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A Csepeli Gyermeksziget program is-
mét egy újabb szakaszához érkezett: a 
kerületben lévő öt óvoda és bölcsőde 
felújítása mellett egy általános isko-
la is megújul 2018 végéig. Felújítják 
a Tipegő bölcsődét, a Népművésze-
ti Kézműves és Német Nemzetiségi 
Óvodát, a Napsugár Óvodát, a Szi-
várvány Óvodát, a Mesevár Óvodát 
és a Nagy Imre Általános Iskolát.

A felújítások hasonló tematika szerint 
készülnek: szem előtt tartják a gyere-
kek biztonságát és zavartalan játékát, 
sok eszközt (például napvitorla a ho-
mokozók felett) is beépítenek minden 
tagintézményben. 

A Tipegő bölcsőde udvarát teljesen át-
alakítják és megújítják. A burkolatot ki-
cserélik, a homokozók fölé napvitorlát 
szerelnek, számos új játékot helyeznek 
ki, a régieket felújítják. Fészekhintával, 
favillamossal, játszóházzal is gazdago-
dik az udvar. A Népművészeti óvodá-

ban is hasonló újításokkal készülnek 
a kivitelezők, fapadokkal, ivókutakkal 
gazdagítják az óvoda udvarát. A gye-
rekek védelmében új kerítést építettek, 
és ütésálló burkolattal óvják a kicsiket. 
A Napsugár Óvodában az előbbiek 
mellett még egy kéttornyú mászóvárat 

is kapnak a gyerekek. A Szivárvány 
Óvoda udvarát egy mini KRESZ-pá-
lya is gazdagítani fogja. A kerület ve-
zetése számára kiemelten fontos, hogy 
a gyerekek kicsi koruktól kezdve tanul-
ják a biztonságos közlekedést. A Mese-
vár Óvodában trambulint is építenek 
az udvarra, emellett olyan játékokat 
is, melyeket autista gyerekek közösen 
használhatnak egészséges társaikkal. 
A Nagy Imre iskola udvarát is teljesen 
megújítják: a telepített cserjék és virá-
gok Csepel színeit tükrözik vissza, a 
játszóházak és ugrálóvárak mellett ke-
rékpártárolóval is gazdagítják az iskola 
udvarát. • AT

A szükséges engedélyek beszer-
zése után már a lakosok is hasz-
nálhatják a Csepeli Piacon talál-
ható liftet, ezzel párhuzamosan 
időközben befejeződött a galéria 
kivitelezése is. Hamarosan az 
emeleten található üres üzlethe-
lyiségeket bérbe adják.

A kivitelezés önkormányzati fi-
nanszírozásból történt, a munká-
latok nagy részét nyáron végezték 

el. Lapunk úgy tudja, 
hogy a tényleges mun-
kával már korábban 
elkészültek, de a hasz-
nálatbavételi engedély 
beszerzéséig nem lehe-
tett használni a liftet.

Beer Krisztián, a piac 
vezetője elmondta: a 
második emelet kihasz-
náltságát szeretnék még 
tovább bővíteni. „A lift 
mellé készült galériával 
most már érdemben ki 

lehet használni az itt lévő üzlethe-
lyiségeket, bátrabban jelentkeznek 
a bérlők is. Várhatóan október ele-
jén nyílik meg az első bolt, de ez 
persze nagyban múlik bérlőn is” 
– tette hozzá. A munkálatok már 
elkezdődtek, a meglévő biztosító 
és ingatlaniroda mellé egy bar-
kácsboltot, hobbi- és kreatívboltot, 
fűszerboltot, kisgép szakkereske-
dést és egy éttermet terveznek lét-
rehozni. • AT

Hat óvoda újul 
meg év végéig

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

Elkészült a lift és az 
új galéria a piacon

„Hasznosnak találom a liftet, mert eddig 
a fenti üzlethelyiségek kiaknázatlanok 
voltak, most már lehetősége lesz  
a piacnak arra, hogy kiadja ezeket. 
Ez mindenképpen a Csepeli Piac 
előnyére válik, és hozzájárul a fejlő-
déséhez” – osztotta meg véleményét 
Kápolnási Gyula.

Ilona virágot árul 
a piacon. „Mivel itt vagyunk a lift 
közelében, látjuk, hogy mindenkinek 
tetszik. A gyerekek is élvezik, folya-
matosan integetnek ki belőle, mintha 
ismernénk egymást, én meg vissza-
integetek. Örülök neki, hogy a lift 

elkészült és megy, emeli a piac színvo-
nalát” – mondta.

MEGHÍVÓ
 

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt  

Dr. Urmánczy Nándornak
emléket állító köztéri emlékmű 

ünnepélyes felavatására
 

A rendezvény időpontja:
2018. október 1. (hétfő) 17:30 óra

 
Helyszín:

Csepel, Daru-domb
 

Megtisztelő részvételére számítunk!
 

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

A szobor Lelkes Márk
szobrászművész alkotása.

Az óvodák udvarára számos új játékot 
helyeznek ki, a régieket felújítják

A kertek is megszépülnek
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Dinoszauruszok, naprendszer és ugró-
iskola. Ezentúl nemcsak a könyvekben 
vagy otthonainkban találkozhatunk 
ezekkel a játékos és ismeretterjesztő 
jelenségekkel, hanem Budapest külön-
böző kerületeiben is fellelhetjük őket, 
méghozzá járdafestések formájában.

A Fővárosi Önkormányzat nyújtott tá-
mogatást a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (MOME) részére, 
közösségi és közterületi 
innovatív koncepciók,  
urbanisztikai és a vá-
rosi élet dizájnszem-
léletű projektek 
megvalósítására.

Az elfogadott kon-
cepció keretében 
2018 tavaszán kü-
lönböző érdekes fel-
festések – például dino- 
szaurusz-lábnyomok, a Nap-
rendszer bolygói vagy épp szorzó-
tábla – kerültek ki a VIII. kerület több 
helyszínére. Szeptember elején, az óvo-
da- és iskolakezdésre pedig Csepelen 
bukkantak fel a különleges járdafesté-
sek. A fejlesztéssel a 3–10 év közötti 
óvodás és iskolás gyerekeket szeretné a 
főváros megcélozni. „A Gyermekbarát 
város program járdafestményeivel szí-
nesebbé és szerethetőbbé kívánjuk ten-
ni számukra is a várost, egyúttal bízunk 
benne, hogy az ismeretterjesztés és a 
játékos tanítás is felkelti az érdeklődésü-
ket, és örömmel fogadják Budapest több 

pontján is az izgalmas alkotásokat” – 
fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Ale-
xandra főpolgármester-helyettes.

Csepel önkormányzata is csatlakozott 
a programhoz, az idei iskolakezdésre 
elkészült alkotások már felfestésre is 
kerültek a kerület hét pontján. „Nagy 
örömmel támogattuk a kezdeményezést,  
már csak azért is, mert kerületünk hosz-

szú ideje kiemelten kezeli a cse-
peli családokat, gyerekeket. 

Ezt bizonyítja a Csepeli 
Gyermeksziget Prog-
ram is, melynek ke-
retében az elmúlt 
években számos, csa-

ládokat érintő pozitív intézkedés szüle-
tett. Úgy gondolom, hogy ezek a külön-
leges és egyedi járdafestések nem csak 
vidámak, hanem interaktív módon új 
ismeretekkel is gazdagíthatják a csepe-
li gyerekek tudását” – mondta Borbély 
Lénárd polgármester.

A járdafestmények különböző téma-
köröket ölelnek fel, és mindegyikhez 
tartozik egy-egy újragondolt, látványos 
feladvány vagy jellegzetes szimbólum: 
ugróiskola, szorzótábla vagy épp az óra 
működése. A dinoszauruszoknál 1:1-es 
lábméreteket láthatunk felfestve viszo-
nyításként, de a gyerekek megismerhe-
tik azt is, hogy milyen bolygókból áll  
a Naprendszer, és találkozhatnak az 
időmértékes ugróiskolával is Varró Dá-
niel versrészlete alapján.

Játékos járdafestés
OKTATÁSAKTUÁLIS

A teljes 
cikk itt 

olvasható: 

Elkészült a nyilvános vécé a Szent 
Imre téren, melyet mozgáskorláto-
zottak is könnyen igénybe vehetnek. 
A mellékhelyiség százforintos ér-
mével működik, belülről zárható. A 
világítást mozgásérzékelő vezérli, a 
fűtést termosztát szabályozza. A pad-

ló csúszásmentes burkolattal van 
ellátva, és egy fali pelenkázót is 
felszereltek. Csepelen nyilvános 
illemhely található a Kalózhajós 
játszótérnél, a csepeli művelődési 
központok illemhelyiségeit pedig 
bárki használhatja térítésmentesen.

Nyilvános illemhely a Szent Imre téren

A Móra jelentős pályázati támogatásokkal 
kezdte a tanévet
A tavalyi eredményes munkát folytatva az idén az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által kiírt Határtalanul! pályázat 
keretében az iskola – két és fél millió forint vissza nem térí-
tendő pályázati támogatással – negyven 7. osztályos tanuló 
számára tudja biztosítani az egyhetes erdélyi tanulmányutat. 
A pályázat írója Tényi Imre tanár úr volt.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti Te-
hetség Program keretében kiírt pályázatra két pályázatot 
nyújtottak be. A „Kémikusok a Mórában” című pályázatu-
kon 1 millió 230 ezer forint vissza nem térítendő támogatást 
nyertek el. Így a felső tagozatos, természeti tehetségterületen 
tehetséges diákok számára hatvanórás felfedezőműhelyben 
tudják biztosítani a tehetséggondozást, tehetségfejlesztést.
  
Zenei tábor a Mátyás iskolában
A Mátyás Király Általános Iskola felsős kórusának 85 ta-
nulója és 5 pedagógusa zenei táboron vett részt szeptember 
7-étől 11-éig a Balaton mellett, Szántódon.

Az év eleji zenei tábor több évtizedes múltra tekint visz-
sza. Purzsás Marika kórusvezető szervezte az elsőt, tőle 
vette át a kórus vezetését Kissné Katona Mária, folytatva 
a zenei tábor hagyományát is. Idén négy hasznos nap telt el 
szólampróbákkal, sok-sok énekléssel. Többször énekeltek a 
Tihanyi apátságban a turisták nagy örömére. A résztvevők 
bizonyíthatják: a tihanyi visszhang jó hangerőpróba. Az esti 
órák a csapatversenyekkel teltek.

A zárónapon mindenki úgy érezte, kezdhetnék elölről, hi-
szen a Balatonnál minden szebb… Megismerték a „kicsiket” 
is, most már ők is a felsős kórus igazi tagjai.

Coubertin-napon ÁMK-s siker
A Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la is részt vett 2018. szeptember 9-én tizenegy 6. osztályos 
tanulóval a Csepeli Öttusa VSE  által szervezett Coubertin 
Családi Sportnapon. Az öttusa nemzetközi világnapja al-
kalmából rendezett programon az iskola csapata, Gál Tibor 
testnevelő tanár vezetésével első helyezést ért el. A Csepeli 
Strandfürdőn megrendezett versenyen akadálypályát építet-
tek, ezen kellett a csapatoknak időre átmenniük, bár „nem 
a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos”, az egész iskola 
nagyon büszke a csapatára.

Folytatódik a tej- és iskolagyümölcs-program
A 21/2017. (IV.26.) FM és 29/2017. (VI.7.) FM rendeletek 
alapján folytatódik a tankerületben az iskolatej- és gyü-
mölcsprogram. Az Abaújtej Közös Vállalat heti négy alka-
lommal (péntek kivételével) szállít iskolatejet az általános 
iskolákba, a gyümölcsellátásról a Meggy Kert-Tész Szövet-
kezet gondoskodik.

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
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A legemlékezetesebb számára az 1995-
ös vb-döntő, amelyet a válogatott 
Bécsújhelyen játszott. „Annyian jöttek 
ki szurkolni Ausztriába, hogy nem lehe-
tett közlekedni az autópályán” – idézi fel.  
A mai napig szembesül azzal, milyen 
sokat jelentett a magyaroknak a váloga-
tott eredményes szereplése. „Ismeretlen 
emberek hálálkodnak, hogy milyen sok 
örömöt szereztem nekik. Pedig a sikere-
ket nem egyedül értem el, kellettek hozzá 
a lányok is” – mondja. 

Igazi sportos család az övék, hiszen fe-
lesége atléta volt, fiuk pedig a magyar 
és német első osztályban is kézilabdá-
zott, jelenleg a PLER-Budapest NBI/B 
felnőtt csapatának egyik edzője. Lau-
rencz László az 1996-os atlantai olim-
pia után költözött Csepelre, Királyerdő 
városrészbe. Azt mondja, annyira sze-
ret itt lakni, hogy a világon semmiért 
nem költözne el. • Lass Gábor

Az idősek világnapján, október 1-jén 
ünnepli negyedik születésnapját a 
Nyugdíjas Közösségi Ház. Az évfor-
duló alkalmából szeptember 24-e és 
október 1-je között egész héten át vál-
tozatos zenés műsorokkal, tartalmas 
előadásokkal várják az érdeklődőket. 
„A Nyugdíjas Közösségi Ház éven-
te 20-22 ezer látogatót fogad. A torna 
és az angol nyelv mellett a tánc a leg-
népszerűbb, így nem véletlen, hogy 
az idősek hetén főként a zenés-tán-
cos programoké a főszerep” – mondja  
Babics Sarolta intézményvezető.

Az ünnepi programot Soltész Rezső és 
Rózsás Viktória operetténekes fellépé-
se nyitja a Radnóti Miklós Művelődési 
Házban. Kedden és csütörtökön igazi 
táncmulatságon vehetnek részt az idő-
sek. A jó hangulatú összejövetelen So-
mogyi Károly, Varga Gábor és Kunsági 
Andrea szolgáltatják majd a talpaláva-
lót. A programok között igazi újdon-
ságnak számít Zelinka Tamás zenetör-

ténész Andrea Bocelli operaénekesről 
szóló előadása, melyen a művész New 
York-i koncertjét is levetítik. A komoly-
zenei előadások sora azonban itt nem ér 
véget, a Fasang Árpád Zeneiskola nép-
szerű művésztanárai is remek műsorral 
készülnek. A Nyugdíjas Közösségi Ház 
hagyományos születésnapi rendezvé-
nyére szeptember 29-én, a Királyerdei 

Művelődési Házban kerül sor. „Idén egy 
igazán rendhagyó operettgálát állítot-
tunk össze, négy művész lép színpadra, a 
produkcióik között pedig a szenior tánc-
verseny győztesei tartanak bemutatót. Az 
idősek világnapján pedig a már megszo-
kott programok (dunai hajókirándulás, 
közös ebéd) várják a kerületi nyugdíja-
sokat” – tette hozzá Babics Sarolta.

Nyolc éve alakult meg a 
Csepel Diáksport Egyesü-
let. Szakmai irányítására 
a magyar női kézilabda-
válogatottal világbajnoki 
ezüst- és olimpiai bronz-
érmet nyert Laurencz 
Lászlót, Csepel díszpol-
gárát kérték fel. A hama-
rosan megépülő új kézi-
labdacsarnok a meste-
redző nevét fogja viselni. 

A Csepel Művek fénykorá-
ban a csepeli kézilabda is 
az élvonalban volt, a rádió 
rendszeresen közvetített 
mérkőzéseket, alig lehe-
tett bejutni a nézőtérre. „A 
Csepel DSE létrehozásával 
egyik álmunkat, a csepeli 
kézilabdás hagyományok 
felélesztését már megvaló-
sítottuk. Most már ki kell 
szolgálni a kézilabdára 
éhes közönséget” – jegyzi 
meg lapunknak Laurencz 
László, akit otthonában 
kerestünk fel. 

Épül a csarnok
A 2017/2018-as NB II-es 
bajnokságban a felnőtt női 
csapat a második helyen 
végzett. Jövőre kitűzött 
cél az aranyérem és ezzel 
az NB1/B-be való feljutás. 
Azt mondja, az új kézilab-
dacsarnok iránt hatalmas 
a szakma érdeklődése, az 
újságírók is folyamatosan 
érdeklődnek nála. Az ön-

kormányzati támogatással megvalósuló 
új csarnok az ÁMK tornacsarnoka mel-
lett épül meg, a beruházás során a két 
létesítményt összekapcsolják egymás-
sal. Laurencz László elmondta, az új 
csarnokra égető szüksége van az egye-
sületnek, hiszen mintegy kétszázötven 
gyerekkel foglalkoznak. A Csepel DSE 
tizenkét fős edzői gárdával rendelke-
zik, köztük olyannal, aki a válogatott-
ban Laurencz László játékosa volt. Azt 
mondja, még soha nem dolgozott olyan 
megszállott és elhivatott emberekkel, 
mint Csepelen. „Az egyoldali lelátóval 
épülő csarnok tervezett átadása bő egy 
év múlva várható, ezt kellene valaho-
gyan túlélnem. De jó hír, hogy az építke-
zés hosszú várakozás után remélhetőleg 
október elsején megkezdődik. Nyilván 
az építési munkák járnak majd kelle-
metlenségekkel, ezért ezúton is kérem  
a környékbeli lakosok türelmét, megér-
tését a kivitelezés alatt. Ők ezzel tudnak 
bennünket, kézilabdásokat támogatni.” 

Itt óhatatlanul is a szakmáról, az edzői 
feladatok összetettségéről kezdünk el 
beszélgetni. Ezzel kapcsolatban elme-
sél egy történetet: Németh Helga, a 
válogatott egyik kulcsjátékosa az at-
lantai olimpia alatt annyira szerelmes 
volt, hogy az már-már a játéka rovására 
ment. Laurencz László megkérte a szö-
vetség főtitkárát, vegye rá a fiút arra, 
hogy a következőket mondja Helgának: 
„Nekem az lenne a legnagyobb ajándék, 
ha éremmel jönnétek haza az olimpiá-
ról.” A terv bejött: a válogatott – Helga 
irányításával – bronzérmet szerzett. 

Sportos család
Kevesen tudják, hogy Laurencz László 
futballistaként kezdte, de a pályáját ket-
tétörte egy betegség. Csontvelőgyulla-
dással három évig feküdt kórházban, a 
fél combcsontját ki kellett metszeni. A 
felépülése után is a sportot, a kézilab-
dát választotta, és egészen a válogatott 
kerettagságig vitte. Nem kis kockázatot 
vállalt, ugyanis ha eltört volna a lába, 
amputálni kellett volna. Mint mondja, 
a legjobban az dühíti fel, amikor egy 
egészséges ember nem becsüli meg azt, 
amit az élettől kapott. 

Beszélgetés Laurencz Lászlóval kézilabdáról, 
edzői feladatokról, az épülő csarnokról

Kiszolgálni 
a közönséget 

A női felnőtt csapat 
hazai mérkőzései: 
Október 6., 18 óra: TFSE
Október 13., 18 óra: Euronovex Use
Október 20., 18 óra: Szigetszentmiklós NKSE
Október 27., 18 óra: Gyömrő VSK
November 18., 16 óra: Inárcs-Örkény KC
December 1., 18 óra: Dabasi KC VSE

INTERJÚINTERJÚ

Idősek hete a Nyugdíjas Közösségi Házban

A kézilabdacsarnok építése 
október 1-én elkezdődik
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„Minden helyzetben számítani lehet a 
magyar honvédekre” – hangsúlyozta 
Németh Szilárd, a Honvédelmi Mi-
nisztérium parlamenti államtitkára, 
miniszterhelyettes szeptember 11-én, a 
kesznyéteni önkormányzat épületében 
tartott sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár – aki meglátogatta a 
két Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
falu, Muhi és Köröm között felépített 
pontonhidat – elmondta, ma Magyar-

országon kizárólag a Magyar Honvéd-
ség képes arra, hogy akár az ország 
legnagyobb folyóin is átkelőt létesítse-
nek, ha erre szükség van. A katonák 
minden körülmények között teljesítik, 
amit vállaltak, s ebben a konkrét eset-
ben az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Mű-
szaki Ezred szakemberei két óra alatt 
építették meg az átkelőt a Sajón. „Be-
bizonyították azt is a katonáink, hogy 
nemcsak a határvédelemben, nemcsak 
az ország szuverenitásának, integritá-

sának védelmében, a magyarok bizton-
ságának érdekében tudják a legfőbb, 
az alkotmányban foglalt feladataikat 
megoldani, hanem ilyen esetekben is” 
– hangsúlyozta.

Az államtitkár szavai szerint a híd 
felépítése jó példája a hadsereg, a kor-
mány és az önkormányzat együttműkö-
désének, ezért mindenkinek köszönetet 
mondott, aki részt vett a helyi lakosok 
életének könnyebbé tételében. Kitért 

arra is, a műszaki katonák hídépítő ké-
pességét majdnem teljesen felszámolta 
2006-ban a szocialista kormány, 2010 
után viszont a hadsereg modernizáció-
ja került középpontba, és a Zrínyi 2026 
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Prog-
ram éppen ezt célozza. A pontonhíd 
éjjel-nappal üzemel katonai biztosítás 
mellett, s az átkelőnek köszönhető-
en több tíz millió forintot spórolhatott 
meg az önkormányzat, valamint a kör-
nyéken élők.

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő 
elmondta, a kesznyéteni Sajó-hidat au-

gusztus 1-jétől teljesen lezárták, és a fel-
újítási munkálatok várhatóan november 
15-én fejeződnek be. A lezárás miatt a 
környék legnagyobb városa, Tiszaúj-
város csak negyven kilométernyi ke-
rülővel érhető el, s ez főként a környék 
diákjait, illetve munkavállalóit érintené 
nehezen. Ezen a helyzeten segített a kö-
zeli Körömbe telepített katonai ponton-
híd. Összességében 15 ezer ember életét 
könnyíti meg a Magyar Honvédség és a 
katonák által felépített átkelő.

Antal László ezredes, az MH 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Műszaki Ezred parancs-

noka elmondta, a hadi hídnál huszon-
négy katona lát el szolgálatot, közöttük 
vannak építők, hídőrök, egészségügyi-
ek és búvárok is. A forgalom szeptem-
ber 4-én vehette birtokba az átkelőt, 
miután minden szükséges engedélyt 
megszereztek az üzemeltetéshez. „Az-
óta természetesen mérjük és számlájuk a 
forgalmat, ami alapján elmondható, hat-
van technikai eszköz halad át óránként” 
– mondta a parancsnok. • Honvédelem.hu

Nem engedjük, hogy a ha-
tárőrizet jogából bárki akár 
egy jottányit is elvegyen – nyo-
matékosította Orbán Viktor
 a parlament őszi ülésszakát 
megnyitó beszédében, jelez-
ve, hogy ezt az álláspontot 
fogja képviselni  a salzburgi 
európai csúcstalálkozón.

A miniszterelnök hozzátette: 
„a határvédelemhez jobban 
értünk, mint bárki Brüsszel-
ben, vagy valamely nemzet-
közi szervezetben”. Szerinte 
Magyarország bebizonyítot-
ta, hogy képes védeni a ha-
tárait.  Hangsúlyozta: „a mi 
határainkat nem csak profik, 
hanem hazafiak védik”, belő-
lük áll a magyar hadsereg és 
a rendvédelmi erők köteléke. 
Erre esküsznek fel, és ez az 
a többlet, amit semmilyen 
pénzért nem lehet megvásá-
rolni, nekünk ez a legerősebb 

védőpajzsunk – jelentette ki 
a miniszterelnök. A Sargen-
tini-jelentésről szólva úgy 
értékelt, a dokumentum Ma-
gyarország ellen íródott és 
nem a magyar kormány ellen. 
Szerinte: a szöveg abszurd 
elemeket tartalmaz, többek 
között a magyarországi an-
tiszemitizmusról. A modern 
antiszemitizmus európai 
központja éppen Brüsszelben 
van, onnan finanszírozzák az 
Izrael-ellenes politikai ak-
ciókat – hangoztatta. Orbán 
Viktor elmondta, a magyar 
kormány jogi lépéseket tesz a 
jelentés miatt.   

2019-ben EP-választás lesz és 
a jövő legfontosabb kérdésre 
a migráció, ennek megfelelő-
en a politikai erők Európában 
ma két táborra oszlanak: be-
vándorláspártiakra és beván-
dorlásellenesekre.

Hazaérkeztek 
a helikopterek

Alig két óra alatt építettek 
pontonhidat katonák a Sajón

Orbán Viktor: a határőrizet 
jogáról nem mondunk le

Videó a 
helikopterek 
érkezéséről:

Új megbízatás 
A Fidesz-KDNP frakció  velencei 
kihelyezett frakcióülésén úgy dön-
tött, hogy két új kabinetet hoz létre: 
egy népesedéspolitikait, amelyet 
Novák Katalin vezet majd, vala-
mint egy bevándorlásellenes kabi-
netet Németh Szilárd vezetésével.

Nagyszalontai fesztivál 
Az elmúlt hétvégén Csepel testvérvárosában, Nagysza-
lontán, a X. Kolbászfesztiválon a csepeli csapat érte el 
az I. helyezést. 

A kormány megtámadja 
a Sargentini-jelentést 
A kormány az Európai Unió Bíróságán támadja 
meg az Európai Parlament (EP) Sargentini-jelentés-
ről szóló szavazását, mivel azon a Lisszaboni Szer-
ződéssel ellentétes módon a tartózkodó szavazatok 
figyelmen kívül hagyásával született kétharmados 
többség – jelentette be a kabinet döntését Gulyás 
Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
szeptember 17-én.

A tárcavezető kifejtette, az unió alapszerződésé-
nek 263. szakasza egyértelműen fogalmaz, amikor 
kimondja, a leadott szavazatok kétharmadára van 
szükség ahhoz, hogy az eljárás megnyugtató legyen. 
Mivel ez hiányzott, ezért tévesen állapították meg 
az eredményt és nincs szükség az eljárás folytatá-
sára. Gulyás Gergely szólt továbbá arról is, hogy az 
Európai Parlament korábban nem bonyolított le ha-
sonló szavazást, a házszabálya alapján pedig a tar-
tózkodásokat a rendes eljárásokban lehet figyelmen 
kívül hagyni, a speciális eljárásokban azonban nem 
kell követni ezt a szabályt.

A négy harci helikoptert a 
javítás során teljesen újjá-
építették. A legtöbb beren-
dezést újra cserélték, a gé-
pek külsejét átfestették. A 
helikopterek korszerűbbek 
lettek, hét évig probléma-
mentesen repülhetnek.

A Magyar Honvédség Mi–
24-es helikopterei Európá-
ban is egyedülálló képességet 
jelentenek: páncélozottak, 

kabinjuk hermetikusan zár, 
több mint 300 kilométer/órá-
val képesek repülni. Alkal-
masak szállításra, szárazföl-
di csapatok tűztámogatással 
való segítésére, de nemcsak 
katonai, hanem katasztrófa 
sújtotta területen is bevethe-
tők a helikopterek.

fotó: fotó: Dévényi Veronika
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Bacsa Péter, a Magyar Birkózó Szö-
vetség (MBSZ) alelnöke számára nem 
csupán a rendezés sikere és a hazai 
versenyzők eredményessége fontos az  
októberi budapesti világbajnokságon, 

ugyanis a magyar fővárosban válasz-
tanak majd új tagokat a nemzetközi 
szövetség (UWW) vezető testületébe, 
ahová ő is pályázik. „A magyar bir-
kózásnak nagyon kellene a nemzetkö-

zi képviselet. Külön köszönet Schmitt 
Pálnak, Aján Tamásnak és Kulcsár 
Krisztiánnak azért a lobbitevékenysé- 
gért, amelyet végeztek és végeznek, 
hogy Matura Mihály, Bíró Mihály 
és Hegedüs Csaba után ismét legyen 
elnökségi tag a nemzetközi szövetség-
ben” – mondta az MTI-nek Bacsa. Az 
UWW közvetlenül a vb előtt rendezi 
éves rendes kongresszusát Budapes-
ten, ahol új tagokat választanak a bü-
róba, azaz a sportág vezetőtestületébe.

Bacsa Péter a vb-szervezéssel kap-
csolatos előkészületekről is beszélt. 
Elárulta, intenzív munka zajlik azért, 
hogy a világbajnokság a lehető legma-
gasabb színvonalú legyen, ami egy-
értelmű elvárás a szervezők felé az 
UWW részéről. „Igyekszünk mindent 
a legaprólékosabban kidolgozni. Napi 
tíz-tizenkét órát dolgozunk, és nagyon 
készülünk októberre” – jelentette ki az 
alelnök. 

Magyarországon a helyére került a bir-
kózás az olimpiai ezüstérmes, vb- és 
Eb-harmadik Bárdosi Sándor szerint, 
aki az októberi, budapesti világbajnok-
ság népszerűsítésén dolgozik.

„Össze sem lehet hasonlítani, hogy mi-
lyen körülmények között készültünk mi 
annak idején egy-egy világversenyre, 
és milyen lehetőségeik vannak a jelen-
legi kerettagoknak. Úgy gondolom, 
hogy itthon a sportág a helyére került” 
– jelentette ki az MTI-nek nyilatkozva, 
hozzátéve: úgy látja, a magyar birkózás 
ereje a folytonosságban rejlik. „Valahol 
szakmailag én is látom a kezem nyomát 
ezen a csapaton. Természetesen ott van-
nak a kiváló edzők, szakemberek, akik 
eddig eljuttatták a birkózókat. De ha 
megnézzük például Bácsi Pétert, vagy a 
két Lőrinczet, ha szabad így fogalmaz-
ni: ők rajtunk nőttek fel – szögezte le, 

majd így folytatta: „amikor még aktív 
versenyző voltam, az említett kiválósá-
gok kiscsikóként érkeztek a válogatott-
ba, lehetett őket nyúzni; de ugyanez 
volt, amikor én voltam fiatal.”

Bárdosi szerencsésnek vallotta magát, 
amiért annak idején olyan klasszisokkal 
birkózhatott, mint például Komáromi 

Tibor, Farkas Péter vagy Kocsis Fe-
renc. „Azt, amit én kaptam, a mostani-
aknak adtam tovább. Ezért nagyszerű ez 
a sportág, hogy van benne egy nagyon 
értékes folytonosság” – jelentette ki a 
2000-es sydneyi játékok ezüstérmese.

A 41 éves Bárdosi Sándor szerint a 
hazai világbajnokságot komoly munka 
készíti elő, és ennek meg is lesz az ered-
ménye. „A magyarok szeretik ezt a sport-
ágat. Bízom benne, hogy több ezer olyan 
szurkoló is ott lesz majd a Papp László 
Budapest Sportaréna lelátóin, aki nem 
szakmai körökből érkezik” – mondta.

BIRKÓZÁS BIRKÓZÁS

Bacsa Péterre a rajt előtt komoly megmérettetés vár

UWW: új tagokat választanak

Bárdosi Sándor: amit 
kaptam, továbbadtam

Fizetett hirdetés

Jegyek kaphatók:

209X257_CsepeliHirmondo.indd   1 13/09/18   22:30

Hidalás a Szabadság 
hídon: Bárdosi műsor-

vezetőként is segíti  
a szövetség munkáját
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Zömében tájképek és portrék láthatók 
Erdélyi Sándor festőművész kiállítá-
sán a Csepel Galériában. 

„Egyszerre és bátran használja a mű-
vészeti és ipari célra szánt anyagokat, 
festékeket. Témaválasztását erőteljes 
szimbólumok, a kivitelezést olykor visz-
szafogott harmonikus, máskor harsány 
szín jellemzi” – emelte ki megnyitójá-
ban Kirják Miklós festőművész.  

Erdélyi Sándor egykori rajztanára, első 
mestere, Kraumann Erik hatására lett 
művész, először ötvösnek tanult Pé-
csett. 1981-ben Budapesten volt első 
kiállítása. Főleg pasztellképeket, port-
rékat készít, dolgozik tussal, páccal, 
olajfestékkel, ecsetjével harmóniát, 
egyensúlyt, szépséget teremt. 

Kérdésünkre Erdélyi Sándor festő-
művész elmondta, hogy a gyermek- 

és ifjúkori élmények meghatározóak 
számára. „Egészen különös hatással 
vannak rám a hegyek, főként a Magas-
Tátra, ahol rengeteg élmény ér. Mosta-
nában főleg tájképeket festek, mindent 
kifejezhetek velük, akár szomorúságot, 
vidámságot vagy nyugalmat sugallhat-
nak képeim.” 

A kiállítás megtekinthető szeptem-
ber 28-áig, hétfőtől csütörtökig 8 és 
16 óra között, pénteken előzetes be-
jelentkezéssel (tel.: 278-0711, cím: 
Csete Balázs u. 15.). • AZS

CIVIL ÉLET KULTÚRA

Nagy sikerű jótékonysági koncertet 
adott a Csepel örökség-díjas Csepeli 

Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar a 
szurkolói arénában, szeptember 14-én. 
Péntek János Artisjus-díjas és Csepel 
Örökség-díjas karnagy dirigálta a ze-
nekart, a fellépő énekesek Bolba Éva 
és Túri Lajos Lui voltak. A csepeli 
koncerten többek között Fényes Sza-
bolcs közismert slágereiből énekeltek 

el dalokat. A koncerten való részvétel 
ingyenes volt, de köszönettel fogadták 
a Csepeli Hétkrajcár Alapítvány javá-
ra adott felajánlásokat. Az eseményen 
megjelent Németh Szilárd, a Honvé-
delmi Minisztérium parlamenti állam-
titkára, országgyűlési képviselő, aki 
az est fővédnöke volt. 

Jótékonysági koncert

Erdélyi Sándor festményei
Soroksáron épülhetett fel egy négy-
gyermekes család adományháza, 
amelynek átadásán Borbély Lénárd, 
Csepel polgármestere is részt vett.

Dienstmann Tamás, a Horizont Global 
Kft. ügyvezető igazgatója még tavaly 
decemberben, az MTVA „Jónak len-
ni jó” kampányának keretében jelen-
tette be: egy többgyermekes családot 
szeretne megajándékozni egy házzal.  
Dienstmann Tamás részt vett az 
1956-os forradalom és szabadságharc-
ban, ahol fegyverrel a kezében került 
fogságba. Miután sikerült megszöknie, 

Kanadában telepedett le, építőipari 
vállalkozását is itt indította el. 1992-
ben tért haza Magyarországra, Csepel-
re. A vállalkozó az átadáson elmondta, 
a házra úgy tekint, mint a magyar ösz-
szefogás szimbólumára.

A kezdeményezés mellé rengeteg cég 
és civil szervezet állt: többek között a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a Fi-
atal Családosok Klubjának Egyesülete 
és a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete. A 160 négyzetméteres, negyven-
millió forint értékű ház a június 9-ei 
alapkőletételt követően három hónap 
alatt, a Horizont Global Kft. saját fej-
lesztésű, acélszerkezetes technológiá-
jával készült el. Az átadáson a vállal-
kozó kiemelte Borbély Lénárd, Csepel 
polgármesterének segítőkészségét, aki 
személyesen is közreműködött abban, 
hogy a család álma megvalósulhasson.

Felolvasták Németh Szilárd levelét is, 
amelyben a Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára úgy fogalma-
zott, mindannyiunk érdeke a családok 
védelme és megerősítése, hiszen ha-
zánk ereje, jövője a családokban rejlik. 
A házat Beer Miklós, a váci egyház-
megye püspöke és Kozma Imre atya, a 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnö-
ke szentelte fel.

Adományházat kapott 
egy négygyermekes család

Tódor Gyöngyi és Tibor 2011 óta 
él Magyarországon, mindketten 
Erdélyből, Csíkszeredából szár-
maznak. 2014-ben született meg 
kisfiuk, majd 2017 tavaszán hár-
masikrek érkeztek a családba.

Teljes 
cikk itt 
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Október 16-áig tekinthetik meg az  
érdeklődők Zámbó Kornél festőmű-
vész kiállítását a Szabó Magda Kö-
zösségi Térben. „Rohanó, változó 
történelmünk sodrása, a múlt törté-
nelmének átértékelése forgatagában 
új arcok, új problémák feldolgozá-
sai jelzik alkotómunkásságom újabb 

– egy-előre kimeríthetetlennek tűnő 
témaválasztását. Önmagunkban, a 
gyarló ember máz, álarc nélküli, min-
den póztól mentes, lemeztelenített, 
együgyű, gonosz, szeretetreméltó, is-
tent félő és tagadó figurák a modell-
jeim, tehát megint csak az EMBER” – 
írja magáról honlapján a festőművész. 

Csepel idén is benevezett a 
népszerű „Virágos Magyar-
országért” versenyre. A 
megmérettetés mögött álló 
verseny célja, hogy a részt 
vevő települések lehetősége-
ikhez mérten megszépítsék, 
virágosítsák köztereiket.

Nyáron látogatott el hozzánk 
a verseny zsűrije, akik ösz-
szetett szempontrendszer 
szerint értékelték kerületün-
ket. A Főépítészi Iroda, il-
letve a Csepeli Városgazda 
Nonprofit Zrt. munkatársa 
vezette végig a zsűritagokat 
Csepel legértékesebb terü-
letein: a Szent Imre tér után 
meglátogatták a Görgey Ar-
túr teret, a Czibor-Tóth II. 
és az Olvasó munkás-szobor 
környezetét, majd megnéztek 
néhány felújított óvodaudvart 
és a nemrég átadott Tájhá-
zat. Ezután rövid sétára ke-
rült sor a Kis-Duna-ligetnél, 
ahol megnézték a Kolonics 
György sétányt, illetve a Ka-
lózhajós játszóteret. 

A verseny során – a közterü-
letek csinosítása mellett – a 
környezettudatosság is szá-
mít. Ahogy a sétán kiderült, 
a felújítások során az önkor-
mányzat figyel arra, hogy 

lehetőség szerint mindenhol 
a talajvízzel, fúrt kutakból 
biztosítsa a növényzet ön-
tözését, ezzel megtakarítva 
rengeteg értékes ivóvizet. Az 
útburkolás a kerületben fo-
lyamatosan zajlik, csökkent-
ve ezzel is a porszennyezést. 
A klímatudatosság jegyében 
faültetések zajlanak, illetve 
a nyári időszakban páraka-
pukat helyeznek ki. 

A zsűri a közintézmények 
energetikai állapotát is érté-
kelte – Csepel ezen a téren 
egyáltalán nem áll rosszul. 
A polgármesteri hivatal 
tetőfelújítása, valamint a 
Cseperedő Bölcsőde tetőfel-
újítása és nyílászárócseréje 
történt meg önkormányzati 
forrásból. 

A Magyar Turizmus Zrt. 
által patronált verseny 
eredményhirdetése késő 
ősszel várható. A verseny 
két fődíjas települése kép-
viselheti Magyarországot 
a 2019. évi Európai Vi-
rágos Városok és Falvak 
Versenyén (Entente Flo-
rale Europe). A 2018. őszi 
országos díjátadón a fődí-
jak mellett számos külön-
díjat is átadnak. 

CIVIL ÉLET

Virágos Csepel
AKTUÁLIS

 

SZAKMÁT SZERETNE?  
     PÁLYÁT MÓDOSÍTANA? 

 
AKKOR ÖNNEK SZÓL 

a „CSILLAGTELEP SZOCIÁLIS CÉLÚ REHABILITÁCIÓJA” elnevezésű projekt 
(VEKOP-6.2.1-15-2016-00006) 

 
SZAKMÁT ADÓ FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMJA 

 
 XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Budapest Esély Nonprofit Kft. a projekt keretében  

 
INGYENES GÉPI FORGÁCSOLÓ ÉS CNC GÉPKEZELŐ  

OKJ KÉPZÉSEKET INDÍT CSEPELI LAKOSOK SZÁMÁRA! 
 
Gépi forgácsoló képzés elvégzésével alkalmas lesz:  
Fém anyagokból különféle geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek 
alkatrészeinek, részegységeinek forgácsoló gépeken történő gyártása, adott műszaki rajz 
alapján. 
 
Tovább képezve tudását CNC gépkezelő munkakörben is munkát vállalhat:  
Ennek keretében acélból, öntvényből, fém anyagokból különféle kialakítású, öntött, hegesztett 
vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek 
CNC megmunkáló gépeken történő gyártását végezheti előírt pontossággal műszaki rajz 
alapján. 
 

A KÉT SZAKMA ELSAJÁTÍTÁSA UTÁN NAGY ESÉLLYEL TÉRHET VISSZA A MUNKAERŐ-PIACRA! 

A képzések indulásának időpontja: 2018. OKTÓBER VÉGE 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. október 10.  
 

AZ ÁLLÁSKERESŐ RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A KÉPZÉS TELJES IDEJE ALATT MEGÉLHETÉSI   
                         TÁMOGATÁST BIZTOSÍTUNK. 

 
     INFORMÁCIÓ, KAPCSOLAT: 

 

   Botos Laura: 06(70)315-5236; botoslaura@pestesely.hu 
 

     Budapest Esély Nonprofit Kft. 
     1084 Budapest Őr utca 5-7. 

2020-ban Budapesten tartják 
az 52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszust (NEK). A vi-
lágkongresszus előkészítésében 
újabban nagy szerepe van egy-
egy szimbolikus tárgy ország- 
járásának. Ilyen jelkép a 2007-es 
budapesti Városmisszió keresztje, 
amely a magyar szentek ereklyé-
it tartalmazza. A Kisboldogasz-
szony-templomban szeptember 

22-én, a 18 órai szentmisén kö-
szöntjük a NEK keresztjét, majd 
azt követően a Sekrestye Színpad 
„Át tudnám ölelni az egész vilá-
got!” című, Boldog Brenner János-
ról szóló, zenés színdarabját láthat-
ják az érdeklődők. Szeptember  
23-án az Esperes Kerület hívei 
köszöntik az eucharisztikus ke-
resztet, melyet a 18 órai ünnepi 
szentmise zár.

EGYHÁZI ÉLET

Szedd magad akció, avagy „Nektek 
adok minden növényt az egész föl-
dön” (Ter. 1,29)

A „süldők” nyári hittan táborában 
történt. Éppen a környezet megóvá-
sáról, teremtett világunk védelméről 
beszélgettek a fiatalok egy Buda kör-
nyéki plébánia udvarán. Észrevet-
tem, hogy a felső kertben kisebb és 
nagyobb parlagfüvek készülnek vi-
rágozni! Ismertem, hogyne ismer-
tem volna. Gyermek- és ifjúkoromban 
naponta legeltettem a tehenünket, hó-
fehér lovunkat, a Csinost. A Gyöngyi 
tehén igen szerette a parlagfüvet, ami 
még a szárazságban is mindig zölden 
virított. Nekem is tetszett, mert alakja 
nagyon hasonlított a fenyőfákhoz. Ki 
tudta, mekkora bajt okoz?!

Nos, a beszélgetés után kértem a fiata-
lokat – akik három kis csapatba szer-
veződtek –, csináljunk versenyt: ebé-
dig melyik csapat gyűjti be a legtöbb 
szálat! Látni kellett volna azt a szor-
galmas igyekezetet! „Nekünk hat-
vanöt! Nekünk százharminc! Nekünk 
százhetven!” – kiáltotta boldogan a 
győztes csapat. Hány napja is van az 
évnek?! Bizony, háromszázhatvanöt 
tövet gyűjtöttek be egy fél óra alatt! 
Aztán az eredmények sorrendjében 
kapták a finom görögdinnyét. Nyitott 
szemmel járok a csepeli játszóterek 
mellett. Nézem az eleven kicsiket. 
Az üldögélő édesanyákat, nagyma-
mákat. És észreveszem a kerítés tö-
vében, a játékok tövében megbúvó 
gazokat, bizony még a parlagfüvet is!  
És eretnek gondolat jut eszembe: mi 
lenne, ha a gyermekek játéka alatt a 
felnőttek pár szálat kihúznának? Já-
tékból. A kicsiknek meg is lehetne 
mutatni: „Látod, ettől köhögnek olyan 
sokan, segíts te is kihúzni!” Ez a játé-
kos szedd magad akció. Nyitott szem-
mel irányítani, óvni az Istentől kapott 
természetet, óvni egészségünket.
Kispál György plébános

Vendégségben Zámbóéknál

A Szent Imre téri templomba érkezik a NEK keresztje

fo
tó

: G
M

fotó: Tóth Beáta
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Idén harmadik alkalommal rendezett 
hajókirándulást a csepeli önkormány-
zat a kerületben élő családoknak: elő-
ször júniusban, majd augusztusban, 
most pedig szeptember 16-án. A részt-
vevőket  Borbély Lénárd polgármester 
köszöntötte, aki maga is a családjával – 
feleségével és három kislányával érke-
zett. A háromórás hajóutat és a külön-
féle programokat a Csepeli Városkép 
Kft. szervezte. Jövőre újra meghirdetik 
a családi hajókirándulást. • Cs. A. 

Nagyszerű eredménnyel zár-
ta a Csepel Barakuda Búvár 
SE az augusztus 25-e és szept-
ember 2-a között Gyékénye-
sen megrendezett Felnőtt és 
Junior Tájékozódási Búvár-
úszó Európa-bajnokságot. A 
csepeli sportklubot Wágner 
Zsófia, Szász Tamás, Vár-
szegi Vendel, Májer Zsófia 
és Hofmeister Alíz képviselte 
az egyhetes kontinensviada-

lon.  A versenyen 12 ország 
junior és felnőtt versenyzői 
álltak rajthoz. A magyar csa-
pat egyik legeredményesebb 
sportolója Szász Tamás lett, 
aki junior korosztályban há-
romszor léphetett a dobogó 
legfelső fokára. Csillag, 5 
bója és szlalom számban Eu-
rópa-bajnok lett,  a paralel 
versenyben pedig ezüstérmet 
szerzett. Ez utóbbi számban 

Várszegi Vendel harmadik 
helyezett lett, szlalomban pe-
dig egy ezüstéremmel gaz-
dagodott. A válogatott cso-
portos versenyszámokban 
is sikeresen szerepelt. Míg a 
Wágner Zsófia és Hatházi 
Katalin páros Európa-baj-
nok lett monk gyakorlatban, 
addig a női csapat (Wágner 
Zsófia, Hatházi Katalin, 
Hoffmeister Alíz, Berekméri 
Dóra) csoportos tevékeny-
ség versenyszámban térhe-
tett haza bronzéremmel. A 

dobogós eredmények mellett 
számos pontszerző hely is 
született. A versenyszezon 
az Eb-vel lezárult, de jövőre 
újabb megmérettetések vár-
nak a csapatra. 2019 júniusá-
ban ismét megrendezik a Cse-
pel Kupát, majd Alsónémedin 
a Világkupa-futamot, de nem 
maradhat el a Gyékényesen 
szervezett országos bajnokság 
sem. A nyár végén pedig egy 
újabb Európa-bajnokságon 
bizonyíthatnak a csepeli ver-
senyzők.

A Nemzetközi Öttusa-
szövetség és a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság 
idén első alkalommal 
hirdette meg a nemzet-
közi Coubertin-napot. A 
rendezvénysorozathoz a 
hazai szövetség is csat-
lakozott és – a Csepe-
li Öttusa és Vízi Sport 
Egyesülettel közösen – a 
Csepeli Strandfürdő te-
rületén szervezett egész 
napos családi programot. 
A közel 1500 résztvevő 
változatos, színes prog-
ramokban vehetett részt: 
a versenyszámok laser-
runból, akadályfutásból, 
precíziós lövészetből és 
villámtájfutásból álltak, 

a vízi tusák keretében pedig 
100 méteres akadályúszás és 
vízimentés is szerepelt. Az 
eseményen tiszteletét tette 
– többek között – Kulcsár 
Krisztián a Magyar Olim-
piai Bizottság elnöke, és 
Sárfalvi Péter, az EMMI 
nemzeti utánpótlás-nevelé-
sért és sportkapcsolatokért 
felelős helyettes államtitká-
ra. A csepeli öttusa egy-egy 
korábbi nagy generációját 
Németh Ferenc kétszeres 
olimpiai bajnok, Benedek 
Ferenc mesteredző, Földi 
László és Dobi Lajos képvi-
selték.

A versenyzésen kívül 
strandfociban és strandröp-
labdában is összemérhették 
tudásukat a fiatalok. 
• Csepel Öttusa Média

Coubertin-nap Csepelen
AKTUÁLIS SPORT

”Kipróbálhatom magam a különböző sportágak-
ban, különösen a küzdősportok és technikai 
sportok, valamint a lövészet világában. Élmények-
kel teli, sportos és szellemi foglalkozásokon 
veszek részt, amelyek által tudatosabbá és erőseb-
bé válok, jobban érzem magam a bőrömben, 
ráadásul mindez elérhető távolságon belül van 
számomra. Tudom, hogy ezáltal a mindennapokban 
akár én is hőssé válhatok, mert képes vagyok saját 
korlátaimat is legyőzve önmagam és mások életét is 
jobbá tenni.”
Honvédelmi Sportszövetség

A rendezvény fővédnöke: Borbély Lénárd, Csepel polgármestere
A honvédelmi sportnap fővédnöke: Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő

2018 szeptember 29
szombat 9:00 - 14:00

Új helyszín:
Daru- domb

Programok:
Sportágválasztó: új és hagyományos sportágak
Gyermekprogramok: légvárak, ügyességi játékok
Honvédelmi sportágválasztó: solathlon, birkózás
Futóverseny számok:
1200 méter - kizárólag alsó tagozatosoknak/ Rajt: 10:00 órakor
3300 méter - kritériumok nélküli részvétellel/ Rajt: 10:40 órakor
300 méter - ovis futam
(ovisoknak és a náluk is fiatalabbaknak, kísérőkkel)/ Rajt: 11:30 órakor
A versenyen történő indulás teljesen díjmentes!
Versenyben az előregisztrált, előnevezett indulók versenyszámon-
ként, korosztályonként és nemenként kerülnek díjazásra. A fenti 
kritériumok alapján az I-III. helyezetteket díjazzuk.
FONTOS! Az időmérés chipes technológiával történik, de a chip használata NEM 
KÖTELEZŐ! Aki nem visel chipet, annak időeredménye nem lesz regisztrálható.
NEVEZNI előzetesen a csepeli iskolák testnevelőinél vagy a www.csepel.se internetes 
oldalon lehet szeptember 28-ig!
FIGYELEM! Rajtszámok átvétele a helyszínen történik, legkésőbb 30 perccel a futamot 
megelőzően!

Sikeres szereplés 

Jövőre is lesz családi hajókirándulás

Vitneki Balázs feleségével és két kis-
lányával, Lillával és Csillával utazott: 
„Ez volt az első utunk. A helyi újságból 
szereztünk róla tudomást, de az óvodá-
ban is meghirdették. Igazán jól érez-
tük magunkat. Szép volt az idő, kiváló 
a szervezés, a gyerekek különösen az 
arcfestést élvezték. Szeretünk kirándul-
ni, ez pedig kitűnő vasárnapi program 
volt. Imádjuk a vizet, a Dunáról külö-
nösen szép látvány a főváros.”

Vígh Krisztián feleségével, Berna-
dettel, valamint lányaikkal, Kiarával 
és Dorinával érkezett: „A feleségem 
barátnője szólt a lehetőségről, s mi 
azonnal eldöntöttük, hogy jelentke-
zünk. Az egész út jobb lett, mint ami-
re számítottunk. Nem gondoltuk, hogy 
ennyi minden lesz… Enni- és innivaló 
bőséggel, arcfestés, tánc, lufi, szép táj, 
sok-sok gyerek, nagyszerű programok. 
Jövőre is eljövünk.”

Szabacsi Péter feleségével, Katalin-
nal, és két lányukkal, Hannával és 
Szofival jött: „Ez volt az első ilyen 
utunk. Kicsit féltünk, hogy nagy lesz 
a zsúfoltság, de szépen elfértünk a 
hajón. Szerencsére nem kellett sokáig 
sorban állni semmiért. Jó volt az el-
látás, színesek a programok, tetszett 
a koncert. A városnézés során főleg 
arra voltunk kíváncsiak, hogy néz ki a 
Duna Aréna a Dunáról.”

További 
képek:

fotó: Tóth Beáta

fotó: Somfai Sándor



18 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 19REJTVÉNY

A helyes megfejtést beküldők között egy 1000 forintos Libri-utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2018. október 1. 
Sorsoltunk! A szeptember 6-ai skandináv rejtvény nyertese: Tüttő Lajosné; 1211 Budapest, Petz Ferenc utca. A gyerekrejtvény nyertese: Torda Boglárka; 1214 
Budapest, II. Rákóczi Ferenc út. Nyereményüket szerkesztőségünkben vehetik át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik kéthetente 32 000 példányban

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

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

A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás 
Andrea, Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Mezey László, Potondi Eszter, Zubor 
Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.
Felelős vezető: Köves Béla ügyvezető igazgató 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.  Reklamáció: 278-0711

ISSN 2062-3585

Következő számunk október 4-én, csütörtökön jelenik meg.
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Hozzávalók: 
10 kg szürkemarha-pofa
2 kg füstölt nyúlja
2 kg füstölt csípős kolbász
1/2 kg füstölt  
mangalicaszalonna
1 kg mangalicazsír
2,5 kg vöröshagyma
6 fej fokhagyma
1,5 kg paradicsom
1 kg paprika
5 db hegyes erőspaprika
2 csomó sárgarépa
1 üveg száraz minőségi kékfrankos
1 liter paradicsomlé (100 százalékos)
1 üveg áfonyalekvár
só, őrölt bors, őrölt kömény, babérlevél, borókabogyó

2 kg vecsési kovászos uborka, sok lével
2 kg vecsési savanyú, apró gyöngyhagyma sok lével
Friss kenyér
 
A bográcsban főtt pörkölt titka, hogy a forró zsíron jól 

pörköljük meg a húst. Ezután jöhetnek bele a hoz-
závalók és a fűszerek szép sorban, legvégén a 

gyöngyhagyma és a kovászos uborka. Mi 
Kötcsén friss vargányát is kaptunk a 
felsorolt hozzávalókon kívül, így ez is 

az üstben landolt. 
Csodás ízt 
kölcsönöz 

ételünk-
nek.

Németh Szilárd: így főzök én

Marhapofapörkölt 
hentes módra 
Kötcse, 2018. szeptember 8.

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

Programok: 
Szeptember 26-a, 17 óra: EZ(O)KOS klub 
– Denke Ibolya spirituális pszichológiai 
tanácsadó , numerológus várja beszélge-
tésre a régi és új érdeklődőket. 

Szeptember 29-én, 10-től 12 óráig   
Agytorna: Rejtvénykedvelők klubja (9–99 
éves korig). Szeretettel várunk minden 
játékos kedvű rejtvényfejtőt. Klubvezető: 
Fenyvesi Judit rejtvényfejtő

Országos Könyvtári Napok (OKN) 
programjai:

Október 2-a, 17 óra: Varázslatos Ázsia 
- Boa Péter világutazó interaktív útibeszá-
molója.  Érdekes tájak-emberek, csodás 
fotók, izgalmas történetek.

Október 3-a, 17 óra: Budapest felett: a 
város ezer arca – Találkozó Rizsavi Tamás 
fotográfussal. Szédületes magasságokból 
készült lélegzetelállító fotók. 

Október 8-a, 10 óra: Puszirablók című 
könyvét mutatja be Víg Balázs meseíró.

Az OKN rendezvényeit a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja. www.nka.hu

Október 5-e, 10-10.45-ig: Kerekítő 
mondókás móka 0-3 éveseknek – játékos 

foglalkozás. Vezeti: Farkas Katalin óvoda-
pedagógus vezeti. További időpontok: 
november 9. és december 7. A foglal-
kozások ingyenesen látogathatók, feltétel 
regisztrált olvasójeggyel. 

Október 13-a, 11 óra: Csicsergők kézmű-
ves kuckója.  A foglalkozáson gesztenyéből 
és fonalból pókot lehet készíteni.  

Minden kedden 10 órától Canasta-csata 
kártyaklub

2018. szeptember 10-től személyes szín-
házjegyvásárlási lehetőség minden hétfőn 
16-18 óra között. Novák Zoltánné Rózsa 
elérhetősége: novak.rozsa@gmail.com,
 tel: 06/304141684

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

Ingyenes diafilmkölcsönzés Több mint 
200 új mese diafilmmel várjuk, a (nem csak) 
nosztalgiázni vágyó szülőket.  

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra – előzetes 
bejelentkezés szükséges. tel.: 2763-512 
Juhász Gáborné

Ha Ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt 
és 70 év felett a beiratkozás ingyenes! 
Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon 

www.fszek.hu vagy személyesen illetve a 
2763-512 telefonszámon.

Kéthetente új könyvek!  70 féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás! 
Használt könyvek kiárusítása: minden 
könyv 100 Ft/db! 

* * *

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

Kéthetente új könyvek, friss folyóiratok 
érkeznek.

A könyvtár állományából kivont folyó-
iratok 100 Ft/db áron megvásárolhatók. 
(Diéta és Fitnesz, Éva, Kertbarát Magazin, 
Kreatív kötés, Nők Lapja kiadványok, Na-
tional Geographic, Praktika, Természet-
gyógyász stb.)

Programok:
Matematika-korrepetálás október 
3-tól minden szerdán 15.30-tól.

Origami klub: október 15, 17 óra

Gyógyító hangok: október 3., 18 óra

Bővebb tájékoztatást a könyvtár honlapján 
olvashatnak: www.fszek.hu/szentistvan,
vagy telefonon érdeklődhetnek a 277-5278-
as számon nyitva tartási időben.

CSEPELI MUNKÁSOTTHON 
MŰVELŐDÉSI HÁZ
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

Csepel Színház
Szeptember 30-a, 10.30: Gyermekmati-
né: Süsü a sárkány kalandjai Zenés mesejá-
ték két részben.

Csepel Színházi Esték
Október 24-e, 19.00: Pasik a pácban – 
komédia két részben a Gergely Theáter 
előadásában. Szereplők: Csomor Csilla, R. 
Kárpáti Péter, Csonka Zsuzsanna, Heller Ta-
más, Szántó Szandra, Némedi-Varga Tímea

November 27-e,19.00: A miniszter fél-
relép – bohózat 2 részben a Bánfalvy Stú-
dió előadásában. 

Program 
Október 27-28.: X. Országos Öregtáncos 
Találkozó közel húsz szenior táncegyüttes 
részvételével.

Könyvtár: Nyitvatartás: kedd 8.00–14.00; 
csütörtök 13.00–19.00

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Szeptember 25-e, 17 óra: Baranyi Ferenc 
Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, mű-
fordító irodalmi estje.

Galéria 21
Szeptember 20-a, 18.00: Csendélet és 
tárgyfotó – a Stemmer Ferenc Fotóklub 
tárlatának megnyitója.

Oktatás: 
OKJ-s dajka, gyógypedagógiai segítő, 
pedagógiai és családsegítő szakképzések. 

Klubok, szakkörök
Csepel Táncegyüttes, Csemeték Óvodás Nép-
tánc Csoport, Csepeli Öregtáncosok Együtte-
se (CSÖTE), Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepe-
li Képzőművész Kör, Klasszikus Balett Iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Tornaklub, 
Zumba-fitnesz, Hastáncklub, Hatha Yoga, 
Nyugdíjas Nosztalgiaklub, Nyugdíjas Szenior 
Táncklub, Bánóczi Cardio-Box, Otthon Theat-
rum Társulat

Szolgáltatás
JOGPONT + INGYENES JOGI TANÁCSADÁS 
– dr. Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16–18
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16–18. 

ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: hét-
fő-csütörtök: 14–18, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189

A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztá-
ra: hétfő–péntek: 16–18, és az előadások 
előtt egy órával.

* * *

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

Erdélyi Sándor festőművész kiállítása 
szeptember 28-áig látható. 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Megunt
kamaszholmik

vására
2018. szeptember 8., október 6.,

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

2018. október 4.
Szabó Magda Közösségi Tér

Névadónk �szteletére
15.00 óra

Az én Szabó Magdám
Felolvasó délután – várjuk azok jelentkezését, 
akik szívesen olvasnának fel az írónő műveiből

17.00 óra 

Szabó Magda ezer arca 
Bereményi Géza Kossuth-, József Ala- és

Balázs Béla-díjas magyar író, dalszöveg- és forgatókönyvíró, 
�lmrendezővel beszélget Juhász Anna irodalmár.

Az előadás ingyenes! Mindenkit szerete�el várunk!

Információ és előzetes bejelentkezés:
telefon: (1) 355-4032,

  e-mail cím: szmagda.iroda@gmail.com

KALEIDOSZKÓP
SZÍNES ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT A RADNÓTIBAN!

2018. szeptember 28., péntek 18 óra

AZ INTIMFITNESS
JÓTÉKONY HATÁSA

Előadás és beszélgetés
a gátizom-gyengeség problémáiról

Előadó:  Molnár Tímea, 
Intim Medical Terápia – Gátizomtorna tréner

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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A munkakörben jelenleg elérhető legmagasabb bruttó járandóság: 
8 órás munkavégzés esetén: (ebből cafeteria nettó 25 174 Ft) 332.000 Ft

RAKTÁRI DOLGOZÓ (KOMISSIÓZÓ / ÁRUÖSSZEKÉSZÍTŐ)
NYITOTT POZÍCIÓNK SZIGETSZENTMIKLÓSON

M
EG

BÍZHATÓ MUNKAADÓ

V
ERLÄSSLICHER ARBEITG

EB
ER

2017 2018

SZERETNÉL AZ EGYIK LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ 
ÉLELMISZER KISKERESKEDELMI HÁLÓZATNÁL DOLGOZNI? 
LEGYÉL TE IS SIKERES CSAPATUNK TAGJA! 

jelentkezés008@lidl.hu 

VÁRJUK JELENTKEZÉSED AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN: 

CSATLAKOZZ HOZZÁNK MOST!

RAKTÁRI DOLGOZÓKAT KERESÜNK
SZIGETSZENTMIKLÓSI LOGISZTIKAI KÖZPONTUNKBA!

CÉGES BUSZJÁRATOK•                        Budapest (Népliget, Ecseri út, Határ út, Baross 
u. - csepeli híd) - Csepel - Szigetszentmiklós és Tököl -  
Szigethalom - Szigetszentmiklós

• perc alapú munkaidő elszámolás
• Erzsébet kártya és Lidl kártya
• pótlékok: műszakpótlék 30%, vasárnapi pótlék 50%
• kormányrendelet szerinti munkába járás költségének 86%-a helyett a 100% térí-

tése
• nagy értékű egészségprogram

AMIT KÍNÁLUNK:

LÉPÉST TARTUNK A JÖVŐDDEL

jobs.lidl.hu 

Ford Kuga 
5 799 000 Ft-tól*

*Business Technology 1,5l EcoBoost
150 LE EUR6.2 2WD M6, 

Ford Credit finanszírozással  

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

A hirdetés 
felmutatójának 

új jármű rendelése 
esetén egyedi 
kedvezményt 

adunk!

NézzeN be hozzáNk, megéri!Folyamatos 
akciók! %

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

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

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

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

www.pegabutor.hu

Csak  

63.700.- 
Forint

www.pegabutor.hu

Az egyedi bútor-
készítési, 
-szerelési 

igényeket 
is teljesítjük.  

Bútorrendelés 
és -szállítás 

rövid határidővel. 

Egyedi konyhák! 

Berta szék 
linda asztallal 
/választható szövettel/

Fotó kanapé

karfás 
kattanós 
kanapé

mira sarok

Csak  

87.900.- 
Forint

Csak  

139.900.- 
Forint

Csak  

126.900.- 
Forint

 
 

A luxus csokoládé gyártásban világszerte ismert  
GHRAOUI csokoládé csepeli telephelyére keres egy műszakban 

(hétfőtől-péntekig), azonnali kezdéssel 
gyártósori munkás  

(csomagoló, festő) pozícióba munkatársakat. 
 
Főbb feladatok: 
§ édesipari termékek gyártási folyamatának a műszakvezetés által meghatározott 

fázisa szerinti feladatok elvégzése 
§ gyártósoron végzett munka 
§ töltelékek, masszák stb. készítése  
§ kézi bevonatok gyártása 
§ dobozok hajtogatása, címkézése 
§ anyagmozgatás – 5-10 kg 
§ gépek és egyéb munkaeszközök tisztán tartása 
 
Elvárások: 
§ kulturált megjelenés 
§ munkájára igényes 
§ tisztaság- és rendszerető 
§ szakirányú végzettség előnyt jelent 
§ gyakorlat hasonló munkakörben előny 
 
Amit kínálunk: 
§ családias munkahelyi légkör  
§ kedvezményes étkezés 
§ cafetéria – étkezési jegy 
§ karrier- és előre lépési lehetőség 
§ határozott és határozatlan munkaviszony 
 
Munkavégzés helye: 
Csepel  
 
Fontos tudnivaló, hogy az általunk gyártott termékek kiváló minőségének 

biztosítása érdekében, munkaidő alatt dohányzásra nincs lehetőség! 
 

A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com e-mail címen várjuk 2018 
október 4-ig! 
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A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. 

INGATLANGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLYA FELVÉTELT 
HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBEN:

Energetikus
Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok kezelésére.

FELADATOK: Kapcsolattartás az energiaszolgáltatókkal, 
szerződések kezelése; Kapcsolattartás az ügyfelekkel telefonon 
és személyes ügyfélszolgálaton keresztül egyaránt; Szerződések 

megkötése, módosítása; Előzetes számítások végzése, 
legelőnyösebb tarifás módozatok kiválasztása.

ELVÁRÁSOK: Középfokú végzettség; Energetikus, vagy 
épületgépész szakképzettség; Jó kommunikációs készség; 
MS Office felhasználói ismeretek; Önálló munkavégzés, 

problémamegoldó képesség; Ügyfél és teljesítmény-centrikus 
szemlélet

ELŐNY: Hasonló területen szerzett tapasztalatok
AMIT KÍNÁLUNK: 8 órás munkavégzés; Kihívást jelentő, 
változatos szakmai feladatok; Fiatal, együttműködő csapat

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I): Adminisztratív terület; 
Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS: Nem igényel nyelvtudást

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budapest, XXI. kerület

Ingatlangazdálkodási ügyintéző
Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok kezelésére.

FELADATOK: Kapcsolattartás az ügyfelekkel telefonon és 
személyes ügyfélszolgálaton keresztül egyaránt; Szerződések 

előkészítése; Ingatlanok bemutatása, ellenőrzése
ELVÁRÁSOK: Középfokú végzettség; Jó kommunikációs 

készség; MS Office felhasználói ismeretek; Önálló munkavégzés, 
problémamegoldó képesség; Ügyfél és teljesítmény-centrikus 

szemlélet
ELŐNY: Hasonló területen szerzett tapasztalatok

AMIT KÍNÁLUNK: 8 órás munkavégzés; Kihívást jelentő, 
változatos szakmai feladatok; Fiatal, együttműködő csapat

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I): Adminisztratív terület;  
Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS: Nem igényel nyelvtudást
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budapest, XXI. kerület

Követeléskezelési ügyintéző
Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok bérleti díj 

hátralékának kezelése.

FELADATOK: Kapcsolattartás az ügyfelekkel telefonon 
és személyes ügyfélszolgálaton keresztül egyaránt; Fizetési 

felszólítások küldése, bérleti szerződések felmondása, 
részletfizetési megállapodások megkötése; Fizetési meghagyások, 

végrehajtási záradékok előkészítése; Jogi folyamatok nyomon 
követése, együttműködés a Jogászokkal, Közjegyző Irodával, 

Végrehajtó Irodákkal
ELVÁRÁSOK: Középfokú végzettség; Jó kommunikációs 

készség; MS Office felhasználói ismeretek; Önálló munkavégzés, 
problémamegoldó képesség; Ügyfél és teljesítmény-centrikus 

szemlélet
ELŐNY: Követeléskezelésben szerzett tapasztalat; Pénzügyi 

ismeretek
AMIT KÍNÁLUNK: 8 órás munkavégzés; Kihívást jelentő, 
változatos szakmai feladatok; Fiatal, együttműködő csapat

ÁLLÁS, MUNKA TERÜLETE(I): Pénzügy, Könyvelés; 
Követelés kezelés, Behajtás; Teljes munkaidő

SZÜKSÉGES TAPASZTALAT: Mindegy, vagy nem igényel 
tapasztalatot

SZÜKSÉGES NYELVTUDÁS: Nem igényel nyelvtudást
MUNKAVÉGZÉS HELYE: Budapest, XXI. kerület

Önéletrajzát elküldheti a dr.karpati.judit@varosgazda.eu e-mail 
címre fizetési igény megjelölésével, vagy személyesen leadhatja az 

ügyfélszolgálaton nyitvatartási időben Dr. Kárpáti Judit nevére.

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. HULLADÉKKEZELÉSI 
OSZTÁLYA FELVÉTELT HIRDET AZ ALÁBBI 

MUNKAKÖRÖKBEN
Sofőr 

FELADAT: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 
hulladékgyűjtői-utcaseprői, parkőri munkák végzése.

ELVÁRÁSOK: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 
megbízhatóság, terhelhetőség; minőségi munkavégzés; 

„B” kategóriás jogosítvány
MUNKAKEZDÉS: azonnali munkakezdéssel

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

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

juttatás Cafeteria; munkavégzés a kerületen belül

Parkőr munkakörbe
FELADAT: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 

hulladékgyűjtői-utcaseprői, parkőri munkák végzése.
ELVÁRÁSOK: felelősségvállalás, önálló munkavégzés, 

megbízhatóság, terhelhetőség; minőségi munkavégzés
MUNKAKEZDÉS: azonnali munkakezdéssel

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

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

juttatás Cafeteria; munkavégzés a kerületen belül

Érdeklődni a Kovats.Csilla@varosgazda.eu, 
+36 1 276 5848  (236 mellék) illetve a Csepeli Városgazda 

ügyfélszolgálatán lehet.

HIRDETÉSHIRDETÉS

MOZGÁSTERÁPIA − TESTTEL A LÉLEKÉRT
FÓKUSZBAN A SZORONGÁSOK CSÖKKENTÉSE, ÉS ELHAGYÁSUK LEHETŐSÉGE, 
AKÁR CSOPORTOSAN (120 PERCBEN), AKÁR EGYÉNILEG

VITART STÚDIÓ
1214 Budapest, Merkúr u. 10., 
földszint 3., 3-as csengő
• web: www.laskaitreningek.hu
• facebook: Vitart Stúdió
• e-mail: linda@laskaitreningek.hu

• a feszültség, a nyugtalanság, a pánik okozta tünetek, 
és az alvási, valamint az étkezési nehézségek enyhítése 
a megfelelő mozdulatrendszerek segítségével, és relaxációval

BEJELENTKEZÉS HÉTKÖZNAPOKON 
8.00 − 20.00-ig: 06 / 70 3183 077



INGATLAN________________________________________ 
SZIGETÚJFALUBAN hétvégi telek faházzal eladó. Kertész-
kedésre és pihenésre is alkalmas. T.: 06-70-202-7227

CSERE________________________________________ 
CSERÉLÜNK csepeli 2 szobás összkomfortos családi házat 
legalább 3 szobás lakótelepire. T.: 06-1-420-3153

ÁLLÁS________________________________________ 
18. KERÜLETI cégcsoport víz- és villanyszerelési gyakor-
lattal rendelkező karbantartót, tehergépjármű-szerelőt, 
munkagépszerelőt, autóvillamosság és jármű elektronika 
szerelőt, karosszéria- és szerkezetlakatost keres teljes mun-
kaidőben.________________________________________ 
NYUGDÍJASOK jelentkezését is várjuk! Érdeklődni Marton 
Gábor műhelyvezetőnél a 06-30/824-7514 telefonszámon.________________________________________ 
DAJKÁT keresünk! Magán intézményünkbe (Montessori 
Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde) keresünk 4 órás dajkát. 
Nyugdíjas vagy Gyesen lévők jelentkezését is várjuk. Bérezés 
megegyezés szerint. Érdeklődés: Szabó Éva gazdasági veze-
tőnél a 0620 3520575-as telefonszámon illetve a montesso-
riiroda@gmail.com email címen. Honlap: www.amiovink.hu________________________________________ 
15 ÉVES ingatlanközvetítői tapasztalattal eladó-kiadó in-
gatlanokat keresek ügyfeleim részére. Korrekt ügyintézés, 
ügyvédi háttér. Hívjon akár hétvégén is. T.: 06-20-364-4237________________________________________ 
SZOBAFESTŐT- kőművest, burkolót segédmunkást felve-
szünk. T.: 06-20-998-2369

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GERINCGYÓGYÁSZAT Dél-Pesten, a csepeli Vitart Stúdió 
szakmai partnereivel: szakorvosi vizsgálat, gyógytorna és 
manuálterápia, speciális gerinctréningek, pszichodiagnosz-
tikai feltárás, orvosi gyógymasszázs. A Stúdió ezen szolgál-
tatásokra 10% kedvezményt biztosít! Bejelentkezés hétköz-
napokon 8.00 - 12.00 óráig: 06/70-318-3077 A Stúdió teljes 
kínálata a honlapon, és a Facebook-oldalon található. Vitart 
Stúdió Csepel: 1214 Bp., Merkúr u. 10., fszt. 3.  
email: linda@laskaitreningek.hu     web: laskaitreningek.hu 
Facebook: Vitart Stúdió

SZOLGÁLTATLÁS________________________________________ 
MISI cipő és cipzár javító. Cipő javítás, cipzárcsere, kés- és 
ollóélezés, nadrág és szoknyafelhajtás, táska és bőrönd-
javítás, bőrkabátjavítás. Ruha és szőnyegtisztítás. Füg-
gönyök, drapériák, ágytakarók szegése. Csepel, Kossuth 
Lajos u. 154-158. T.: 06-70-417-8234 Nyitva tartás: Hét-
fő:14-18 óráig, K-Cs:8-12 és 14-17 óráig; P: 8-12 és 14-17 
óráig. Ebédszünet: 12-14 óráig________________________________________ 
FESTÉS- mázolás, tapétázás kisebb munkák, kőműves javí-
tások, gipszkartonozás. T.: Kovács Gergely 06-30-568-6255

OKTATÁS________________________________________ 
ÚSZÓTANFOLYAM indul illetve folytatódik Csepelen kezdő 
és középhaladó kb 5-7 éves gyerekek részére heti 2 alka-
lommal a késő délutáni órákban. Helye: XXI. kerület Katona 
József Általános Iskola tanuszodája. Érdeklődni, jelentkezni 
Fekete Gyula úszóedzőnél. T.: 06-20-913-1633

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MARUTI  fehér - most vizsgáztatott - eredeti festés, nagyon 
szép állapotban, garázsból 83.000 km-rel eladó. Ár:c 220 eFt. 
T.: 06-70-321-9191  ________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
GÁBOR ESZMERALDA műgyűjtőnő - múzeumok számára 
is- készpénzért vásárol festményeket, bútorokat, ezüsttár-
gyakat, evőeszközöket, aranyakat, szobrokat, porcelánokat. 
Kiszállás díjtalan: 1/789-1693, 30/898-5720________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, órákat, kitűntetéseket, hangszereket, bizsukat, 
könyveket, kerámiát, csillárokat, szőnyegeket, játékokat, 
teljes hagyatékot. T.: 06-30-433-5583

APRÓHIRDETÉSEK   

A CSEPELI SZÉKHELYŰ ZRÍNYI NYOMDA ZRT.
MUNKATÁRSAKAT KERES 

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

•  
 
betanított munkás, 
nyomdai szakmunkás

•  elektromos karbantartó
•  targoncavezető
•   gépkocsivezető 

(7,5 tonnás tehergépjárműre)

Önéletrajzokat a megpályázott munkakör 
megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk: 

hr@zrinyi.hu

Zrínyi Nyomda Zrt. - 1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 177-179.
A hirdetések tartalmáért

felelősséget nem vállalunk!  
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: hétfő, 

kedd, szerda 8-16 óráig. 
1215 Budapest.,Csete Balázs u. 15.,

info@csepelihirmondo.hu
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OKTÓBER 7., VASÁRNAP

'
CSEPELI SZURETI

MULATSAG

..

EGÉSZ NAPOS CSALÁDI RENDEZVÉNY
A KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL!

11:00 SZÜRETI MESE A PÓRULJÁRT SZŐLŐTOLVAJOKRÓL – 
 A GÖRÖMBŐ KOMPÁNIA INTERAKTÍV MESEJÁTÉKA                
12.00 CSEPELI GYEREKEK ZENÉS-TÁNCOS MŰSORA 
13.00 BORDALOK MAGYARORSZÁGRÓL – A BORVIRÁG ZENEKAR FELLÉPÉSE
14.00 MADÁRIJESZTŐ-KÉSZÍTŐ VERSENY ÉS TOVÁBBI VETÉLKEDŐK 
 (JELENTKEZÉS AZNAP A HELYSZÍNEN)
15.00 SZÜRETI BULI A TONIC ZENEKARRAL

17:30 TABÁNI ISTVÁN FELLÉPÉSE

EZENKÍVÜL: SZŐLŐPRÉSELÉS, MUST KÓSTOLÁS, 
SZEKEREZÉS, FORGÓ HORDÓ,  NÉPI JÁTSZÓTÉR, 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS, PARASZTUDVAR 
ÉS ÁLLATSIMOGATÓ, SZALMABÁLA LABIRINTUS
 

A BELÉPÉS DÍJTALAN, 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  • www.csepelivaroskep.hu

PROGRAMOK

10:00 Máté Angi: Volt egyszer egy.....
             Az Aranyszamár Színház és a Kabóca Bábszínház közös produkciója

11:00 „Matyó újragondolva”  Matyó Népművészeti Egyesület

11:25 Magyar kutyafajták fajtabemutatója

12:00 Bürkös zenekar – Táncház

13:00 A summások dolgos és dalos élete  Tardi Hagyományőrző Egyesület

13.30 Hungarikum ihlette divatbemutató  
 Kalocsai Hagyományőrző Egyesület 

14.30 A libák gágogása  Hangyabanda színjátszó csoport előadása

15:00 „A legszebb konyhakertek” pályázat eredményhirdetése

16:00 TRIÁSZ zenekar

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK: 
Gulyásfőző verseny ∞ Tanyasi 
állatsimogató – kecskefejés 
bemutatása, kipróbálása 
∞ Interaktív előadás: gombák 
felismerése ∞ mesterség 
bemutatók ∞ csokoládékészítés- 
és bemutató ∞ minden, ami 
gyógynövény ∞ játszóház, népi 
hangszerkészítés gyerekeknek 
∞ Levendulazsák készítése nem 
csak gyerekeknek

GASZTRONÓMIA: Karcagi 
birkapörkölt ∞ marhapörkölt 
∞ pacalpörkölt ∞ lángos, bükkaljai 
gulyás ∞ sült kolbász ∞ tárnoki 
kenyérlángos és vasalós lepény 
∞ rétes ∞ kürtőskalács ∞ kézműves 
lekvár ∞ méhészeti termékek 
∞ kézműves sajtbemutató ∞ 
füstölt termékek ∞ szörpterasz 
∞ fröccs ∞ Panyolai pálinka

2018. SZEPTEMBER 30.     10.00-18.00     
NAGY IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖRNYÉKE


