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ul, nincs-e súlyosabb baja. Kihívták a 
mentőket, akik elszállították. Mindig 
ezt teszik, ha egy illető a közterületen 
rosszul van, vagy ittas. 

Illegális szemetelők
A kerületben teljesen visszaszorítot-
ták az erőszakos ablakmosókat, akik 
kéretlenül pucolták a gépkocsik szél-
védőjét. Korábban ebből is származ-
tak felesleges konfliktusok. 

Az illegális szemetelők visszatérő 
probléma, és joggal bosszantja a tör-
vénytisztelő polgárokat. Még mindig 
vannak olyanok, akik a hulladékot 
zsákszámra rakják le tiltott helyeken. 
Köztük sokan nem Csepelen élnek. 
Legutóbb nagy megütközést keltett, 
amikor ismeretlenek jelentős meny-
nyiségű szemetet helyeztek el a Cse-
peli úton, amelyet végül a csepeli ön-
kormányzat szállíttatott el. Annyiban 
javult a helyzet, hogy több szemetelőt 
rajtakaptak a közterület-felügyelők; a 
szabályszegőket komoly pénzbírsággal 
sújtották. Kérik a lakókat, hogy jelez-
zék ezeket az eseteket: fényképezzék 
vagy videózzák le a szemetelőket, írják 
fel a gépkocsik rendszámát.

Ismeretlen gépkocsi
Máskor arról értesítik a lakók a közte-
rület-felügyelőket, hogy a környezetük-
ben huzamosabb ideje parkol ismeret-
len gépjármű. Ekkor ellenőrzik, hogy 
az autó hatósági engedélyei rendben 
vannak-e. Ha hiányosságok merülnek 
fel, értesítik a tulajdonost, hogy szállít-

sa magánterületre a járművét. Ha nem 
teszi meg, a közterület-felügyelet intéz-
kedik az elszállíttatásról. 

Kiemelten óvják Csepel egyre több 
játszóterét, amelyek rengeteg látogatót 
vonzanak vidékről is. Panasz nem ér-
kezett rendbontásról.

A csepeli közterület-felügyelet és a ke-
rületi rendőrség jó együttműködésének 
is köszönhetően javult a közterületek 
rendje, csökkentek a lakókat zavaró 
rendbontások Csepelen – így összegez-
hető Sághi Jenőnek, a csepeli közterü-
let-felügyelet vezetőjének véleménye. 
Ez azonban nem jelenti azt, hogy bizo-
nyos bosszantó cselekedetek – például 
szemetelés, utcai lármázás – teljesen 
megszűntek volna. A közterület-fel-
ügyelők a lakók érdekeit nézve segí-
tőkészen járnak el, de a rendbontókkal 
szemben határozottan lépnek fel. Eb-
ben a lakók segítségét is kérik. 

Éjszakai hangoskodás
Csepel egyik kiemelt és forgalmas te-
rülete a Sétáló utca, ahol folyamatosan 
járőröznek a rendőrök és a közterü-
let-felügyelők. Az ott élőket nemritkán 
zavarja az utcai lármázás, főleg most, 

nyáron, amikor nyitott ablak-
nál próbálnak aludni az embe-
rek. A környéken ráadásul sok 
az éjjel-nappal nyitva tartó üzlet, 
amelyeknél gyakran csoportosulnak 
emberek. A zajongások miatt konflik-
tusok alakulhatnak 
ki, amelyeket a ha-
tóságok munkatársai 
kellő gyorsasággal 
igyekeznek megolda-
ni. A környéken már 
nem jellemző, hogy 
különféle személyek 
a földön heverészve 
töltsék az idejüket, 
főként az éjszakáju-
kat, mivel akinek át-
meneti szállásra van 
szüksége, talál helyet 
egy közeli menedék-
szállón. 

Nemrég történt egy eset 
a Sétáló utcában, amely 
bármikor előfordul-
hat: hajnali 4 órakor egy 
egyébként rendezett kül-
sejű fiatal lány egy buliból 
tartott volna hazafelé elég 
kapatosan, csak éppen azt 
nem tudta, merre van a 
hazafelé. A buszmegál-
ló egyik padján lefeküdt. 
A közterület-felügyelők 
gyakorlatilag képtelenek 
voltak vele kommunikál-
ni, nem tudhatták példá-

Látogatóban 
a közterület-
felügyeletnél

A Csepeli úton lerakott illegális szemetet végül az önkormányzat szállíttatta el

Sághi Jenő

Önkormányzati választás: 
fontos időpontok
Augusztus 7-én megkezdték az októberi önkormányzati választási ér-
tesítők kézbesítését. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményé-
ben tájékoztatja a választópolgárokat arról, hogy szerepelnek a névjegy-
zékben, valamint melyik szavazókörben élhetnek választójogukkal.  Az 
értesítőket a Magyar Posta kézbesíti,  legkésőbb augusztus 23-áig.
 Ha valaki nem kapja meg az értesítőjét, akkor a jegyzőnél jelezheti azt. 
Aki az október 13-ai választáson nem tartózkodik lakóhelyén, az sza-
vazhat a tartózkodási helye szerinti jelöltekre is. Ezzel a lehetőséggel 
azonban csak akkor élhet a választópolgár, ha a tartózkodási helyét a 
választás kitűzése előtt legalább egy hónappal, azaz június 26-áig létesí-
tette, és a választás napjáig azt nem szünteti meg. A választópolgárnak 
a lakóhelye szerinti település jegyzőjétől kell kérnie, hogy választójogát 
a tartózkodási helye szerinti településen gyakorolhassa. A kérelmet au-
gusztus 8-ától október 9-én, 16 óráig lehet benyújtani. A hivatalos vá-
lasztási kampány augusztus 24-én indul. A jelöltek és a jelölőszerveze-
tek szeptember 9-éig adhatják le az induláshoz szükséges ajánlásokat.

Hol tehető 
bejelentés? 
A csepeli közterü-
let-felügyelet a ha-
tékony intézkedés 
érdekében kéri a la-
kókat, hogy bejelen-
tés esetén adják meg 
a nevüket és telefon-
számukat, pontosan 
közöljék, hogy hol, 
mikor és mi történt. 

Bejelentést a 
következő telefon-
számon tehetnek: 
06-1/278-0150

A konzultáció 
az interneten 
is kitölthető! 

A közterület-felügyelők 
a lakosság segítségét is kérik

AKTUÁLISAKTUÁLIS

fotó: GM
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INGYENES DÍSZCSERJE AKCIÓ

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK ŐSZI CSERJEÜLTETÉSI AKCIÓJÁBAN LAKCÍMENKÉNT (TÁRSASHÁZAKNÁL LÉPCSŐ-
HÁZANKÉNT) ÁTLAG 10 DB KONTÉNERES DÍSZCSERJÉT AJÁNL FEL CSERJEFOLTOK, SÖVÉNYEK KIALAKÍTÁSÁRA. 

FELHÍVÁS

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:
Erdeiné Schuch Beáta zöldterületi asszisztens • 1/277-7856, 30/698-5921 • erdeine.beata@varosgazda.eu

JELENTKEZZEN ÖN IS!

C SEPEL

TISZTELT CSEPELIEK!
Zöld Sziget Programunk révén Csepel egyre szebb, zöldebb, természetközelibb kerületté 
válik. 2014 óta 5000 új fát ültettünk, és több tízezer kiültetésre szánt virágpalántát, 
gyümölcsfát, cserjét osztottunk szét a kerületi családok között.

Kezdeményezésünk nagy sikerére alapozva, a Csepeli Zöld Sziget Program részeként 
idén is meghirdetjük ingyenes díszcserje akciónkat. Célunk, hogy a lakóhelyük szé-
pítéséért és Csepelért tenni akaró kerületi lakóknak ezzel az lehetőséggel is segítsünk!

Jelentkezen Ön is ingyenes díszcserjéért!

Tegyük együtt zöldebbé Csepelt!

HOVA ÜLTETHETŐK A NÖVÉNYEK?
A növények elültetésénél kérjük, törekedjenek rá, hogy 
a növények a közterület szépítését szolgálják, jól látható 
helyre kerüljenek. Társasházak esetén az ültetésre a be 
nem kerített előkert, a  bejáratok melletti terület vagy 
a járda melletti zöldsáv használható; kertes házak esetén 
az ingatlan előtti járda és az úttest közötti zöldsáv. 

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 
2019. szep tember 16., hétfő. Amennyiben szeretne részt 
venni programunkon, kérjük töltse ki a Jelentkezési lapot, 
amely beszerezhető a  Csepeli Városgazda Közhasznú 
Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1-es ablakánál, vagy 
letölthető a www.csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu 
weboldalakról. A  kitöltött jelentkezési lap benyújtható 
a) postán a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
(1215 Budapest, Katona József u. 62-64.) címére feladva, 
vagy b) személyesen az ügyfélszolgálati irodán, vagy 
c) a cserje@varosgazda.eu e-mail címen.

KI VEHETI ÁT A NÖVÉNYEKET?
Kertes házak esetében az adott címre érvényes lakcím
kártyával rendelkező lakó jelentkezését várjuk. Társasházak 
esetében a  lakóközösség nevében eljáró közös képviselő, 

illetve közös képviselet (cégszerű aláírással) társas-
házanként vagy külön-külön lépcsőházanként kiállított 
Jelentkezési lappal tud pályázni, az átvevő nevének 
megjelölésével. A növények átvételére a jelentkező meg-
hatalmazást állíthat ki.

MIKOR ÉS HOL VEHETŐK ÁT A NÖVÉNYEK? 
A növények átvételének időpontja és helyszíne: 
2019. szep tember 27., péntek 7–18 óra között, a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, 
Katona József utca 62-64. szám alatti székhelyén, a Kassai 
utca felőli dolgozói parkolóban. Kérjük, hogy a növények 
átvételekor a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, 
szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!

KI TUD SEGÍTENI A NÖVÉNYEK ELÜLTETÉSÉBEN ÉS 
ÁPOLÁSÁBAN?
A növények elültetéséről és későbbi ápolásáról a jelent-
kezőknek kell gondoskodniuk! A szakszerű ültetésről és 
ápolásról a  növények átadásakor tájékoztatjuk a  jelent-
kezőket. A program lebonyolítását a Csepeli Városgazda 
Közhasznú Nonprofit Zrt. Zöldterület-fenntartási 
osztályának munkatársai végzik. Kertész szakembereik 
szívesen adnak tanácsokat a telepítést megelőzően és 
a gondozási időszakban is.

HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 16.

Sokadik felújítása alatt áll 
a Szent Imre téri nyilvá-
nos vécé, amely egyszer 
sem élt meg három napnál 
több működést. Nem nyug-
szanak a csepeli vandálok, 
mindent szétvernek, amit 
csak tudnak.

A Csepeli Hírmondó értesü-
lései szerint azon dolgoznak 
a Csepeli Városgazda mun-
katársai, hogy amennyire 
csak lehet, vandálbiztos-
sá tegyék a Szent Imre téri 
nyilvános vécét. A toalet-
tet sokszor javították meg, 
de egyszer sem volt nyitva 
három napnál tovább. Leg-
többször pénzszerzési célból 
verik szét: a vécé ugyanis öt-

venforintossal működik. Az  
ingyenesség sem oldana 
meg semmit. A tapasztalat 
ugyanis azt mutatja, hogy 
egyáltalán nem becsülik 
meg az ingyenes nyilvános 
illemhelyeket.

Az Arany János Iskolából 
az egyik trambulint lopták 

ki ismeretlenek az udvar-
ról. Lopás közben kitörtek 
egy facsemetét is. A tram-
bulin azonban túl nagy volt 
a tolvajokhoz. Nem tudták 
elszállítani, csak megron-
gálni. A lopott eszköz így a 
közelből előkerült, ám javí-
tásra szorul.

A közelmúltban átadott Rá-
kóczi Kert eszközeiben is 
bőven volt már károkozás, az 
Akácfa utcai Kiserőben pe-
dig az egyik szemetest tüzel-
ték el a bográcsozók. Ugyan-
itt a szándékos szemetelés is 
gyakori, mintha élveznék, 
hogy másoknak pluszmun-
kát adnak, és elvehetik az ide 
látogatók örömét.

Nyáron sem 
nyugszanak 
a vandálok

Az öncélú 
rombolás 
sok kárt és 
bosszúságot 
okoz

Sajnos, az Akacfa utcai kiserdőben is gyakori a szemetelés

Napközis tábor 
az Arany János 
iskolában: innen 
próbálták ellopni 
a trambulint
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MSZP-hez és a DK-hoz kötődő politi-
kai elit találta ki, hogy „csalamádé ko-
alíciókkal”, a múltat képviselő politiku-
sok pozícióban tartásával és a Jobbik, 

LMP, Momentum beolvasztásával kel-
lene leváltani a Fideszt. Pedig az ellen-
zéki pártok között akkora az ellentét, 
hogy képtelenek közös döntéseket hoz-

ni, kormányozni. Mégsem számít, hogy 
ezek a koalíciók életképtelenek: csak 
a Fidesz leváltása cél. Ha ez sikerül, 
„majd csak lesz valami” – mondják. 

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Augusztus 9-én azért érkezett Kará-
csony Gergely ellenzéki főpolgármes-
ter-jelölt Csepelre, hogy bejelentse a 
nagy ellenzéki összefogást. Ám csak azt 
sikerült elismernie, hogy ilyenről szó 
sincs Csepelen. A szocialisták bűncse-
lekményei és büntetőügyei miatt a Mo-
mentum nem kíván Szenteczky Jánossal 
és a 2010 előtti éveket képviselő, nem-
egyszer bűncselekmények miatt elítélt 
politikusokkal egy csapatban szerepelni. 
Az MSZP és Karácsony Gergely bíznak 
abban, hogy a Momentum meggondol-
ja magát. A Jobbik és az LMP fővárosi 
szervezetei támogatják Szenteczky csa-
patát. Csepeli tagjaik viszont nem, és ci-
vilként fognak elindulni a választáson. 

Korábban részletesen beszámoltunk 
az ellenzéki pártok heves vitáiról. Az 

Kísért a múlt: szétesett 
a csepeli összefogás

A Momentum csepeli szervezete 
nem tud együttműködni a 
csepeli MSZP-vel, kü-
lönösen Szenteczky 
Jánossal, aki most 
is számos rend-
őrségi és bíró-
sági eljárásban 
érintett – jelen-
tette ki Dukán 
András Ferenc, 
a párt helyi szer-
vezetének vezetője. 
A Facebook-oldalán 
megjelent közleményben 
kiemelte: a Jobbikkal, LMP-
vel és Szabó Szabolccsal közösen 
sürgették az európai parlamenti vá-
lasztás előtti megegyezést, de ezt az 
MSZP nem támogatta.

A választás után vált világossá szá-
mukra, hogy elvek helyett csak pozíci-
ók és helyek a fontosak a szocialisták-
nak. Az MSZP ragaszkodott ahhoz, 
hogy Szenteczky János szerepeljen a 

lista biztos befutó második he-
lyén. Később leváltották 

a saját polgármester-
jelöltjüket, Takács 

Mónikát is. „Állí-
tólag azért, mert ő 
nem volt hajlan-
dó megígérni az 
alpolgármesteri 
pozíciót Szen-
teczkynek. Végül 

egy olyan megál-
lapodást toltak az 

orrunk alá, ami arról 
szól, hogy miként tudja 

az eddigi MSZP-s elit szövet-
ségeseivel folytatni az alibipolitizálást. 
(Ülésekre járni amúgy nem szeretnek, 
nem véletlenül tartoznak az erről szó-
ló statisztikák a Fidesz kedvenc kam-
pányeszközei közé.)” – fogalmazott a 
Momentum csepeli vezetője. 

„A helyi MSZP, Bangóné Borbély 
Ildikó vezetésével a végletekig ra-
gaszkodott Szenteczky befutó he-

lyéhez – eddigi viselkedéséből arra 
következtethetünk, hogy neki ez 
mindennél, még a polgármester sze-
mélyénél is fontosabb. Szenteczky 
Jánossal szembeni kritikáinkra Ban-
góné többször emelt hangon reagált, 
érdemi cáfolat nélkül. A Momentumot 
(és annak egyik első helyi szervezetét, 
a csepelit) azért hoztuk létre, hogy 
új alternatívát építsünk, a rendszer-
váltás óta romboló elit helyett. (…) 
Amennyiben az MSZP-nek nem a he-
lyi kiskirályok etetése a legfontosabb, 
akkor mi továbbra is nyitottak va-
gyunk olyan együttműködésre, amely-
ben nem vesznek részt a 2010 előtt 
leszerepelt, bűncselekmények gyanú-
jába keveredett vezetők” – emelte ki 
végül Dukán András Ferenc.

A Momentum köz-
leményét Dukán 
András Ferenc 
Facebook-oldalán 
olvashatják teljes 
terjedelmében: 

Momentum: az MSZP jelöltjei vállalhatatlanok

A Bangóné Borbély Ildi-
kó által vezetett csepeli 
szocialisták közleménye 
szerint „Szenteczky János 
félreállásának követelése 
csak egy eszköz, az igazi 
cél az MSZP csepeli szer-
vezetének megroppantása, 
és vezetőjének, Bangóné 
Borbély Ildikónak a félre-
állítása. Senkinek ne legyen 
kétsége: ha ez sikerül, a DK 
lesz a következő a sorban.” 

Az MSZP szerint az el-
lenzéki egység bomlasz-
tását természetesen a Fi-
desz igazgatja a háttérből. 
A Fidesz kezében pedig 
a legnagyobb kútmérge-
ző nem más, mint Szabó 

Szabolcs ellenzéki politi-
kus, parlamenti képviselő. 
„Erre jó pár bizonyítékkal 
szolgált az elmúlt időszak. 
Először is, Szabó mindvé-
gig mereven elutasította 
az összefogást, Szenteczky 
félreállításához kötötte az 
együttműködés támoga-
tását. A Momentum min-
denáron be kívánta hozni 
az összefogásba Csendes 
Imrét, Szabó Szabolcs 
csepeli emberét jelöltként. 
Ebbe a csapatba állt bele 
a helyi Jobbik Pákozdi 
József, valamint a helyi 
LMP Tenk András révén, 
akik az elmúlt kilenc évben 
bizottsági elnökként, a leg-
magasabb önkormányzati 

tiszteletdíjért a helyi Fi-
desz tenyeréből ettek. Nem 
mellesleg ennek az össze-
fogás elleni csapatnak az 
élére állt Takács Mónika 
is, aki mögött többek közt 
ezért nem tudott létrejönni 
a teljes, hatpárti ellenzéki 
egység.” Vagyis az MSZP 
nem mással vádolta meg 
saját korábbi polgármes-
terjelöltjét, mint hogy „fi-
deszbérenc” lett, és a saját 
győzelme ellen végzett ak-
namunkát. 

„Ha a Fidesz 2019-ben is 
a helyén marad Csepelen, 
azt a változást akaró több-
ség Szabó Szabolcsnak 
köszönheti majd, akinek a 

képviselői mandátumáért 
ezek szerint ez sem drága ár. 
Amennyiben a Momentum 
Mozgalom XXI. kerületi 
képviselői számára a Fidesz 
csepeli helytartóinak 2019-
es leváltása fontosabb, mint 
Szabó Szabolcs 2022-es 
parlamenti bársonyszéke, 
kérjük, üljenek vissza a tár-
gyalóasztalhoz, az ötpárti 
összefogás pártjai ugyanis 
továbbra is teljes, hatpárti 
együttműködésben érdekel-
tek” – fogalmaztak közle-
ményükben. 

A csepeli MSZP közlemé-
nyét a párt 
csepeli lapjá-
ban olvashat-
ják teljes ter-
jedelmében: 

MSZP: a lázadók a Fideszt segítik

Azt kérték szimpatizánsaiktól az ellenzéki 
pártok, hogy menjenek el a sajtótájékoztatóra, 

ám szinte csak a leendő jelöltek voltak ott

Molnár Zsolt, 
az MSZP 
fővárosi elnöke 
szerint máshol 
a Fidesz is 
Szenteczkyhez 
hasonló 
jelölteket indít

fo
tó

:  f
ace

book

fotó: Verm
es T

ibor
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Csepelen ezt az ellentmondást Takács 
Mónika, az MSZP polgármester-jelöltje 
megpróbálta feloldani. Kezdeményezte, 
hogy az MSZP és a DK 2010 előtt ve-
zető pozíciókban ülő, és az akkori bű-
nügyekben érintett politikusok ne indul-
hassanak a választáson. Ezzel mindenki 
egyetértett ‒ az érintettek kivételével. 

Ám mivel Takács Mónikát az MSZP ‒ 
Bangóné Borbély Ildikó és Szenteczky 
János ‒ delegálták, a történtek miatt 
június 25-én leváltották a polgármes-
ter-jelöltségről. Egy addig ismeretlen 
jelöltetet, Erdősi Évát választották meg 
helyette. Takács leváltását ezek után az 
MSZP rákente a többi ellenzéki pártra, 
mintha miattuk történt volna. Erdősi 
pedig kijelentette: ő büszkén felvállalja 
Szenteczky Jánost és Bangóné Borbély 
Ildikót. Úgy nyilatkozott, hogy nem le-
het vita, mert Csepelt az MSZP kapta, 
és ezt a többi ellenzéki pártnak tudomá-
sul kell vennie. Ez után jött a hidegzu-
hany. Augusztus 8-án, az „összefogás” 
bejelentése előtti napon a Momentum 
csepeli szervezete kijelentette: tartják 
magukat az elveikhez, és nem kíván-
nak összefogni a 2010 előtti bűnügyek-
ben kompromittálódott szocialistákkal.

A Jobbik és az LMP képviselői 
is kiszálltak
Molnár Zsolt, az MSZP fővárosi elnö-
ke az ellenzéki sajtótájékoztatón úgy 
értékelte, hogy a Momentum döntése 
egyedi és sajnálatos, de értékítéletük 
csak a „fiatalság hirtelen nekibuzdu-
lása”. Csakhogy más sem kért a cse-
peli MSZP-ből és DK-ból. A jobbikos 
Pákozdi József is jelezte a fővárosi 
vezetésüknek, hogy a csepeli balolda-
li jelöltek erkölcsileg vállalhatatlanok. 
Ezek után a Jobbik leváltotta. Hason-
ló véleményen volt, és hasonlóan járt 
Tenk András, az LMP politikusa is, 
aki pedig nem vádolható azzal, hogy 
az összefogás ellenzője, hiszen 2018-
ban, a saját párthatározatuk ellenére 
lépett vissza Szabó Szabolcs javára az 
országgyűlési képviselő-jelöltségtől. 

A kilenc éve ellenzékiként dolgozó, job-
bikos Pákozdi úgy döntött, hogy nem 

hagyja annyiban az elfogadhatatlant. 
Társaival megalakították a „Csepeliek a 
Csepeliekért” összefogást, amely a Buc-
kai Szövetség kerületi szervezeteként 
indul majd a választásokon. Bár a jelölt-
jeiket még nem mutatták be, a csepeli 
Jobbikból várhatóan többen csatlakoz-
nak. Nem kizárt, hogy az LMP-s Tenk 
András is velük fog ősszel indulni. 

Karácsony nem támogatja 
a csepeli fejlesztéseket
Ilyen előzmények után Karácsony Ger-
gely augusztus 9-én az összefogást és 
jelöltjeit nem tudta bemutatni. Azt vi-
szont elmondta, hogy miért nem támo-
gatja a Csepelre tervezett kormányzati 
és fővárosi fejlesztéseket. 

Észak-Csepelről és a Kis-Duna-partról 
kifejtette, hogy ideális helyszín lenne 
sport- és pihenőövezetnek, a Kis-Duna 
pedig kimondottan alkalmas az evezős 
vízi sportoknak. Ennek ellenére a kor-
mány által kezdeményezett és fizetett 
észak-csepeli evezős sportfejleszté-
seket ellenzi. El is nevezte Lopakodó 
Olimpiai Programnak, vagyis „LOP”-
nak. A kormány miatt nem támogatja 
az Észak-Csepelre tervezett új hidat 
sem. Szerinte az 1970-es évektől kezd-
ve ide tervezett hidat a sport- és pihe-
nőövezeti fejlesztések miatt építenék 
fel, és ezért nem szabad támogatni. Ka-
rácsony Gergely végül csak a csepeli 

HÉV tervezett fejlesztéséről nyilatko-
zott pozitívan. 

A főpolgármester-jelölt a 2014-ben 
felújított csepeli „Lottóház” 12. eme-
letén is nyilatkozott. Ott arról be-
szélgettek Erdősi Évával, hogy a kör-
nyező, szintén 2010 után felújított 
épületeket 2010 előtt a szocialisták 
újították fel, az elmúlt kilenc évben 
pedig lényegében nem történt semmi 
Csepelen. (Mind a négy csepeli vá-
rosrehabilitációs program 2010 után 
indult, Csillagtelep felújítása éppen 
most kezdődött, és a kerület jelenlegi 
vezetésének az ilyen programok foly-
tatása az egyik szívügye.)

Hasonló kritika hangzott el a Csepe-
li Strandfürdő előtt. Ott is azt állítot-
ták, hogy az elmúlt tíz évben nem volt 
fejlesztés, felújítás. Bírálták, hogy a 
strand közpénzből működik (a fővárosi 
strandok mind közpénzből működnek). 
A csepelivel 2010 előtt mostohagyerek-
ként bántak, akkor valóban nem történ-
tek fontos fejlesztések. Amíg 2010 előtt 
a terület jelentős részét eladták lakó-
parképítésre, a 2010 utáni csepeli ve-
zetés téliesítette, és több ütemben, évek 
óta folytatja a strand teljes felújítást. 
A 2019-es fejlesztések is azért váltak 
közismertté, mert azt a vállalkozó nem 
tudta időben befejezni. Ezért az önkor-
mányzat szerződést bontott vele. • TK

Ha Németh Szilárd mondott vala-
mit, olyan még nem volt, hogy Szabó 
Szabolcs egy napon belül az ellen-
kezőjét ne mondja. A nap, amikor 
valamiben mégis egyetértettek, 
2019. augusztus 9-e volt, és Szen-
teczky Jánosról volt szó. 

Szabó Szabolcs – akiről a csepeli 
MSZP aznap már fideszbérencként 
írt – a Facebook-oldalán értekezett a 
kerületi pártok közötti ellentétekről. 
„Azt írtam bő egy hónapja, hogy az 
MSZP csepeli szervezete veszélyezteti 
az őszi önkormányzati választás sikerét. 
Az elmúlt hetek fejleményei sajnos be-
igazolták a félelmeimet. Takács Móni-
ka értelmetlen és érthetetlen lecserélése 
olyan tárgyalási pozícióba sodorta a 
tárgyaló feleket, ami csak elmélyítette az 
egymással szembeni bizalmatlanságot. 
Bő egy hónapja azt írtam, hogy csak az 
mentheti meg a helyzetet, ha a csepeli 
MSZP azonnal visszaül a tárgyalóasz-
talhoz, visszaállítja Takács Mónika je-
löltségét, egyesek pedig visszavesznek 
az egyéni ambícióikból” – fogalmazott 
az Együttet és LMP-t is megjárt, jelen-
leg párton kívüli politikus. 

Szabó Szabolcs kiemelte, hogy szíve-
sen tárgyalt volna arról, hogyan léptes-
sék vissza azt a Szenteczky Jánost, aki-
vel 2014-ben, amikor még őt támogatta 
a parlamenti kampányban, egyébként 
semmi baja nem volt. Ám Szenteczky 
és a csepeli MSZP 2018-ban már Ban-
góné Borbély Ildikóra szerette volna őt 
cserélni. Ezek után nem meglepő, hogy 
előtörtek Szabó Szabolcs addig eltit-
kolt erkölcsi aggályai. „Fel is ajánlot-
tam a segítségemet egy minden fél által 
elfogadható kompromisszum kidolgozá-
sához. Akkor egyiket sem fogadta meg 
az MSZP, a felajánlott segítségből sem 
kértek, ez vezetett a Momentum tegnapi 
döntéséhez, és a fiatalos hévvel megfo-
galmazott közlemény kiadásához. De 

ugye tanácsot adni szoktak, nem 
megfogadni. Ezek után viszont a 
csepeli MSZP felelőssége, amiért a 
falnak vezeti az ellenzéket az önkor-
mányzati választáson Csepelen. Min-
denesetre a tegnapi hír után én még 
egyszer, ígérem most utoljára, felaján-
lom a segítségemet az ellenzéki együtt-
működés helyreállítására. Ennek azon-
ban van egy láthatóan elengedhetetlen 
feltétele: Szenteczky Jánosnak vissza 
kell lépni a listás jelöltségtől. Látható-
an ez az ára a helyi ellenzéki együttmű-
ködésnek” – hangsúlyozta Szabó Sza-
bolcs a Facebook-oldalán.

Ne hagyjuk, hogy elvegyék, 
amit közösen elértünk!
Németh Szilárd honvédelmi államtit-
kár, a Fidesz csepeli képviselője közle-
ményben reagált az „összefogás” sajtó-
tájékoztatójára. Amellett, hogy felhívta 
a figyelmet a Szenteczky és társai által 
elkövetett bűncselekményekre, arra is 
figyelmeztetett, hogy a csepeli MSZP 
polgármesterjelöltje a 2010 előtti vilá-

got hozná vissza. Akkor szerinte „elv-
társi korrupció, többmilliárdos adósság, 
a közvagyon lenyúlása, széthordása, 
szoci képviselő pedofil bűncselekmé-
nyei, a párton belüli gyilkosságig elfa-
juló leszámolás jellemezték a közéletet. 
A csepeliek ezt akarták megszüntetni, 
amikor 2010-ben a Fideszt bízták meg a 
kerület rendbetételével.”

A volt csepeli polgármester szerint „az 
elmúlt két önkormányzati ciklusban el-
jutottunk odáig, hogy van egy adósság-
mentes, építkező, gyarapodó, gyermek-
központú városrészünk. Csepel a főváros 
egyik leginkább élhető kerülete, mert itt 
ma az történik, amit a csepeliek akarnak. 
Az ellenzék ezt a fejlődési folyamatot, ezt 
az összefogást akasztaná meg, mert őket 
nem az emberek, hanem a pártpolitikai 
és egyéni túlélési érdekeik vezérlik. Ka-
rácsony Gergelyék a pénzért és a hata-
lomért mindenre képesek. Ne hagyjuk, 
hogy elvegyék mindazt, amit az elmúlt 
években közös erővel elértünk!” – hív-
ta fel a figyelmet Németh Szilárd. • TK 

A nap, amikor Németh Szilárd 
és Szabó Szabolcs egyetértettek

Szabó Szabolcs 
közleményét itt 

olvashatják teljes 
terjedelemben:

Németh Szilárd 
közleményét itt 

olvashatják teljes 
terjedelemben:

Szenteczky és Bangóné 
ingyenételt osztanak 

a választások előtt
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Weiss Manfréd az 1910-es 
évek elején tudatosan készí-
tette fel csepeli gyárát a há-
borús szükségletek majdani 
kielégítésére, épültek az új 
üzemegységek, raktárak, 
csarnokok. Az első világ-
háború idejére a kombinát 
nagy kapacitású (napi két-
millió gyalogsági töltény 
előállítására rendezkedtek 
be), modern, a Monarchia 
területén található második 
legjelentősebb hadianyagy-
gyárrá fejlődött. Az alkal-
mazottak száma, mely az 
utolsó békeévben 5 ezer 
volt, 1917-ben már elérte a 
27 ezer főt.

Pontos tervezés
Voltak és vannak persze 
olyanok, akik úgy véleked- 

nek, hogy a csepeli báró vállalkozásának beindításakor adó-
mentességet kapott az államtól, majd a csataterek vérfürdő-
jéből és mások verejtékén jól meggazdagodott. Ez persze 
valamelyest igaz, de ne feledkezzünk meg arról, hogy már a 
háború vége előtt mérlegelte, hogyan állíthatja majd át gyárát 
a békés termelésre. Mindig jellemezte az előre gondolkodás, 
igyekezett legalább egy lépéssel a lehetőségek előtt állni és 
újakat teremteni. Mérlegelte, hogy mit, miből és kinek készít-
sen, megszervezve egyúttal az értékesítés és az üzleti partne-

rek hálózatát. És mindezt nem az 
otthoni karosszékéből tette, hanem 
Csepelről, a gyár központi irodájá-
ból, ahová naponta bejárt dolgoz-
ni. Ráadásul már a század elejétől 
ismertté vált jótékony természete. 

A segítő gyáros
Egyesületeket, egyházi és civil 
szervezeteket támogatott pénzzel 
vagy éppen élelmiszerrel ország-
szerte. Weiss Manfréd ‒ az Or-
szágos Gyermekvédő Egyesület 
alelnökeként ‒ 1910-ben mega-
lapította a Csepeli Weiss Alice 
Gyermekágyas Otthont a mai 
XIII. kerületben. 1913-ban a Ma-
gyar Vöröskeresztnek, majd a kö-
vetkező évben a hadügyminisz-
tériumnak ajándékozott egy-egy 

röntgenautót. 1915-ben nagy összegű 
támogatással járult hozzá, hogy a Bu-
dakeszire vezető út mentén tüdősza-

natórium épülhessen a katonaság szá-
mára. Persze Csepelről sem feledkezett 
meg, hiszen már 1902-ben hozzájárult 

a község főútjának keramittal való bur-
kolásához, lerakta a kórház alapjait, 
csecsemőotthont nyitottak. A háború 
alatt a hadiárvák és a hadiözvegyek 
megsegítésére a WM gyár egy alapot 
hozott létre: a munkások fizetésük 2 
százalékát adták le a célra. Később 
ebből az alapból kértek és kaptak két 
ízben is nagyobb összeget, hogy a szö-
vetkezeti alapon működő Munkásott-
hon impozáns épülete elkészülhessen.

Amikor a Tanácsköztársaság alatt a 
gyárat államosították, a báró öngyil-
kosságot kísérelt meg. Biztosra vehet-
jük, hogy számos egyéb vállalkozás és 
ingatlan tulajdonosaként nem anyagi 
jólétét féltette. Egyszerűen csak fontos 
volt számára a gyár, amit létrehozott. 
Akkor életét a gyors orvosi beavatko-
zás megmentette. A következő évben 
kezdődött az a munkás- és tisztviselő- 
lakás-építési program, amit szintén 
Weiss Manfréd támogatott, ez három 
éven keresztül zajlott. Nem sokra rá 
Weiss Manfréd élete is véget ért: 1922 
őszén agyvérzést kapott, végül hatvan-
öt éves korában elhunyt. • MK

Weiss Manfréd emlékezete 2. rész

Támogatás, 
jótékonyság

Weiss Manfréd 1916-ban alapított kórházat Csepelen 

A Weiss Manfréd gyár 
tisztviselőházai a Déli 
utcában, az 1930-as 
években. Budapest 
fővárosi helyi 
védettségű építészeti 
örökségei között ennek 
a tisztviselőtelepnek 
az akkoriban megépült 
épületei szerepelnek 
a XXI. kerületben

Piacok 
Csepelen
A Szent Imre tér régóta a helyi kö-
zösség centruma. A múlt század ele-
jén  vallási, oktatási és közigazgatási 
szempontból volt fontos, de itt volt a 
heti piac is. A templom mögött heten-
te kétszer (szerdán és szombaton) áru-
sok, kofák és a környék parasztgazdái 
hangos szóval ajánlották portékáikat: 
zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, élő 
baromfit. A teret 1928-ban kibővítet-
ték és a rendezés során a község hat-
van árusítóbódét építtetett.  A Szent 
Imre téri piacot a második világhábo-
rú végén megszüntették, hogy a temp-
lompark végre méltó környezet legyen 
a közintézmények számára. A Kertvá-
rosban élők kérelmezték, hogy számuk-

ra külön piacot létesítsenek. A 
kérésnek 1929-ben tett eleget 
a település vezetése, és az  
evangélikus templom melletti 
területen jelölték ki az új piac-
teret, ahol  a mutatványosok 
is helyet kaptak. A végleges 
rendezésére csaknem egy év-
tizedet kellett várni, a Deák 
téri piac új elrendezése csak 
a második világháborút kö-
vetően alakult ki. Az elavult 
építmény korszerűsítésére  az 
ezredfordulón került sor.

A háborút  követően a hetve-
nes évek végéig a királyerdei 
lakosok számára szintén volt 
vásárlási lehetőség a Kondor 
utca és Szent István út  keresz-
teződésében. Az őstermelők 
portékáit csak piacnapon lehe-
tett beszerezni, de a kisebb üz-
letek folyamatosan működtek.

Friss áru a Deák téri piacon 
(A kép a Helytörténeti 

Gyűjtemény 2014-ben megnyitott 
új állandó kiállításán látható)

A WM gyár főkapuja az 1920-as években
fotó: pixabay
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A csepeli önkormányzat  
2015-ben indította útjára 
a Csepeli Gyermeksziget 
Programot, melynek kere-
tében számos játszóteret korszerűsí-
tettek az elmúlt években. Többek kö-
zött megújult a Szent Imre téri, a Petz 
Ferenc, a Reggel, a Makád és a Katona 
József utcai Süsü játszótér is.

Integrált tornapark
A Simon Bolivár sétányon 2017 nyarán 
integrált tornaparkot és játszóteret avat-
tak. A beruházás a sétány már egy meg-
lévő játszóteréhez kapcsolódott, így a 
park két új integrált játszóeszközzel, egy 

megemelt homokozóval, valamint egy 
rugós pillangóval bővült. Az új játékok 
szinte minden életkorban jól használha-
tók a mozgássérült gyerekek számára, 

lehetőséget kínálnak a kis- és nagy-
mozgások, a helyzetváltoztatások, 
a szociális interakciók fejlesztésére. 
A kerítésen kívül ugyanakkor egy 
több részből álló fitneszeszközt is 
felállítottak, melyet az egészséges 
és a mozgássérült felnőttek egya-
ránt használhatnak. 

Különleges KRESZ-park
Tavaly ősszel nyitotta meg kapuit Bu-
dapest egyik legkomplexebb közleke-
dési parkja, Bringaváros, ahol a leg-
kisebbek játékos körülmények között 
tanulhatják meg a forgalmi szabályo-
kat. A pályára gyalogos-átkelőhellyel 
kombinált jelzőlámpás kereszteződést 
és vasúti lámpás átjárót építettek, emel-
lett útjelző- és tájékoztató táblákat he-
lyeztek ki. A gyerekeket kísérő szülők 

számára pedig pihenőpadokat létesítet-
tek, valamint köztéri kerékpárpumpát, 
ivókutat, kerékpártárolót és játék ben-
zinkutat telepítettek. A felújítás során a 
pálya közvilágítása bővült, növényál-
lománya is megújult. Közel háromezer 
négyzetméter területet füvesítettek, a 
megfelelő árnyékoltság érdekében új 
fákkal gazdagodott a park.

Milyen az ideális játszótér?
Az ideális játszótér kialakításánál fon-
tos szempont, hogy izgalmas, gyermek-
barát, korszerű és biztonságos legyen. 
A játszóterekre vonatkozó uniós elő-
írások legfőbb célja, hogy a játék során 
csökkenthető legyen a sérülések kocká-
zata, a legjellemzőbb veszélyforrások 
(esés, csúszás) megfelelő eszközökkel 
megelőzhetők legyenek. Ennek megfe-
lelően a csúszdák végére lassító kerül, a 
játékokra gumibevonat, a balesetveszé-
lyes helyekre pedig gumiszőnyeg vagy 
homokágy. Fontos szempont ugyan- 

Előző számunkban ellátogattunk a 
Királyerdei Művelődési Házba, ahol 
helytörténeti táborban vettek részt a 
gyerekek. Beszámolónkból kiderült az 

is, hogy a kétszer egyhetes tábor prog-
ramja azonos volt, így a polgármesteri 
hivatal is az egyik állomása volt a Szent 
Imre téri sétának. Borbély Lénárd pol-
gármester közösségi oldalán osztotta 
meg a következőket: „A közigazgatá-
si szünetben véletlenül összefutottam a 
csepeli helytörténeti tábor diákjaival. A 
programjuk része, hogy meglátogatják a 
hivatalt, ahol most személyesen kalau-
zoltam végig őket. Nagyon jó hangulatú 
percek voltak.”

akkor az is, hogy a játékok környezet-
barát, újrahasznosítható alapanyagokból 
készüljenek, hosszú életűek, ellenállóak 
legyenek. „A mozgásfejlődés tekinteté-
ben azok a játékok a leghasznosabbak, 
amelyek kibillentik a gyerekeket az egyen-
súlyukból, ilyen például a hinta vagy a li-
bikóka. Ezek az eszközök fejlesztik az úgy-
nevezett vesztibuláris rendszert, vagyis 
az egyensúlyérzéket, és ezen keresztül az 
idegrendszer fejlődésére, érési folyamatai-
ra is jó hatással vannak” – emelte ki Kiss 

Zsófia klinikai szakpszichológus. Egyúttal hozzátette 
az ideális játszótéren sokféle játék megtalálható, de 
emellett mindig tiszta és árnyas is.

Ábel Attila önkormányzati 
képviselő: „Az önkormányzat 
sokat áldoz arra, hogy min-
den lakóhely közelében legye-
nek kisebb játszóterek. Csepel 
központja ilyen szempontból 
is kiemelkedik, ezért is örülök, 
hogy az itteni játszóterek az 
elmúlt években megújultak.”  

Folytatódott 
a tábor

Játszótéri 
körkép – 
4. rész

Néhány éve a Süsü játszótér is megújult

Intergrált 
tornapark 
és játszótér 
a Simon Bolivár 
sétányon

2015 tavaszán adták át 
a Petz Ferenc utcai játszóteret

A helytörténeti tábor második hetének résztvevői a sárkányhajózás előtt

A polgármesteri hivatalban

A Szent Imre téri játszóteret 
is sokan látogatják 

Bringaváros, 
Budapest egyik 
legkomplexebb 

közlekedési parkja

fo
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A kerület önkormányzat fontosnak tart-
ja, hogy támogassa a csepeli nyugdíja-
sokat, változatos kulturális, szabadidős 
programokat is biztosítva szá-
mukra. Hasznos szolgáltatá-
sokkal, kedvezményekkel 
igyekszik könnyebbé, tar-
talmasabbá tenni a szép-
korúak hétköznapjait.

Kováts Dániel önkormány-
zati képviselő: „A csepeli ön-
kormányzat kiemelt figyelmet fordít a 
kerületben élő nyugdíjasokra. Fontos ez, 

hiszen az idősek türelemre, elfogadásra 
tanítanak minket, társadalmunk hasznos 
tagjai, nagy szükségünk van rájuk. Évek 

óta rendszeres dunai hajókirándu-
lásokat szervezünk számukra, és 

továbbra is ingyen látogathat-
ják a csepeli strandot. Meg kell 
említenünk a Csepeli Nyugdíjas 
Közösségi Házat, amelyet folya-
matosan támogatunk, az ingye-

nes, öt alkalomra szóló bérletet 
a himalájai sóterápiára, a Rákóczi 

Kert nyugdíjasoknak szóló programjait, 
az arany- és gyémántlakodalmukat ün-

neplő idős párok és a hatvan év felettiek 
köszöntését, de a tűzifaakció, a burgo-
nya- és almaosztás is az idősek érdekeit 
szolgálja. Ugyanakkor Csepel a gyógy-
szertámogatásban is igyekszik segítsé-
get nyújtani a rászorulóknak. Ezenkívül 
a Humán Szolgáltatások Igazgatóságán 
keresztül biztosítjuk számukra a nappali 
ellátást és a szociális étkeztetés is. Kép-
viselőként a jövőben is azon szeretnék 
munkálkodni, hogy Csepel idős polgárai 
továbbra is méltó megbecsülésben része-
süljenek az önkormányzat részéről.” 

IDŐSEK

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

ISKOLA

Tisztelt Csepeli Nyugdíjasok!
A NYUGDÍJAS HAJÓKIRÁNDULÁSOK A NAGY SIKERRE 

TEKINTETTEL 2019-BEN IS FOLYTATÓDNAK!

HULLÁMOK, NAPSÜTÉS ÉS FELEJTHETETLEN PANORÁMA 
VÁRJA ÖNÖKET EURÓPA LEGGYÖNYÖRŰBB FOLYÓJÁN!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

VÁRJUK ÖNT IS SZERETETTEL!

JELENTKEZÉS:

SZEMÉLYESEN a Nyugdíjas Közösségi Házban (Csepel, Kossuth Lajos u. 115.) 
Jelentkezéshez szükséges okmányok: személyi igazolvány, lakcímkártya, nyugdíjszelvény
Mindenkitől csak egyetlen időpontra történő jelentkezést tudunk elfogadni.

A CSEPELI SZÉPKORÚAKNAK

NYUGDÍJAS 

HAJÓKIRÁNDULÁSOK
INGYENES

IDEI UTOLSÓ IDŐPONT!

HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUMA

2019. OKTÓBER 1.
JELENTKEZÉS:

2019. AUGUSZTUS 15-TŐL

TÁJÉKOZTATÓ
Értesítjük kedves látogatóinkat, 
hogy a Csepeli Nyugdíjas Közös-
ségi Ház augusztus 21-étől szep-
tember 1-jéig technikai okok miatt 

zárva tart. Ebben az időszakban 
munkanapokon 10-től 16 óráig az 
októberi hajókirándulásra szemé-
lyesen jelentkezőket regisztráljuk. 
Szeptember 2-ától új programmal 
várjuk a nyugdíjasokat.

Sztanó Péterné, Jusztin Katalin, a 
Katona József Általános Iskola ma-
tematika-fizika szakos tanára ez 
év júniusában vette át a Pedagógus 
Szolgálati Emlékérmet nyugdíjba 
vonulása alkalmából. Ebből az alka-
lomból beszélgettünk vele.  

 „A tudás nem ment meg a szenvedéstől, 
de a gondolkodás eredményéből vigaszt 
lehet meríteni.” Báró Eötvös József

Sztanó Péterné családjában Csepel-
szerte híres tanárok voltak, de ő először 
mégsem erre a pályára készült. „Bár 
édesanyám és nagynéném is tanár volt, 
én nem akartam tanítani. Más irányba 
indultam. De hiszem, hogy minden em-
bernek van egy feladata, egy életútja, 
amire Isten teremtette. Engem ő terel-
getett ide, így lettem mégis pedagógus” 
– meséli. Aztán így folytatja: „Nagyon 
érdekes így, a pályám végén átgondolni, 
mi mindent csináltam, és mi mindenen 
mentem végig. Összesen három iskolá-
ban dolgoztam, ezek külön fejezetei az 
életemnek. Minden iskola nagyon sokat 
változtatott rajtam. 1986-ban a Mér-
nök utcai iskolába kerültem. Az akkori 
igazgatónő szeptember 1-jéig halogat-
ta a felvételemet, ugyanis pályakezdő-
ként nem illettem bele a nagyon profi 
tantestületbe. De nem akadt más, így 
lettem én ott egyedüli fizikatanár. Egy-
ből bedobtak a mély vízbe, és bevontak 
egy olyan komplex munkába, amilyen-
ről addig én még nem is hallottam. A 
négy természettudományos tantárgyat 
egységben tanítottuk külső helyszíni kí-
sérletekkel, előadásokkal, táborokkal, 
iskolai szakköri foglalkozásokkal mind 
a négy felsős évfolyamon. Emlékszem, 
még a Meteorológiai Intézetbe is elmen-
tem légköri adatokat kérni, mert akkor 
még nem volt internet. Ennek a munká-

nak lett a gyümölcse a Természetkutató 
és Környezetvédő Tanulói Munkafüzet, 
amiben végül is összegyűjtöttük sok éves 
munkánk anyagait. Ennek a közös mun-
kának a gyermekeim születése – három 
fiunk van – vetett véget. A következő is-
kolában 2000-től kezdtem el tanítani: 
ez az előzőnek éppen az ellentéte volt. 
Sok kiégett kolléga és nagyon problé-
más, tanulási nehézségekkel küszködő, 
motiválatlan gyerekek közé kerültem a 
IX. kerületben. Itt meg kellett tanulnom, 
hogy az órai figyelemért keményen meg 
kell dolgoznom. Itt nem építhettem a 
gyerekek előzetes tudására, mert az na-
gyon szerény volt, és a figyelmük a ter-
mészettudományoknak egyáltalán nem 
az iskolában oktatott részére irányult. 
Megtanultam, hogy minden apró ered-
ményt nagyra kell értékelni. Ezek a gye-
rekek tanítottak meg arra is, hogy sokfé-
leképpen el tudjak magyarázni valamit. 
Voltak örömeim ebben az intézményben 
is, de rengeteg energiámat emésztette 
fel a hiábavalónak látszó küzdelem, az 
a tőlem nagyon idegen értékrend, ami 
körülvett.” 

Elérkezett az ideje a váltásnak, ekkor 
következett a Katona József Általá-
nos Iskola, ahová 2009-ben került. „Itt 
végre oldottan taníthattam, megvalósít-
hattam az ötleteimet. Örömmel dolgoz-
tam a nyitott, érdeklődő gyerekekkel, és 
tudtam mit kezdeni a másmilyenekkel is. 
Sok ötletemet sikerült meg is valósíta-
nunk: például bevezettük a csoportbon-
tást matematikából. De nem csak taní-
tottam itt: 2010-ben kértek fel a kerület 
fizika-munkaközösségének vezetésére. 
Így a IX. kerület után itt, Csepelen is 
segíthettem a fizikatanárok munkáját. 
2014-ben egy fizika tankönyv írásába 
pedig azért kezdtem bele, mert azt gon-
doltam, olyan ember vállaljon ilyet, aki 

megjárta ennek a pályának a mélységeit 
és magasságait is. A tankönyvnek és a 
munkafüzetnek egyszerre kell érdekes-
nek, figyelemfelkeltőnek, mainak lennie, 
és alkalmasnak lennie a gyakoroltatás-
ra és a tehetséggondozásra egyaránt” 
– mondja Katalin. A kérdésre, hogy mit 
fog csinálni nyugdíjas évei alatt, moso-
lyogva így válaszol: „Egy darabig sem-
mit. Aztán szeretném az iskolán kívüli 
lemaradásaimat pótolni. Például a ke-
resztyén lelki közösségemben szeretnék 
több feladatot vállalni.”

Csepelen fontosak az idősek

Egy tevékeny tanári pálya után

fotó: G
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Egy apró vi-
rágoskert a 
Zöldfa utca 
színfoltja. A 
tízes számú 
ház bejáratá-
val szemben, 
a négyemeletes 
panelek tövében 
Seregyné Szabó Zsu-
zsanna és férje, Seregy 
Zoltán egy különleges díszker-
tet gondoznak. A környékbeliek 
méltán büszkék a kicsiny oázisra, 
ahol az egynyári virágok mellett 
a mocsári hibiszkusz, a dália és a 
fukszia is teljes pompájában virít.
 
„Vidéki származású vagyok, csa-
ládi házban nevelkedtem, mindig 
nagy kertünk volt, édesanyám 
sok virágot gondozott. Amikor 
húsz éve felköltöztem Budapest-
re, a növények iránti szeretet nem 
szűnt meg” – meséli Zsuzsan-
na, aki lelkes odaadással ápolja, 
szépítgeti a kiskertet. A kicsiny 
„ékszerdobozt” a lépcsőházzal 
szemben, az üresen álló füves te-
rületen alakították ki. Bár főként 
a házaspár gondozza, locsolja a 

növényeket, de 
a többi lakó 
is magáénak 
érzi a kisker-
tet, óvják, vi-
gyáznak rá. 

„A hajnalkát és 
a rózsát az egyik 

szomszédunktól 
kaptuk, de a slagot 

és a fűnyírót is a ház lakói 
adták. Még legalább három-négy 
év, mire a növények gyönyörűen 
megnőnek, kialakul egy harmoni-
kus összkép. A dália a kedvenc vi-
rágom, szeretnék jövőre többet is 
ültetni belőlük, tavasszal pedig a 
tulipánokat kedvelem leginkább. 
Az önkormányzat őszi és tava-
szi palánta- és cserjeosztásán is 
részt vettünk, a hátsó bokrok, a 
petúnia, a büdöske és a rózsa is 
onnan valók – mutatja Zsuzsan-
na. – Nagy vágyunk egy családi 
ház, de amíg itt élünk, igyekszünk 
ily módon szebbé tenni a környe-
zetünket. Összetartó és rendes 
közösség alakult ki a környéken, 
nagyon megszerettük a szomszé-
dainkat, szeretünk itt élni” – teszi 
hozzá. • PE.

CIVIL ÉLET

EGYHÁZI ÉLET

A hit, a mi plusz 
érzékszervünk
„Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten 
előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie 
kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik 
őt keresik.” (Zsidók 11,6)

Egy beszélgetés kapcsán merült fel bennem a 
gondolat, hogy arról a mérhetetlen nagy gaz-
dagságról írjak, ami a hívő ember életét jel-
lemzi. Egyetlen mondatban is le tudom írni: 
hisz a teremtő és a megváltó Istenben. Hisz a 
szerető, a jóságos, a szent, mindenható örök 
Istenben, aki ma is él és cselekszik. És az 
Örökkévaló és Szerető Istenbe vetett hitben 
a hívő ember: imádkozik. A Biblia üzeneteit 
útmutatásként értelmezi, és meg is cselekszi 
azokat! Hisz annak ellenére is, hogy a tények 
sokszor ellene mondanak a hitének! Hisz, 
mert „látja” a láthatatlant! 

Az a Biblia-vers, amelyet a címnél idéztem, 
arról a csodáról beszél, hogy szerető meny-
nyei Atyánk – Jézus Krisztusban – eljött hoz-
zánk, emberekhez! Átérezte a helyzetünket, 
és magára vette a nyomorúságainkat, de még 
a bűnnyomorúságunkat is! 

Ami viszont nehézzé teszi számunkra a vele 
való kapcsolatot, hogy nem lehet őt másként 
elfogadni, és az ő kijelentéseit másként az éle-
tünk szerves részeivé tenni, csak hittel! (Azok 
az emberek, akiket a Biblia példaképként állít 
elénk, mind-mind hittek! Hittek az Örökkéva-
ló és Mindenható Istenben, akinek minden le-
hetséges!) Jézus Krisztusra is úgy tekintenek a 
Biblia írói, mint „…a hit szerzőjére és betelje-
sítőjére, aki az előtte levő öröm helyett – a gya-
lázattal nem törődve – vállalta a keresztet, és 
Isten trónjának a jobbjára ült.” (Zsidók 12,2)

Ezért olyan fontos, amit Jézus Krisztus mon-
dott: „Bizony, bizony, mondom nektek: aki 
hisz, annak örök élete van.” (János ev. 6,47) 
Legyen hited őbenne, imádkozz őhozzá, és 
tapasztald meg, hogy ő nagyon-nagyon szeret 
téged ma is!
Sinkovicz Sándor baptista lelkipásztor

Oázis a panel-
rengetegben

Sportolj és segíts! címmel jótékony-
sági sportprogramsorozat indul 
Csepelen augusztus 25-étől október 
19-éig. A Budapest Európa Sport-
fővárosa 2019 rendezvénysorozat 
keretében megvalósuló, közel két 
hónapig tartó, hatállomásos sportna-
pokat a Fitt Jövő Alapítvány szerve-
zi. A jótékony célú kezdeményezést 
a csepeli önkormányzat is támogat-
ja, a programok bevételét a mozgás-
sérült és fogyatékkal élők úszások-
tatására ajánlják fel a szervezők.

A csepeli sportélet fellendítését tűz-
te ki célul két lelkes nagycsaládos 
anyuka, Mag Barbara, az alapít-
vány elnöke és Tarnay Zsuzsanna, 
az alapítvány létrehozója. 2018 ta-
vaszán tartották az első fitnesznapot 
a kerületben, amely sokakat meg-
mozgatott. A további fitnesznapok 
szintén óriási sikert arattak, az alak-
formálásba, a teljes testet átmozgató 
edzésformákba mindenki bekapcso-
lódhatott. 

Minél többen sportoljanak
A soron következő sportrendezvé-
nyek ugyancsak minden korosz-
tálynak szólnak, bátran jöhetnek a 

családosok, hiszen külön gyerekfog-
lalkozás is lesz. „Óriási motivációt 
ad a közös sport, főleg, ha karitatív 
célú segítségnyújtásról is szól. Ezért 
örömmel együttműködik velünk a 
Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesü-
let, edzőik felvállalták a mozgássé-
rültek úszásoktatását. Közös célunk, 
hogy minél többen együtt sportoljunk, 
és segíthessünk. Továbbá felhívjuk a 
figyelmet a szabadidős sportoknak 
az egészségmegőrző szerepére, sőt 
minél nagyobb tömegeket szeretnénk 
megismertetni azzal, hogy milyen 
sokat tehetünk a mindennapokban 
saját egészségünkért a mozgás és az 
egészséges életmód követése által” – 
hangsúlyozta Tarnay Zsuzsanna.  

„Sportprogramjaink mind-mind itt 
helyben elérhetőek, edzéseket tar-
tunk a fitneszklubokban, művelődési 
házakban, élni kell a lehetőségekkel. 
Alapítványunk létrehozásával Csepe-
len minél szélesebb körben népszerű-
sítjük az egészséges, sportos életmó-
dot. Különféle sportrendezvényekkel 
és sporttáborokkal hívjuk fel a figyel-
met egészségünk megőrzésének nél-
külözhetetlen szerepére” – mondta el 
Mag Barbara. • Antal Zsuzsa

A bevételt a mozgássérültek és a fogyatékkal élők úszásoktatására szánják

Lendülj bele, mozogj Csepelen!

SPORT

Mag Barbara és Tarnay Zsuzsanna

Állomások
Tekerj, Csepel! Az első csepeli spin-
ningmaratont a Csepeli Szurkolói Aré-
nában tartják. Négy órán keresztül le-
het tekerni majd negyven kerékpáron. 
A mozgássérülteknek egy sporteszközt 
külön biztosítanak a szabadtéri car-
dio edzésformához. Többek között az 
ország első számú spinningedzője, a 
márka magyarországi kizárólagos kép-
viselője, Hajdú Gergő is tart edzést a 
csepelieknek. 

Gymstick Park A Rákóczi Kertben 
a minden testrészt átmozgató, ízület-
kímélő, hatékony edzésformával, a 
gymstickkel ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők. 

Csepeli Fitnesz Night Az arénában 
zumba-, gymstick- és poundedzéseket 
tartanak majd az edzők. Akik korábban 
már jártak az estébe nyúló rendezvé-
nyen, biztosan visszavágynak a remek 
hangulatáért, a fények látványáért s a 
kiváló zenéért.  

Pattanj, Csepel! Első alkalommal ren-
deznek trambulinedzéseket az aréná-
ban. Ebbe a trendi, ízületkímélő sport-
ba szintén bárki bekapcsolódhat.  

Fut a Csepel! A már hagyományos 
rendezvény évek óta vonzza a sportol-
ni vágyókat. A nagy futáson kívül lesz 
színpadi edzés, az alapítvány standjá-
nál pedig az érdeklődők megismerked-
hetnek a programokkal, illetve ado-
mány formájában lehet majd támogatni 
a fenti nemes célt. 

IV. Csepeli Fitnesznap A korábbi évek-
hez hasonló változatos fitneszedzések-
kel, egészséggel, sporttal kapcsolatos 
kiállítással várják a sportkedvelőket a 
Simon Bolivár sétányi sportcsarnokban.
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Öttusatábor 
a strandon
A Csepel Öttusa és VSE nyári tá-
bora a Csepeli Strandfürdő terüle-
tén tarja a táborát. A közelmúltban 
történt villámcsapás okozta bal-
esetre reagálva egy úgynevezett 
„túlélési” gyakorlatot is beiktattak 
a tábor hetedik heti programjába. 

Ahogy azt korábban megírtuk, a 
villámcsapásban két ember is meg-
sérült, ám köszönhetően a szaksze-

rű segítségnyújtásnak, állapotukat 
sikerült stabilizálni. Az esemény 
a  másnap kezdődő táborozásra is 
kihatással volt. Eredetileg a tábor-
lakók a villámtájékozódás, a tájfu-
tás, valamint a Solathlon sportág 
mesterfogásaival ismerkedhettek 
volna, ám a baleset kicsit átírta a 
forgatókönyvet, és az eredeti ter-
veken kívül úgynevezett „túlélési” 
oktatásban is részesítették a gyere-
keket. Megtudhatták, hogy mit kell 
tenni vihar esetén a vízparton vagy 
éppen az erdőben, illetve mi a te-
endő, ha ismeretlen terepre téved-

ve nem áll rendelkezésünkre térkép, és eltéved-
nének. Ehhez gyakorlati foglalkozás is társult, 
ahol szemléltették, hogy mi az, amit feltétlen 
be kell csomagolni egy hátizsákba túrázás vagy 
sátorozás esetén, illetve milyen praktikus taná-
csokat érdemes betartani ahhoz, hogy a nya-
ralás, táborozás, túrázás tényleg csak az élmé-
nyekről szólhasson. • Csepel Öttusa Média

CIVIL ÉLET AKTUÁLIS/PROGRAM

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

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

* * *

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.

A könyvtár augusztus 30-áig 
ZÁRVA tart! Nyitás: szeptember 2-án, 
hétfőn, 13 órakor.

Kellemes nyaralást mindenkinek!

További hírek, információk: 
Honlap: www.fszek.hu/konyvtaraink/
venusz_u_2_ 
www.facebook.com/csillagtelepikonyvtar

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

Kedves olvasóink! A könyvtár au-
gusztus 20-áig ZÁRVA tart. Nyitás: au-
gusztus 21-én, 13 órakor. Hosszabbítási 
kéréssel, kérjük, forduljon egy másik 
tagkönyvtárunk kollégáihoz. E-mailen 
történő hosszabbítás kérhető még a 
fszek@fszek.hu e-mail címen is. Megér-
tésüket előre is köszönjük, mindenkinek 
további kellemes nyarat kívánunk.

Nyári szünet miatt a következő Kerekítő 
Mondókás Móka 0–3 éveseknek szeptem-
ber 6-án, 10 órától.

Nyári szünet miatt a következő EZ(O)KOS 
klub előadás  szeptember 18-án, 17 órától

20 órás (4 délelőtt) számítógépes 
tanfolyam idősebbek részére! A tan-
folyam díja: 2400 Ft + könyvtári tagság 
(2200 Ft), 70 év felett a tagság ingyenes, 
csak a tanfolyami díjat kell fizetni. A je-
lentkezés folyamatos.    

Pódium Színházbarátok Köre legköze-
lebb szeptemberben!

Nyári szünet miatt személyes színház-
jegyvásárlás a könyvtárban szeptembertől. 
Novák Zoltánné Rózsa: 06-30/414-1684; 
novak.rozsa@gmail.com 
Internethasználat – regisztrált olva-
sójeggyel: 120 Ft/fél óra, kölcsönzésre is 
jogosító olvasójeggyel: 120 Ft/óra 

* * *

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

Mikrokozmosz – a Csepel Galéria 
Baráti Kör csoportos kiállítása

* * *

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

Szkakandi Mudi Márta kollázskiállítása 
szeptember 11-éig látogatható

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Aki keres, az talál! Hogy mit? Szuper 
gőzölős vasalót, megunt biciklit, egy jó 
regényt, babaágyat, plüssmackót vagy 
jó minőségű ruhát. „Minden van itt, 
csak keresgélni kell. Aki egyszer bejön 
hozzánk, az visszatérő vásárlónk lesz” – 
mondta az egyik eladó a csepeli Cseriti 
Adományboltban. 

Ha nincs szívünk kidobni megunt vagy 
feleslegessé vált tárgyainkat, régi por-
tékánkat, bevihetjük a Kossuth Lajos 
u. 47–49. szám alatti boltba, mely 2015 
májusa óta fogadja a kerület lakóit le-
adópontként és üzletként is. Itt reggel 
nyolctól este hétig ötven forinttól egé-
szen tízezerig vásárolhatunk használt 
holmikat olcsón. 

A ruha a legkelendőbb
Nemrég teljesen átalakult a helyiség, a 
bútorrészleg megszűnt, mivel helyigé-
nyes és költséges volt. Helyette meg-
növekedett a ruhakészlet, amelyből a 
legnagyobb a forgalom naponta. „Ke-
resettek a konyhai eszközök, a játékok, 
szinte bármit visznek és vesznek a visz-
szatérő vásárlók. Most leginkább a ru-
hák és a könyvek kelendőek, de érdek-
lődnek a legkülönlegesebb, Kenyából 
érkezett dísztárgyaink iránt is” – sorolja 
az eladó. 

Társadalmi 
vállalkozás
Az első magyar 
adománybolt 2011 
tavaszán nyitott. Itt-
hon a legrégibb és 
egyben legnagyobb 
adománybolt-hálózat 
ma már kilenc egy-
ségből áll. Az eddig 
Budapesten létrejött 
üzletekben az ott-
hon feleslegessé vált 
tárgyakat, holmikat 
értékesítik rászoru-
lók számára a mindenkori használtpia-
ci árnál alacsonyabb áron. „Társadalmi 
vállalkozás vagyunk, nonprofit jelleggel 
működünk, célunk, hogy minél több áru, 
tárgy újra használatba kerüljön és ne a 
szemétben végezze. Elsősorban a rászo-
rulóknak segítünk olcsó árakkal” – tá-
jékoztatta lapunkat Sáhy Gábor alapító 
ügyvezető. 

Kétezer tonna
A Cseriti Magyarország az elmúlt hét 
és fél évben kétezer tonna használati 
tárgyat és bútort juttatott el több mint 
százezer új, rászoruló gazdához, akik 
eddig mintegy kétszázmillió forintot 
takarítottak meg. A bolthálózat műkö-

désével eddig huszonöt kolléga számá-
ra létesült állandó munkahely. 

A rendszer és a bolthálózat működésé-
nek lényege egyszerű: bárki behozhatja 
és eladásra ajánlhatja fel megunt, már 
nem használt, de mások számára még 
értéket képviselő személyes használati 
tárgyait. Ezeket begyűjtik, logisztikáz-
zák, tisztítják, kisebb javításokat végez-
nek rajtuk, majd a mindenkori használt-

piaci árszint alatt értékesítik a nagyobb 
részt rászorulókból, kisebb részt kincs-
keresőkből és tudatos vásárlókból álló 
célcsoportoknak. Az adományozó nem 
halmoz fel feleslegessé vált tárgyakat, 
a vevő pedig olcsón juthat jó minőségű 
használati eszközökhöz.

Használt holmik olcsón

Gyűjtőszolgálat
Háztartási nagygépekért, nagy 
mennyiségű apróbb tárgyért elő-
re egyeztetett időpontban házhoz 
mennek. A kiszállási költség két-
ezer forintba kerül.

TANULJ SZAKMÁT 
A CSETÉBEN!
A BGSZC Csete Balázs Szakgimnáziuma 
a 2019-2020-as tanévben az alábbi kép-
zéseket ajánlja.

Nappali tagozaton: 9. ÉVFOLYAM – Ügy-
viteli-ágazat: irodai titkár; Kereskedel-
mi-ágazat: bolti eladó; Informatikai ága-
zat: gazdasági informatikus. Jelentkezési 
feltétel: elvégzett 8. osztály.

Esti tagozaton – érettségi vizsgára fel-
készítés (tandíjmentes) nem tanköteles 
korú felnőttek részére, szakmunkás-bi-
zonyítvánnyal. Képzési idő: 2 év. Tanítás: 
heti 3 nap, 15 órától.

Esti tagozatos OKJ-s képzésben (tandíj-
mentes, korhatár nélkül) – Kereskedel-
mi ágazat: bolti eladó (általános iskolát 
végzetteknek). Képzési idő 3 év; Kis- és 
középvállalkozások ügyvezetője, nyelvi 
képzés (angol nyelv) szakmunkás-bizo-
nyítvánnyal rendelkezőknek vagy felső-
fokú végzettséget igazoló diplomával. 
Képzési idő: 1 év; Vállalkozási és bérügy-
intéző (érettségi bizonyítvánnyal rendel-
kezőknek). Képzési idő: 2 év; Gazdasági 
informatikus (érettségi bizonyítvánnyal 
rendelkezőknek). Képzési idő: 2 év

Tanítás: péntekenként 15 órától 19.30-ig, 
szombaton 8 órától 14.30-ig

Információ: 06-1/276-48-56; 
www.csete.sulinet.hu

Jelentkezni személyesen az iskola tit-
kárságán lehet. Az iskolában lehetőség 
van tanterem és tornaterem bérlésére is. 
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A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik hetente 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 és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Kecskés 
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: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk augusztus 22-én, csütörtökön jelenik meg.

IM
P

R
E

S
S

ZU
M

A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2019. augusztus 21.

Sorsoltunk! Az augusztus 7-ei skandináv rejtvény nyertese: Fodor Lajos, 1213 Budapest, Szent László utca. A gyerekrejtvény nyertese: Kuczman Tamara, 
1213 Budapest Orgonás u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!
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1. Glóriával ábrázolt személy

2. Létezett 

3. Majdnem büszke!

4. Van felesége

5. Nem kevesen

6. Melyik személyt?

7. Idős

8. Erődítmény

9. Ország

10. Megye nagyobbik fele!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Kisasszony

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 

munkatársak jelentkezését várja az alábbi munkakörök betöltésére:

TAKARÍTÓ / TAKARÍTÓNŐ
Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás, 
munkaidőkeretben történő alkalmazással

Illetmény, juttatások: bérezés: megegyezés szerint;
próbaidő lejárta után cafeteria

Jelentkezési feltételek: büntetlen előélet

Elvárások: önálló munkavégzés; megbízhatóság; igényesség;
precizitás; általános iskolai végzettség; heti 40 óra

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz; iskolai 
végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: felvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Jelentkezés módja: írásban, gadacsi.annamaria@varosgazda.eu e-mail címen

LAKATOS
Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás

Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezési feltételek: szakképesítés, 
B kategóriás jogosítvány, Büntetlen előélet

Elvárások: Önálló munkavégzés, Megbízhatóság, Igényesség, Precizitás

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz, Iskolai 
végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: felvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Jelentkezés módja: írásban, gadacsi.annamaria@varosgazda.eu e-mail címen

REGISZTÁLT VILLANYSZERELŐ
Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás

Illetmény, juttatások: Bérezés: megegyezés szerint;
próbaidő lejárta után cafeteria

Jelentkezési feltételek: villanyszerelő szakképesítés; 
B kategóriás jogosítvány; Büntetlen előélet

Elvárások: Önálló munkavégzés; Megbízhatóság; Igényesség; Precizitás

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz;
Iskolai végzettségeket igazoló dokumentumok, tanúsítványok

A munkakör betölthetőségének időpontja: felvétel után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Jelentkezés módja: írásban, gadacsi.annamaria@varosgazda.eu e-mail címen

2019. augusztus 25. (vasárnap)
TEKERJ CSEPEL!

Első csepeli spinning marathon
Szurkolói Aréna 17.00 - 21.00

2019. augusztus 29. (csütörtök)
GYMSTICK PARK

Rákóczi Kert 18:00 - 20.00

2019. szeptember 5. (csütörtök)
CSEPELI FITNESZ NIGHT
Szurkolói Aréna 18:30 - 21.30

2019. szeptember 12. (csütörtök)
PATTANJ CSEPEL! 

Szurkolói Aréna 18:30 - 21.30

2019. október 19. (szombat)
IV. CSEPELI FITNESZ NAP

ÁMK Sportcsarnok 13:00 - 18:00

Részletek és jelentkezés: info@fittjovoalapitvany.hu 
www.facebook.com/fittjovoalapitvany

SPORTOLJ és SEGÍTS!
Jótékonysági

PROGRAM-SOROZAT
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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
KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ –  NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Júliusban és augusztusban előzetes bejelentkezés szükséges!
A belépés díjtalan!

NYUGDÍJAS KLUB
IDŐPONT: AUGUSZTUS 31-ÉN 15.00-18.00

KIÁLLÍTÁS: KÖRNYEZETÜNK CSODÁ – „A PILLANAT HANGULATA”
Bencs Zsuzsanna festőművész kiállítása
MEGTEKINTHETŐ: SZEPTEMBER 6. - OKTÓBER 15.

TANFOLYAMI ELŐZETESEK: 
SZEPTEMBERI IDŐPONTRA MÁR JELENTKEZNI LEHET!
Aviva torna Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik 
a hormonális egyensúlyt. Időpont: szeptember 14. szombat 9-13 óráig
Vezeti: Végh Beáta 06 30 475 6498
Kettlebell Kezdő tanfolyam indul szeptember 17-én 18 órától. 
Ajánljuk: ülőmunkát végzőknek, derék-és hátfájósoknak. 
Fogyni, izmosodni vágyó hölgyeknek és uraknak. Érdeklődni 
és jelentkezni lehet Papp Áronnál a +3630/209-3332-es telefon-
számon, valamint a www.kettlebellcsepel.hu honlapon.
Színitanoda Szeretettel várunk minden érdeklődőt Színitanodánkba! 
Felvétel és beiratkozás: szeptember 7.-én. 10h – 13h-ig. Kommuniká-
ciós készség, kreativitás, önálló gondolkodás, problémamegoldó kész-
ség, képesség fejlesztése, játékos formában. Színi, ének, mini rendezői 
szak. Tel: 06 70 326 7917

NYÁRI NYITVA TARTÁS:
HÉTFŐ: 8.00-20.00
KEDDTŐL-PÉNTEKIG: 8.00-16.00
SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA
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

MINDENKINEK KELLEMES 
NYARAT KÍVÁNUNK! 

MŰVELŐDÉSI HÁZUNK 
ÉS A KÖNYVTÁR 
AUGUSZTUSBAN ZÁRVA!

NYITÁS: SZEPTEMBER 2.
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

TISZTELT LÁTOGATÓINK!

AUGUSZTUSBAN A SZABÓ MAGDA 
KÖZÖSSÉGI TÉR HÉTKÖZNAPOKON 
8 ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG LÁTOGATHATÓ, 
KIVÉVE AUGUSZTUS 5. ÉS 10. KÖZÖTT, 
AMIKOR A KÖZÖSSÉGI TÉR 
ZÁRVA TART.

KELLEMES PIHENÉST 
ÉS ÉLMÉNYEKKEL TELI NYARALÁST 
KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
SZERETETTEL VÁRJUK 
AZ ÉRDEKLŐDŐKET SZEPTEMBERBEN 
INDULÓ CSOPORTJAINKBAN!
Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

5-12 éves korosztálynak

Augusztus 26-30.
Részletekről információt a következő

telefonszámon kaphatnak: 06 30  550 5208

ritmikus
gimnasztika

tábor

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
06 1 355-4032

Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzatának 
támogatásával, 
a Csepeli Városkép Kft. 
kiadásában megjelent 
az Egy szelet Csepel 
című könyv!
 
A közel 300 oldalas képes kiadvány 
átfogó formában tárja az olvasó elé 
Csepel történetét. A fejezeteket rendkívül 
gazdag archív fotó- és dokumentumanyag 
teszi igazán érdekessé. Rövid leírások 
és képsorok mutatják be a település 
városrészeit, valamint a kerület 
értékeit, kulturális programjait. A kötet 
háromdimenziós fotókat, valamint az azok 
megtekintéséhez szükséges szemüveget is 
tartalmaz. További melléklete egy térkép az 
egykori és a mai Csepelről.
 
Önköltségi áron, 1990 forintért 
a Királyerdei Művelődési Házban
megvásárolható!

Tanévnyitó
Istentiszteleti Ünnep
Időpont: szeptember 8-án, 10.00 órától

Helyszín: Csepeli Szurkolói Aréna
(Szent Imre tér – HÉV megálló mellett)

Elérhetőségeink:
Sinkovicz Sándor: 06 20 886 1997 / sisondor@gmail.com 

Paróczi Zsolt: 06 20 411 1096 / paroczi@t-online.hu

Szeretettel hívunk erre az alkalomra a csepeli
és a szigetszentmiklósi gyülekezetek nevében!

2019. szeptember 1., 11-17 óra
Csepeli Szurkolói Aréna
Triál bemutatók, gyerek ügyességi pálya, 
okos kerékpár verseny, bringaturmix, 
trükkös bringák, gigabike, extrém 
légkerékpár, vízibicikli, KRESZ teszt, 
kerékpáros kiállítók 

Csepeli
Bringás Nap

A belépés díjtalan, 
a programváltoztatás 
jogát fenntartjuk!

Mongóliából a MONGOLJINGO Ulanbátor, 
Lengyelországból a Rochy ének, zene és néptánc e. és 

a házigazda Kis–Csepel Táncegyüttes mutatja be műsorát 
és tanítják táncukat. A táncprogramokon kívül egy-egy 
rövidfilm segítségével a nézők megismerkedhetnek a 

fellépő nemzetek nevezetességeivel, tájaival, szokásaival. 
A program végén pedig gasztronómiai bemutató, kóstolás 

várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes.

Fővédnök: Németh Szilárd, képviselő
Védnök: Borbély Lénárd, Csepel polgármestere

A Három Nemzet Táncestjén kívül 
a táncosok fellépnek az alábbi programokon:

augusztus 19. 15 órától Pesterzsébeten az Önkormányzat előtt
augusztus. 20. 10 órától a Mesterségek Ünnepén 

augusztus 20. délután a Daru dombon

HÁROM NEMZET TÁNCESTJE
A SZURKOLÓI ARÉNÁBAN

2019. augusztus 18-án 18 órakor
három nemzet fiatal táncosai lépnek fel

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: 18 mFt. T.: 06 70 375 91 73.________________________________________ 
ELADÓ Csepelen a Nyírfa utcában egy 64 nm-es panella-
kás 29 millió Ft-ért, szigetelt házban. T.: 06 20 433 34 25

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
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 ________________________________________ 
FESTÉS-MÁZOLÁS-TAPÉTÁZÁS, kőműves javítások, bur-
kolás. Kovács Gergely: 06 30 56 86 255________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű 
ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752________________________________________ 
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 telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk Mű-
szaki előkészítőt (árkalkulátort), lakatost, hegesztőt, B kat. 
sofőrt (Munka hiányában lakatos mellett kell segíteni). 
T.: 06 30 981 14 01; 06 30 932 62 72________________________________________ 
CSEPELEN családi házas kert gondozására keresek férfi 
munkaerőt. Fizetés megegyezés szerint. Érdeklődés dél-
utáni órákban: 06 30 294 94 64________________________________________ 
IX. KERÜLETI szállodába keresünk beugrós szakács és 
felszolgáló kollégát változó munkarendben. Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk. 
Érdeklődés: +36 30 825 6945, sales@canada-hotel.hu.________________________________________ 
MUNKATÁRSAKAT (tesztelő, csomagoló, sofőr, raktá-
ros) keresünk Csepelre 1 műszakban (H-P, 7:30-16:00). 
Jelentkezés a job@bypassnet.hu e-mail címen fényképes 
önéletrajz küldésével.________________________________________ 
IPARI kereskedelmi cég angolul kommunikáló kereske-
delmi ügyintézőt keres. Feladatok: vevői és beszállítói 
kapcsolattartás; rendelések, szállítások, számlák; raktár 
kezelése. sales.hardtest@hardtest.hu________________________________________ 
NYUGDÍJAS munkalehetőség! Könnyű csomagolói fel-
adatokkal, rész és teljes munkaidőben a Soroksári úton 
a 9. kerületben. Jelentkezni lehet: 06 70  440 35 94-es 
telefonszámon.

NYARALÁS________________________________________ 
BALATON felvidéki nyaraláshoz útitársnőt, nyaraló part-
nernőt, fesztiválkedvelőket keres Balaton felvidéki férfi. 
T.: 0620 546 83 58 SMS-ben

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06 30 951 5322

APRÓHIRDETÉSEK   
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ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT

Tisztelt Csepeli Lakosok!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom Önöket ünnepi rendezvényünkre. 

10:00 A csodaszarvas meséje – a Holdfű Színház gyermekműsora
11:00 A Vértes Egyesület Szent István-kori lovas, páncélos bemutatója
11:30 Testvérvárosi üzenetek érkeznek ejtőernyősök közreműködésével 
12:00 Ünnepi kenyérszentelés
13:00 A Salamon Történelmi Club haditornája
13:30 Szép magyar dallamok Geier Ildikó és zenésztársai előadásában
14:30 Zenél a Retróleum Zenekar     
16:30 Az ulánbátori Mongoljingoo és a lengyelországi ZPiT Rochy táncegyüttesek 

vendégszereplése
17:30 Solymászbemutató

19:30 Szabadságkoncert: Edda Művek 
21:15  Tűzijáték

Jurták, Árpád-kori hagyományőrzők, 
népi kézművesek, lovaglás, állatbemutatók, 
körhinta, ugrálóvárak, játékos tudomány 
játékkavalkád és további programok.

Mindenkit szeretettel várunk!

DARU-DOMB

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere


