

Levél az olvasótól 
Nagy Erzsébet Lídia olvasónk leve-
let juttatott el szerkesztőségünkbe, 
melyben Borbély Lénárd polgár-
mesternek mond köszönetet az év 
végén kapott fenyőfáért, szaloncu-
korért. „Köszönöm a születésnapi 
jókívánságokat is! Itt születtem Cse-
pelen, itt neveltem gyermekeimet. 
Jó érzés, hogy kedvességgel, figye-
lemmel, szeretettel gondol az embe-
rekre (rám is). Öröm ilyen kerületben 

lakni, ahol törődnek az idősebbekkel 
is. Nincs internetem, sem okostelefo-
nom, ezért választottam a levélírást. 
Sok sikert kívánok további munkájá-
hoz!” – áll a levélben.  

Kézimunkák kiállítása
CIVIL ÉLET

fotó: Tóth B
eáta

Csepel önkormányzata 
várja azok jelentkezését, 
akik 2019-ben  ünneplik 

házasságkötésük 50., 
illetve 60. évfordulóját, 

s szeretnék azt – a polgári 
házasságkötés szertartása 

szerint – Borbély Lénárddal, 
Csepel polgármesterével 

megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok 
megküldésével lehet:

• Férj neve, feleség neve 
(leánykori név) • Lakcím

• Telefonszám

Kérjük, hogy a jelentkezés mellé 
csatolják a házassági anyakönyvi 
kivonat másolatát, valamint az 
együtt töltött évtizedek rövid, 

egyoldalas történetét.

Cím: 1211 Budapest, 
Szent Imre tér 10., Anyakönyvi Iroda
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)

Jelentkezési határidő: 
2019. június 7.

A program tervezett időpontja: 
2019. szeptemberében

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen

A kézimunka- és szőnyegszövő szakkör tagjai 
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A Csepeli Ritmikus Gimnasztika Klub 1987-ben 
alakult. Hosszú évek óta a legsikeresebb egyesü-
letek között szerepel, a hazai és külföldi tornákon 
kimagasló eredményeket érnek el. Legutóbb Athén-
ban egy nemzetközi versenyen valamennyi indu-
lójuk dobogón állt, egyéniben két aranyérmet sze-
reztek, csapatban is elsők lettek. Kiss Kata edző tíz 
éve lelkes odaadással irányítja a felkészülést, vallja: 
alázatos munka nélkül nincs eredmény.

Kata négyévesen 
kezdett ritmikus 
gimnasztikáz-
ni, 15-szörös 
országos baj-
nok, 1993 
és 2008 
között a 
válogatott 
tagjaként 
rendszere-
sen indult 
Európa- és 
világbaj-
nokságokon, 
kétszer volt az 
év rg-se. Az aktív 
sportot befejezve szin-
te azonnal artista lett. 
Egy évig egy neves pekingi artistaképző intézetben tanult, 
majd hazatérve 2008-tól a Fővárosi Nagycirkusz légtornásza 
lett. Az igazi szakmai fordulat mégis akkor következett be az 
életében, amikor nővére, Adrienn, aki addig a csepeli sport-
klub edzője volt , szövetségi kapitány lett. „Határoznom kellett, 
hogy a cirkus� mellett a klubban is dolgo�om-e. E� jó döntésnek 
bi�onyult, his� a� ed�ői munka valódi s�erelem lett, a mai napig 
minden gondolatom e körül forog.”

Hobbi vagy versenysport? 
Az egyesület több szinten foglalkozik a ritmikus gimnaszti-
kával. Vannak hobbitornászaik, és vannak, akik versenysze-
rűen űzik ezt a sportot. A kezdeti húszfős létszámuk mára 
nyolcvanra duzzadt, ebből 52 kislány versenyez, ami jelen-
tős szám. A klubban hároméves kortól ovis tornát tartanak, 
hatéves kortól a felnőtt korosztályig pedig versenyeken is 
indulnak, egyénileg vagy csapatban. „Rengeteg versenyre 
járunk, de nem a� a fontos, hogy kiskorban juttassuk csúcsra 

a gyerekeket. A hoss�ú távú cél a�, hogy a felnőtt válo-
gatottba bekerüljenek” – mondja Kata.

Tavasztól újabb megmérettetések 
„Március elején ke�dődött a s�e�on, klubversenyek, di-

ákolimpia, Budapest-bajnokság, ha�ai és külföldi verse-
nyek.  Sűrű évnek né�ünk elébe. Ebben a hónapban négy 

hétvégén verseny�ünk” – magyarázza Kata. Majd hozzáfűzi, 
a cél a jó szereplés, másodosztályban az elmúlt három évben a 
magyar ranglista élén, az országos ranglistán pedig a hatodik 
helyen végeztek, ami reményeik szerint idén is sikerül. • PE

Ritmikus gimnasztika: nagy 
múltú klub, csepeli sikerek

fotó: GM
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A komposztálási mintaprogram keretében 600 literes műanyag komposztáló edényt lehet igényelni ingyenesen! 
Jelentkezhetnek a kerület kertes házas (kerítéssel közrezárt) ingatlantulajdonosai, valamint intézmények (óvodák, 
iskolák) is. 
Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen kipróbálnák a háztartási komposztálást, és a korábbi években nem vettek 
részt önkormányzati komposztálási pályázaton. Az elbírálás a beérkező igénybejelentések sorrendjében történik. 
A jelentkezési lap beszerezhető: a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablaká-
nál, vagy letölthető a www.csepel.hu és a www.varosgazda.eu weboldalakról. 
A kitöltött jelentkezési lap benyújtható: postán a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. (1215 Budapest, Katona 
József u. 62-64.) címére, vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy a komposztalas@varosgazda.eu e-mail címen. 
Jelentkezési határidő: 2019. március 20. 
Bővebb felvilágosítás: Erdeiné Schuch Beáta 
Telefon: 1/277-7856 vagy 30/698-5921 
E-mail: erdeine.beata@varosgazda.eu

HOGYAN LEHET JELENTKEZNI
INGYENES KOMPOSZTLÁDÁÉRT?

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

CSEPELI LAKOSOK ÉS INTÉZMÉNYEK RÉSZÉREKOMPOSZTLÁDA AKCIÓINGYENES

A 2018-ban indult Csepeli Zöld Sziget Program keretében közterületeinken 2000 új fa telepítését kezdtük meg. Ezen felül több száz  
növendék gyümölcsfát, több ezer kerti cserjét, több tízezer virágpalántát osztottunk szét ingyenesen a csepeli családok között. Idén is 
elindítjuk ingyenes komposztláda programunkat a ház körüli zöldhulladékok természetes újrahasznosítása érdekében.  
Igényeljen Ön is ingyenes komposztládát az Önkormányzattól és vegyen részt lakókörnyezetének szebbé, jobbá tételében.
 
Tegyünk közösen Csepelért!

TISZTELT CSEPELIEK!

C SEPEL

Komposzt CSH 209x133 UJ.indd   1 2/8/19   15:32

Változatlan rendelési idők 
és telefonszámok
Ahogy korábban hírt adtunk róla, a Csikó sétányon lévő 
és a Táncsics Mihály utcai felnőtt háziorvosi rendelés – 
az épületek felújítása miatt – ideiglenesen a Mansfeld 
Péter utcában zajlik. (Mansfeld Péter u. 1–3. III. eme-
let, volt CSM II. kapu, gyári rendelő) Fontos, hogy a két 
rendelő orvosainak telefonszáma és rendelési ideje 
nem változott! 

Pályázat nemzetiségi 
önkormányzatoknak
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elis-
merve a csepeli nemzetiségi önkormányzatok műkö-
désének fontosságát és jelentőségét, valamint meg-
valósítandó törekvéseit, a 2019. évre költségvetési 
támogatást nyújt részükre. 
A pályázati felhívás és az adatlap a  www.csepel.hu 
honlapon megtalálható.

Pályázat 
sportcélú 
támogatásra
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata a kerületi 
sportegyesületek, sportcélú 
alapítványok működésének 
segítésére és az utánpót-
lás-nevelés támogatására 
pályázatot ír ki. 

Pályázati keretösszeg: 10 
millió forint vissza nem té-
rítendő, előre kifizetendő 
pénzbeli támogatás. A pá-
lyázat részletes feltételeiről, 
az elbírálásról a dokumen-
tumtar.csepel.hu oldalon a 
Pályázatok menüpontban ta-
lálnak információt. (Ugyanitt 
a pályázathoz szükséges 
adatlap letölthető.) A pályá-
zati űrlap átvehető a pol-

gármesteri hivatal (Szent 
Imre tér 10.) polgármesteri 
kabinetirodájában (I. emelet 
B/3.) Remete Dóra kabine-
tasszisztensnél. 

A pályázatot lezárt boríték-
ban, két példányban a pol-
gármesteri kabinetnél kizá-
rólag személyesen (Szent 
Imre tér 10. I. emelet B/3.) 
lehet benyújtani. A borítékon 
a „2019. évi kerületi sportcé-
lú támogatások” címet kell 
feltüntetni. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. április 15., 
16 óra. A pályázattal kap-
csolatban további informá-
ció kérhető Remete Dórától 
a 06-70/516-8750-es tele-
fonszámon, hétfőtől csü-
törtökig 8 és 16, pénteken 
8 és 13 óra között; e-mail:  
remete.d@budapest21.hu
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A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik kéthetente 32 000 példányban

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

Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. 
(Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondo.hu 

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.
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Dóra, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor,  Mezey László , Nagy Zita, Potondi Eszter

Nyomtatja: Nyomtatás: Lapcom Zrt. Cím: 9021 Győr, Újlak u. 4/A
Felelős vezető: a zrt. vezérigazgatója 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk március 27-én, szerdán jelenik meg.
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. március 25.

Sorsoltunk! A február 28-ai skandináv rejtvény nyertese: Horváth Szilvia, 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca. A gyerekrejtvény nyertese: Temesvári Csen-
ge, 1213 Budapest, Szent István út. Nyereményük egy-egy 1000 forintos Libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át hétfőtől csütörtökig 8 és 
16 óra között (Csete Balázs u. 15.).  Gratulálunk!
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1. A Mecsek legmagasabb csúcsa

2. Nagyon nagy létszámú fegyveres erők

3. Ráront valakire, harcot kezdeményez

4. Ló alakú sakkfigurát

5. Nótája, dala 

6. Katonatárs

7. „Itt … …, most vagy soha!”

8. Istenhez fordulás szövege

9. Ütközet

10. Ezzel fűzik össze a fogoly kéz- és lábbilincsét

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Farsangoló 

REJTVÉNY
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SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitvatartás: h-sz: 12–19; k-cs-p: 10–17; 
sz: 9–14

Gyerekeknek ajánljuk: 
Április 5-e, 10-10.45: Kerekítő Mondókás 
Móka 0–3 éveseknek: játékos foglalkozás. 
Ölbeli játékok, mondókák hangszerjáték-
kal. A foglalkozást Farkas Katalin óvodape-
dagógus vezeti. A foglalkozások ingyene-
sen látogathatók regisztrált olvasójeggyel.

Ingyenes diafilmkölcsönzés Több mint 
200 új mese diafilmmel várjuk a szülőket.

Felnőtteknek ajánljuk:
Március 20-a, 17 óra:  EZ(O)KOS klub – 
Denke Ibolya spirituális pszichológiai ta-
nácsadó, numerológus várja beszélgetésre 
a régi és új érdeklődőket.
IDŐPONTVÁLTOZÁS! Március 27-e helyett 
április 10-e, 17 óra: Helytörténeti esték: a 
csepeli kerékpárgyártás 90 éve. Magyaror-
szágon 1929-ben a csepeli Weiss Manfréd 
Művekben indult be a nagyüzemi kerékpár-
gyártás. Az elmúlt kilencven évet foglalja 
össze előadásában Nógrádi László, a híres 
csepeli Niederkirchner família élő képviselője 
(CSHVE).

Március 29-e, 19 óra: Pódium! – közös 
színházlátogatás. A Turay Ida Színházban 
nézzük meg a Rocknagyi – Tina Turner küz-
delme a világhírig c. zenés darabot. Főbb sze-
repekben: Fehér Adrienn, Détár Enikő, Xantus 
Barbara. Jegyár: 3700 Ft/db, melyet a könyv-
tár nyitvatartási idejében lehet vásárolni.
Április 19-e, 19 óra: Pódium! Közös szín-
házlátogatás. A Pesti Magyar Színházban a 
Naptárlányok c. darabot nézzük meg. Jegyár: 
2600 Ft/db, melyet a könyvtár nyitvatartási 
idejében lehet vásárolni. 

20 órás (4 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére. A tanfolyam 
díja: 2400 Ft + könyvtári tagság (2200 Ft) 70 
év felett a tagság ingyenes, csak a tanfolya-
mi díjat kell fizetni. Jelentkezés folyamatos. 
A következő tanfolyam február végén indul, 
a már feliratkozott jelentkezőket az előtte 
való héten visszahívjuk. A könyvtár minden 
rendezvénye ingyenes, várjuk szeretettel!   
Minden kedden 10 órától Kanasztacsata 
kártyaklub
Minden hétfőn 16-18 óra között személyes 
színházjegy-vásárlási lehetőség. Novák 
Zoltánné Rózsa: novak.rozsa@gmail.com; 
06-30/414-1684
Adatbázisok a könyvtárban: http://www.
fszek.hu/adatbazisok. Használt könyvek 

kiárusítása: minden könyv darabja 100 Ft. 
Kéthetente új könyvek!  70-féle folyóirat, 
internet, fénymásolás, nyomtatás! 

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyvtár-
használati foglalkozásokra. Előzetes bejelent-
kezés: 276-3512 

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Egyéb díjakról 
érdeklődjön honlapunkon: www.fszek.hu, 
vagy személyesen, illetve a 2763-512-es te-
lefonszámon.

A könyvtár 2019. március 15-én, pén-
teken és március 16-án, szombaton 
ZÁRVA lesz.

* * *
CSILLAGTELEPI KÖNYVTÁR  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Társasjáték Klub: A hónap minden első 
szerdáján, 14 órától, korhatár nélkül várunk 
minden játszani vágyó érdeklődőt! Klubve-
zető: Gubányi Gábor, a DélUtán Alapítvány 
munkatársa. Legközelebb: április 3-a.

Kineziológiai Klub: Kéthetente, szerda 
délután, 16.30-tól. Klubvezető: Novák Ágnes, 
kineziológus. Legközelebb: március 20. 
Téma: A mosoly gyógyító ereje

Könyvtárbemutató: Előzetes bejelent-
kezés alapján szeretettel várjuk az óvodás 
és iskolás csoportokat. 

Könyvújdonságok kéthetente várják a 
kedves olvasókat! 

Ingyenes beiratkozási lehetőség 70 év 
felettieknek és 16 év alattiaknak.

Internethasználat.

További hírek, információk: 
Honlap: http://www.fszek.hu/konyvtara-
ink/venusz_u_2_ 
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar

* * *
KIRÁLYERDEI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230.
www.fszek.hu/szentistvan
fszek2103@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

Kéthetente új könyvek. Friss folyóiratok 
folyamatosan érkeznek. A könyvtár állo-
mányából kivont DVD-k 100 Ft/db áron 
megvásárolhatóak.

A könyvtár programjai:
Horgolóklub: minden csütörtök, 10 óra
Matematikakorrepetálás minden 
szerdán 15.30-tól.
Meridiántorna: március 21., április 7., 15 óra
Szemtorna: március 21., április 7., 15.30 
Gyógyító hangok: március 20., 17 óra

Bővebb tájékoztatás a könyvtár 
honlapján: www.fszek.hu/szentistvan, 
vagy telefonon a 277-5278-as számon 
nyitvatartási időben.

* * *

CSEPEL GALÉRIA
Csete Balázs u. 15., 
tel.: 278-0711

Március 21-e, 17 óra: Pálffy Katalin 
szobrászművész Szeretet című kiállí-
tásának megnyitója.

* * *
ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely, Csepel, Kondor utca 29., 
tel.: 234-2947; 06-70/209-9617 
e-mail: kvasznay.erdeieva@gmail.com

Március 17-e, 16 óra: Géczi Ildikó festő-
művész Formák és színek harmóniája című 
kiállításnak megnyitója. 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Hozzávalók: 
 • 60 dkg szűzpecsenye csíkokra 
vágva

 • 20 dkg kolozsvári szalonna 
csíkokra vágva

 • 30 dkg gomba negyedelve
 • 10 dkg kovászos uborka 
felcsíkozva

 • 10 dkg gyöngyhagyma
 • 2 fej apróra vágott 
vöröshagyma

 • 5-6 gerezd zúzott fokhagyma
 • 1 dl fehérbor
 • 3 dl főzőtejszín (20%)
 • 2 kg sütnivaló apró krumpli
 • vaj, zsír vagy olaj
 • petrezselyemzöld apróra vágva
 • só, őrölt bors, mustár, 
paradicsompüré

Elkészítés: 
A gombát vajon lepirítom, majd 
így teszek a hússal és a sza-

lonnával is. Ugyanabban az edényben 
dinsztelem a hagymát a savanyúkkal, 
mustárral, paradicsompürével, majd ele-
gyítem a gombával és a hússal. Jöhetnek 
a fűszerek, bor, tejszín, végül a petrezse-
lyem, s már veszem is le a tűzről. Még 
előtte megfőzöm – de nem szét – héjában 
a krumplit, krumplinyomóval lapítom, 
kizsírozott és vajazott tepsibe rakom 
20-25 percre. 180 fokon ropogósra sütöm.
 Jó étvágyat!

Németh Szilárd: így főzök én

Aprópecsenye majdnem 
Sztroganov módra, 
héjában sült krumplival

RECEPT
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A VÁSÁRLÁS A HOBBIJA?
LEGYEN A HIVATÁSA!

Bevásárlási és házhozszállítási munkatársakat  
keresünk teljes- és részmunkaidős állásokra  
online bevásárlási csapatunkba:

• Választható, egyéni igényekre szabott műszakok
• Remek kollégák és nagyszerű hangulat
• Fejlődési és karrierlehetőségek
• Izgalmas juttatások

Jelentkezés és információ:
Telefon: +3620/827-1506
E-mail: jelentkezes@tesco.com
Web: tesco.hu/karrier
Illetve személyesen a boltvezetőinknél.

NézzeN be hozzáNk, megéri!Folyamatos 
akciók! %

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek 10–18-ig; Szombat 10–13-ig        Tel.: +36-30-160-74-67

Nyitva tartás: Hétfő–Péntek 9–17-ig;  Szombat 9–14-ig 
Tel.: +36-30-160-74-64

1039 Bp. Hadrianus utca 9. 
(Volt fitness terem helyén)

1214 Bp. ii. Rákóczi Ferenc út 277. (csepel)

www.pegabutor.hu

www.pegabutor.hu

Egyedi konyhák! 

Az egyedi bútorkészítési, 
-szerelési igényeket is teljesítjük.  

Bútorrendelés és -szállítás rövid határidővel. 

Frenky garnitúra 
Panna asztal

akciós epedás heverő (Raktár-
készletről azonnal  
vihető, csak az adott színben)

Íves konyha blokk 180-as

Csak  

37.900.- 
Forint

Csak  

99.900.- 
Forint

Csak  

79.900.- 
Forint
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INGATLAN________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, be-
kerítetlen építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmen-
tesség. Nagyon csendes helyen, távol a város zajától. Szabá-
lyos 36mx25m-es /900nm/ egyszintes telek. Közművek az 
utcában. Ár: 5,9 mFt. T.: 06-20-945-1214 ________________________________________ 
TÖKÖN, a Nyakas-hegyen 800 négyszögöl gondozott, 
zártkertből átminősített kert eladó. Gyönyörű panoráma a 
zsámbéki- völgyre. A telek beépíthető. Jelenleg villanyház, 
garázs, toilett, szerszámos ház, vizesblokk van. Víz, villany 
be van vezetve. Több, mint 40 már termő gyümölcsfa van. 
I.ár: 20 mFt. T.: 06 70 375 91 73. 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
ALPIN technikával favágást, gallyazást vállalok– akár szál-
lítással is Pósa György: 0670 296 32 31 Keret________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
T.: 06 1 402 4330, 06 20 491 5089 ________________________________________ 
VILLANYSZERELÉS A-Z-ig. Lakások, nyaralók, üzletek 
teljes körű villanyszerelési munkáit vállaljuk. Energia bőví-
téssel. T.:06 30 92 11 417________________________________________ 
FESTÉS-mázolás-tapétázás kisebb munkák, kőműves javí-
tások, gipszkartonozás. T.: 06 30 5686 255 Kovács Gergely________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 0620 264 77 52________________________________________ 
ÁPRILISBAN induló vállalkozásom keretein belül Kft.-k, 
Bt.-k könyvelését, bérszámfejtését vállalom. Minden fon-
tos információ megtalálható a honlapon: 
http://varsanyikonyveles.com________________________________________ 
KERTÉPÍTÉS-telekrendezés! Metszés, permetezés, favá-
gás, gyepesítés, térkövezés, kerítésépítés, tereprendezés, 
egyéb kertészeti és kőműves munkák reális áron. 
www.telekrendezes.hu, T.: 06 20 259 6319, 06 1 781 4021________________________________________ 
PARKETTÁS kisiparos parketta, pvc, szőnyeg, vinil burko-
lási munkálatokat vállal. Tel: 06-30/9891-536________________________________________ 
MISI CIPŐJAVÍTÓ. Kossuth Lajos u. 154-158. Kibővült szol-
gáltatásokkal várjuk régi és új vendégeinket. Cipő és zip-
zárjavítás, ruhatisztítás, kés- olló élezés. Nyitva: H:14-18, 
K-CS:8-12, 14-18; P.:8-12, 14-17. Ebédszünet: 12-14 óráig________________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra és erkélyre. Előtető lakó-
telepi erkélyre, korlátfelújítás, üvegezéssel –festéssel is. 
Egyéb lakatosmunkák- javítások. 
T.: 284 25 40, 06 70 209 42 30________________________________________ 
DÍJTALAN hitelügyintézés! Nyugdíjasok figyelem! Pénzre 
van, szüksége? Hívjon és megoldjuk felső korhatár nélküli 
„nyugdíjas” személyi kölcsönnel. 06-30/985-5000________________________________________ 
MATEMATIKA- korrepetálást vállal, általános és középis-
kolások számára, nyugdíjas programozó matematikus nő. 
2000 Ft/óra

GYERMEKFELÜGYELETET vállal, hétvégén vagy hétköz-
nap este 18 óra után, SNI-st is, gyógypedagógiai asszisz-
tens nő, 5 év gyakorlattal. 2000 Ft/óra________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje ol-
csón, szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, Javítás vagy 
csere esetén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI cég munkatársakat keres acélszerkezetek helyszí-
ni szerelésére, versenyképes fizetéssel. A munkavégzés he-
lye országszerte változó, ez távolságtól függően több na-
pos kiszállást is jelenthet. Jogosítvány, szakmai gyakorlat 
előny! Jelentkezés:T.: +36703947171 (hétköznap munka-
időben), email: info@aaugyfel.eu (önéletrajz csatolásával).________________________________________ 
CSEPELI konyhánkba mosogatót keresünk. Elérhetőség: 
Gaál László 0630 914 52 11________________________________________ 
SZOBAFESTŐ-kőművest, burkolót, segédmunkást felve-
szünk T.: 0620 998 23 69________________________________________ 
PRÉSGÉPKEZELŐ munkatársnőt, vagy munkatársat keres 
a Csepel Művek területén működő lézervágással és komp-
lex lemezmegmunkálással foglalkozó cég. Kezdés azon-
nal, fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés fényképes 
önéletrajzzal arvaie@intertechnika.eu e-mail címen vagy 
a 061 425 26 73 telefonszámon lehetséges.________________________________________ 
CSEPELI Telephelyünkre felveszünk hegesztőket, laka-
tosokat, lakatos mellék segédeket, árkalkulátort irodá-
ba, B kategóriás sorfőrt, fuvar híján lakatos mellett kell 
segédkezni.________________________________________ 
CSEPEL Művek területén műanyagfröccs műhelybe gép-
kezelőt keresünk, a munka betanulható, nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. Jelentkezni a 06 20  985 07 54-es 
számon lehet.

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek egy-
aránt, a Vitart Stúdió szakmai partnereivel, a következő szol-
gáltatásokkal: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és manuál-
terápia, speciális gerinctréningek, orvosi gyógymasszázs, 
pszichológiai tanácsadás. Bejelentkezés hétköznapokon 
8.00 - 12.00 óráig: 06/70-318-3077 A Stúdió egyéb professzi-
onális szolgáltatásokat is nyújt, a teljes kínálat a honlapon, 
és a Facebook-oldalon található. Vitart Stúdió Csepel: 1214 
Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3. email:linda@laskaitreningek.hu; 
web:laskaitreningek.hu; Facebook: Vitart Stúdió 

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322________________________________________ 
FIGYELEM! Rossz akkumulátort vas, fém, hulladékot vásá-
rolok. Kiszállás díjtalan: 0630 461 77 59

RÉGISÉG________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok színházak részére is mindenféle 
bútorokat, festményeket, dísztárgyakat, órákat, hang-
szereket, csillárokat, bizsukat, könyveket, kitüntetéseket, 
ezüst tárgyakat, teljes hagyatékot. T.: 06 30 94 35 583

APRÓHIRDETÉSEK   

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. ZÖLDTERÜLET 
FENNTARTÁSI OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET 

KERTÉSZETI/PARKFENNTARTÁSI 
MUNKAVEZETŐ MUNKAKÖRRE

FELADAT: A Zöldterület fenntartási osztályhoz tartozó zöldterületek tekinte-
tében, a kiemelt közterületekkel kapcsolatos kertészeti feladatok tervezése, ki-

adása, koordinálása, ellenőrzése. A parkfenntartási csoporthoz tartozó kertészeti 
egység és/vagy parkfenntartási egység (fizikai munkavállalók) koordinálása, 

kiadott feladatok visszaellenőrzése, valamint a munkakörhöz tartozó adminiszt-
ratív feladatok ellátása. 

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK: kertészeti ismeretek, jó kommunikációs képes-
ség és szervezési készség, hasonló munkakörben eltöltött gyakorlat, tapasztalat, 
igényes, precíz munkavégzés, legalább középfokú végzettség, gépjármű vezetői 

jogosítvány (B kategória)
Felvételnél előnyt jelent: helyismeret, műszaki ismeretek, felsőfokú kertészeti 

végzettség
AMIT KÍNÁLUNK: versenyképes jövedelem, jövedelem kiegészítő juttatás: 

Cafeteria, hosszú távú, stabil munkahely, szakmai fejlődési lehetőség, jó munka-
helyi légkör, változatos feladatok

NAPI MUNKAIDŐ: Hétfőtől csütörtökig: 7:00 – 16:00,  Péntek: 7:00 – 12:20
JELENTKEZÉSÉT önéletrajz és bizonyítványok megküldésével 

a park@varosgazda.eu e-mail címre várjuk, valamint leadhatja személyesen 
ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) is.

●●●
A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. HULLADÉKKEZELÉSI 

OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET 
HULLADÉKGYŰJTŐ-UTCASEPRŐ 

MUNKAKÖRBE
FELADAT: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén hulladékgyűjtői-ut-

caseprői, parkőri munkák végzése.
ELVÁRÁSOK: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, megbízhatóság, terhel-

hetőség; minőségi munkavégzés
MUNKAKEZDÉS: azonnali munkakezdéssel

FELVÉTELNÉL ELŐNYT JELENT: Csepel helyismerete; Határozott 
fellépés; Józan életvitel

AMIT KÍNÁLUNK: hosszú távú, stabil munkahely; bejelentett 8 órás 
munkaviszony; jó munkahelyi légkör; jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria; 

munkavégzés a kerületen belül
ÉRDEKLŐDNI a Kovats.Csilla@varosgazda.eu, +36 1 276 5848 
(236 mellék) illetve a Csepeli Városgazda ügyfélszolgálatán lehet.

●●●
A CSEPELI VÁROSGAZDA KÖZHASZNÚ NONPROFIT ZRT. 

FELVÉTELT HIRDET
ÚTKARBANTARTÓ KŐMŰVES ÉS

ÚTKARBANTARTÓ SEGÉDMUNKÁS 
MUNKAKÖRBE

FELADAT: Budapest XXI. kerület, Csepel közigazgatási területén út- és járda-
szegélyezés, betonozás, aszfaltozás, térkövezés.

VILLANYSZERELŐI MUNKAKÖRBE
FELADAT: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén önkormányzati 
tulajdonban lévő lakások, üzletközpontok, egyedi, nem lakás céljára szolgáló 

létesítmények és társasházi lakások munkáinak elvégzése.
ELVÁRÁSOK:1-3 év szakmai tapasztalat; útkarbantartó kőműves munkakör-

ben szakirányú végzettség (szakmunkásvizsga); útkarbantartó segédmunkás 
munkakör végzettséget nem igényel; felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 

megbízhatóság, terhelhetőség minőségi munkavégzés; büntetlen előélet
MUNKAKEZDÉS: megállapodás után azonnal

FELVÉTELNÉL ELŐNYT JELENT: hasonló munkaterületen szerzett gya-
korlat; B,C,E kategóriás gépjármű vezetői jogosítvány; nehézgépkezelő jogosult-
ság; villanyszerelő munkakörben: ELMŰ regisztráció, gyengeáramú jártasság

AMIT KÍNÁLUNK: hosszú távú, stabil munkahely; bejelentett 8 órás munka-
viszony; jó munkahelyi légkör, változatos feladatok; szakmai fejlődési lehetőség; 

jövedelem kiegészítő juttatás Cafeteria; munkavégzés a kerületen belül

JELENTKEZNI lehet önéletrajzzal és bérigény megjelölésével a következő 
e-mail elérhetőségen: novak.boglarka@varosgazda.eu, vagy személyesen a 

1215 Budapest, Katona József utca 62-64. sz. alatti telephelyen az ügyfélszolgálat 
1. ablakánál. Az állásról további információ a 278-5843-as telefonszámon kérhető.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

II. Rákóczi Ferenc út 88-92. (bejárat a Szent Imre tér felől)
Tel.: 226-1372; www.hszi21.hu; jatszohaz@hszi21.hu
Nyitva tartás: h: 8-18; k-cs: 9-17; sz: 8-17; p: 8-13; szo: 9-12

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK
Apró csodák (0-3 éves korig) Kisgyermekes szülők beszélgetős csoportja. Kéthetente 
hétfőn: 10.00-11.00.

Babamasszázs (1-10 hónapos korig) A szülők öt alkalomból álló tanfolyam keretén belül 
sajátíthatják el a masszázs alapfogásait. Kedd: 11.00-12.00.

Szülésfelkészítő Mindent a szülésről dúlával, egyéni és/vagy csoportos beszélgetés 
várandós édesanyák számára. Kéthetente hétfőn: 15.30-17.00.

Tematikus foglalkozások (0-10 éves korig) Kézműves foglalkozások, mozgásfejlesztés, 
mondókázás, tanácsadás egyéni és csoportos formában, szakképzett munkatársak 
vezetésével. Szombat: 9.00-12.00. 

Játszva angolul (5-10 éves korig) Élmény központú angol nyelv oktatás a tematikus 
foglalkozások keretében. Szombat: 9.30-10.15 és 10.45-11.30. 

Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, tanácsadás 5-16 éves 
korú gyermekek részére. Hétfő: 14.30-16.30; szerda: 8.00-13.00, 14.00-17.00. 

Szabad játék és időszakos gyermekfelügyelet (0-16 éves korig) 
A szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játéktevékenység mellett a szülőnek lehetősége van 
gyermekfelügyeletet is kérni, legfeljebb 3 óra időtartamban. 

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!  
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig. 

1215 Budapest.,Csete Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu
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A luxus csokoládék gyártásban világszerte ismert GHRAOUI,  
csepeli telephelyére keres azonnali kezdéssel  

raktáros  
munkatársakat, egy műszakban (hétfőtől péntekig). 

 
 
Főbb feladatok: 
§ beérkező áruk, termékek átvétele, ellenőrzése 
§ lista alapján az áruk ellenőrzése, összekészítése 
§ raktári rend fenntartásának biztosítása 
§ a raktári helyiségek tisztán tartása 
§ kiadott feladatok elvégzése, az önálló munkavégzés mellett 
§ anyagmozgatás – kézileg, hidraulikus emelővel, targoncával 
 
Elvárás: 
§ kulturált megjelenés 
§ munkájára igényes 
§ tisztaság- és rendszerető 
§ targoncavezetői jogosítvány + tapasztalat 
§ műszaki beállítottság 
§ precíz munkavégzés 
§ gyakorlat hasonló munkakörben 
§ B kategóriás jogosítvány, C kategóriás előnyt jelent 
 
Amit kínálunk: 
§ családias munkahelyi légkör  
§ kedvezményes étkezés 
§ cafetéria – szép kártya 
§ karrier- és előre lépési lehetőség 
§ határozott és határozatlan munkaviszony 
 
Munkavégzés helye: 
Csepel  

 
Fontos tudnivaló, hogy az általunk gyártott termékek, kiváló minőségének 

biztosítása érdekében, munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség! 
 

A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com e-mail címen várjuk  

2019 március 31-ig. 

*Az ajánlat a Márkakereskedések készlete erejéig megkötött vevőszer-
ződésekre, Ford Credit finanszírozás igénybe vétele esetén érvényes.  
Az ajánlat és az akciós finanszírozás részleteiről az Auto-Fort Ford  
márkakereskedések adnak további felvilágosítást! A képen látható autó  
illusztráció, nem feltétlenül egyezik meg a kiajánlott típussal, felszerelt-
séggel. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű, nem teljes körű és nem minősül  
ajánlattételnek. Környezetvédelmi információk: CO2-kibocsátás 137-209  
g/km. Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,2-9,1 l/100 km.

A hirdetés 
felmutatójának 

új jármű rendelése 
esetén egyedi 
kedvezményt 

adunk!

Ford Kuga 
5 999 000 Ft-tól
Business 1,5l EcoBoost motorral

Ford Credit finanszírozással*

„Köszi” Adománybolt
Csepel, Zrínyi u. 3. (Spar mögött) Kék portál

NE DOBJA KI! 
HOZZA EL HOZZÁNK!
Otthonában feleslegessé vált használati tárgyait.

Kérjük, adományaival segítse munkánkat, 
célunk a környezetünk terhelésének csökkentése 

az újrahasznosítás lehetőségének megteremtésével.
Nálunk vásárolni is lehet, olcsó jó minőségű árukat!

fb: Köszi Adománybolt  I  Nyitva: H: 12-18,  K-P: 10-18
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Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu

MÁRCIUS 24. (VASÁRNAP), 11 ÓRA

INTERAKTÍV 
GYEREKKONCERT

A BUBORÉK EGYÜTTESSEL

    BELÉPŐ:
1500 FT

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

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 9.00-13.00 
A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ –  NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Díjmentesen megtekinthető szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 
9.00-13.00, vagy csoportok számára, egyéb előre egyeztetett időpontban.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT (TAMARISKA-DOMB) 
– állandó kiállítás
Időpont: 2019. március 15.,10.00-16.00 óráig
A tárlat díjmentes megtekinthető.

Április 6., 9.00-13.00
BABA-MAMA ÉS TINI BÖRZE
A börzére asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft és 2500 Ft-os áron.

TANFOLYAMOK
Új: Aviva Torna nőknek és férfiaknak
Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik a hormonális 
egyensúlyt és fokozzák a termékenységet nők és férfiak számára
Időpont: március 23. szombat 9-13. Vezeti: Végh Beáta 06 30 475 6498

Önzetlen masszázs Időpont: hétfőnként 18-20 óráig. 
Bejelentkezés szükséges: Bokor András 06 30 623 1277

Szenior örömtánc Társasági tánc (tánctudás és partner nem szükséges)
Időpont: szerda 11 óra. Vezeti:  Almási Judit 06 30 729 2152

Nordic Walking- sportgyaloglás oktatás
Időpont: Március 19. kedd 9.30  
Érdeklődni lehet: Menyhértné Teri 06 30 313 3991

Hong Lung Ch’ uan Tao kung fu
Időpont: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
Vezeti: Mózes Gábor Si-fu (2-toan) (06 30 549 0994)

Hangfürdő Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Időpont: március 14-én 18.30, március 30-án 10.00

Nyugdíjas klub Időpont: március 23.  15.00-19.00

Tanfolyamainkról bővebb információ: a 278-2747-es telefonszámon, 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. | Tel.: 278-2757 | Fax: 277-5232
E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

2019. március 16., 18-22 óra
GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN
Élőzenés táncoktatás a Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében. 
Zenél a Mydros együttes. A belépés díjtalan!

2019. március 23., 10-11 óra
SÉTA A MÚLTBA – BUNKERTÚRA
Látogatás a Csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen (cím: Tejút u. 12.)
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött: radnotimuvhaz@
csepelivaroskep.hu 

TANFOLYAMOK     

ÚJ TANFOLYAM: JUNIOR HASTÁNC szerda: 18.00-19.00

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 19.00-20.00

BODYART hétfő: 19.00-20.00, csütörtök: 20.00-21.00 

CAPOEIRA ABOLICAO kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.00-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

KANGA-TRÉNING péntek: 10.00-11.30

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

LADY DANCE KEZDŐ hétfő: 18.30-19.30

LADY DANCE HALADÓ hétfő, csütörtök:19.30-20.30

RINGATÓ szerda: 9.30-10.00; 10.15-10.45, 11.00-11.30

ZUMBA kedd: 19.30-20.30; csütörtök: 19.00-20.00

ÖNZETLEN MASSZÁZS Ingyenes biomasszázs állapotfelméréssel, 
érkezési sorrendben. Kedd: 16.00-20.00

KATTANJ A HÁLÓRA! Ingyenes számítógép- és internethasználói 
tanfolyam. Szerda: 18.00-20.00

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

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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga – megváltozott időpontban: kedd: 10.00-11.00
Íjászat: szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött
Kézimunka foglalkozás: kéthetente pénteken 14.30-tól
Örökifjak Táncklubja: Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló 
memória gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30
Senior Társastánc: csütörtök: 9.00-10.00
Tartásjavító gerinctorna: nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére, 
péntek 14.45-15.45. Hétfőn is 9.30-10.30!
Meridián torna – időpontváltozás!: csütörtök: 18.30-19.15

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Akrobatikus rock and roll: kedd 16.45-18.00, csütörtök 17.00-18.15
Sokszínű táncoktatás- középiskolásoknak: kedd-18.00-19.00 
BLACK TOP hip-hop tánciskola:  szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Hatha jóga: kedd: 18.00-19.30 
Fashion dance (gyerek): kedd, csütörtök: 16.00-17.00 és 17.00-18-00
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes: hétfő 17.00-19.00
Kis-Csepel Néptáncegyüttes: szerda 17.30-19.30
Ritmikus gimnasztika: hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozat)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok és  haladó ovi)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Tehetséggondozó ovis csoport – népijáték-néptánc hétfő: 17-17.45
Wing-Tsun Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Sokszínű táncoktatás – középiskolásoknak: kedd 18.00-19.00 
Zumba: hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30
Íjászat: szombatonként  9.30-12.30 között

KLUBOK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egyesülete
Klubfoglalkozás, minden hónap harmadik péntekén 14.00-19.00 között.
AA Klub: szerda, 18.00-19.00

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

earthhour.org

#CONNECT2EARTH
FÖLD ÓRÁJA

2019. MÁRCIUS 30. I 20:30-21:30
RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ

KAPCSOLJ LE MINDENT ÉS KAPCSOLJ KI NÁLUNK
ÉLŐ ZENÉVEL, KÖZÖS ÉNEKLÉSSEL.

HA VAN AKUSZTIKUS HANGSZERED, HOZD MAGADDAL!
ADJUNK EGY ÓRA PIHENŐT A FÖLDNEK.

MINDENKI VENDÉGÜNK EGY TEÁRA!

SWITCH OFF AT
30 MARCH 2019

8:30PM

FÖL D ÓR Á J A

Március 20. 15.00 óra
Képzőművészeti szemle díjátadó

Március 25. 14.00 óra
Felsős vers és prózamondó verseny

Március 26. 13.00 óra
Alsós vers és prózamondó verseny

Március 28. 13.00 óra
Báb és színjátszó verseny

A CSEPELI MŰVÉSZETI SZEMLE
SZABÓ MAGDA KÖZÖSSÉGI TÉRBEN

MEGRENDEZETT FORDULÓI
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8:30  Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Petőfi szobornál.
Kitüntető díjak átadása. Közreműködik a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar

10:00  Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar ünnepi fellépése
10:30  Váci Huszár és Nemzetőr Bandérium tüzérségi bemutatója
11:00  János Vitéz 7 próba – interaktív mesés ügyességi vetélkedő
11:40  „Forgatom fegyverem vitézek módjára” – a huszárok élete

12:00  Csepeli Mosolygó Dalkör fellépése
12:30  János vitéz mesekoncert – Veronaki zenekar előadásában

13:30  Csepeli Öregtáncos Együttes műsora
14:00  Gábor Áron rézágyúja dörren és huszártábor bemutató 

14:30  „Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok!” – Csepp-Csepel és a Kis-Csepel Táncegyüttesek műsora
15:00  A költő, ha visszatér – Black Rose Project ünnepi műsora

15:30  Huszár hagyományőrző bemutató – Mátyásföldi Lovas Egylet

16:30  Ismerős Arcok koncert                  

További programok
1848/49-es katonai hagyományőrzők • „170 éves a Magyar Honvédség” – a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

vándorkiállítása • népi játszótér • arcfestés • kézműves foglalkozások • puskagolyóöntés • mesterségbemutató
vándorfotográfus • utazás Csepel fakarusszal az 1956-os csepeli Büszkeségpont megtekintésére • szekerezés

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 programváltoztatás
jogát fenntartjuk!


