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A kívül-belül megújult Táncsics Mi-
hály utcai rendelőben a megszokott 
rendelési időben dolgoznak tovább 
azok a háziorvosok, akik a felújítás ide-
jén – ideiglenesen – a gyári rendelőben 
voltak. Értesülésink szerint dr. Szász 
Tamás időközben nyugdíjba vonult, 
így őt egyelőre helyettesítik. 

A Csikó sétány 9. szám alatti háziorvosi 
és pszichiátriai szakrendelő, valamint a 
Táncsics Mihály utcai háziorvosi ren-
delő még 2017-ben nyert támogatást 

az Európai Unió 
Környezeti és 
Energiahatékony-
sági Programjából 
energiahatékony-
sági felújításra. A 
rendelőknél hőszi-
getelő üvegezésű, 
műanyag nyílás-
zárókat építettek 
be. Az épületek 
külső felújítása 
mellett az ön-

kormányzat saját forrásból a rendelők 
belső tereit is megújította. Ez – többek 
között – a burkolatok, vizesblokkok, 
gépészeti berendezések cseréjét, öl-
töző és fektető kialakítását jelentette. 
Megtörtént a légkondicionáló beren-
dezések, az álmennyezet cseréje, a be-
tegirányító rendszer kiépítése, a belső 
felületek festése. 

2010 után Csepel egyike volt azoknak 
a településeknek, amelyek elsőként ve-
zették be a méhnyakrák elleni HPV-ol-
tást. Az elmúlt években megújult a 
Szent István úti háziorvosi rendelő és 
a csepeli tüdőszűrő épülete is, a szak-
rendelőben pedig a légkondicionálást 
kellett beépíteni. A szakrendelő belső 
tereinek festése jelenleg is tart. 

Közvetlen kapcsolat a metróval
Régi elképzelés valósulhat meg azzal, 
hogy a kormány döntése után, uniós 
támogatással elkezdik megtervezni a 
csepeli (H7), a ráckevei (H6) és a szent-
endrei (H5) HÉV-vonalak összekötését 
és felújítását. A beruházással kapcsola-
tos tervezési feladatok elvégzésére 13,7 
milliárd forintot szánnak uniós projekt 
keretében. A főváros északi és déli 
gyorsvasútjait érintő fejlesztések elő-
készítése nagy előrelépést jelent majd 
a közlekedésben a Csepelen és a Cse-
pel-szigeten élők számára.

Mi várható?
A tervezés előkészítő fázisában három 
célra összpontosítanak. Az egyikben a 
csepeli és a ráckevei HÉV-vonalak kor-
szerűsítését, összekapcsolását, vala-
mint a Kálvin térig érő meghosszabbítá-
sát tervezik. A másikban a szentendrei 
HÉV-vonal felújítását készítik elő. A 
harmadikban részletes tanulmányt ké-

szítenek arról, hogyan kapcsolják össze 
a főváros északi és déli gyorsvasútjait, 
vagyis a szentendrei és a csepeli-rácke-
vei HÉV-et a Duna alatt. A célok kö-
zött szerepel, hogy átszállásmentesen, 
vagy legalábbis kevesebb átszállással 
lehessen eljutni Budapest déli részéről 
északra. Közvetlen kapcsolatot terem-
tenének a belvárosi metróvonalakkal. 
Új HÉV-járműveket állítanának forga-
lomba, növelnék a szerelvények utazási 
sebességet, javítanák az utazási kom-
fortot és az utasok tájékoztatásának 
színvonalát. Rendezik és megszépítik 
a HÉV-vonalak környezetét, amely ki-
terjed a műemléki tárgyak megóvására. 

A csepeli és a ráckevei gyorsvasutak 
fejlesztésénél figyelembe kell venni a 
kapcsolódó közúti hálózat rendezését, 
az autóbuszvonalakkal való összeköt-
tetését, a megállók körüli parkolók 
kialakítását. Bizonyos helyeken meg 
kell oldani, hogy a szintbeli közúti és 

vasúti kereszteződésekben ne legyen 
fennakadás a forgalomban. 

Az összes HÉV-vonal közül a szent-
endrei bonyolítja le a legnagyobb for-
galmat. Korszerűsítése során vizsgál-
ják a nyomvonal lehetséges változásait 
és az állomások számának növelését. 
A három HÉV-vonal felújításának és 
összekötésének tervezési előkészíté-
séről már tavaly novemberben döntött 
a kormány, augusztus 10-én pedig az 
uniós projekt nyertesét is kihirdették. 
A projekt nyertese a KKBK Kiemelt 
Kormányzati Beruházások Központja 
Nonprofit Zrt. A projektben kitűzött 
célokat várhatóan 2023. december 31-
éig teljesítik. 

Előkészítik a csepeli, ráckevei 
és a szentendrei HÉV összekötését

Visszaköltöztek az orvosok 
a Táncsics utcai rendelőbe

Hidak, utak, iskolák 
Folyamatban van a csepeli ge-
rincút folytatása, szintén tervezik 
a Corvin csomópont kétszintessé 
tételét. A Gubacsi hidak felújítá-
sa hamarosan kezdődik, és ké-
szen állnak az új, észak-csepeli 
közúti híd tervei is.

Észak-Csepelen egy új sport- és 
szabadidőközpontot tervez a kor-
mány, amellyel a csepeli evezős 
sportok és az atlétika különösen 
jól járna. Csepel tervei között van 
egy gyalogos- és kerékpároshíd 
a Kis-Dunán a csőhídnál, ehhez 
kapcsolódóan új kerékpárút a 
Kis-Duna-part mellett, és fővá-
rosi, valamint állami segítséggel 
az összes belterületi földút teljes 
leaszfaltozása. Mindemellett a 
Jedlik Gimnázium a teljes felújítá-
sa után az ország egyik legszebb és 
legmodernebb gimnáziuma lehet, 
miközben az önkormányzat tervei 
szerint a csepeli óvodák felújítása 
után az iskolákat is felújítják.

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Borbély Lénárd Facebook-oldalán 
tette közzé az alábbi tájékoztatást a 
3. Csepeli Konzultáció meghosszab-
bításáról. 

Kedves Csepeliek!

Az elmúlt hetekben, dacára a kániku-
lának és a szabadságoknak, sokan töl-
tötték ki a harmadik Csepeli Konzul-
táció kérdőíveit. A tapasztalataink azt 
mutatják, hogy nagyon sok észrevételt 
és javaslatot kaptunk kérdőívben nem 

szereplő ügyekben is. Különösen hasz-
nosak piaci jelenlétünk és az egyéb 
személyes találkozások, melyek foga-

dóóraként is működnek. Több mint 
kétszáz olyan érdeklődő volt, akinek a 
problémájával így tudtunk foglalkozni, 
és esetenként azt megoldani. Az előb-
biek arra késztetnek bennünket, hogy 
folytassuk a konzultációt, és mindenki-
vel találkozzunk, akivel csak lehet. 

Éppen azért a konzultáció lezárását 
augusztus 31-éig meghosszabbítjuk.

Várjuk a véleményüket!

A konzultáció 
az interneten 
is kitölthető!

fotó: GM

fotó: Tóth Beáta
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Nagy Imre és Vígh 
Nikolett: „Ha 
tehetjük, minde-
gyik önkormány-
zati rendezvény-
re elmegyünk, 
mert nagyon 
színvonalasak és 
a gyerekek is jól érzik 
magukat. Leginkább a gyermekelőadások 
vonzzák őket.” 

Horváth Rita: 
„Rendszere-
sen szoktuk 
látogatni az 
önkormányzati 
rendezvényeket. 
Igyekszünk minden 
játékot kipróbálni. 
Kisfiamat a lovaglás érdekli 
a leginkább.” 

Nagy Krisztián 
és Nagyné 
Molecz Anett: 
„A csepeli csa-
ládi rendezvé-
nyekre általában 
mindig elmegyünk. 
Kisfiam nagyon szereti 
az állatokat, ezért kedvence a lovaglás, 
a játékok közül pedig a körhinta.”

Szent István-napi 
ünnepség a Daru-dombon
A hagyományokhoz híven augusztus 
20-án a csepeli önkormányzat egész 
napos ünnepi rendezvénysorozatot 
tartott a Daru-dombon. 

A kánikulai hőség ellenére is sokan 
vettek részt az egész napos rendezvé-
nyen, amelyet idén is a Csepeli Város-
kép szervezett az önkormányzat támo-
gatásával. A kenyérszentelést délben 
tartották, amelyen részt vett Borbély
Lénárd polgármester, Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármesterek. Az 
új kenyeret Kertész Péter, a Buda-
pest-Csepel Belváros Római Katolikus 
Plébánia plébánosa szentelte meg. Ezt 
követően szétosztottak 600 cipót, ame-
lyet Király Roland kecskeméti pék-
mester ajánlott fel. 

Üzenetek a testvérvárosokból
A rendezvény egyik fő attrakciója 
a testvárosi üzenetek – Farkaslaka, 

Nagyszalonta, Tusnádfürdő – átadása 
volt. A településvezetők jókívánságait 
három ejtőernyős hozta a helyszínre, 
akik a Daru-domb felett ezer méter 
magasan köröző repülőgépből ugrottak 
ki. Az üzeneteket Borbély Lénárd pol-
gármester vette át tőlük. Albert Mátyás 
Hargita megye tanácsának képviselője 
köszöntőjében kiemelte: „A magyar 
szó, a szülőföldhöz való ragaszkodás 
meghatároz bennünket. Ez az érzés ösz-
szeköt bennünket, éljünk bárhol a Kár-
pát-medencében.” Albert Tibor, Tus-
nádfürdő polgármestere üzenetében 
hangsúlyozta: „Őseink egy keresztény, 
független magyar államot teremtettek, 
amelyet mi magyar emberek megőrzés-
re kaptunk, és  így kell tovább adjuk a 
jövő nemzedékének.” Nagyszalonta ve-
zetője, Török László pedig üzenetében 
kifejtette: „Mi magyarok a lelkünkben 
élünk. Ettől olyan szépek az álmaink 
és kihívással teliek a hétköznapjaink. 

Mert látomásink sokkal 
emelkedettebbek, mint 
küzdelmeink.” Az üze-
netek itt olvashatók: 

Koncert, tűzijáték 
A tűzijáték előtti utolsó nagy attrakció 
az Edda Művek koncertje volt. Molnár 
Krisztián, a Királyerdei Művelődési 
Ház intézményvezetője elmondta, az 
önkormányzat sikeresen pályázott a 
Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 
„Szabadságkoncert” elnevezésű, köny-
nyűzenei programok szervezésére kiírt 
pályázatra, amelyet a rendszerváltozta-
tás harmincadik évfordulójának emlé-
kére hirdettek meg. Az Edda-koncertet 
a „30 éve szabadon” Emlékbizottság 
támogatta. 

A Szent István-napi ünnepségsorozat 
látványos tűzijátékkal zárult.

fotó: GM  és Vermes Tibor

Teljes 
cikk:

Fotók:
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A csepeli pártok és választási szövetsé-
gek közül a Fidesz–KDNP állította fel 
elsőként önkormányzati képviselő-je-
löltjeit. Abban nincs nagy meglepe-
tés, hogy Borbély Lénárd vezetésével 
folytatnák az elmúlt öt évben végzett 
munkájukat. Emellett látható, hogy a 
polgármester a bevált csapat híve, így 
a jelöltek többsége tapasztalt képviselő. 

A jelöltek összeállításánál döntő szem-
pont volt, hogy tettre kész, a csepeliek 
problémái iránt nyitott és érzékeny, el-
kötelezett embereket válasszanak ki. A 
Fidesz-KDNP az elkövetkező öt évre a 
most is folyamatban lévő munkák foly-

tatását ígéri. A kerület úthálózatának 
öt éven belüli, teljes aszfaltozását, az 
egészségügyi intézmények felújításá-
nak folytatását, az iskolák felújítását, 
a város-rehabilitációs projektek, panel-
felújítások folytatását. 

Borbély Lénárd és csapata a Csepelt 
érintő nagy fővárosi projekteket is támo-
gatja. Meggyőződésük, hogy a kerület és 
a Csepel-sziget lakosságának szüksége 
van az új csepeli Duna-hídra, a gerincút 
befejezésére, a Corvin csomópont két-
szintessé alakítására, és a kerületi rend-
őrség, mentőszolgálat további kiemelt 
segítésére. A Csepelen élő nyugdíjasok 

segítése továbbra is kiemelt szempont, 
de a parkolást, a P+R parkolók építését 
is szeretnék a korábbinál jobban támo-
gatni a következő öt évben.

A Fidesz–KDNP csepeli jelöltjei a kö-
vetkezők:  1-es körzet: Bercsik Károly; 
2-es körzet: Zupkó János; 3-as körzet: 
Tukacs Lívia; 4-es körzet: Morovik 
Attila; 5-ös körzet: Szuhai Erika; 
6-os körzet: Balogh Ernő; 7-es körzet: 
Kováts Dániel; 8-as körzet: Makray 
Barbara; 9-es körzet: Ábel Attila; 10-
es körzet: Pintér József Gáborné; 11-
es körzet: Nagy László; 12-es körzet: 
Czibulyáné Szonday Szilvia.   

Borbély Lénárd és jelöltjei készen állnak

Pártoktól független, civil 
összefogásban bíznak azok 
a főként Jobbikból, LMP-
ből kivált közéleti sze-
replők, politikusok, akik 
Pákozdi József polgármes-
terjelölt mellett sorakoznak 
fel az őszi önkormányzati 
választáson. „Sokunknak 
elegünk van abból, hogy a 
közéletet szinte csak a pár-
tok uralják. Pedig mi he-
lyi polgárok is szeretnénk 

beleszólni a közbeszédbe, 
méghozzá önszerveződő 
módon. Ne mindig csak 
készen kapjuk a jövendő 
politikai döntéshozóinkat, 
hanem közülünk is kerülje-
nek ki olyan emberek, akik 
nem pártkatonaként hajta-
nak végre felsőbb utasításo-
kat, hanem a helyi közösség 
igényeit figyelembe véve 
lesznek csepeli közszerep-
lők. Legyen végre valós ci-

vil belefolyás lakóhelyünk 
életébe!” – szólította meg 
a pártfüggetlen politikában 
hívőket Pákozdi József, a 
Buckai Szövetség Egyesü-
let Csepeli Csoportjának 
nevében.

Pákozdi szerint elsődleges 
céljuk, hogy megtörjék a kö-
zel harminc éve tartó párt- 
uralmat a csepeli közélet-
ben, és valóban olyan kép-
viselőket juttassanak be a 
csepeli önkormányzatba, 

akik pártérdekektől függet-
lenül, hitelesen képviselik  
a csepeli polgárok érdekeit. 
A civil kezdeményezés még 
nem hirdette meg képviselő-
jelöltjeit, ám várható, hogy 
korábbi jobbikos, LMP-s 
és pártokhoz eddig nem 
kötődő jelöltjeik is lesznek. 
Polgármesterjelöltjükkel az 
érdeklődők a 
Facebook-ol-
dalán is fel-
vehetik a kap-
csolatot: 

Civil összefogás alakul

A Momentum csepeli szervezete 
a jelöltek személye és eseten-
ként bűncselekményekkel 
terhelt múltja miatt nem tud 
együttműködni a csepeli 
MSZP-vel és DK-val. Leg-
inkább Szenteczky János-
sal van problémájuk, aki 
most is számos rendőrségi 
és bírósági eljárásban érintett. 
„A helyi MSZP, Bangóné Bor-
bély Ildikó vezetésével a végletekig 
ragaszkodott Szenteczky befutó helyé-
hez – eddigi viselkedéséből arra követ-
keztethetünk, hogy neki ez mindennél, 
még a polgármester személyénél is fon-
tosabb. Szenteczky Jánossal szembeni 
kritikáinkra Bangóné többször emelt 
hangon reagált, érdemi cáfolat nélkül. 
A Momentumot (és annak egyik első he-
lyi szervezetét, a csepelit) azért hoztuk 
létre, hogy új alternatívát építsünk, a 
rendszerváltás óta romboló elit helyett. 
(…) Amennyiben az MSZP-nek nem a 
helyi kiskirályok etetése a legfontosabb, 
akkor mi továbbra is nyitottak vagyunk 
olyan együttműködésre, amelyben 
nem vesznek részt a 2010 előtt lesze-
repelt, bűncselekmények gyanújába 

keveredett 
veze tő k” 
– emelte 

ki Dukán 
András Fe-

renc, a Momen-
tum csepeli vezető-

je, hogy miért döntöttek 
végül a különindulás mellett.

„A Momentum most leválthatja a lejá-
ratódott, régi csepeli MSZP-s és DK-s 
politikusokat, és már lesz alternatíva 
legközelebb. Nekem emberileg, erköl-
csileg nem megoldás, hogy a Fidesz 
helyett bűnözőket válasszak” – fogal-
mazott a lapunknak a Momentum 
egyik szavazója. „Az MSZP-nek sincs 
joga bűnözőket jelölni az önkormány-
zatba, és akkor elvárni, hogy minden-
ki támogassa! Az MSZP-nek nincs ott 
helyben egy becsületes jelöltje? Mert 
azt kellett volna jelölni. ÖRDÖGGEL 
NEM CIMBORÁLUNK! A becsület a 

legfontosabb” – fogalmazott Dukán 
András Ferenc oldalán egy másik 
szimpatizáns. 

Takács Mónika, az MSZP megalázó 
körülmények között leváltott korábbi 
polgármesterjelöltje sem gondolhatja 
másként. „Ilyennek láttalak benne-
teket, nem csalódtam! Szerintem jó 
döntést hoztatok” – fogalmazott hoz-
zászólásában. A Facebook-beírások-
ból látható, hogy sokan látják hason-
lóan. Így elképzelhető, hogy az őszi 
választás meglepetése a Momentum 
csepeli eredménye lesz. 

A Momentum egyelőre nem tette köz-
zé egyéni jelöltjeit. A választás tiszta-
ságának ellenőrzése érdekében ugyan-
akkor szavazatszámláló 
bizottsági delegáltakat 
keresnek. Erre jelent-
kezni a Momentum ol-
dalán lehet: 

A csepeli MSZP lapjában 
mutatták be a „félössze-
fogás” politikusait. A vá-
lasztásokon a legfontosabb 
személy, vagyis a polgár-
mesterjelölt vezeti a kom-
penzációs listát. Ám úgy 
tűnik, hogy a csapatukban 
nem ő számít a leginkább. 
Az egyéni megmérettetést 
nem vállaló MSZP-s Szen-
teczky János és a DK-s Hor-
váth Gyula lettek a csúcsje-
löltek. Ők az egyéni jelöltek 
hátán, garantáltan bejutnak 
majd az új testületbe. 

A Csepel.info hírblog egyik 
forrása szerint Erdősi Éva 
MSZP-s polgármesterjelölt 
fel sem fért a kompenzá- 
ciós listára. Ez jól mutatja  
a kritikát, amit a Jobbik 
és az LMP kilépett kép-
viselői és a Momentum 
fogalmaztak meg a Szen-
teczky–Horváth kettős-
sel szemben. De annyira 
szokatlan is egyben, hogy 
a hírblog kételkedve írt 
róla. Ezzel együtt a hírt az 
MSZP és a DK eddig nem 
cáfolta. 

A Momentum kiválásával 
négy hely szabadult fel az 
egyéni jelöltek közül. Az 
ellenzéki összefogás nem 
rátermettség, hanem a párt-
hovatartozás alapján szabja 
meg a jelöltek számát és 
személyét. A négy helyből 
hármat sikerült eddig be-
tölteni, amiből – egyelő-
re – a Jobbik és a DK jött 
ki nyertesen. A Jobbik és 
az LMP csepeli szerveze-
tei ugyanakkor kiürültek, 
korábbi képviselőik külön 
indulnak. Kérdéses, hogy 

nekik egyáltalán van-e va-
lós támogatottságuk. 

A Szenteczky–Horváth szö-
vetség jelöltjei: 1. körzet: 
Paál Géza (DK); 2. körzet: 
Losonczi Róbert (MSZP); 
3. körzet: Dobák István 
(MSZP); 4. körzet: Várko-
nyi András (DK); 5. kör-
zet: Braun Györgyi (DK); 
6. körzet: még nincs jelölt 
(MSZP); 7. körzet: Takács 
Krisztián (MSZP); 8. körzet: 
Dániel András (Jobbik); 9. 
körzet: Csaba Péter (DK); 
10. körzet: Kovács Dávid 
Attila (Jobbik); 11. körzet: 
Tóth Sándor (LMP); 12. 
körzet: Szabó József (DK).

A Momentum lehet 
a nagy meglepetés

Bemutatkozott Szenteczky János 
és Horváth Gyula csapata

A Fidesz-KDNP frakciója

fotó: Tóth B
eáta
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A közelmúltbeli szoptatás világheté-
hez kapcsolódva a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat Védőnői Szolgálata 
szervezésében 24. alakalommal ren-
dezték meg a Csepeli anyatejes napot 
a fenntartó önkormányzat támogatá-
sával augusztus 13-án. Idén a Család-
segítő Közösségi Házban találkoz-
tak újra babák és mamák, ahol egész 
délelőtt babamasszázs, szoptatási és 
családtervezési tanácsadás, baba-ma-
ma jóga várta az érdeklődőket. Az 
önkormányzat képviseletében Ábel 
Attila alpolgármester és Metz Tímea 
intézményfelügyeleti ágazatvezető 
vett részt a rendezvényen. 

Dr. Illés Krisztina orvos-igazgató nyi-
totta meg a programot. Megköszönte 
a védőnők áldozatos munkáját, akik 
a kismamákkal folyamatos kapcso-
latban állnak a baba születése után 
is. Hangsúlyozta a szoptatás fontos-
ságát, mivel az anyatej védettséget 
ad a babáknak. Felhívta a figyelmet 
az anya és gyermek közti testi-lelki 
kontaktusra, mely az életbeli fejlődés-
hez elengedhetetlen. „Fontos, hogy 
az a kötelék, amely kilenc hónapig az 
anyaméhben van, folytatódjon. Ennek 
elsődleges lehetősége az anyatejes táp-
lálás, amely olyan kalóriát, fehérjét, 
immunanyagot tartalmaz, hogy általa 
jóval kisebb mértékű lesz a különböző 
fertőzések miatti megbetegedés” – tet-
te hozzá. 

Ezután az anyatejadó anyákat köszön-
tötték. A kerületben öt édesanyának 
Nagy Erzsébet csoportvezető védőnő 
adta át az ajándékokat. • AZS

Sokaknak tűnhettek fel azok a tájékoz-
tató táblák, amelyek a megújult orvosi 
rendelőintézetek, bölcsődék, óvodák, 
parkok, játszóterek és más felújított in-
tézmények mellett jelentek meg az el-
múlt hetekben. Néhányan még túlzás-
nak is tartják, pedig azon kevés döntés 

közé tartozik az elmúlt öt év önkor-
mányzati munkájáról szóló beszámoló, 
amit az ellenzék is támogatott.

Az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló tör-
vény 32. paragrafusa nyilvánítja ki az 

állami szervezetek és az önkormányza-
tok azon kötelességét, mely szerint be 
kell számolniuk a költségvetésükkel, 
a vagyon kezelésével, valamint a köz-
pénzek felhasználásával kapcsolatban 
a lakosság felé. Amiatt néztek sokan az 
elmúlt hetekben meglepetten a tájékoz-
tató táblákra, mert már régen elfelejtet-
ték, mennyi minden épült, újult meg a 
mögöttünk álló években Csepelen. „Az 
elmúlt öt évben különösen sok fejlesztés 
valósult meg, és van folyamatban jelen-
leg is Csepelen. Van is rá igény, hiszen 
a rendszerváltás után, egészen 2010-ig 
Csepel volt Budapest leginkább lecsú-

szó és elszegényedő kerülete” – 
mondta el lapunknak Ábel Attila 
alpolgármester. Azért is fontos a 
tájékoztatás, mert ezzel látható-
vá válik, mi történt, mi történik 
a közpénzzel, a polgárok adófo-
rintjaival – emelte ki.

Az önkormányzati tájékoztatás-
ról szóló javaslatot a képviselők 
81 százaléka támogatta. Vagy-
is a kormánypárti képviselők 
mellett az ellenzéki politikusok 
többsége is megszavazta. Igen-
nel szavaztak Dobák István, 
Losonci Róbert, Takács Krisz-
tián és Takács Mónika MSZP-s 
képviselők, valamint a jobbikos 
Pákozdi József. Szenteczky Já-
nos MSZP-s és Tenk András 
LMP-s képviselők tartózkodtak. 
Csak egy szavazat volt a javaslat 
ellen, Horváth Gyula DK-s poli-
tikusé. • TK

A gyermeket nevelő családok már au-
gusztus végén megkapják a szeptem-
berben esedékes családtámogatásokat 
– közölte az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma. A jogosultak a családi pót-
lékot, a gyermekgondozást segítő ellá-
tást és a gyermeknevelési támogatást is 
kézhez kapják, hogy könnyebb legyen 
számukra az iskolakezdés. Postai kéz-
besítés esetén, amennyiben a címzett 
nem tartózkodik otthon, értesítőt kap, 
hol és mikor vehető fel a támogatás. Az 
intézkedés mintegy 1,2 millió csalá-

dot érint – olvasható a szaktárca köz-
leményében. Tájékoztatásuk szerint a 
kormány az előrehozott utalás mellett 
minden tanulónak ingyen biztosítja a 
tankönyveket a szeptemberben kezdő-
dő tanévben az 1–9. évfolyamokon, míg 
a 10–12. évfolyamon szociális rászo-
rultság vagy nagycsaládos háttér esetén 
kérhető a tankönyvek ingyenessége. 
Emlékeztettek, hogy a 2020–2021-es 
tanévtől az ingyenes tankönyvellátás 
valamennyi évfolyamra kiterjed. 
• Forrás: MTI

Babák és mamákAz ellenzék is támogatta: 
beszámolnak 
az elvégzett munkáról

Az Egészségügyi Világszervezet 
1992-ben nyilvánította augusztus 
elsejét az anyatej világnapjává, 
augusztus első hetét pedig a szop-
tatás világhetévé. Csepelen 1995 
óta tartanak programokat, 2005-
től a kerületi védőnők által szer-
vezett rendezvényen hívják fel a 
figyelmet az anyatejes táplálás 
fontosságára. 

Szeptemberi családtámogatások
Kipróbálná, milyen letenni az autót, és 
egy utazást biciklivel, gyalog, közössé-
gi közlekedéssel, esetleg telekocsival 
megtenni, sőt akár az egész hónapon át 
autómentesen élni? A Magyar Kerék-
párosklub környezetbarát és egészséges 
közlekedést népszerűsítő kampányban 
tippeket és tanácsokat is adnak azok-
nak, akik hétköznap vagy nyaralás 
során tennék le az autót. A szervezők  
arra biztatnak mindenkit, hogy a nyár 
adta lehetőségeket kihasználva próbál-
janak ki olyan megoldásokat, amiket 

beépíthetnek a mindennapjaikba. A 
Kerékpárosklub azt tanácsolja, hogy 
első lépésként „gondoljuk végig, mielőtt 
útra kelnénk: biztosan szükség van au-
tóra ahhoz az utazásodhoz? Másként is 
meg tudjuk oldani?”

Az esemény Facebook-oldalán és a ke-
rekparosklub.hu oldalon 
tippeket és tanácsokat 
gyűjtöttek össze a hét-
köznapok és a nyaralás 
autómentesítéséhez is: 

Autó nélkül

A kerület több pontján 
helyeztek ki tájékoztató táblákat

fotó: G
M

fotó: pixabay

fotó: pixabay
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A csepeli báró halálát követően a 
gyár vezetését fiai, illetve egyik 
veje, Chorin Ferenc vették át. Az 
alapító előd a mércét magasra tette, 
ráadásul a politikai és a gazdasá-
gi helyzet is számtalan nehézséget 
jelentett számukra: mindenekelőtt 
a Trianon okozta nyersanyaghiány, 
valamint a hadiüzemi termelést mi-
nimalizáló rendelkezések, a hábo-
rút követő szegénység. Weiss Jenő 
és Weiss Alfonz azonban nem estek 
kétségbe, minden bizonnyal örököl-

ték apjuk hidegvérét és találékony-
ságát. A gyártmányszerkezet átala-
kításával, új termékek készítésének 
bevezetésével lassan stabilizálni 
tudták a helyzetet még azokban a 
szűkös esztendőkben is. A gombos-
tűtől a bögréig, a radiátortól a für-
dőkádig, a repülőgépmotortól a sze-
mélyautóig mindenfélét készítettek 
a ’20-as években. A polgári termé-
kek előállításával szükségszerűvé 
vált azok eladásának a megszerve-
zése, így hozták létre a WM keres-

kedelmi vállalatait: a Ferroglobus a va-
sárucikkek, az Agro-globus a mezőgépek, 
a Metalloglobus a színesfém termékek, a 
Termoglobus az egészségügyi eszközök és 
csövek forgalmazására jött létre. A világ-
gazdasági válság hatásainak ellensúlyo-
zására nagy hévvel kezdték meghonosíta-
ni a kerékpárok és a varrógépek, továbbá a 
motorkerékpárok gyártását. Megépítették 
Csepelen az ország első alumíniumkohó-
ját, Bécsben csőgyárat alapítottak. A ’30-
as évek második felében újra a hadiiparé 
lett a vezető szerep, a dolgozói létszám az 
egekbe szökött.

Biztos alapokra építkezve
A Weiss fivérek a gazdasági innováció, a 
beruházások, a technológiai fejlesztések 
mellett jóléti intézkedéseikben szintén kö-
vették apjukat, ez utóbbiban egyik húguk, 
Weiss Edith egyaránt kiemelkedő szerepet 
vállalt. Mind nagyobb befogadó létszám-
mal működtették a csecsemőotthont, az 
óvodát, a napközi otthont, a tanoncképzőt, 
a népkonyhát. A községben még utcatáb-
lákat is kihelyeztettek, országszerte támo-
gattak egyházi és gyermekintézményeket, 
rengetegszer ajánlották fel a községben 
készült termékeket (legtöbbször edénye-
ket, tűzhelyeket, kerékpárokat) a külön-
féle szervezeteknek segítségül. A csepeli 
dolgozók sport és kulturális programokon 
vehettek részt ingyen vagy kedvezménye-

sen, többek között hajókirándulásokra, 
színházi előadásokra mehettek. A kórhá-
zat emeletráépítésekkel bővítették, csak-
úgy, mint a gyár nagyirodáját. A sport 
mecénásai is voltak, Királyerdőben meg-
építették a vízitelepet és a horgásztanyát, 
valamint a kor csúcsszínvonalán felépít-
tették a csepeli sporttelepet. 

A hagyomány érték
Már ebből a néhány példából kitűnik, 
hogy a tudás, a leleményesség mellett a 
szociális érzékenység egyaránt jellemezte 
a Weiss család újabb generációját. Büsz-
kén folytatták az apa által megkezdett 
munkát, őrizve a régi értékeket, és mel-
léjük újakat teremtettek. Nem csoda hát, 
hogy Jenő és Alfonz 1938-ban megkapták 
Csepel díszpolgári címét, Weiss Edith pe-
dig a vöröskereszt helyi szervezetének lett 
a díszelnöke.

Weiss Manfréd halálának 15. évforduló-
ján a csepeli munkások, a különböző WM 
vállalatok képviselői, a község és a család 
együtt rótták le kegyeletüket a báró szob-
ránál. A Csepeli Hírlap korabeli száma az 
utódok megemlékezéséről így számolt be: 
„… a bárói család nevében, báró csepeli 
Weiss Jenő helyezett koszorút édesapjuk 
szobrára azon szavak kíséretében, hogy a 
család minden tagja mindenkor a példás 
édesapa nyomdokain akar haladni.” • MK

Weiss Manfréd emlékezete 3. rész

A csepeli gyáros 
nyomdokain

A báró mellszobra egykor a nagyiroda oldalánál állt

A Jézus Szíve-
templom 
avatása 
a Weiss 
család által 
adományozott 
telken

Tessék 
választani!
Nincs abban semmi meglepő, 
hogy a hatalomra ácsingózó 
csepeli szocialisták szünet 
nélkül támadják és bírálják a 
kerületi fejlesztéseket. Hogy 
mindezt irigységből teszik, 
vagy a koncepciótlanság az 
oka, nem tudni. Szerintünk 
mindkettő, de nem is ez a 
lényeg. Mert a szocialis-
ták mondhatnak bármit, a 
Borbély Lénárd vezette ön-
kormányzat az összes fővá-
rosi kerület közül is élen jár 
a helyi beruházásokat te-
kintve. Az elmúlt öt évben 
26 olyan fejlesztés zajlott 
itt, amelyeknek összértéke 
egyenként meghaladta a 100 
millió forintot. Csepel épül, 
szépül, csak körbe kell nézni.

Nem úgy a szocialista város-
vezetés alatt. Ámokfutásuk 
kizárólag adósság hegye-
ket és csődközeli állapotot 
eredményezett. A kerület 
vagyonát elkótyavetyélték, 
vagy éppensoha meg nem 
valósuló fejlesztések terve-
zésére költötték, miközben 
magukat tízmilliókkal ju-
talmazták. Természetesen a 
csepeliek pénzéből.

Manapság pedig semmi nem 
jó nekik, ami előrébb viheti 
Csepelt. Így jutunk el odáig, 
hogy tudniillik még azokat 
a köztéri névtáblákat is bí-
rálják, amelyekkel az önkor-
mányzat a kerület nagyhírű 
múltjának állít emléket.

Mi pedig reméljük, október 
13-a után ők is csak a múlt 
emlékei maradnak. • TK

Most végződő cikksoro-
zatunkkal Weiss Manfréd 
munkásságáról igyekez-
tünk érdekes, rövid össze-
foglalót adni. Azt, hogy a 
gyáros szellemisége a mai 
napig él és hat a kerületben, 
kár lenne tagadni. Legyen 
szó akár épületekről, akár 
egykor gyártott használa-
ti tárgyakról, vagy éppen 
olyan kisebb díszítőelemek-
ről, amelyek mind Weiss 
Manfréd és utódainak ko-
rát idézik. Ilyenek például 
azok a kovácsoltvas közté-
ri táblák is, melyek már a 
kerület több pontján látha-
tók.  A Mansfeld Péter utca 
egyik kerítését csaknem 
száz éve díszítő különleges 
motívumok adták a min-
tát és az ötletet ezek külső 
megjelenéséhez. Hasonló 
kovácsolt dísz volt az 1916-

ban, a Weiss Manfréd által 
alapított kórház kapuján, a 
csecsemőotthon és a tisztvi-
selőtelep több telkének ke-
rítésén. Az önkormányzat 
célja az volt ezekkel a múl-
tat idéző táblákkal, hogy a 
kerülethez kapcsolódó ha-
gyományok, tradíciók ilyen 
formában is megjelenjenek, 
emlékeztetve ezzel az itt 
élőket és az ide látogatókat 
Csepel múltjára. 

A visszajelzések alapján 
elmondhatjuk, sokaknak 
tetszenek a köztéri névtáb-
lák, de persze vannak, akik 
nemtetszésüknek adtak han-
got. Ez mindenkinek szíve 
joga, ám például az egyik 
kerületi baloldali interne-
tes oldal a „giccsparádé” 
jelzővel illette ezeket. Nem 
írnánk le újra a fentebb már 

részletezett tényeket arról, 
miért éppen ilyenek lettek 
a táblák, de mindenképpen 
javasolnánk a gúnyosan 
kritizálóknak, előbb tájé-
kozódjanak, mielőtt beszél-
nek. Ám kritikájukból már 
sejthető, hogy bizonyosan 
azért nem adják köztulaj-

donba a „WM sporttelepet” 
és a „Csepel Művek Mun-
kásotthonát” – amit a rend-
szerváltáskor sikerült meg-
szerezniük –, mert félnek, 
hogy az omladozó épülete-
ket is „giccsesre” újítaná fel 
az önkormányzat. Amilyen 
állapotban vannak, lehet, 
hogy a csepeliek már annak 
is örülnének, csak ne dőljön 
rájuk.

Új köztéri névtáblák a kerületben

fotó: G
M
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Babics Saroltától, a közösségi ház ve-
zetőjétől megtudtuk, hogy szeptember-
től a magyar képzőművészet nagyjairól 
is előadás-sorozat indul havi egy alka-
lommal. Híres magyar festők alkotásait 
mutatják be, ismertetve a stílusirányza-
tot és a festő életét is. Szeptemberben 
Csontváry Kosztka Tivadar festőmű-
vész munkásságát ismerheti meg a kö-
zönség. 

A tervek szerint az Apor Vilmos Kato-
likus Főiskola Apor Akadémiája is elő-
adásokat tart majd a közösségi házban. 
Többek között ilyen témák várhatók: 
Időskori hátrányos megkülönböztetés, 
Időskori függőségek, Az első világhá-
ború és következményei, Aktuális kör-
nyezetvédelmi problémák Európában, 
Keleti kultúrák, keleti vallások.

„Mivel nyugdíjasaink hiányolták, hogy 
nincs szervezett program a kirándulást 
kedvelő idős emberek részére, ezért ezt 
pótolni fogjuk: túravezető kíséretében 
Esztergomba, Visegrádra és Veszprém-
be látogathatnak egy-egy napos prog-
ram keretében a jelentkezők, kihasz-
nálva a nyugdíjasok ingyenes utazási 
lehetőségét. A túravezető előzetes prog-
ramot készít, amely a Csepeli Nyugdí-
jas Közösségi Házban megtekinthető.  
A résztvevők véleményét – a lehetősé-
gekhez mérten – figyelembe vesszük a 
program véglegesítésénél” – mondta 
Babics Sarolta. 

Azt is megtudtuk, hogy a budai 
hegyekben történő túravezetés-
re is van túravezető. A közössé-
gi ház munkatársai várják azok 
jelentkezését, akik erre a típusú 
túrázásra igényt tartanának. Öt fő 

jelentkezése esetén a hegyi túra 
szervezését megkezdik. 

Az újdonságok mellett természe-
tesen a régi és új programokkal is 
várják csepeli nyugdíjasokat.

Új programok a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házban

Kirándulás, előadások,
képzőművészet

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

Angolnyelv-tanfolyam
A csepeli nyugdíjasok részére angol nyelv 
tanulására idén is lehetőséget biztosíta-
nak. Jelentkezni lehet e-mailben, telefonon 
vagy személyesen. Jelentkezési határidő: 
szeptember 30-a

Cím: Kossuth Lajos utca 115. 
E-mail: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu
Telefon: 1/278-0128

Új lámpákat szerelnek fel a régiek 
mellé a Csepeli Piac csarnokában és 
udvarában. Ez a hajnali órákban, bo-
rult napokon és a téli időszakban lesz 
különösen nagy segítség az árusoknak 
és a vásárlóknak is. Az új lámpákat 

úgy állítják be, hogy a lehe-
tő legjobban segítsenek be a 
már meglévő világítótestek-
nek, és mindenhol megfele-
lően világítsák be a csarnok 
területét. A régi, már meg-
lévő lámpák világítótestét 
szintén a sokkal erősebb le-
des fényforrásra cserélik. Az 
udvar kényelmi okokból ka-
pott világítást: ezt borúsabb 
időben, különösen télen hi-
ányolták sokan. A fejlesztés 
szeptemberben fejeződik be.

Világítás-
fejlesztés 
a piacon

fotó:  pixabay

fotó: Tóth Beáta
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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

AMI Művészeti Tábor 2019 nyarán 
Művészet és környezet
A nyári bejárós táborok között idén ismét meghirdettük a 
Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban az AMI Művészeti Tábort. Csoportban foglalkoztak a 
gyerekek a művészetekkel és a környezetünkkel, a táborzáró 
beszámolók alapján mindkét csoportban értékes és hasznos 
felfedező utat megtéve. A drámajáték-kézművescsoportban 
Kállai Ibolya és Szerémi Lotti vezetésével gyönyörű képe-
ket, kézműves remekeket, ékszereket készíthettek. A művé-
szet-természet csoport Dékányné Varga Krisztina és Bubla 
Éva vezetésével egy különleges képzeletbeli utazásra hívta a 
részt vevő gyerekeket. • Körömi Gábor

Káli-medence, Mindszentkálla
Hosszú évek óta szervezünk tábort Mindszentkállára. A tá-
bor ideje alatt foglalkozások sora követte egymást: sütöttünk 
kürtőskalácsot, langallót, pizzát, batikoltunk pólót, sárkányt 

eregettünk. Ellátogattunk a 
Kőtengerhez, ahol minden-
ki kipróbálta az „ingókö-
vet”. Hosszú túrát tettünk a 
Salföldön lévő pálos kolos-
torhoz. A csapat részt vett 
bátorságpróbán, éjszakai 
túrán is. A hét során min-
den nap fürödtünk a Bala-
tonban, Ábrahámhegyen. 
Az utolsó nap már azt ter-
vezték a gyerekek, hogy 
mikor jöjjünk a következő 
nyáron.

Szilvásváradi kalandok
Összetartó közösségünk idén is elutazott ötven gyerekkel 
Szilvásváradra. Bonczné Lencsés Gyöngyi már októberben 
nekilát a szervezésnek. Aprólékos gonddal, szinte percről 
percre összeállítja a programokat, hogy mindenki megtalál-
ja a kedvére valót. Éjszakai túrázás, kirándulások, játékos 
programok, versenyek, tánc tette élvezetessé a gyerekek szá-
mára ezt az egy hetet. Gyöngyi néni igyekszik a szórakozva 
tanulást belerejteni a tábori élet mindennapjaiba, hogy szinte 
észrevétlenül juthassanak a gyerekek tudáshoz, a természet-
tel, a történelemmel, irodalommal kapcsolatban. 
• Bata Réka, Menyhárt Zoltán és Verebélyi Viktória táborozók

Rendszeresen jelentkező új rovatunk-
ban olyan menüket igyekszünk bemu-
tatni, melyeket az egész család örömmel 
fogad. A recepteket a gyermekétkezte-
tésben nagy tapasztalattal rendelkező 
Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
állítja össze. Az étrend kialakításánál 
nagy hangsúlyt fektetnek az egészsé-
ges, rostokban gazdag, friss alapanya-
gok felhasználására.

Cukkinikrémleves
Hozzávalók:

 •  60 dkg cukkini
 •  1,5 dl főzőtejszín
 • 1 db erőleveskocka
 • 1 db kis fej vöröshagyma
 • 1 evőkanál margarin vagy vaj
 • ízlés szerint só, fehérbors

Elkészítés
A cukkinit megmossuk, meghámoz-
zuk, majd kis kockára vágjuk. Az ap-
róra vágott vöröshagymát margarinon 
vagy vajon megfuttatjuk, majd hozzá-
adjuk a felkockázott cukkinit. Ha ki-
csit lepirult, felöntjük vízzel, beletesz-
szük a leveskockát, sózzuk, borsozzuk. 
Ha a cukkini megpuhult, botmixerrel 
pépesítjük a levest, visszatesszük a 
tűzhelyre és a főzőtejszínt fokozatosan 
hozzákeverve felforraljuk.

Pótvizsgák 
nyár végén
Augusztus közepén kezdődött és egé-
szen a hónap végéig tart a pótvizsgák 
időszaka. A tantárgyi bukások szá-
ma folyamatosan csökkent az elmúlt 
években. Az Oktatási Hivatal honlap-
ján elérhető adatok alapján a 2018/19-
es tanév végén összesen 27 952-en 
kaptak elégtelent egy vagy több tan-
tárgyból. Tavaly 32 829 diák bukott 
meg, két tanévvel ezelőtt pedig 40 637. 
A tantárgyakat illetően a bukási lista 
élén még mindig a matematika vezet, 
utána a történelem, az irodalom, a nyel-
vek és a természettudományos tárgyak 
következnek. Az idén több mint tizen-

ötezren hasaltak el matekból, történe-
lemből közel kilencezren, a harmadik 
helyen álló irodalomból pedig hétez-

ren. Az évismétlők többsége általában 
fiú, mindössze 39 százalékos köztük a 
lányok aránya – olvasható az OH hon-
lapján.

A csepeli általános iskolákból több mint 
százötvenen készülnek pótvizsgára. A 
javítóvizsgák tananyaga nem központi-
lag meghatározott, a követelményeit és 
az értékelés szabályait az iskolák dol-
gozzák ki. A vizsgáztató tanárok téma-
köröket, feladatsorokat adnak ki, melyre 
a tanulók egyénileg készülnek fel. 

A szakemberek szerint a bukás okai 
családi és iskolai problémákban, tanu-
lási nehézségekben, viselkedési zava-
rokban, betegség miatti hiányzásban 
vagy iskolaéretlenségben is kereshe-
tők. • AZS

Receptötletek a HSZI ajánlásával

Mit főzzünk 
a gyerekeknek?

fotó:  pixabay

fotó:  pixabay
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A tűzvédelem 
kezdetei
Csepelen
A félrehúzott harang szava veszélyt jel-
zett évszázadokon keresztül,  ilyenkor 
a lakosság minden munkát félbehagy-
va rohant segíteni. A komolyabb tűz 
eloltása azonban már szervezettséget, 
szakértelmet és speciális felszerelést 
igényelt. A tűzvédelemben elkötelezett 
csepeliek 1891-ben hozták létre cso-
portjukat, amely 1904-től egyesületi 
formában működött. A Csepeli Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület lakóhelyünk leg-
régebbi egyesületei közé tartozik, első 
parancsnoka Feurer Ádám volt.

A megalakulást követően a község 
költségén beszerezték a legszüksége-
sebb felszereléseket: tűzifecskendőt, 
lajtos kocsit, szívónyomós gépet. 1918-

ban a felszerelés megóvására a Király 
(ma Petz Ferenc) utcában  tűzoltószer-
tárat, majd laktanyát építtetett Csepel. 
Az egykori  tűzoltólaktanya helyét az 
önkormányzat épületének falán em-
léktábla őrzi. 1925-ben nagy ünnep-
ség keretében zászlót szenteltettek, a 
zászlóanya Niederkirchner Ferencné 
volt. Az első csapatzászlót ma a Ka-

tasztrófavédelem Központi Múzeu-
ma (korábban Tűzoltó Múzeum) őrzi. 
Az  egyesület megalapítása óta több 
tűzoltóversenyen vett részt, ezt a ne-
mes hagyományt napjainkban is köve-
tik a számtalan díjjal és elismeréssel  
kitüntetett, ma már a Katona József 
utcában szolgálatot teljesítő hivatásos 
állomány tagjai. • SK

CIVIL ÉLET/TÖRTÉNELEM

EGYHÁZI ÉLET

Harminc év
Csepeli görögkatolikus 
templomunkban, ami a 
nyár ellenére zsúfolásig 
megtelt  július 28-án, va-
sárnap, különösen megható 
Szentliturgia volt. Egyrészt 
a pappá szentelt diakónu-
sunk, Debreczeni András 
első misés áldásában része-
sülhettek a hívek, másfelől 
huszonkilenc nagyon bol-
dog és eredményekben az 
átlagot meghaladó év után 
elköszöntem a csepeli egy-
házközségünk  tagjaitól. A 
Szentliturgia homíliájában 
megemlékezetem a sok kö-
zös eseményről. A megva-
lósíthatatlannak tűnő, de 
mégis az Úr áldásával és 
oly sok jó ember segítségé-

vel megvalósult, másfél év 
alatt felépült templomunk-
ról, annak építkezéséről, a 
felejthetetlen zarándokla-
tainkról, a majálisainkról 
és más, sokaknak örömöt 
jelentő közösségi esemé-
nyeinkről. Közel harminc 
év alatt, akiket keresztel-
tem, azok közül többeket 
már eskettem is, és gyer-
mekeik közül mint lelki 
nagyapa, keresztelhettem. 
Maga a csepeli kerület is 
sokat jelentett számomra. 
Öt gyermekem közül négy 
a Lajtában kezdte tanulmá-
nyait, számtalan iskolában 
tanítottam hittant, a lelké-
szi kör legrégebbi tagjaként 
a testvér-egyházközségek- 
kel és lelkésztársakkal 
havonta boldogan talál-
koztam, a csepeli  önkor-
mányzattal a kezdetektől 

jó kapcsolat alakult ki. Egy 
szó, mint száz: nagyon szép 
volt ez a 29 év, mely 1990. 
szeptember 14-étől napja-
inkig tartott. Az újonnan 
kinevezett Mosolygó Dénes 
atya viszi tovább a stafétát, 
aki Csepelen, a templo-
munk mellett fog lakni, és 
akinek az édesapja Mosoly-
gó Béla atya, aki a hetvenes 
években alapította a Cse-
peli Görögkatolikus Egy-
házközséget. Milyen érzés 
ilyen hosszú idő után át-
adni egy egyházközséget? 
Olyan, mint amikor a szülő 
kiházasítja szeretett gyer-
mekét. Kicsit fáj, de tud-
ja, hogy ez a fejlődés útja. 
Egyúttal büszkeség is el-
tölt, hogy a Csepel-szigeten 
ma már hárman vagyunk 
görögkatolikus papok Is-
ten segítségével. (A képen 

Kádár Géza – aki csepeli 
egyházközségünknek 29 
év óta elnöke – olvassa fel 
a hívek nevében köszönetét 
és jókívánságait.) 
Prodán Gábor, volt csepeli 
görögkatolikus parókus

Negyedik alkalommal rendezték meg a hagyomá-
nyos Három Nemzet Táncestjét a Csepeli Szurkolói 
Arénában augusztus 18-án. A házigazda Kis-Cse-
pel Táncegyüttes mellett fellépett a Mongóliából 
érkezett Mongoljingo Ulanbator együttes és a len-
gyel Rochy ének, zene és néptánc egyesület. 

Morovik Attila alpolgármester köszöntötte a 
résztvevőket és a közönséget. Megemlítette, hogy 
Csepelen komoly hagyományai vannak a táncok-
tatásnak. A kerület huszonnégy tagóvodájából hu-
szonkettőben rendszeresen folyik táncoktatás, ami 
mintegy ötszáz gyermeket érint. A nemzetek tánc-
estéjével szép hagyomány folytatódik Csepelen. 

KULTÚRA

A községi tűzoltóság a Király (ma Petz Ferenc) utcában

Három nemzet táncosai 
a szurkolói arénában

fotó: Vermes Tibor
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A 91 esztendős Gondos Tibor 
labdarúgó szintén ahhoz a csepe-
li aranycsapathoz tartozik, amely 

Kóczián Antallal, Pál II. Tiborral 
és a többiekkel megnyerte az 1958-
59-es szezonban a bajnokságot. 

Ez volt a Csepel SC eddigi utolsó aranyérme a 
labdarúgó NBI-ben. A Csepel csapatában száz 
alkalommal szerepelt, és csatárként huszonkét 
gólt lőtt. Az idős férfi Pesten él a feleségével, 
akivel hetven éve házasok. Egy fiúk és egy lá-
nyuk született. Fia, a 65 éves Gondos Gábor 
szintén ismert labdarúgó lett a Csepelben. A 
hetvenes években 82 bajnokin játszott hátvéd-
ként, két gólt lőtt, egyszer pedig a válogatottba 
is meghívták. 

 Hogyan emlékszik vissza az aranyérmet 
szerző csapatra?  
 Bizony elég régen történt ez, de sosem lehet 
elfelejteni. Egységes, jó kis csapatunk volt, ma 
is fejből tudom az összeállítást. Jávor Pali bá-
csi volt az edzőnk, akit nagyon szerettünk, mert 
értett a játékosok nyelvén, és mindent megtett 
a sikerért. Emlékszem, sok szép gólt lőttem… 
Sajnos, már nagyon keveset tudok az egykori 
csapattársakról, mert szétszéledtünk, többen 
meghaltak. 

 Hogyan került a Csepelhez a Diósgyőr 
csapata után? 
 Szerettem a Diósgyőrt, 1951-ben velük is 
bajnok lettem. Akkor még ott laktunk, de ké-
sőbb Budapestre költöztünk. Szándékosan vá-
lasztottam a Csepelt, mert az ötvenes évek vé-
gén ez volt a legjobb csapat. Nem bántam meg 
a döntésemet, 1957-től 1965-ig fociztam Csepe-
len. Utána befejeztem az aktív sportolást, és a 
Csepel SC serdülőcsapatának az edzője lettem. 
Itt kezdett el focizni Gábor fiam is, aki pár évre 
rá a felnőtt együttes meghatározó tagja lett. 
Még az unokám, Tibor is labdarúgónak indult, 
de aztán hamar abbahagyta. Közben a csepeli 
Szerszámgépgyárban dolgoztam meóvezető-
ként nyugdíjazásomig. 

 Hogyan tölti most a napjait?    
 Jobbára itthon üldögélek, mert segítség nél-
kül már sehová nem tudok elmenni. A felesé-
gemmel élek nagy szeretetben. Gyakran nézem 
a tévét, a focimeccseket sosem mulasztom el. 
Világ életemben a futball volt a szerelmem. 
Különösebben nincsen kedvenc csapatom. Ha 
elmegyek valahová, Gábor fiam szokott elvin-
ni kocsival. Ő is Pesten lakik, két vegyesboltot 
bérel és irányít. Van három unokám és hat déd-
unokám. Rég nem jártam Csepelen, de szívesen 
felkeresném az egykori sikereim helyszínét Gá-
bor fiammal együtt. 
• Csarnai Attila 

AKTUÁLIS INTERJÚ/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, 
csütörtökön 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

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 előadása  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

Megszűnt a jogszabályi határidő: 
egész évben védekezni kell a parlagfű ellen

AGRESSZÍV 
GYOMNÖVÉNY
A parlagfű az egyik legerősebben allergén gyomnövé-
nyünk, azonban ez nem volt mindig így: Észak-Ameriká-
ból származik, Európába gabonaszállítmányokkal jutott 
el, a hazai flórában körülbelül száz éve telepedett meg. 
Természetes ellensége Magyarországon jelenleg nem 
ismert, ezért is kulcsfontosságú mindannyiunk szerepe 
a parlagfű elleni védekezésben. 

Egy példány parlagfű évente mintegy nyolcmilliárd pol-
lent is juttathat a levegőbe, amelyek akár több száz kilo-
méterre is elsodródhatnak, így súlyos allergiás tüneteket 
okozva az arra érzékenyeknél. Mezőgazdasági káro-
kozása is jelentős. Rendkívül igénytelen gyomnövény, 
mely elfoglalja a kultúrnövények életterét, ezáltal ter-
méscsökkenést előidézve. A parlagfű veszélyes gyom-
nak tekinthető, ezért kötelező az ellene való védekezés: 
egy nyáron többször is irtani kell.

Módjai: kézi gyomlálás, kapálás, kaszálás, füvesítés, 
talajtakarás, vagy legeltetés stb. 

A parlagfű számára a taposott, 
bolygatott vegetáció és a nyílt talaj-
felszín különösen kedvező. A véde-
kezés legegyszerűbb módja a tavaszi 
megjelenésétől kezdve a virágzás 
előtti korai gyomlálás (gyökérrel 
együtt kihúzás), melyet védőkesztyű-
ben célszerű végezni! Kapálás révén 
talajszinten, a parlagfű gyökérnyak-
részét elvágva akadályozhatjuk meg 
a növény kifejlődését. Tömegesebb 
előfordulása esetén indokolt a virág-
zás előtt végzett rendszeres (több-
szöri) kaszálás. Fontos a területek 
utóellenőrzése, mert a gyökér felett 
megmaradt szárrészen az újabb haj-
tások megjelenése esetén a védeke-
zést meg kell ismételni.

A megelőzés, a rendszeres kertgon-
dozás a leghatásosabb védekezés. 

Az ingatlantulajdonosok, földhasználók kötelezettsége a 
gyom irtása, és a parlagfű virágzásának, az allergén pol-
len levegőbe kerülésének folyamatos megakadályozása. 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 
2008. évi XLVI. törvény előírja, hogy „a földhasználó köte-
les az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 
megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetá-
ciós időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű-mentesítést elmulasztókkal szemben a ha-
tóság közérdekű védekezést rendelhet el, nemcsak 
termőföldön – amelybe a zártkertek is beletartoznak –, 
hanem egyéb bel- és külterületi ingatlanon is. A kény-
szerkaszálás teljes költségét a föld tulajdonosa, illetve 
használója köteles megtéríteni, ezen felül 15 ezertől 5 
millió forintig növényvédelmi bírság szabható ki azzal 
szemben, aki a parlagfű elleni védekezési kötelezettsé-
gét elmulasztja; a növényvédelmi hatósági tevékenysé-
get akadályozza, a hatóság intézkedéseit figyelmen kívül 
hagyja, az állami vagy közérdekű védekezés végrehaj-
tását akadályozza. Akinek a területén pedig három éven 
belül ismételten parlagfüvet talál a hatóság, annak a bír-
ság másfélszeresét kell kifizetnie. A költségek meg nem 
fizetése esetén azok adók módjára behajthatók. 

Kérjük hatósági felszólítás nélkül is tegyen meg min-
dent egészséges környezetünkért!

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hi-
vatal Városrendezési Iroda

Gondos Tibor: 
nagyszerű csapat 
volt a Csepel

Gondos Tibor, képünkön középen
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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

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

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 28-án, 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. augusztus 26.

Sorsoltunk! Az augusztus 14-ei skandináv rejtvény nyertese: Szedlacsek Zoltán 1213. Budapest, Mátra u. A gyerekrejtvény nyertese: Hódi Emese, 1211 
Budapest,Táncsics M. u. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.)  Gratulálunk!
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1. Gyalogátkelőhely népszerű neve

2. Kerék belseje!

3. Nyereg nélküli ügyességi kerékpár

4. Kézmozdulattal jelez

5. Ilyen kerékpár is van (MTB)

6. Alsó végtag

7. Fejvédő

8. Ennek!

9. Rajt

10. Lámpa és pumpa közös része!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: Első király
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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.

HANGFÜRDŐ
Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
IDŐPONT: SZEPTEMBER 7. SZOMBAT 10:00

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. Kommunikáci-
ós készség, kreativitás, önálló gondolkodás, problémamegoldó készség, 
képesség fejlesztése, játékos formában. Színi, ének, mini rendezői szak. 
Tel: 06 70 326 7917

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

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!

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

CSEPELI 
EGÉSZSÉGPROGRAM

2019. augusztus 24. 
szombat 10–15 óráig

Helyszín: Csillagtelep, 
Vénusz utca 2. szám alatti 
háziorvosi rendelő előtti tér
Rossz idő esetén: Vénusz utcai
háziorvosi rendelő, Aula

Előadás témája:  SZÍV- ÉS  
ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK

Szakmai konzultációk, előadások, 
egészséges falatok kóstolása,  
vetélkedők az elhangzott 
előadások témáiból
ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKÉRT. 

Az asszisztensek szűrőprogrammal 
várják az érdeklődőket!

A program a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú 
„CSILLAGTELEP SZOCIÁLIS CÉLÚ REHABILITÁCIÓJA” 
elnevezésű projekt keretében valósul meg.

Szervezési információ:
Recse Lászlóné
Mobil: 06 (20) 771-1619;
E-mail: nagykatalin66@yahoo.com
Szakmai információ:
Dr. Illés Krisztina 
Mobil: 06 (20) 771-1615)
E-mail: illes.krisztina@csepelesz.hu

B U D A P E S T 
X X I .  K E R Ü L E T 
C S E P E L  Ö N K O R M Á N Y Z ATA

T Ó T H  I L O N A  E G É S Z S É G Ü G Y I  S Z O L G Á L AT

Rendezvénysorozat
EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, MÉRÉSEK

INGATLAN______________________________________________ 
HALÁSZTELKEN önálló helyrajzi számmal rendelkező, bekerítetlen 
építési telek eladó. Építés estén 4 év illetékmentesség. Nagyon csen-
des helyen, távol a város zajától. Szabályos 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.

SZOLGÁLTATÁS______________________________________________ 
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tartályok 
cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal. T.: 06 1 402 4330, 06 20 491 5089 ______________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyinté-
zéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752______________________________________________ 
SZIGET zár szerviz! Minden típusú zár javítása, cseréje olcsón, 
szakszerűen, garanciával! 06 70 701 7843, Javítás vagy csere ese-
tén a kiszállás ingyenes! www.szigetzarszerviz.hu______________________________________________ 
GÉPÉSZMÉRNÖK klímatelepítést, karbantartást, javítást vállal. 
kesztyusklima@post.com; 06 30 919 46 67

ÁLLÁS______________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre azonnali felvétellel keresünk Műszaki 
előkészítőt (árkalkulátort), lakatost, hegesztőt, B kat. sofőrt (Mun-
ka hiányában lakatos mellett kell segíteni). T.: 06 30 981 14 01; 
06 30 932 62 72______________________________________________ 
CSEPELEN családi házas kert gondozására keresek férfi munka-
erőt. Fizetés megegyezés szerint. Érdeklődés délutáni órákban: 
06 30 294 94 64______________________________________________ 
RAKTÁROSOKAT keresünk Szigetszentmiklósra! Nettó bér: 210-
230e + céges busz + továbbképzés targoncás pozícióra! 
Tel.: +36(1)301-7858______________________________________________ 
MUNKATÁRSAKAT (tesztelő, csomagoló, sofőr, raktáros) kere-
sünk Csepelre 1 műszakban (H-P, 7:30-16:00). Jelentkezés 
a job@bypassnet.hu e-mail címen fényképes önéletrajz küldésével.______________________________________________ 
NYUGDÍJAS munkalehetőség! Könnyű csomagolói feladatokkal, 
rész és teljes munkaidőben a Soroksári úton a 9. kerületben. Je-
lentkezni lehet: 06 70 440 35 94-es telefonszámon.______________________________________________ 
IPARI kereskedelmi cég angolul kommunikáló kereskedelmi 
ügyintézőt keres. Feladatok: vevői és beszállítói kapcsolattartás; 
rendelések, szállítások, számlák; raktár kezelése. 
sales.hardtest@hardtest.hu

ADÁS-VÉTEL______________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék készpénzért. 
T.: 06 30 951 5322______________________________________________ 
HORGÁSZCSÓNAK 50 cm3-es motorral kétszemélyes gumicsónak 
tárolóhellyel eladó. T.: 06 30 295 87 54

APRÓHIRDETÉSEK   

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!

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!  Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
hétfő, kedd, szerda 8.30-15.30. 1215 Budapest.,Csete Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu
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2019. 
SZEPTEMBER 1.,
19 ÓRA
SZENT IMRE TÉR

A belépés díjtalan!

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!


