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A Csepeli HÉV felújításáról, átfo-
gó rekonstrukciójáról tartott közös 
sajtótájékoztatót Szeneczey Balázs 
városfejlesztésért felelős főpolgár-
mester-helyettes és Borbély Lénárd 
polgármester szeptember 26-án a 
Szent Imre téren. A politikusok be-
jelentették, a magyar kormány és a 
Fővárosi Önkormányzat támogatásá-
val az elkövetkező években megújul 
a csepeli HÉV. A felújított nyomvona-
lon új, modern szerelvényeket állíta-
nak forgalomba, meghosszabbítják a 
HÉV vonalát a Kálvin térig, a korsze-
rűsítés utolsó szakaszában pedig a 
ráckevei HÉV-vel is megteremtik az 
összeköttetést.

„A közlekedés egy város versenyképes-
ségének, fejlettségi szintjének alapvető 
eleme, amely meghatározza, befolyá-
solja az itt élők hétköznapjait” – fogal-

AKTUÁLISAKTUÁLIS

Két-három éven belül felújítják és 
meghosszabbítják a csepeli HÉV-et

mazott Szeneczey Balázs 
főpolgármester-helyettes. 
Egyúttal hangsúlyozta, 
nem volt átfogó HÉV-re-
konstrukció a fővárosban az 
1980-as évek óta. A fejlesz-
tésekre azonban égetően 
szükség lenne, így belátható 
időn belül megkezdődik a 
Csepeli HÉV korszerűsíté-
se. Az új járművek vonatko-
zásában az előzetes típusen-
gedélyek már rendelkezésre 
állnak, és nemsokára a fel-
tételes közbeszerzés kiírása 
elől is elhárul az akadály. 
A tervek szerint két-három 
éven belül felújított nyom-
vonalon, új járművek köz-
lekednek majd Csepelen. A 
belvárosban a szerelvénye-
ket a föld alá vezetik le, a 
Kálvin tér érintésével gya-
korlatilag közvetlen metró-
kapcsolat épül ki. Szeneczey 
Balázs ugyanakkor kitért 
arra is, hogy a Fővárosi Ön-
kormányzat Budapest déli 
városrészében további átfo-
gó fejlesztéseket kíván vég-
rehajtani, amelynek Csepel 
fontos ékköve lesz.

„Csepel reneszánszát éli, 
hiszen a kormánnyal és a 
Fővárosi Önkormányzattal 
együttműködve olyan fej-
lesztéseket tudtunk és tudunk 

megvalósítani, amelyek a ke-
rületünket nagyon magasra 
fogják emelni, és a csepeliek 
életminőségét is nagyban ja-
vítják majd” – hangsúlyozta 
Borbély Lénárd polgármes-
ter. Kiemelte, tavaly no-
vemberben döntött arról a 
kormány, hogy a budapesti 
elővárosi gyorsvasútvona-
lakat egységes rendszerben 
korszerűsíti, fejleszti. A fel-
újítás egyrészt tartalmazza 
a sínpárok rekonstrukci-
óját, másrészt a járművek 
cseréjét is. A tervek sze-
rint gyors, alacsonypadlós, 
klimatizált szerelvények 
állnak forgalomba, melyek 
teljes egészében megfelel-
nek a mai kor igényeinek. 
Ugyanakkor egy követ-
kező fejlesztési ütemben 
meghosszabbítják a csepeli 
HÉV vonalát a Kálvin térig, 
végül a ráckevei HÉV-vel is 
létrejöhet az összeköttetés. 

A korszerűsítési munkála-
tokat a Kiemelt Kormány-
zati Beruházások Központja 
irányítja. Várhatóan néhány 
héten belül kiírható a felté-
teles közbeszerzés, melynek 
révén 2021 végére már az új 
szerelvény prototípusa köz-
lekedhet majd a vonalon – 
tette hozzá Borbély Lénárd.

A csepeli HÉV-et 1951-ben adták át a forgalomnak.  
A Boráros térig közlekedő szerelvények a mai napig tö-
megeket szállítanak. Kevesen tudják, de a Csepel Művek 
Tröszt széthullásáig, 1983-ig éjfél után is szállították az 
utasokat. A Határ úti HÉV-ként ismert „H”-járat Pester-
zsébetet kötötte össze Csepellel, de 1978-ban gazdasági 
okokra és a pálya elavultságára hivatkozva megszüntet-
ték. Ezután 148-as számozással csuklós buszok közle-
kedtek HÉV-viteldíjjal 1985-ig, majd normál díjszabás-
sal a HÉV-hez hasonló útvonalon 1995 augusztusáig.  
A Határ úti HÉV érdekessége, hogy hétvégeken egy 
motorkocsi továbbította a szerelvényt, tehát a végállo-
másokon meg kellett fordulnia.

 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt a megújult
 

Radnóti Miklós Művelődési Ház
körüli park ünnepélyes átadására

 
Időpont:

2019. október 4. (péntek)
 

Helyszín:
Radnóti Miklós Művelődési Ház 

(Csepel, Vénusz utca 2.)
 

17:00 Borbély Lénárd polgármester 
ünnepi köszöntője

 

17:30 Tabáni István koncert
 

Megtisztelő jelenlétére számítunk!
 

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

MEGHÍVÓ

Szeneczey Balázs 
főpolgármester-
helyettes és Borbély 
Lénárd polgármester

fotó: Tóth B
eáta
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A 2014–2019-es önkormányzati cik-
lus utolsó képviselő-testületi ülé-
sét tartották, amelyen a képviselők 
döntöttek arról, hogy az önkormány-
zat a magyar állammal ingatlanokat 
cserél az Észak-Csepelen megva-
lósítandó fejlesztések kapcsán. A 
Déli Városkapu Fejlesztési Program 
keretében új városrész születik, a 
Weiss Manfréd út és a Ráckevei (So-
roksári-) Duna által határolt, jelenleg 
elhanyagolt részen Budapest egyik 
legnagyobb közparkja létesül. 

A Szent Imre téren található autóbusz-
pályaudvar áthelyezése kapcsán in-
gatlanok megvásárlásáról határozott 
a testület. A projekt megvalósításához 
szükséges területen lakóingatlanok is 
találhatóak, amelyeket az önkormány-

zatnak ki kell vásárolni a tulajdonosok-
tól. Borbély Lénárd elmondta, a busz-
pályaudvar áthelyezésével megújul 
Csepel belvárosa. Ezzel kapcsolatban 
az önkormányzat lakossági konzultáci-
ót indít, így Csepel új főtere közösségi 
tervezéssel valósul meg. 

A képviselők elfogadták azt a polgár-
mesteri előterjesztést, miszerint az ön-
kormányzati tulajdonban lévő Vasas 
utca 6. alatti élet- és balesetveszélyessé 
vált épületeket elbontják. A képvise-
lő-testület úgy döntött, hogy a harma-
dik csepeli konzultáció eredményeit a 
lakosság által kijelölt irányvonalnak, 
Csepel új fundamentumának tekinti. 
A konzultáció tizenhárom kérdésére 
mintegy hatezren küldték vissza vála-
szukat. A döntés értelmében az önkor-

mányzat többek között folytatja az utak 
és járdák építését, bővíti a parkolási 
lehetőségeket, segíti a kerületben élő 
családokat, nyugdíjasokat, szociálisan 
rászorultakat, folytatja a Gyermekszi-
get és a Zöld Sziget Programot.

A városatyák támogatták egy önkor-
mányzati bérlakás felújítását a Nyug-
díjasházban, a Csepeli Mérnökhallga-
tó Alapítvány részére pedig 450 ezer 
forint támogatást ítéltek meg. Döntés 
született arról is, hogy az önkormány-
zat csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjprogram 2020. évi pályázati forduló-
jához. Csepel önkormányzata költség-
vetésében három és fél millió forintot 
biztosít a szociálisan rászorulók to-
vábbtanulásához. • Lass Gábor

A belügyminisztérium kimagas-
ló szakmai tevékenysége elisme-
réséül – szeptember 30-a, a helyi 
önkormányzatok napja alkalmá-
ból – Helyi Önkormányzatokért 
Miniszteri Díjat adományozott a 
Nagycsaládosok Országos Egye-
sülete (NOE) Csepeli Csoportjá-
nak. A díjátadón részt vett Borbély 
Lénárd polgármester is.

A NOE Csepeli Csoportja 1990 
májusában 25 csepeli tagcsaláddal 
alakult meg. Azóta a csoport több 
mint száz tagcsaládot foglal magá-
ba. Céljuk, hogy a gyereknevelés 
örömeit és nehézségeit sokszorosan 
magukra vállaló szülők hétköznap-
jait megkönnyítsék, a közösség 
támogatását érezzék a hétköznapi 
kihívások során, tapasztalatok és 
élmények megosztása révén színe-
sítsék a világukat.

A csoport alapítója, Cser Károlyné 
húsz év után adta át a csoport ve-
zetését. Jelenleg a csepeli csoportot 
Majtán Olga vezeti.

Ülésezett a képviselő-testület
Az önkormányzat döntött: a 3. Csepeli 
Konzultáció eredményeit a lakosság 
által kijelölt irányvonalnak, Csepel új 
fundamentumának tekinti. Pontokba 
szedve mutatjuk be a képviselő-tes-
tület határozatait.

1. Útépítés és járdaépítés
A városvezetés kiemelt figyelmet szen-
tel az útépítéseknek, amelyek most a 
képviselő-testület döntése nyomán foly-
tatódnak. 

2. Parkolás
A parkolás jelentős gondot jelent az 
itt élőknek. Az önkormányzat a cse-
peliek válaszai nyomán arról döntött, 
hogy további parkolóhelyeket létesít a 
kerületben.

3. Csepeli Gyermeksziget 
Program
A városvezetés eddig 45 játszóteret és 
játszóudvart újított fel, Bringavárost 
épített, játszóházat nyitott, tornaszo-
bákat és sóbarlangot adott át az óvodá-
soknak. Az önkormányzat tiszteletben 
tartva az itt élők véleményét, a csalá-
dok, gyermekek támogatásának folyta-
tásáról határozott.

4. Bölcsődék, óvodák,  
iskolák felújítása
Az önkormányzat az ősz végéig az ösz-
szes csepeli fenntartású gyermekintéz-
mény, bölcsődék, óvodák felújításával 
végez. A képviselő-testület az itt élők 
véleményére alapozva úgy döntött, 
hogy jövőre megkezdi a csepeli iskolák 
felújítását.

5. Családok támogatása
Az önkormányzat egyik legtöbb in-
tézkedése a csepeli családok érdekét 
szolgálja. A válaszok alapján a testü-
leti ülésen elfogadták azt a határozati 
javaslatot, hogy a városvezetés a jövő-
ben is segítse a kerületi családokat.

6. Idősek, nyugdíjasok 
támogatása
A párbeszédben részt vevők akarata 
szerint az önkormányzat döntött arról, 
hogy a jövőben is kiemelten segíti a ke-
rületben élő időseket, nyugdíjasokat.

7. Egészségügy
A városvezetés az elmúlt években szá-
mos orvosi eszközt, műszert vásárolt, 
új szakrendeléseket hozott a kerületbe, 
több háziorvosi rendelőt és a tüdőgon-
dozót is felújította. A csepeliek most az 
egészségügyi fejlesztések folytatását 
kérték, amit a képviselő-testület meg-
szavazott.

8. Csepeli Zöld Sziget Program
Az itt élők véleménye alapján a jövő-
ben is folytatódik a Zöld Sziget Prog-
ram, valamint az ingyenes zöldakciók.

9. Kis-Duna-part
A Borbély Lénárd vezette önkormány-
zat kizárólag olyan fejlesztéseket támo-
gat a Kis-Duna-parton, amelyek a csa-
ládok kikapcsolódását és a sportolást 
szolgálják. A csepeliek véleménye sem 
tér el ettől, ezért az önkormányzat hatá-

rozatba foglalta, hogy a Kis-Duna-par-
tot meg kell őrizni zöldterületként.

10. Csepel SC 
A Béke téri Csepel SC pálya jelenleg 
egy külföldi befektető cég kezében van, 
amely lakóparkot építene oda. Az ön-
kormányzat ezt nem engedélyezi. Ezt 
szeretnék a csepeliek is, ezért a képvise-
lő-testület határozott, hogy ragaszkodik 
a sporttelep megmaradásához, és a lehe-
tőség szerint a későbbiekben felújítja.

11. Szociális támogatások
A képviselő-testület határozatba fog-
lalta, hogy a jövőben is támogatja a ke-
rületben élő rászorulókat.

12. Közbiztonság
A statisztikák szerint ma Csepel az 
egyik legbiztonságosabb kerület a fővá-
rosban. A lakók szerint fontos, hogy ez 
így is maradjon, ezért az önkormányzat 
úgy döntött, hogy továbbra is minden 
segítséget megad a kerület közrendjé-
nek és közbiztonságának fenntartása 
érdekében.

13. Hajléktalanok
A diskurzus eredménye alapján a vá-
rosvezetés döntött arról, hogy az elmúlt 
évekhez hasonlóan határozottan lép fel 
a közterületek rendje és a köztisztaság 
érdekében, ugyanakkor a lehetőségei-
hez mérten segíti a hajléktalanokat.

Határozatba foglalták 
a csepeliek véleményét

Elismerés a csepeli 
nagycsaládosoknak
Majtán Olga, a NOE Csepeli Csoportjának 
vezetője Borbély Lénárddal a díjátadón

fotó: pixabay
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A Fővárosi Önkormányzat támoga-
tásával tavaly elindított Napelemes 
Energiatermelési Program részeként 

új napelemparkot adtak át a Fővárosi 
Vízművek csepeli telephelyén. A Víz-
művek üzemeltetéssel kapcsolatos ki-

adásainak mintegy 8 százalékát teszi ki 
a villamos energia költsége. A program 
egyszerre szolgálja a környezeti fenn-
tarthatóságot, a vízellátáshoz szüksé-
ges energiaellátás biztonságát és a haté-
konyságot. A napelempark által termelt 
villamos energia a Fővárosi Vízművek 
csepeli telepe és a Csepel-szigeti víz-
termelő kutak energiaszükségletének 
biztosításához járul hozzá. A kollektor 
220 kilowatt energia-előállítási kapaci-
tással rendelkezik. A fővárosi program 
– mely mintegy 900 millió forint érték-
ben valósul meg – folytatódik. A csepeli 
telephelyen újabb 277 kilowatt kapaci-
tású napelempark készül, a 
ráckevei gépháznál pedig 
490 kilowatt kapacitású.  
Teljes cikk:

Új napelempark épült Csepelen

Mobil árvízvédelmi gátat és egy hozzá 
kapcsolódó csarnokot építettek a Csepe-
li Szabadkikötő területén – jelentette be 
Sztilkovics Szávó, a Mahart-Szabadki-
kötő Zrt. vezérigazgatója. A beruházást 
európai uniós támogatásból és hazai for-
rásból valósították meg. Az eseményen 
meghívott vendéggént részt vett Borbély 
Lénárd polgármester és Cseh Ottó, a 
Budapest Szabadkikötő Logisztikai Zrt. 
vezérigazgatója is. A mobil árvízvédel-
mi fal létrehozása a kikötő és a környe-

ző városrész biztonságát szolgálja. A 
mobilgátnak köszönhetően a jövőben a 
magas vízállás vagy az egyre gyakoribb 
árvízhelyzetek sem okoznak időszakos 
leállást. A beruházás elsősorban a Sza-
badkikötő I. számú kereskedelmi me-
dencéjét érinti, ez a terület ugyanis ár-
víz esetén veszélyeztetettnek számított. 
Most kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá 
vált a partok melletti rakodás, valamint 
a szállítmányozási és logisztikai felada-
tok ellátása.  

Cseh Ottó, a Budapest Szabadkikötő 
Logisztikai Zrt. vezérigazgatója mér-
földkőnek nevezte a fejlesztést. Az új, 
tízezer négyzetméteres csarnok és a 
mobilgát megépítése tovább növelte a 
kikötő értékét és biztonságát – hang-
súlyozta. Borbély Lénárd polgármester 
szerint a Szabadkikötő eredményessé-
ge hozzájárul Csepel fejlődéséhez. A 
korszerű mobil árvízvédelmi gát létre-
hozása jelentős előrelépés 
a korábbiakhoz képest, 
amikor homokzsákokkal 
védték a partszakaszt ár-
vizek idején. Teljes cikk: 

Árvízvédelmi mobilgát

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK ŐSZI GYÜMÖLCSFA AKCIÓJÁBAN LAKCÍMENKÉNT 1 DB SZABADGYÖKERŰ 
GYÜMÖLCSFÁT (MEGGY, DIÓ, KÖRTE, KAJSZI, SZILVA) AJÁNL FEL A KERÜLET CSALÁDI HÁZAIBAN, ILLETVE 
A KERÍTÉSSEL KÖRBEZÁRT TÁRSASHÁZAKBAN ÉLŐ KERTÉSZKEDNI VÁGYÓ LAKÓK RÉSZÉRE, MAGÁNTERÜLETRE 
TÖRTÉNŐ ÜLTETÉSRE.

FELHÍVÁS

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

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 
2019. október 8. 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 gyumolcsfa@varosgazda.eu e-mail címen.

KI VEHETI ÁT A NÖVÉNYEKET?
Társasházak esetében a lakóközösség nevében eljáró közös 
képviselő (cégszerű aláírással), kertes házak esetében az 
adott címre érvényes lakcímkártyával rendelkező lakos 
jelentkezését várjuk. A gyümölcsfa átvételére a jelentkező 
meghatalmazást állíthat ki.

MIKOR ÉS HOL VEHETŐK ÁT A NÖVÉNYEK? 
A növények átvételének időpontja és helyszíne: 
2019. november 8., péntek, 7–18 óra között, a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, 
Katona József u. 62-64. szám alatti székhelyén, a Kassai 
utca felőli dolgozói parkolóban. A növények átvételekor 
kérjük, a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, 
szükség esetén meghatalmazásukat is, hozzák magukkal!

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

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

INGYENES GYÜMÖLCSFA AKCIÓ
C SEPEL

TISZTELT CSEPELIEK!
Zöld Sziget Programunk eredményeként Csepel egyre szebb, barátságosabb, természet-
közelibb kerületté válik. 2014 óta 5000 új fát ültettünk, több tízezer kiültetésre szánt 
virágpalántát, gyümölcsfát, cserjét osztottunk szét a kerületi családok között.

Kezdeményezésünk nagy sikerére alapozva, a Csepeli Zöld Sziget Program részeként 
2019 őszén is meghirdetjük ingyenes gyümölcsfa akciónkat. A környezetért és lakó-
helyükért tenni akaró kerületi lakóknak ezzel a lehetőséggel is segíteni szeretnénk!

Jelentkezen Ön is ingyenes gyümölcsfacsemetéért!

Tegyük együtt szebbé, zöldebbé Csepelt!

JELENTKEZZEN ÖN IS!

HATÁRIDŐ: 2019. OKTÓBER 8.

Gyumolcsfa hirdetes 209x266 tervek OK.indd   1 9/9/19   15:59

AKTUÁLISAKTUÁLIS

AZ ELŐZŐ ÉVEK HAGYOMÁNYÁT 
FOLYTATVA A CSEPELI ÖNKORMÁNYZAT 
IDÉN IS FOLYTATJA 

INGYENES ALMA-
ÉS BURGONYAAKCIÓJÁT. 

A novemberi esemény helyszíneiről, 
pontos tudnivalóiról később 
közlünk részleteket.

fotó: Tóth Beáta
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Csepelt egyre inkább a legélhetőbb 
és sikeres kerületek között emlegetik 
– állítja Borbély Lénárd polgármes-
ter, aki a HÉV teljes megújításának 
tervét a legfontosabb lépések egyi-
kének tartja. Kiemelte: a folytatáshoz 
csapat kell, többség a fővárosban 
és a képviselő- testületben. Ezért 
kéri Tarlós István és az egyéni kép-
viselőjelöltjeik támogatását. Hatodik 
interjúnkban arról beszélt, miért kell 
közös akarat a közösségi közlekedés 
fejlesztéséhez és az útépítésekhez 
mind Csepelen, mind a fővárosban. A 
fejlesztések ráadásul – amik közül a 
HÉV megújítása itt van a nyakunkon – 
nehézségekkel, kényelmetlenségek-
kel járnak. Mindezt el kell viselnünk 
ahhoz, hogy utána jobb legyen.

Én azt az elvet képviselem, hogy nem 
a név fontos, csak az, hogy jó legyen. 
A most bejelentett HÉV-fejlesztést jó-
nak tartom. Tartalmazza a sínpárok 
rekonstrukcióját és a járművek cse-
réjét. Szépek a retró festéssel ellátott 
szerelvények, de múzeumba valók. 
Olyan szerelvények kellenek, amelyek 
akadálymentesek, és bárki felszállhat 
rájuk. A babakocsis anyukák épp úgy, 
mint a kerekes székesek vagy a nehe-
zen járók. Olyan összeköttetés kell a 
belvárossal, ami gyorsabb, hosszabb, 
és télen-nyáron kényelmes. A kormány 
és a főváros terve egy ilyen HÉV létre-
hozása – hangsúlyozza a polgármester. 

Az építkezésekkel nehézségek, kényel-
metlenségekjárnak együtt. Mindenki 
tudta például, hogy az M0-s fejlesz-
tésére szükség van. Ám amikor az új 
szakaszokat, fel- és lejárókat, körfor-
galmat, valamint a pályaszakaszt épí-
tették, hatalmas dugó és elégedetlenség 
alakult ki. A Popieluszko és a Táncsics 
utak rendbetétele is ezért csúszott, a 
Táncsics felújítása jövőre kerül sor-
ra. Sok nehézség elé néz majd a HÉV  
utazóközönsége is. Azt, hogy nem 
puszta ígérgetésekről van szó, mutatja, 

hogy ezek a kényelmetlenségek, HÉV-
pótlós buszozás hónapokon belül meg-
kezdődnek. De el kell viselni, hogy 
utána jobb legyen – emelte ki Borbély 
Lénárd. 

Úgy vélem, abban mindenki egyetért, 
hogy ilyen komoly munkákhoz, főként, 
ha azok ilyen nehézségekkel járnak, 
biztos háttér kell. Veszekedve, viták-
kal terhelve nehéz vagy lehetetlen előre 
tekinteni, terveket megvalósítani. Ez 
most az ellenzék legnagyobb hátránya. 
Egységes jövőképet, önkormányzati 
programot az állandó belharc és ve-
szekedés miatt nem tudtak felmutatni. 
Ezért nem lehetett a programjainkról 
vitázni. Az ellenzéki pártok azonban 
nem csak egymással vitáznak: azt ígé-

rik, harcba szállnak a kormánnyal. Ha 
kormánypárti lesz a főpolgármester, 
akkor a fővárossal is. Harcolva meg 
nincs fejlődés. Csak még jobban kiéle-
ződnek a viták, az egymásra mutoga-
tás. Ezt minden józan ember tudja – ál-

lítja a polgármester. Amit mi tudunk 
nyújtani, az a biztos jövő. Ha meglesz 
a többség Csepelen és a fővárosban, 
ezeknek a fejlesztéseknek éppúgy nem 
lesz akadálya, ahogy a csatornázás-
nak sem volt 2012-ben. Így nem csak 

a HÉV teljes megújítását, hanem a 
gerincút folytatását, a Corvin csomó-
pont kétszintessé építését, valamint a 
Gubacsi híd teljes felújítását is együtt 
ünnepelhetjük – ígéri Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere.  • TK

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019

A HÉV fejlesztésével 
nagyot lépünk előre

A következő hetekben igyekszünk nyomon követni az önkormányzati választással kapcsolatos kampányt. 
Azt kérjük a választásokon induló pártoktól, hogy rendezvényeikről küldjenek tájékoztatást lapunk számára,  

hogy azokról hírt adhassunk.

Önkormányzati 
választás 2019

A polgármester azt kéri, hogy a siker érdekében  
a Fidesz-KDNP többi jelöltjét is támogassák

Borbély Lénárd 
polgármester 

közösségi oldala:

 Az egykori és mai csepeli munkások 
között akadnak, akik úgy érzik, nincs 
olyan párt, amelyre jó szívvel szavaz-
nának. Hogyan szólítaná meg őket, ál-
lítaná maga mellé a Munkáspárt? 
 A Munkáspárt ma nem kormány-
párt. Mi nem tudunk lakást adni, nem 
tudunk munkahelyeket teremteni. De 
segíteni most is tudunk. Sok idős hölgy 
jött oda hozzánk Csepelen, és panasz-
kodott, hogy nem tudja, hogyan kell 
felhasználni a kilencezer forintos re-
zsicsekket. Segítettünk, elmagyaráz-
tuk. Régi ismerőseink, gyermekeiket 
egyedül nevelő asszonyok is megke-
restek. Hiába írnak levelet mindenféle 
hatóságnak, nem kapnak 
érdemi választ. Na, 
adja csak ide a le-
velet! Majd mi 
utánajá r unk , 
b e n n ü n k e t 
nem lehet 
olyan köny-
nyen leráz-
ni. Tegyék 
ehhez hoz-
zá, hogy 
most mi 
nem vagyunk 
bent az önkor-
m á n y z a t b a n . 
Ha bejutunk, a mi 
dolgunk és kötelessé-
günk az lesz, hogy az em-
berek gondjaira figyeljünk, és 
segítsünk azoknak, akik nem jutnak el 
a hivatalokig, vagy nem tudják, mer-
re is kellene elindulni. A Munkáspárt 
más értékeket őriz, mint sok más párt. 

Mi nem tagadtuk meg az egykori Vö-
rös Csepel hagyományait, a gyárra mi 
is emlékszünk, és azt akarjuk, hogy 
unokáink is tudjanak róla. A Mun-
káspárton kívül ki teszi ezt? És még 
valamit! Mi friss szemmel tudjuk néz-
ni, mi történik az önkormányzatban. 
Friss szemmel sok minden olyat észre 
lehet venni, amire már nem figyelnek 
fel azok, akik régen ott vannak. A jót 
is észrevesszük, meg a rosszat is.

 Hogyan vélekedik arról, hogy Cse-
pel a reneszánszát éli, mert az elmúlt 
évek fejlesztései után még jelentősebb 
beruházások valósulhatnak meg a 

közeljövőben? 
 Csepel a Mun-

káspárt véleménye 
szerint is Bu-

dapest egyik 
óriási tartalé-
ka. Számos 
olyan terület 
van, ame-
lyeket év-
tizedek óta 
nem hasz-
nálnak vagy 

rosszul hasz-
nálnak. Akkor 

építsünk, fej-
lesszünk ezeken a 

területeken! Mondok 
egy példát. A múlt héten 

jártam a Római-parton. Hát, ké-
rem szépen, a mi Kis-Duna-partunk 
Csepelen, és a Római, ég és föld! Ná-
lunk rend van, tisztaság, pihenni le-
het, a Római meg egy szeméthalmaz. 

Csepel sokáig „alvóváros” volt. Haza-
mentél munka után, és már sem erőd, 
sem kedved nem volt kimozdulni. És 
Csepelen nagyon nem is volt hova ki-
mozdulni. A jövőbeni fejlesztésekkel 
Csepelt közelebb kell hozni a város 
többi részéhez. Ez nehéz feladat, mert 
nem szabad elveszíteni Csepel sajátos 
jellegét sem. A Munkáspárt ezért úgy 
véli, hogy a jövőről közösen, az embe-
rekkel, a várostervezőkkel, a kultúra, 
a közlekedés tervezőivel közösen kell 
dönteni. Végül is Csepel a miénk!

 Csepellel kapcsolatban milyen sze-
mélyes kötődést, emlékeket említene 
meg legszívesebben? 
 A Táncsics Mihály utcában jártam 
általános iskolába. Néha most is ösz-
szefutok osztálytársakkal, de már ne-
hezen ismerjük meg egymást. Az élet 
nem volt egyszerű az elmúlt évtize-
dekben. Jelenleg Soroksáron lakom, 
de gyakran átjárok Csepelre. Sok az 
ismerős, szeretek itt lenni. Piacra pél-
dául Csepelre járok. Jó a csepeli piac, 
bár nem lehet olcsónak nevezni. A 
parlamenti választások idején jártuk 
a csepeli házakat is, mivel Soroksár 
és Csepel egy egyéni választókerület. 
Rengeteget álltunk a piac előtt, a sétá-
lóutcán, a HÉV-megállóban. Sok em-
berrel már szinte ismerősök voltunk. 
Szívből szeretnék segíteni a csepeli-
eknek, jobban mondva önmagunknak. 
Szavazzanak rám! • CSA

Wolf József: kötelességünk 
az emberek gondjaira figyelni

Wolf József és a Munkáspárt  
csepeli oldala:

fotó: facebook
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Ha az elmúlt másfél évben nem sikerült 
az ellenzéki pártoknak önkormány-
zati programot írniuk, az a követke-
ző másfél hétben már nem várható. A 
kampányt irányító Szenteczky János 
az elmúlt öt év fejlesztéseit kritizálja 
vagy tagadja. A politikusnak közben 
végéhez ért volna szeptember 25-én a 
tíz éve húzódó korrupciós büntetőpere, 
ám betegségre való hivatkozással nem 
ment el a tárgyalásra. Ez a „lakásmu-
tyi” per sokadik halasztása volt. A tör-
téntek alapján valószínű, hogy elma-
rasztaló ítéletre számít. 

Dúl az ellenzéki pártok közötti belhá-
ború is. Szabó Szabolcs látványosan 
segíti az ellenzék soroksári jelöltjét. 
Csepelen viszont nem áll ki Erdősi 
Éva mellett. Utóbbi győzelme esetén 
Bangóné Borbély Ildikó és Szentecz-
ky János kerülnének a döntéshozó 
helyzetbe. Bár Sza-
bónak Szenteczky Já-

nos vezető szerepe és Takács Mónika 
lecserélése nem tetszik, Szenteczky 
múltja addig nem zavarta, amíg a 
csepeli szocialisták őmellette álltak. 
Most, hogy Bangóné Borbély Ildikót 
indítanák az országgyűlési választá-
son, Szabónak már problémát jelent 
Szenteczky múltja. 

Az ellenzéki kompenzációs listán Hor-
váth Gyula (DK), Dukán András (Mo-
mentum) és Szenteczky János (MSZP) 
foglalják az első három pozíciót. Ez 
győzelmük esetében három alpolgár-
mesteri széket, vagy annak megfelelő 
pozíciót jelent. Nyílt titok, hogy Csepel 
pénzügyi-gazdasági döntéseit a kor-
rupciós bűncselekmények vádjával to-
vábbra is bíróság előtt álló Szenteczky 
hozná. Horváth Gyula egészségügyi, 
Dukán András oktatási alpolgármes-
ter lenne. 

Amit az ellenzéki pártok programjáról 
tudni lehet, nem változott. Megakadá-
lyoznák az Észak-Csepelre tervezett 
új híd építését, valamint Észak-Csepel 
sport- és szabadidős fejlesztését. Több 
megszorító intézkedést vezetnének be. 
Megszűnne vagy időszakossá válna a 
csepeli nyugdíjasok számára jelenleg 
még ingyenes uszoda és strand nyitva 
tartása, valamint a csepeli gyerekek 
számára ingyenes „luxusjátszóterek”, 
vagyis a Rákóczi Kert, a KRESZ-park 
vagy a kalózhajós játszótér fenntartása. 
Erősen vitatott a „szociális lakótelepek” 
terve. E szerint a négyemeletes házakra 
az önkormányzat még egy emeletet en-
gedélyezne építeni, ahol szociális laká-
sokat alakítanának ki. • TK

Ellenzéki pártok: program 
helyett belharc és bírósági ügyek

 Mit tapasztal, mennyire sikerült 
ismertté, elfogadottá tenni a Buckai 
Szövetség csepeli szervezetét a kerü-
letben, miközben egyesek szerint nincs 
esélyük bejutni a képviselő-testületbe?  
 Ami az esélyeket illeti, október 13-
án majd kiderül. Nekünk már az is nagy 
eredmény, hogy két hónap alatt minden 
körzetben jelöltet tudtunk állítani, mert 
a választók kedvezően fogadtak ben-
nünket. Ilyet az esélytelenek nem tud-
nak elérni. Nem kellett összeverbuválni 
különféle szervezetekből a tagjainkat, 
mert mi mind egyet akarunk: a csepeli 
embereket és nem pártérdekeket szol-
gálni. Az elfogadtatás lassan megy, 
mert szokatlan jelenség Csepelen, hogy 
egy politikai szerepet is felvállaló civil 
szervezet, főleg az utcán kampányolva 
ismerteti meg magát. Egyre többen jön-
nek oda hozzánk a kitelepülések során, 
hogy elkérjék tájékoztató anyagainkat, 
és személyesen beszélgessenek velünk. 
A végén pedig úgy köszönnek el, hogy 
ránk adják a voksukat. Ebből is látszik, 
hogy a bizonytalanokat, a pártokban 
csalódott polgárokat meg tudjuk szólí-
tani, és a bizalmukkal együtt a szava-
zatukat is elnyerhetjük. Komoly szük-
ség van ránk!
 
 Hogyan vélekedik arról, hogy Cse-
pel a reneszánszát éli, mert az elmúlt 
évek fejlesztései után még jelentősebb 
beruházások valósulhatnak meg a kö-
zeljövőben?
 A reneszánsz átalakulást, meg-
újulást hozó mozgalom, tevékenység, 
irányzat. Csepel reneszánszát emle-
getni némi eufemizmus. Mégis mihez 
képest újultunk meg? Visszaállt a régi, 
tradicionális ipari múlt? Nem. Lehet a 
fiataloknak olcsón lakáshoz jutniuk? 
Nem. Megfizethető-e egy pályakezdő 
pedagógusnak a csepeli albérlet? Nem. 
Egyre több park és zöldfelület jött lét-
re? Nem. Ehelyett birkózócsarnok, ké-
zilabdacsarnok, újabb focipálya, „fa-

stadion” épült, gyakran a tiltakozások 
ellenére. Mégis, mekkora gazdasági 
haszna lesz ezeknek? Megtérül-e vala-
ha bármelyik beruházás? A hatalmas 
környezeti rizikót jelentő METRANS- 
beruházáson kívül mégis milyen mun-
kahelyteremtés, gazdasági fejlesztés 
történt Csepelen? Az is kérdés, hogy az 
esetleges jövőbeli fejlesztéseket akkor 
is elvégzik-e, ha már nem fideszes lesz 
Csepel vezetése? Nem fognak minket 
büntetni, mert esetleg mertünk más-
ként dönteni? Reméljük, Csepel akkor 
is támogatásokhoz jut majd, ha a pol-

gármestert nem Borbély Lénárdnak 
fogják hívni. Elvégre demokráciában 
nem szabad olyasminek előfordulnia, 
hogy a kormány egy települést a szerint 
támogat vagy sem, hogy milyen irá-
nyultságú a vezetése. 

 Csepellel kapcsolatban milyen sze-
mélyes kötődést, emlékeket említene 
meg legszívesebben?
 Itt születtem 57 éve, ennél nagyobb 
kötődés nem kell. Sok barátom és isme-
rősöm van, akik hűek maradtak Cse-
pelhez, és tartjuk a kapcsolatot. Ren-
geteg emlék köt Csepelhez. Fiatalként 
számtalanszor jártunk a Rákóczi téri 
ifjúsági parkba (ma: Családok Parkja), 
a Radnótiba, a papírgyári klubba, ahol 
remek koncerteket rendeztek. A Csepel 
SC-ben eltöltött focista évekre is szíve-
sen emlékszem. Külön öröm számom-
ra, hogy az általam már akkor nagyra 
tartott edzők közül Gondos Tibornak 
és Kóczián Antalnak október 23-án 
„Csepel örökség” kitüntető címet ado-
mányoz az önkormányzat. A Kolozs-
vári iskolában eltöltött csibész évekre 
is jó szívvel gondolok vissza. Mindent 
összevetve, szerettem és szeretek Cse-
pelen élni. • CSA

Pákozdi József: a pártokban 
csalódott szavazókat szólítjuk meg

Pákozdi József és civil jelöltjeinek 
közösségi oldala:

Erdősi Bangónét támogatná  
az országgyűlési választásokon

Ha ön a szavazás napján nem tud 
megjelenni a lakóhelye szerinti sza-
vazóhelyiségben, mert egészségi 
állapota (pl. kórházban van), fogya-
tékossága vagy fogva tartása (pl.  
szabadságvesztés) ebben megakadá-
lyozza, mozgóurnát kérhet. A törvény 
kizárólag a fenti esetekben engedi 
meg a mozgóurna igénybevételét.

ONLINE igénylés: ügyfélkapus 
azonosítás nélkül: a szavazást meg-

előző 4. napon (szerdán) 16 óráig 
nyújtható be; ügyfélkapus azono-
sítással: a szavazás napján 12 óráig 
nyújtható be.
SZEMÉLYESEN történő igénylés: 
a szavazást megelőző második na-
pon (pénteken) 16 óráig nyújtható 
be. 
POSTÁN történő igénylés: a szava-
zást megelőző negyedik napon (szer-
dán) 16 óráig kell megérkeznie.
valasztas.hu

Hogyan igényelhető mozgóurna?

Erdősi Éva polgármesterjelölt 
közösségi oldala:

A Jobbiknak nem 
jelöltje Erdősi Éva 
Erdősi Évát és az ellenzéki pár-
tokat elmarasztalták amiatt, 
hogy közösségi oldalaikon és 
plakátjaikon megsértették a vá-
lasztás tisztaságát, valamint a 
jóhiszemű és rendeltetésszerű 
joggyakorlás alapelvét. A csepe-
li választási bizottság egyúttal 
eltiltotta Erdősi Évát és az őt tá-
mogató szervezeteket attól, hogy 
a jogsértést folytassák. A pártok 
Erdősit úgy tüntették fel, mintha 
a többi ellenzéki párt mellett a 
Jobbik polgármester-jelöltje vol-
na. Ez azonban nincs így. Ő csak 
ötpárti jelölt. A valóság az, hogy 
Erdősi Éva nem polgármester-je-
löltje a Jobbiknak.

fotó: facebook
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Zászlófelvonással és ökumenikus 
istentisztelettel avatták fel a Ta-
mariska-dombon található új cser-
készházat. Kispál György plébános, 
cserkésztiszt történelmi pillanatnak 
nevezte az eseményt, és utalt rá, 
hogy már a világháború előtt létezett 
cserkészmozgalom Csepelen. Cser-
késznek lenni jellemet jelent, és fon-
tos értékeket közvetít – hangsúlyozta.

Az ünnepségen vendégként jelen volt 
Csurgay Árpád akadémikus és Borbély
Lénárd polgármester is, akiknek szintén 
fontos szerepet töltött be az életükben a 
mozgalom, mindketten cserkészek vol-
tak. A polgármester úgy fogalmazott: 
„A cserkészet világát érdemes újraélesz-
teni, mert értékalapú közösséget hoz 
létre. Érték a család, a házasság, a ba-
rátság – mindezt meg lehet tanulni itt. 
Jó döntés született, amikor elhatározták, 
hogy ilyen közösségnek adjanak otthont 
a Tamariska-dombon.” 

Beszélt a Tamariska-domb múltjáról, 
amelyet 2010 előtt – noha védett terület 
volt – elhanyagolt, szemetes környék-
ként tartották számon. Az új önkor-
mányzat rendbe tette, stációkat állí-

tottak fel, barátságos kirándulóhellyé 
alakította. Az önkormányzat megvásá-
rolta a gázcseretelepet, amelynek a he-
lyén most a cserkészház áll. Egy romos 
épület volt korábban, amelyet a Csepeli 
Városgazda Zrt. munkatársainak köz-
reműködésével 65 millió forintért tel-
jesen újjáépítettek. 

Kispál György elmondta, hogy a 813. 
számú Ottokár püspök cserkészcsapat 
már 1930-ban létezett, erről tanúskodik 
a rendszerváltás után előkerült zász-
lója. A Béke téri plébánia pincéje volt 
az otthona. 1948-ban megszüntették a 
cserkészetet, majd a rendszerváltáskor 
Bogdán István öregcserkész szervezte 
újra a csapatot. A 2000-es évek elején 
elindították az őrsi foglalkozásokat 
és a kalandos nyári táborokat. A 96. 
számú Sólyom cserkészcsapatot Szöl-
lősy Vágó János alakította újjá, aki a 

királyerdei református gyülekezet 
tagja volt. A gyülekezet lelkésze, 

Temesvári Imre gyermekkora 
óta cserkész. Közösen indítot-
ták újra a Sólyom vízi csapa-
tát. A jelenlegi közösség a 
református parókia udvarán 
talált menedéket. Most az új 
helyükön, a cserkészházban 
leltek otthonra, a Tamaris-
ka-domb eldugott részei pe-

dig ismét lehetőséget adnak a 
kalandokra. 

CIVIL ÉLETÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019/AKTUÁLIS

Új cserkészházat avattak 
a Tamariska-dombon

A Párbeszéd elnökségi ülésén készült 
hangfelvételt szivárogtattak ki isme-
retlenek ellenzéki híroldalakon. A fel-
vétel az őszödi beszédhez hasonlóan 
jó minőségű. Gyanítható, hogy a pár-

tok közötti pozícióharchoz használják. 
Karácsony Gergely többek között ar-
ról beszél, hogy számos olyan kerület 
van, ahol esélytelenek az ellenzéki 
jelöltek. Arra is utal, hogy a hatalmi 

alkudozás mellett az MSZP-s Horváth 
Csabával is nehéz dolga volt a kam-
pányban. Őt csak úgy tudta kiiktatni 
a főpolgármester-jelölti versenyből, 
hogy neki ígérték Zuglót. „A Horváth  
Csaba egyébként egy k***va nehéz fa-
lat, mert a Horváth Csaba sajnos egy 
szikla ebben a konstrukcióban, jobban, 
mint a Tüttő Kata, vagy bárki. Az egész 
az, hogy őt kiszereljük ebből a dolog-
ból, és rábeszéljük az előválasztásra, 
ez volt a vigaszág”– mondta.

Azt, hogy a zuglói szocialistákkal 
mennyire elmérgesedett a viszony, 
Karácsony úgy foglalja össze, hogy 
ha visszamegy a kerületbe, akkor „el-
ássák”. Tóth Csabára, az MSZP zug-
lói elnökére utalva pedig hozzáteszi: 
a politikus többször is megfenyegette. 
„Igaz, hogy megfenyegette a családo-
dat? Ne viccelj. Többször” – hallani. 
Bár a hangfelvételt Karácsony Gergely 
a Fidesz ármánykodásának nevezte, 
valójában az elnökségi ülés hivatalos 
dokumentuma, vagy abból összevágott 
hanganyag lehet. Ráadásul baloldalhoz 
köthető fórumokon és híroldalakon je-
lent meg először. • TK

A hangfelvétel és leira-
ta az ellenzéki 444 ol-
dalon:

Kiszivárogtatták 
Karácsony Gergely 
„őszödi beszédét”

Karácsony a felvétel kiszivárgása után ezt a képet 
jelentette meg állítólagos zsarolója, Tóth Csabával 

való „sziklaszilárd barátságuk” bizonyítékaként

A Csepeli Német Önkormány-
zat a idén is megrendezi 
hagyományos sörfesz-
tiválját a Királyerdei 
Művelődési Házban 
október 26-án. Az 
egész napos program-
sorozat a Görgey téren 
kezdődik térzenével és 
tánccal, majd a műsorok 
a Királyerdei Művelődési 
Házban folytatódnak – ajánlott 
egy évről évre sokakat vonzó programot 
Kaltenecker Gábor, a Csepeli Német 
Önkormányzat elnökhelyettese. „A csa-
ládias hangulatú rendezvényen az ételek 

és a sör mellett színpadi pro-
dukciók is várják a látoga-

tókat, sváb nemzetiségű 
ének- és tánccsoportok 
is fellépnek. A program 
a csepeli önkormányzat 
támogatásával valósul 
meg” – mondta Kalte-

necker Gábor. Egyúttal 
hangsúlyozta, a  Csepeli 

Német Önkormányzat meg-
alakulása óta jó együttműkö-

désben, kiváló kapcsolatban áll Csepel 
önkormányzatával, segítségükre, rész-
vételükre mindig számíthattak. „Külön 
köszönet jár a csepeli önkormányzatnak 

a két évvel ezelőtt történt buszbalesetben 
nyújtott segítségért is.” A történteket fel-
idézve Kaltenecker Gábor elmondta: a 
Csepeli Német Nemzetiségi Tánccso-
port éppen Olaszországba, egy nemzet-
közi fesztiválra utazott, amikor emele-
tes buszuk kigyulladt az autópályán. 
Az utasok lélekjelenlétének köszönhe-
tően személyi sérülés nem történt, de 
az anyagi kár jelentős volt, a táncosok 
teljes ruhatára, a hangszerek és egyéb 
értékek is odavesztek. A baleset után a 
fellépőruhákat a csepeli önkormányzat 
támogatásával sikerült újra elkészíttetni, 
pótolni, ami jelentős segítséget jelentett 
a tánccsoport számára, de az együttes 
idén júliusi olaszországi nemzetközi 
vendégszereplése is az önkormányzat 
segítségével valósult meg.

Sváb mulatság, sörfesztivál

Az új cserkészház a Tamariska-dombon 
található, az egykori gázcseretelep helyén

fotó: facebook

fotó: GM
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Nagyszerű hétvégi programban le-
hetett részük a 6. Hungarikum Fesz-
tivál látogatóinak. Az egész napos 
rendezvényen népi mesterségbe-
mutatók, színpadi előadások, színes 
gyermekprogramok, gasztronómiai 
élmények várták az érdeklődőket a 
Daru-dombon.

Népi mesterségek: 
busóálarc, babakiállítás
A magyar kultúra értékeit felvonul-
tató rendezvényen népi mesterségek 
is bemutatkoztak. Harmatos Zoltán 
népi iparművész lapunknak elmondta, 
hogy a mohácsi busómaszkok fűzfából 
készülnek. A felvágott, kiszárított fát 
méretre szabják, annak függvényében, 
hogy gyerekeknek vagy felnőtteknek 
készül az álarc, majd hozzálátnak a fa-
ragáshoz. „A maszkon szinte minden 
állati eredetű, az arcot sertésvérrel 
festem, a fejét birkabőr és kosszarv 
díszíti. Évente ötven-hatvan maszkot 
készítek, melyeket elsősorban a mohá-

csi hagyományőrzők és turisták vásá- 
rolnak meg.” A népi mesterségek sát-
ránál különleges, kézzel készült matyó 
babákkal és készítőjükkel, Dorogi Fe-
rencnével is megismerkedhettek a lá-
togatók. „Mezőkövesdről származom, 
szeretném, ha a matyó hagyományok 
megmaradnának az utókornak. Egy-egy 
ruhadarab megvarrása sokszor bonyo-
lult és időigényes munka, de annál na-
gyobb a sikerélmény, amikor elkészül.”

Ökörsütés, magyar ízek
A tradicionális hazai ételek közül ba-
jai halászlevet, karcagi birkapörköltet, 
kürtőskalácsot, lángost és rétest is kós-
tolhattak az érdeklődők. A fesztivál 
igazi különlegessége az ökörpecsenye 
volt. Kocsis György szakácsmester a 
sütés fortélyaiba beavatva elmondta, a 
konyhakész, nyársra húzott szürkemar-
ha 250 kilót nyomott. A sütést éjfélkor 
kezdték, az elkészítési idő – az állat 
nagysága és a hús minőségének függ-
vényében – 12-14 óra. 

HAGYOMÁNYHAGYOMÁNY

Színpadi programok
A színpadon egész nap színes előadások, 
zenés-táncos műsorok szórakoztatták a 
nézőket. Volt állatsimogató, lovaglás, de 
magyar kutyafajtákkal is megismerked-
hettek az érdeklődők. A kilenc magyar 
kutyafajta közül idén a puli és a mudi 
mutatkozott be. Mohácsy-Kisfalusi 
Renáta kutyakiképző néhány éve sze-
retett bele a fajtába, másfél éve Acsai 
Vértes néven megalapította saját mudi-
kennelét. Ahogy fogalmaz, a mudi egy 
remek választás, hisz ideális a mérete, 
kellőképpen temperamentumos a visel-
kedése, intelligens és remek lelki társ.

Legszebb konyhakert
Délután átadták a legszebb konyhakert 
díját. Ebben az évben Csepel ötödik al-
kalommal csatlakozott a versenyhez. A 
versenyt Normál kert kategóriában – a 
tavalyi évhez hasonlóan – idén is Oláh 
István és felesége, valamint Géczi Tibor 
nyerte. Oláh Istvánék kertjében sokféle 
gyümölcs megtalálható, de különleges 

növényekkel is szívesen kísérletezget-
nek. A banán alakú és a tüskés uborka, 
a grillpadlizsán és a földimogyoró is új-
donságnak számít a kertjükben. István-
nak sok munkát ad a kert, nemrég 30 

liter mustot préselt ki a megtermelt sző-
lőből, melynek nagyobb részéből bort 
készít. A családi programot idén is a 
Csepeli Városkép szervezte az önkor-
mányzat támogatásával. • Potondi

Hungarikum Fesztivál: 
a magyar kultúra legjava

A Hungarikum-kvízzel a szerve-
zők játékra hívták a gyerekeket és 
a felnőtteket is. A kitöltött szel-
vények sorsoláson vettek részt, 
a szerencsések ajándékcsomagot 
nyertek. 

A kilencéves 
Dóri egyi-
ke volt a 
Hunga-
rikum- 
kvíz 
nyerte-
seinek. 
A kislány és 
édesanyja, Andrea elmondta, 
nagyon jól érezték magukat a 
rendezvényen, szívesen részt 
vesznek a kerületi programokon. 
„A lovasbemutató, a lovaglás és 
az arcfestés tetszett a legjobban. 
A Hungarikum-kvíz feladatai nem 
voltak nehezek, örülök,  
hogy nyertem.”

A hétéves 
Ricsi édes-
anyjával, 
Kingával 
érkezett 
a fesz-
tiválra. 
Elmondták, 
a kerületben sok 
a családbarát, gyermekközpon-
tú program, melyeket gyakran 
látogatnak. Ricsi minden ren-
dezvényen megtalálja a neki 
való szórakozást. A Hungarikum 
Fesztiválon elsősorban a népi 
játékoknál próbálgatta  
az ügyességét, de a koncert is 
érdekli a családot.

Fotógaléria

Teljes cikk: A Hungarikum Fesztivált egész nap óriási 
érdeklődés kísérte. Igazi mozgalmas családi nap 

volt, melyet a Magna Cum Laude koncertje zárt

fotó: GM és Tóth Beáta

fotó: S
choltz K

ristóf
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Miért éri meg? címmel szakmai fóru-
mot tartottak a nyugdíjas foglalkozta-
tás előnyeiről a Rákóczi Kertben. A 
Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek 
Országos Érdekképviseleti Szövetsé-
ge (Közész) által szervezett program-
sorozat ezúttal azt mutatta be, milyen 
feltételekkel foglalkoztathatnak nyug-
díjasokat a vállalkozások, milyen lehe-
tőségei vannak az idősebb korosztály-
nak. A szakmai fórumon dr. Bak Klára 
és dr. Réti Mária, a Szövetkezeti Ku-

tatóintézet Nonprofit Kft. munkatársai, 
valamint Dolgos Attila, a Közész alel-
nöke tartottak előadást. A programot 
Borbély Lénárd polgármester nyitotta 
meg. „A szakmai fórumsorozatunk fő 
célja, hogy bemutassuk a nyugdíjasok 
foglalkoztatását, valamint informáljuk 
a vállalkozásokat” – mondta el lapunk-
nak Dolgos Attila, a Közész alelnöke. 
„Jelenleg a nyugdíjas-foglalkoztatásnak 
három lehetséges módja van: a mun-
kaviszonyban történő foglalkoztatás, a 

nyugdíjas-szövetkezeten keresztül meg-
valósuló tagi munkavégzés, valamint a 
nyugdíjas és a vállalkozók között létre-
jött megbízási jogviszony. Megvizsgál-
juk, hogy az egyes foglalkoztatási for-
máknak milyen előnyei vannak, mit kell 
tudni róluk, milyen törvényi hátterük 
van. A Közésznek jelenleg tizennyolc 
tagszövetkezete, ötvenezer regisztrált 
tagja van, de ez csak töredéke a hazai 
nyugdíjas-szövetkezeteknek, melyek szá-
ma eléri a százötvenet” – tette hozzá.

Fórum a nyugdíjasok 
foglalkoztatásról

IDŐSEK IDŐSEK

Ötödik születésnapját ünnepelte a 
Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház. A 
jeles jubileum alkalmából vidám ze-
nés programok, jó hangulatú táncest 
és az elmaradhatatlan ünnepi torta 
tették emlékezetessé a napot. 

A 2014. október elsején nyílt nyugdí-
jasház mára üde színfoltja lett Csepel-
nek, számos barátság, szerelem szövő-
dött itt, és az intézmény egy összetartó 

csapat közösségformáló helyszínévé 
vált. Komoly háttérmunka és rendkívül 
sok energia rejlik a színfalak mögött, 
hogy a lelkes munkatársak változatos 
programokkal gazdagítsák a szépko-
rúak mindennapjait. Kezdetektől fog-
va népszerű a torna és a tánc, de sokan 
szívesen bekapcsolódnak az irodalmi 
estekbe, a kvízjátékokba, az úti beszá-
molókba és a képzőművészeti progra-

mokba. „Örömmel mondhatom, hogy a 
két évvel ezelőtt indult angoltanfolya-
munkat létszámnövekedés miatt bővítet-
tük, s igény merült fel kisebb túrák szer-
vezése iránt is” – tájékoztatta lapunkat 
Babics Sarolta intézményvezető.

A már hagyományos születésnapi ren-
dezvény most is nagy érdeklődésre tar-
tott számot, amelyet ezúttal is a Csepeli 
Városkép szervezett az önkormányzat 
támogatásával. A szervezők ünnepi 
műsorral kedveskedtek a nyugdíjasok-
nak. A programok sorát az idei kerületi 
nyugdíjas táncversenyről készült film-
vetítés nyitotta. Utána Sayaka Kubota 
japán zongoraművész komolyzenei dal-
lamokat játszott, majd Kemény Gábor 
jól ismert Beatles-számokat adott elő. A 
fellépő vendégművészek – dr. Kunsági 
Andrea, Varga Gábor, Zsuzsa Mihály –  
örökzöld slágereket, kedvelt melódiákat, 
régi jazzdalokat énekeltek, valamint ha-
zai és külföldi sanzonokkal, retró dalok-
kal és világslágerekkel szórakoztatták a 
közönséget. A születésnapi ünnepség ki-
tűnő hangulatban telt és késő estig tartó 
táncmulatsággal zárult.

Ötéves lett a Csepeli  
Nyugdíjas Közösségi Ház

Miért éri meg  
csatlakozni? 
A közérdekű nyugdíjas-szövetke-
zetek az aktív időskorúak társas 
vállalkozásai, melyek elősegítik a 
szépkorúak munkaerő-piaci visz-
szatérését. Lehetőséget nyújtanak 
a tudás, a szakmai ismeret, az élet-
tapasztalat átadására a generációk 
között; erősítik a helyi közössége-
ket, a szociális integrációt. A kö-
zérdekű nyugdíjas-szövetkezetek 
tagjaik akaratának és döntésének 
megfelelően működnek, sokolda-
lú előnyt nyújtanak. Bárki csatla-
kozhat, aki öregségi nyugdíjban 
vagy átmeneti bányászjáradékban 
részesül.

Idősköszöntés
A csepeli önkormányzat otthonában 
köszöntötte 90. születésnapján Czap 

Józsefnét és 95. születésnapján Pintér 
Ernőt (felső képünkön). Az ünnepel-
teknek Morovik Attila alpolgármester 
gratulált a kerek évfordulón.

Kóródi 
Gáborné  
„A kez-
detekben 
még dol-
goztam, 
így csak 
a hétvégi 
táncos programok-
ra és a meridián tornára jártam. 
Azóta is gyakran jövök táncolni, 
nagyon kedvelem a komolyzenei 
programokat, de az ingyenes jogi 
tanácsadáson is részt vettem már. 
Szeretem a kirándulásokat, az úti 
vetítéseket, csak győzzek válo-
gatni. Nagyon szeretek ide járni, 
jó a közösség és a munkatársak 
kedvesek, szinte baráti fogadta-
tásban van részünk. A hétvégéket 
soha nem hagynám ki.”

Ölei Pálné
„Nemrég 
töltöt-
tem be a 
nyolcva-
nadik éle-
tévemet, öt 
unokám van. 
Örömmel és sokszor 
járok ide, hétfőnként tornázom, 
szombatonként táncolok. Új bará-
tokra is leltem, akikkel közös prog-
ramokon veszünk részt. Mindenkit 
szeretek ebben a közösségben és 
mindenkinek próbálok segíteni is. 
Naplót vezetek, a harmadik szüle-
tésnapról is írtam feljegyzéseket,  
a mostanit is megörökítem.”

Babics Sarolta intézmény-
vezető és Borbély Lénárd 
a születésnapi tortával 

A sakkverseny is 
népszerű program

fo
tó
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M

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

Idén ősszel is folytatódott az önkor-
mányzat Csepeli Zöld Sziget Programjá-
nak cserjeültetési akciója, melynek kere-
tében nyolcezer darab növényt osztottak 
szét a Csepeli Városgazda Zrt. Zöldte-
rület-fenntartási Osztályának munka-
társai. A díszcserjéket szeptember 27-én 
reggel 7 órától vehették át díjmentesen a 

csepeli lakosok a Város-
gazda udvarán. 

A sikeres csepeli pá-
lyázók 18-féle cserjefaj 
közül válogathattak. 
Az akcióban többek kö-
zött elvihető volt terülő 
rózsa, tollborzfű, angol 
levendula, törpeorgona, 
ezüstfenyő, örökzöld  
mirtuszlonc, arany kú-
szó kecskerágó és cser-
jés pimpó. 

A virágosztási akció-
hoz hasonlóan a cser-
jeosztás iránt is egyre 

nagyobb az érdeklődés. A mostani ak-
cióban több mint nyolcszázan döntöt-
tek úgy, hogy cserjékkel szépítik ottho-
nukat és környezetüket a kerületben. 

Az önkormányzat ebben az évben is 
lakcímenként (társasházaknál lépcsőhá-
zanként) átlag tíz darab konténeres dísz-

cserjét ajánlott fel cserjefoltok, sövények 
kialakítására. A Zöld Sziget Program ré-
vén az elmúlt években ötezer új fát ültet-
tek, több tízezer virágpalántát, sok száz 
gyümölcsfát, cserjét és komposztládát 
adtak át a csepeli családoknak. A soron 
következő program az őszi gyümölcsfa-
akció lesz. • A.Zs.

Őszi ingyenes cserjeakció Rostás Ilona
„A tár-
sashá-
zunknak 
visszük a 
cserjéket, 
minden 
évben élünk 
a lehetőséggel. Bár 
felújítási munkálatokat végeznek a 
ház körül, de azért megpróbáljuk 
valahová elültetni a növényeket. 
Díszfüvet, rózsaloncot, borbolyát 
és terülő loncot választottunk. 
Reméljük, jól mutat majd.”

Görög Árpád
„Levendulát, kecskerágót, toll-
borzfüvet és rózsát viszek Csikó 
sétányi társasházunknak. Általá-
ban a kertészünk választ, én most 
járok itt először. 
Egy viszony-
lag nagy 
területet 
teszünk 
rendbe, 
illetve 
szebbé. Ne-
kem előkertem 
is van, ott hobbiból kertészkedem, 
nagyon szeretem. Több mint tíz éve 
lakom itt, sokkal jobban érzem ma-
gam, ha szép környezetre ébredhe-
tek minden reggel.”

Kertészkedni jó! 
Tudományosan bizonyított tény, 
hogy a kertészkedés kiváló stressz-
oldó és terápiás program. Fejleszti 
a mozgáskoordinációt, az egyensú-
lyérzéket, kitűnő alternatív megoldás 
alvászavarokra. Felmérések szerint 
az időskori demencia is jóval ritkább 
azoknál, akik rendszeresen kertész-
kednek. Ugyanakkor a fogyni vá-
gyók számára is kiváló kalóriaégeté-
si lehetőség. Bár a kerti munka nem 
összehasonlítható egy aerobik- vagy 

kardioedzéssel, de hosszú távon két-
ségtelenül pozitív hatással van az 
egészségünkre. A gyerekeknek is jó 
elfoglaltság a kertészkedés, hisz re-
mek ismeretszerzési lehetőség, fele-
lősségre nevel, a friss levegőn töltött 
idő pedig hozzájárul a jó szellemi és 
fizikai közérzethez. A gyerekek a 
kertészkedés során megismerkednek 
a különböző növényekkel, ezáltal 
könnyebben barátkoznak meg az ál-
taluk nem igazán kedvelt zöldség- és 
gyümölcsfélékkel. 
Forrás: www.kertguru.hu

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 
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Diákcsere a Jedlikben, különleges 
rokoni szál a programnak köszönhetően

A hagyományokhoz hűen idén ősszel is ellátogattak a hat-
tingeni cserediákok Budapestre. A Jedlik Ányos Gimná-
zium diákcsere programja 1985-ben indult útjára, dr. Ma-
gyar Béla méltán híres testnevelő tanár és dr. Nádi Antal 
Németországban élő pedagógus barátságának köszönhetően. 
A diákcsere egy tavaszi és egy őszi programból áll. Tavasz-
szal a magyar diákok látogattak Hattingenbe, ahol a Holt-
hausen Gimnázium tanulóinak, tanárainak és a fogadó csa-
ládok vendégszeretetét élvezték, miközben megismerkedtek 
a várossal, valamint Köln, Düsseldorf és Bochum neveze-
tességeivel, és részt vettek a tanórákon. A német diákok is 
tíz tartalmas napot töltöttek szeptember 22. és október 2. 
között Budapesten. „Megpróbáltuk a gyerekek napirendjét 
változatossá tenni kulturális, szórakoztató és országismere-
ti programokkal, élményekkel színesíteni az itt tartózkodást. 
Jártunk Egerben, a Lázár Lovasparkban, a Parlamentben, a 
Bazilikában és több budapesti városnézésen is részt vettünk. 

Bár az iskolalátogatás is kötelező, a német diákok esetében 
ezt a nyelvi nehézségek miatt igyekszünk csökkenteni. Míg a 
magyar gyerekeknél a nyelvtanulás, az alapvető nyelvi kom-
petenciák fejlesztése a diákcsere program fő célja, addig a 
német diákoknál inkább az országismeret kerül előtérbe” – 
mondja Tengelicsné Pénzes Margit, a program szervezője.

Majd hozzátette, a diákcsere programnak köszönhetően élet-
re szóló barátságok alakulnak ki. Mindkét oldalon volt olyan 
diák, akinek már a szülője is részt vett a csepeli diákcseré-
ben, de egy különleges rokoni szálra is fény derült a program 
kapcsán. Úgy alakult, hogy egy nyolcadikos kislány, Gede 
Eszter jelentkezett a diákcserére. A német iskola elküldte az 
ottani gyerekek jelentkezéseit, és a Jedlik pedagógusai bizo-
nyos szempontok alapján összepárosították a diákokat. Eszter 
is kapott egy nevet, fel is vette a kapcsolatot a német kislány-
nyal, Lenával és egy hét alatt kiderült, hogy másod-unoka-
testvérek. A gyerekek dédszülei testvérek voltak. Lenának 
feltűnt, hogy édesanyja és Eszter vezetékneve megegyezik. 
Édesanyja pedig tisztában volt azzal, hogy nagyszülei egy 
Győr környéki településről származtak. A szerencsés vélet-
lennek köszönhető, hogy egymásra találtak. Valamennyien 
nagyon boldogok voltak. Megható volt látni, hogy Dort-
mundba érve milyen örömmel fogadják Esztert a rokonai.

Eszter és Lena
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ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 

munkatársak jelentkezését várja az alábbi munkakörök betöltésére:

KŐMŰVES és BURKOLÓ
Megbízás időtartama: határozatlan   

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás

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

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

Csepeli Nyugdíjas Közösségi Ház
1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.,  Tel.: 278-0128

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8 és 20 óra között,
szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Októberi programok
Zenei-irodalmi programok

10.10. Babits Mihály a Borhegyi költő
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő. Az előadás 16 órakor kezdődik

10. 11. „Érik az új bor” – Zenés vidám műsor  a Csepeli Mosolygó Dalkör előadásában.  
Az előadás 16 órakor kezdődik

10.18.  Híres zeneszerzők évfordulója.  Vetítéssel egybekötött előadás 
Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész. Az előadás 15 órakor kezdődik

10. 25. Varázslatos klasszikus zene. A koncert 16 órakor kezdődik
10.30. Rippl Rónai József  élete és munkássága

Előadó: Kállay Endre  gépészmérnök- költő. Az előadás 16 órakor kezdődik

Úti beszámoló
10.24. Dél Amerika nagy kőrút második  rész    

Előadó: Mikó Imre okleveles építészmérnök, okleveles közgazdász
10.31. Birodalmak   - második rész Spanyolország 

Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök  
A filmvetítésekkel egybekötött előadások 15 órakor kezdődnek. 

Turisztika
10.16.  Séta a Budai hegyekbe túravezetővel

10.17.  Városlátogatás túravezetővel : Visegrád
Részletes program megtekinthető a Nyugdíjas Közösségi házban

Jogi tanácsadás
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben 

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged!                                                                                                     
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások minden páros hét hétfőjén 15 órától  

Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász. 
Frissítő masszázs minden hétfőn 10-15 óráig. Masszőr: dr. Solymosi Mária. 

Kímélő torna minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig. Meridián torna: hétfőnként 10-11 óráig.

Táncos szombatok  A  délutánok 16-19 óráig tartanak.          

Ének A muzsika téged köszönt jó barát.
Minden csütörtökön 10-12 óráig. Énektanár: Józsa Éva  

Angol Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 12–18 óráig. 
Oktatók: Szabó Jenőné és Várkonyi Ágnes                                                        

Játékos délelőttök és délutánok
Snapszerverseny: Jelentkezési határidő: október 11.

Minden kedden és csütörtökön 15-18-óráig vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 
A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 14 és 19 óra között.

Kvíz október 31. A vetélkedő 13 órától 15 óráig tart.

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni.
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen, 

vagy személyesen munkanapokon 10-16 óráig a Nyugdíjas Közösségi Házban 

INGATLAN________________________________________ 
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 
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 ________________________________________ 
KÖSZÖRŰS a csepeli piacon, a lottózó mellett. Mindent 
élez. Kés, olló, Fűnyíró, hajnyíró, körfűrész, láncfűrész, 
húsdaráló, stb. Nyitva: hétfő kivételével, minden nap 
08.00-14.00-ig. T.: 0620 387 70 59________________________________________ 
KÖLTÖZTETÉS – lomtalanítás. Hívjon bizalommal! 
T.: 0620 468 08 89________________________________________ 
MINDEN féle sírköves munkák, gránit kövek állítása, 
eladása. Folyamatos akciókkal bárhol – bármikor T.: 
0670 531 80 78________________________________________ 
NYUGDÍJAS szűcs bundák javítását, tisztítását vállalja 
hétköznap 11-től 16-ig T.: 282 42 47________________________________________ 
FESTÉS- mázolás-tapétázás. Kőműves javítások, burko-
lás. Kovács gergely: 0630 5686 255________________________________________ 
KÉMÉNYEK bélelése, átépítése, belső marása teljes 
körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt, egyéni foglalkozásokban, a Vitart Stúdió szak-
mai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és 
manuálterápia, speciális gerinctréningek, orvosi gyógy-
masszázs, pszichológiai tanácsadás. Bejelentkezés, in-
formáció H. - P.   8.00 - 20.00 óráig: 06/70-318-3077. A 
Stúdió teljes kínálata a honlapon, és a Facebook oldalon 
található. Vitart Stúdió: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3., 
3-as csengő Nyitvatartási idő: H. - P. 8.00 - 20.00 óráig 
bejelentkezés, és órarend szerint laskaitreningek.hu 
linda@laskaitreningek.hu Facebook: Vitart Stúdió

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre köszörűst, az amerikai Metcó cég 
technológiával fémszórásra betanítunk, szakmával ren-
delkező (hegesztő, lakatos végzettség előny) szakembert. 
Bérezés: 250.000 – 300.000 bejelentett bér 13-ik, 14-ik 
havi bér. Nyugdíjas, ill. részmunkaidős is jelentkezhet. 
T.: 277-42-24 vagy 0620 92 66 883________________________________________ 
KAROSSZÉRIA munkafelvevőt keres Ford márkaszerviz 
csepeli vagy újpesti telephelyére. 
Jelentkezés +36-30/349-5111 vagy hr@autofort.hu________________________________________ 
TAKARÍTÓ kollégát keresünk Csepelre, a Szabadkikö-
tőben lévő iroda napi takarítására, hétfőtől-péntekig 
(18.00-21.00). Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. 
Tel.: 0620 464 2869________________________________________ 
CSEPELI műhelybe önállóan dolgozni tudó (nyugdíjas is 
lehet), káros szenvedélyektől mentes karosszéria-lakatost 
keresek, kiemelt bérezés. Érd.: 0630 576 1985

KERES________________________________________ 
AKI TUD SEGÍTSEN megtalálni: Keresem szeretet ügy-
ben (mert elvesztettem telefonszámokat): Csepelen lakó 
Dorina nevű fiatal kisgyermekes anyukát és csepeli taxis 
férjét, akikkel a Sétáló utcai önkiszolgáló étteremben ta-
lálkoztunk. Köszönettel: Dóra. 
E-mail címem: vizonto2014@gmail.com

OKTATÁS________________________________________ 
BARÁTKOZÁS a számítógéppel.  Érdeklődőknek, idő-
sebbeknek, civileknek, álláskeresőknek vagy hobbynak. 
Alapismeretek, levelezések, internet, Skype. 
Dán Zsuzsa: 0630 592 77 40

APRÓHIRDETÉSEK   

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

PROGRAM/HIRDETÉS

17.OO:
B52 KONCERT

18.3O: 
IRIGY HÓNALJMIRIGY 

KONCERT

Mindenkit szeretettel várunk!

ŐSZIDŐK!
2O19. OKTÓBER 12.
SZENT IMRE TÉR
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Szabó Magda születésének 102. évfordulója alkalmából

2019. október 7-én 18 órakor

Zsuzsanna testvér „�tkai”
rendhagyó beszélgetés

Piros Ildikóval
 A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötö .

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8. | 06 1 355-4032
E-mail: szmagda.iroda@gmail.com | Honlap: csepelivaroskep.hu/szabomagda/

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
Szeptember 2-től: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-18.00, szombat 
9.00-13.00. A belépés díjtalan!

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

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(Tamariska-domb) – állandó kiállítás
IDŐPONT: 2019. OKTÓBER 5., 10.00-16.00 ÓRÁIG
A tárlat díjmentes megtekinthető.

2019. NOVEMBER 16. 
BABA, TINI BÖRZE
Asztalok bérelhetőek október 7-től személyesen. 

NYUGDÍJAS KLUB IDŐPONT: OKTÓBER 5., 15.00-18.00

HANGFÜRDŐ IDŐPONT: OKTÓBER 5., SZOMBAT 10.00
Tibeti hangtáblák csodálatos hangjai és gongok 

TANFOLYAMOK
Újra! Maminbaba Időpont: szerda 10.00. Hordozóigényt, kérjük előre 
jelezzék. Jelentkezni lehet: Bokros Marianna 06 20 999 9424
Új!  Gyermektánc 8 éves kortól: divattáncok, latin és társastáncok, tán-
celőkészítő gimnasztika. Időpont: szerda 17.00, első ingyenes alkalom 
október 2. Jelentkezni lehet: Szabó Csilla 06 30 999 0702
Új! Táncolj és rajzolj zenére Mozgáskoordinációt fejlesztő foglalkozás 
komolyzenére 5-12 éves gyerekeknek. Időpont: csütörtök 16.30. Vezeti: 
Eisenmann Tünde 06 20 455 9291. Első alkalom: október 3.
Aviva torna Gyakorlatsorok, amelyek természetes módon rendezik a 
hormonális egyensúlyt. Időpont: október 19. szombat 9-13 óráig
Vezeti: Végh Beáta 30 475 6498 
Új! Kezdő Salsa tanfolyam Divatos latin ritmusok, önfeledt szórakozás, 
tanulás és ismerkedés. Időpont: szerda 18.00, első ingyenes alkalom 
október 2. Jelentkezni lehet: Szabó Csilla 06 30 999 0702

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

ÚJ TANFOLYAM: VARRÓISKOLA 
Október 28 – November 18, hétfőnként 18.00-21.00 
Regisztráció: 70/278-5349 vagy noemi@idastyle.hu

ÚJ TANFOLYAM: ZUMBA GOLD 
Kismamáknak, nyugdíjasoknak, mozgásukban korlátozottaknak. 
Hétfő: 10.00-11.00 

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK 

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

CSEP’ JAZZ DANCE Csoportbeosztás korosztályonként.

KYOKUSHIN KARATE kedd, csütörtök: 16.30-17.30

TANFOLYAMOK FELNŐTTEKNEK

ALAKFORMÁLÓ TORNA hétfő: 18.30-19.30

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

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

GERINCTORNA NYUGDÍJASOKNAK kedd: 8.30-9.30

GERINCTRÉNING szerda: 18.00-19.00

GYMSTICK hétfő, csütörtök: 20.00-21.00

HALADÓ HASTÁNC szerda: 19.00-20.30

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN kedd: 18.00-19.30

LADY DANCE HALADÓ hétfő, csütörtök:19.30-20.30

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

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

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

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

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

NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK
ÉletTánc: kedd: 9.00-10.30
Hatha Jóga: kedd: 10.00-11.00
Íjászat: Szombatonként 9.30-12.30 között az íjászat nyugdíjasoknak 
ingyenes, a részvétel regisztrációhoz kötött. 
Kézimunka foglalkozás: kéthetente péntek 14.30-tól 
Örökifjak Táncklubja: Sem előzetes tánctudásra, sem partnerre nincs 
szükség! Mozgás, öröm, forró hangulat, a tánclépések tanulása kiváló 
memória gyakorlat. Csütörtök 10.00-11.30
Senior Társastánc: Csütörtök: 9.00-10.00
Tartásjavító gerinctorna: Nyak, váll, hát, derék fájdalom megelőzésére. 
Hétfő: 9.30-10.30, péntek 15.00-16.00

TANFOLYAMAINK GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK 
Hastánc (kezdő) Péntek: 17.30-18.30. Előzetes bejelentkezés szükséges.
Akrobatikus rock and roll: Kedd: 16.00-17.30, csütörtök: 16.00-17.00
BLACK TOP hip-hop tánciskola: szerda 18.00-19.00, péntek 19.00-20.00
Csepp-Csepel Néptáncegyüttes: Hétfő: 17.00-19.00
Hatha jóga: Kedd: 18.00-19.30
Fashion dance (gyerek): 
Kedd, csütörtök: 17.00-18.00 és 18.00-19-00
Kis-Csepel Néptáncegyüttes. Kedd: 17.30-20.30
Ritmikus gimnasztika - kezdés szeptember 2-án
hétfő, szerda 16.00-17.00 (alsó és felső tagozatosok)
hétfő, szerda 17.00-18.00 (alsó tagozat és haladó ovisok)
kedd, csütörtök: 16.00-17.00 (alsó tagozatosok és  haladó ovi)
csütörtök: 16.00-17.00 (ovis torna)
Tehetséggondozó ovis csoport népijáték-néptánc, hétfő: 17-17.45
Wing-Tsun Kung-fu: hétfő 19.00-20.30, csütörtök 18.30-20.00
Zumba: hétfő 18.00-19.00, szerda 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30
Meridián torna: csütörtökön 19.00-20.00 
Íjászat: szombatonként  9.30-12.30 között

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

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

Megunt
kamaszholmik

vására

2019. november 16. szombat,
9-től 13 óráig

Asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft
Az asztalok bérlésével kapcsolatban érdeklődjenek a művelődési ház elérhetőségein!

(A dátumok változtatásának jogát fenntartjuk!)

BABAM
AM

ABÖRZE

BA
BA

MAMA

BÖ
RZE

Használt
gyerekruhák,

játékok
cseréje, vására

BABA•

MAMA
BÖRZE

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. · T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu · www.csepelivaroskep.hu

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

minden asztal elkelt

október 5.
szombatonként 9-13 óra között

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

Retro
Disco 
DJ DAVE-vel 
(Boross 
László)
a hatvanas
hetvenes, 
nyolcvanas 
évek 
zenéivel
a Szabó Magda 
Közösségi Térben

2019. október 4.,
péntek 18-21 óra
 

A programra a belépés ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött.
 

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, 
Simon Bolivár sétány 4-8.
355-4032
szm.iroda@csepelivaroskep.hu

A BaUer Magyarország speciális Mélyépítő kft. a német BAUER Spezialtiefbau GmbH. leányvál-
lalata, amely világszerte vezető szerepet tölt be a mélyalapozási technológiák alkalmazásában, 
illetve a munkagépek gyártásában. Magyarországon több mint 29 éve speciális mélyépítéssel 
foglalkozó, stabil működésű építőipari cég keres munkatársakat az alábbi munkakörbe:

amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, küldje el magyar nyelvű önéletrajzát a job@bauer.hu címre, vagy
érdeklődjön a 06-30/205-8878-as telefonszámon. levelében ne felejtsen el hivatkozni a betöltendő munkakörre!

lakatost
Feladatok:
• speciális mélyépítő szerszámok javító hegesztési munkálatai
• acél szerkezetek összeállítása, helyszíni felméréssel
• betonacél armatúrák szerelvényeinek építési helyszínen történő 

behelyezése, hegesztése

elvárások:
• lakatos, hegesztő végzettség • önálló munkavégzés
• rajz alapján történő munkavégzés
• Lakatos – hegesztő munkakörben szerzett minimum 1 éves tapasztalat
további elvárások:
• feddhetetlen életút • józan élet • rugalmasság (munkavégzés helyszíne)
• nagy munkabírás, szorgalom • kollegiális hozzáállás

Munkavégzés helyszíne:
Budapesti székhely mellett a munkavégzés helyszíne változó

előnyt jelent: 
• B kategóriás jogosítvány • mélyépítési területen szerzett tapasztalat

amit kínálunk:
• biztos állás nagy múltú, stabil német anyavállalatú építőipari cégnél 
• biztos anyagiak, hivatalosan bejelentett munkaviszony
• folyamatos oktatások és továbbképzések,
• családias környezet, csapatépítő tréningek

Építőipari gÉpszerelőt
Feladatok:
• láncos kotrók, építőipari berendezések telepítése, javítása
• betanított mérési munkálatok elvégzése, jegyzőkönyvezése
• időszakos vizsgálatok elvégzése

elvárások:
• Építőgép szerelő, gépszerelő vagy autószerelő
• Hidraulikus rendszerek javításában szerzett tapasztalat.
• B kategóriás jogosítvány • alapvető számítógépes ismeretek
• Építőgépek javításában, karbantartásában szerzett minimum 

1 éves tapasztalat.
további elvárások:
• feddhetetlen életút • józan élet • rugalmasság (munkavégzés helyszíne) •

nagy munkabírás, szorgalom • kollegiális hozzáállás

Munkavégzés helyszíne: 
Budapesti székhely mellett a munkavégzés helyszíne változó

előnyt jelent:
• Villamosságban jártasság • Speciális mélyépítési tapasztalat

amit kínálunk:
• biztos állás nagy múltú, stabil német anyavállalatú építőipari cégnél 
• biztos anyagiak, hivatalosan bejelentett munkaviszony
• folyamatos oktatások és továbbképzések,
• családias környezet, csapatépítő tréningek
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BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 
HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK IGAZGATÓSÁGA

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

FOGLALKOZÁSAINK, SZOLGÁLTATÁSAINK

Apró csodák (0-3 éves korig) Kisgyermekes szülők beszélgetős 
csoportja. Kéthetente szerdán: 10.00-11.00.

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

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

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

Fejlesztőpedagógiai szolgáltatás: Pedagógiai fejlesztő foglalkozás, 
tanácsadás 5-16 éves korú gyermekek részére.    
Hétfő: 15.00-18.00; szerda: 15.00-17.00. 

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

A Játszóház valamennyi foglalkozása ingyenes!



24 csepeli hírmondó

2019. október 4., 17.30 A Radnóti Miklós Művelődési Ház 
körüli park ünnepélyes átadása után

Mindenkit szeretettel várunk!


