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A Csepeli Városgazda Zrt. munkatár-
sai június 20-án megkezdték a fakivá-
gásokat a Hollandi út 8–10. szám alatt 
található ifjúsági tábor területén, s e 
hétén végezni fognak. A munkálatok 
a Csepeli Sport-, Szabadidő- és Ren-
dezvényközpont fejlesztéséhez kap-
csolódnak, és több ütemben zajlanak. 
A kivágott fák idős, baleset- és életve-
szélyes nyárfák. Minden kivágandó fát 
előzetesen alaposan megvizsgáltak a 
szakemberek. Ennek során felmérték ‒ 
egyebek mellett ‒ a fa magasságát, tör-
zsének és lombkoronájának átmérőjét. 
Műszeres vizsgálat alapján diagnózist 
állítottak fel a gyökérzet, a törzs és a 

koronaalap állapo-
táról. Felmérték a 
talaj állapotát, és 
azt is, hogy a gyö-
kérzet érintkezik-e 
közművekkel. Ha 
a szakemberek úgy 
ítélték meg, hogy ele-
gendő a korona ritkítása, 

gallyazása, tehát a növény csak ápo-
lásra szorul, a fát nem vágják ki. Ha 
azonban a műszeres vizsgálat során 
a fa törzsében vagy a koronaalapban 
veszélyes odvasodást, korhadást álla-
pítottak meg, a fát kivágják. Ahogy a 
Városgazdától megtudtuk, a kivágott 
nyárfák azon része, ami még haszno-
sítható, kiosztják majd téli tűzifaként 
a szociálisan rászorulók között. Fontos 
tudnivaló, hogy a beruházás során va-

lamennyi kivágott fát pótolni fogják.  

Közösségi tervezés
Ahogy arról korábban 

beszámoltunk, az ön-
kormányzat a cse-
peliek bevonásával 
kívánja megújítani 
a Hollandi úti volt 
ifjúsági tábort. A kö-

zösségi tervezés első 
lépéseként két lakossági 

fórumot is tartottak, ahol 
számos javaslat, felvetés 

hangzott el. A csepelieknek lehetősé-
gük volt egy kérdőíven is elmondani a 
beruházással kapcsolatos véleményü-
ket. A beérkezett kérdőívek alapján 
szinte valamennyi válaszadó egyetért 
azzal, hogy a Kis-Duna-parton nagy-
szabású építkezésnek nincs helye, és 
csak természetközeli, közösségi célú 
fejlesztés valósulhat meg. Az ifjúsági 

tábor a sport- és rekreációs célú felújí-
tást követően is elsősorban a táborozta-
tást fogja szolgálni. Bővülnek a sport- 
és szabadidős tevékenységek, lehetőség 
lesz teniszezni, röplabdázni és kosár-
labdázni. További parkolók létesülnek, 
új utcabútorokat és kerékpártárolókat 
telepítenek. A terület déli sarkában 
lennének az új szállásépületek, és itt, a 

Kis-Duna-part felőli oldalon egy pihe-
nőrétet is kialakítanak. 

Borbély Lénárd polgármester fő szem-
pontnak nevezte, hogy a Duna-part 
teljes szakaszát a jelenlegi állapotában 
kell megőrizni. A terület egésze önkor-
mányzati tulajdonban van és marad is. 
A terület kizárólag önkormányzati for-
rásból újul meg. • Cs. A. 

A csepeli önkormányzat 2017-ben ve-
zette be az iskolakezdési támogatást, 
mellyel igyekszik megkönnyíteni a csa-
ládok tanévkezdéssel járó anyagi terhe-
it. A 15  000 forint értékű iskolakezdési 
utalványt azok a csepeli lakcímmel ren-
delkező szülők igényelhetik, akiknek 
gyermeke szeptemberben kezdi meg ál-

talános iskolai tanulmányait az első osz-
tályban. A támogatás egy gyermek után 
csak egyszer vehető igénybe. A támoga-
táshoz szükséges nyomtatvány a polgár-
mesteri hivatal családtámogatási irodá-
jának ügyfélszolgálatán igényelhető. A 
kitöltött nyilatkozatot július 15-éig kell 
személyesen bevinni a családtámogatá-

si irodába, ahol személyigazolvány és 
lakcímkártya bemutatásával átvehető az 
utalvány. Fontos, hogy a nem kerületi, 
illetve a nem önkormányzati fenntartá-
sú óvodába járó gyerekek szülei vigyék 
magukkal ‒ személyes dokumentumaik 
mellett ‒ a gyermekük iskolai felvételé-
ről szóló igazolást is.  

A Családtámogatási Iroda címe: 
Petz Ferenc u. 1–3. Az ügyfélszol-
gálat nyitvatartása: hétfő: 8‒17.30; 
kedd: 8‒15.30; szerda: 8‒16; csütörtök: 
8‒15.30; péntek: 8‒12 óra. 

AKTUÁLIS AKTUÁLIS

Elindultak a Hollandi úti volt ifjúsági tábor felújításához kapcsolódó munkák

Veszélyes fákat vágnak ki, újakat ültetnek

FELHÍVÁS
számlálóbiztosok jelentkezésére a 
2022. évi országos népszámlálás le-
bonyolításához

A Budapest Főváros XXI. Kerület Csepe-
li Polgármesteri Hivatal számlálóbizto-
sok jelentkezését várja a 2022. október–
november hónapban lebonyolításra 
kerülő országos népszámláláshoz.

A számlálóbiztos főbb feladata 2022. 
október 17-e és 2022. november 20-a 
között a számára kijelölt számlálókör-
zet bejárása, a körzethez tartozó, in-
ternetes önkitöltési időszakban le nem 
zárt címek felkeresése, az adatfelvétel 

lebonyolítása, a címek pontosítása, 
esetleges új címek felvétele.

A számlálóbiztos a népszámlálási te-
vékenységet teljesítményarányos díja-
zás ellenében látja el.

A részletes felhívás és a 
jelentkezési feltételek a 
csepel.hu oldalon olvas-
hatók: csepel.hu/onkor-
manyzat/nepszamlalas

Jelentkezési határidő: 
2022. július 29., 12.00 óra

Dr. Vincze Anikó jegyző, 
helyi népszámlálási felelős 

Mire jó az 
öntözőzsák? 
A Csepeli Zöld Sziget Program ke-
retében a Városgazda Zrt. 80 darab 
öntözőzsák alkalmazásával segíti a 
fiatal fák eredését, gyökeresedését 
az ültetést követő időszakban.

A zsákok kihelyezését már elkezd-
ték a Városgazda munkatársai. 
Amennyiben az idei év tapasztalatai 
pozitívnak bizonyulnak, a követke-
ző években megnövelt darabszám-
ban helyeznek ki öntözőzsákokat a 
kerületben. Mint ismeretes, a Cse-
peli Zöld Sziget Programot évekkel 
ezelőtt indította az önkormányzat. 
Ennek keretében évente több tíz-
ezer egynyári növényt, valamint 
több ezer őszi cserjét osztanak szét 

a helyi lakosoknak, illetve van gyü-
mölcsfaosztási és komposztálási 
program is.

Valamennyi kivágott 
fát pótolni fogják

Iskolakezdési támogatás: július 15-éig igényelhető

Az ifjúsági tábor megújulása után sport- és rekreációs célokat szolgál

Az első utalványt 
Budavári Lili kapta

fotó: Tóth Beáta

fotó: Hajdú Ágnes



4 csepeli hírmondó csepeli hírmondó 5AKTUÁLIS AKTUÁLIS

A kormány gazdasági és demográfiai 
okokból is támogatja a lakásépítést, 
ezért az utóbbi években országosan, 
így Csepelen is megnőtt a ház- és la-
kásépítési kedv. Az önkormányzathoz 
egyre több olyan bejelentés érkezik, 
hogy négy- vagy többlakásos épületek 
épülnek családi házas övezetekben. 
Az építkezések nemcsak jogszerűt-
lenek, de az ott élőket az is zavarja, 
hogy megnövekedett az utca forgal-
ma, több lett a parkoló autó, viszont új 
parkolóhelyek nem épültek.   

Gyulai István, Csepel főépítésze a Cse-
peli Hírmondónak elmondta: a Helyi 
Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint a 
800 négyzetméter alatti családi házas 
telkekre egy, a 800 négyzetméter fe-
lettiekre pedig két lakás építhető. Ez 
elősegíti, hogy az eredetileg egy telek ‒ 
egy lakás struktúrán alapuló kertváros 
ne váljon élhetetlenül sűrűvé, hiszen az 
ott lakók éppen a sok zöld, a kertváro-
sias nyugalom miatt szeretnek itt élni. 

Mire kell figyelni 
ingatlanvásárlás előtt? 
A főépítész felhívta a figyelmet, hogy 
a HÉSZ-t rendre megszegik a profit 
maximalizálására jogellenesen törő 

építtetők, és négy- vagy többlakásos 
házakat építenek azokra a telkekre, 
ahol a szabályok szerint egy vagy ket-
tő engedélyezett, ezért arra kéri azo-
kat, akik ingatlanvásárlás előtt állnak, 
hogy ne vegyenek ilyen lakásokat, 
mert előfordulhat, hogy a jogkövet-
kezményeket nekik kell viselniük. 
„A kivitelezők becsapják a leendő ve-
vőket, hiszen az épületben jogilag egy 

vagy két lakás található, de fizikailag 
négyet vagy akár hatot is kialakítanak. 
Amikor az építtetők megkapják a hasz-
nálatbavételi engedélyt, kisebb átalakí-
tásokkal befalazzák az ajtónyílásokat, 
így tudnak több lakást is létrehozni. 
Ezeket a lakásokat az ingatlan-nyil-
vántartásba nem lehet bejegyezni, 
ezért osztatlan közös tulajdonként kí-
nálják a vevőknek, így jóval kedvezőbb 

áron tudják értékesíteni. A vevő örül, 
hogy olcsóbban jut lakáshoz, viszont 
tudnia kell, hogy ezek a lakások jogi-
lag és műszakilag is rendezetlenek és 
a tulajdonosra nézve számos hátrány-
nyal járnak, ugyanis tulajdonjogával 
csak korlátozottan rendelkezhet, mert a 
tulajdonostársaknak elővásárlási joguk 
van” – mondta Gyulai István. Hozzá-
tette, a hatóságok az új tulajdonossal 
szemben akkor is eljárhatnak, ha nem 
volt tisztában a helyzettel, és csak ké-
sőbb derül ki számára, hogy egy kö-
zös tulajdonú közös lakásban lett rész-
tulajdonos. A jóhiszemű vevők utólag 
nehezen tudják kárukat érvényesíteni, 
hiszen ha a kivitelező levonult a terü-
letről, vagy esetleg felszámolták, a kár 
behajtása szinte ellehetetlenül.

Ellenőrizzük a lakásszámot
A főépítész elmondta még, sokan nin-
csenek tisztában azzal, hogy bár lazul-
tak az építésügyi szabályok – például 
a családi házakat illetően megszűnt az 
építési engedélyezési eljárás és az épít-
tetőket csak egyszerű bejelentési köte-
lezettség terheli –, viszont ugyanúgy 
kell építészt fogadni, statikai és kiviteli 
terveket készíteni, mint korábban, és 
azokat feltölteni az elektronikus építési 
engedélyezési rendszerbe. (ÉTDR-rend-
szer). Ezekben az ügyekben nem az ön-

kormányzat, hanem a Kormányhivatal 
Építésügyi Osztálya (Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és Örök-
ségvédelmi Főosztály Dél-pesti Építés-
ügyi és Építésfelügyeleti Osztálya) az 
eljáró hatóság, ott kell bejelenteni, ha 
valaki szabálytalan építkezést észlel. 
A főépítész a lehetséges szankciókkal 
kapcsolatban elmondta, a jogi eljárás 
után akár az eredeti állapot visszaállítá-
sára is kötelezhetik az építtetőt, de az is 
előfordulhat, hogy teljes bontást rendel-
nek el, és horribilis összegű büntetésre 

is számíthat, amit nem a simlis kivi-
telezőnek, hanem a tulajdonosnak kell 
megfizetnie. Kérdésünkre, miszerint 
mit tehetünk annak érdekében, hogy ve-
vőként ne keveredjünk ilyen helyzetbe, 
úgy válaszolt, hogy el kell kérni az ÉT-
DR-rendszerre feltöltött tervet, és azon 
ellenőrzi a lakásszámot. Ha a kivitelező 
ezt nem adja át, vagy ha az átadott ter-
veken a lakásszámban eltérést tapaszta-
lunk, álljunk el a vételtől. Az építésügyi 
hatóság segítségét is nyugodtan igénybe 
vehetjük. • Lass Gábor

Késik néhány hónapot a Táncsics 
utca felújítása – tájékoztatta a lakos-
ságot Borbély Lénárd polgármester, 
akinek ezzel kapcsolatos levele kö-
zösségi oldalán jelent meg.

Mint írja, az elmúlt években soha nem 
látott útfejlesztéseket valósítottak meg 
a kerületben. Jelentős önerőből és a 
kormány támogatásával sorra újultak, 
újulnak meg Csepel útjai, járdái. Az 
egyik legfontosabb útszakaszt, a Tán-
csics Mihály utcát a főváros helyett az 
önkormányzat újítja fel. „Ez utóbbival 
kapcsolatban szeretném tájékoztatni 
Önöket, hogy a Táncsics utca felújítása a 

tervezett nyári kezdés helyett – az önkor-
mányzat önhibáján kívül – előrelátható-
lag a későbbiekben tud csak elindulni” 
– írja a polgármester, hozzátéve, hogy 
a kormányzati támogatással megindu-
ló beruházás eredetileg június közepén 
kezdődött volna. A felújításhoz többek 
között a közműszolgáltatók engedélyei-
re is szükség van. Sajnos nemrég derült 
ki, hogy a víz- és a gázmű feltételekkel 
járult hozzá az útfelújításhoz arra hi-
vatkozva, hogy terveik szerint két éven 
belül közműcseréket végeznének az ut-
cában, így legyen akkor az útfelújítás is.  
„Jelenleg zajlanak az önkormányzat és  
a szolgáltatók között a tárgyalások. Cé- 
lunk, hogy néhány hónapos késéssel 

ugyan, de elindulhassanak a munkák. Az  
esélyeink elég jók. Köszönöm a konst-
ruktív együttműködést, úgy tűnik, van 
megoldás” – írja Borbély Lénárd, 
megemlítve, hogy polgármesterként 
többször nyilvánvalóvá tette, nem vár-
hatunk évekig, a csepeliek sem várhat-
nak tovább erre a fontos beruházásra, 
hiszen egy olyan útszakaszról van szó, 
amely hosszú ideje megérett a felújítás-
ra, és amely óriási forgalmat bonyolít le.

„Kérem a csepeliek, a közlekedők szí-
ves türelmét! Mindent meg fogunk tenni 
a munkálatok mielőbbi elindulásáért és 
annak gyors befejezéséért!” – zárta so-
rait a polgármester.

Jogszerűtlen építkezések

Csúszik a Táncsics Mihály utca felújítása

Az önkormányzathoz egyre több 
olyan bejelentés érkezik, hogy 
négy- vagy többlakásos házak 

épülnek családi házas övezetekben

Bár a főváros feladata lenne, az önkormányzat újítja fel a forgalmas utcát

fotó:  pixabay

fotó:  pixabay

fotó: Tóth Beáta
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Nyárköszöntő koncertet rendeztek a 
Királyerdei Művelődési Házban június 
14-én. Az első felvonásban Erdő Zol-
tán tárogatóművész és Lisztes Jenő 
cimbalomművész koncertjét hallgatta 
meg a közönség. A produkció a Rákó-
cziak nyomában elnevezésű országos 
koncertsorozat harmadik állomásaként 
érkezett Csepelre, ahol az idén 125 
éves tárogatót népszerűsítették. A hun-

garikummá vált kuruckori hangszeren 
elhangzottak II. Rákóczi Ferenc nevé-
hez köthető dallamok, valamint Káldy 
Gyula és Lavotta János zeneszerzők 
eredeti művei cimbalom kíséretében. 
Ezután a Csepeli Szimfonikus Zenekar 
adott elő klasszikus zenei darabokat 

Péntek János Artisjus-díjas karmes-
ter vezényletével. Szólistaként fellépett 
Nagy Csaba zongoraművész. 

Az eseményt a csepeli önkormányzat 
támogatta. Az érdeklődőket Borbély 
Lénárd polgármester köszöntötte.

Nyárköszöntő zenei est  
A májusi képviselő-testületi ülésen 
döntés született a szemészeti ellátás 
újjászervezéséről. A gyermeksze-
mészeti rendelés hamarosan újra 
elérhető lesz a kerületben. Többek 
között erről és az ügyeleti rendszert 
érintő panaszokról is kérdeztük dr. 
Dobák Andrást, a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálat főigazgatóját.

A közösségi oldalakon sokan panasz-
kodnak az ügyeleti ellátással kapcso-
latban. Az ügyeleti rendszer az alap-
ellátás része, korábban a háziorvosok 
látták el az ügyeletet, de hosszú évek 
óta már egy magáncég, az Inter-Am-
bulance Zrt. működteti azt. Az ügye-
letnek nincs köze a TIESZ szakorvosi 
ellátásához. Az ügyelettel kapcsolatos 
panasz esetén a betegjogi képviselő-
höz, illetve az Inter-Ambulance veze-
tőségéhez lehet fordulni – mondta el 
lapunknak dr. Dobák András, a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálat főigaz-
gatója. Kiemelte, az ellátással kapcso-
latos problémákat elsősorban létszám-
hiány okozza. „A magáncégek nem 
kapnak az egészségpénztártól bértá-
mogatást, de a náluk dolgozó orvosok 
is szeretnének olyan bért kapni, mint az 
állami szférában dolgozók. Mivel ezt a 
cégek nehezen tudják kigazdálkodni, 
ez oda vezetett, hogy kevesebben he-

lyezkednek el náluk. Előfordul, hogy 
két-három kerületre csupán egy orvos 
jut” – mondta a főigazgató, hozzátéve: 
ugyanez a helyzet áll fenn a szemésze-
ti rendelésnél is. Az ellátásról eddig a 
Csillagtelepi Szemészeti Szolgáltató 
Kft. gondoskodott, mely feladatainak 
nagyobb részét, heti 120 óra felnőtt 
szemészeti szakorvosi óraszámot és 
a hozzá tartozó területi ellátási köte-
lezettséget a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálatnak adja át. A Vénusz utcai 
rendelőben heti 50 gyermek, és heti 
30 óra felnőtt közfinanszírozott óra-
számot viszont megtartanak.

A gyermekszemészeti rendelés má-
jus 10-e óta ‒  a kerületben dolgozó 
egyetlen gyermekszemész felmondá-
sa miatt ‒ ideiglenesen a Semmelweis 
Egyetem Mária utcai központjában 
vehető igénybe. A gyermekszemészeti 
ellátást ‒ ahogy korábban is ‒ a Csil-
lagtelepi Kft. biztosítja majd a Vénusz 
utcában. „Folyamatosan dolgozunk 
azon, hogy a kerület ne maradjon tar-
tósan gyermekszemész nélkül” ‒ hang-
súlyozta Dobák András. Ugyanakkor 
hozzátette: zajlik az egynapos sebészet 
kialakítása, a munkálatok határideje 
szeptember 30-a. Várhatóan év végére 
fokozatosan elindul az egynapos sebé-
szet működése. • PE

Orvosi ügyelet, szemészet

Csepel önkormányzata 
várja azok jelentkezését, 
akik 2022-ben  ünneplik 

házasságkötésük 50., 
illetve 60. évfordulóját, 

s szeretnék azt – a polgári 
házasságkötés szertartása 

szerint – Borbély Lénárddal, 
Csepel polgármesterével 

megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok 
megküldésével lehet:

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

• Telefonszám

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

egyoldalas történetét.

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

Jelentkezési határidő: 
2022. július 26.

A program tervezett időpontja: 
2022. szeptember 16., péntek

Kérjük, a borítékra írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Arany-
lakodalom
Csepelen

FOLYTATJUK INGYENES NYÁRI HAJÓKIRÁNDULÁ SA IN
KAT A CSEPELI IDŐSEK SZÁMÁRA.

FELEJTHETETLEN ÉLMÉNYEKKEL, ZENÉVEL ÉS KÖZÖS 
TÁNCCAL, CSODÁLATOS DUNAI PANORÁMÁVAL ÉS 
TELJES KÖRŰ VENDÉGLÁTÁSSAL VÁRJUK ÖNÖKET.

TARTSANAK VELÜNK ÖNÖK IS A KÖZÖS UTAZÁSRA!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Kedves Csepeli Nyugdíjasok!

A HAJÓKIRÁNDULÁS DÁTUMA:

2022. JÚLIUS 14.
CSÜTÖRTÖK

JELENTKEZÉS:
2022. JÚNIUS 30. –  JÚLIUS 8. KÖZÖTT

(MUNKANAPOKON 10–18 ÓRÁIG)

INGYENES 

ESTI HAJÓKIRÁNDULÁS 

NYUGDÍJASOKNAK

SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!

SZEMÉLYESEN a Csepeli Nyugdíjas Közösségi Házban (Csepel, Kossuth Lajos utca 115.). JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES 
OKMÁNYOK: személyi- és nyugdíjas-igazolvány, lakcímkártya. (A jelentkezés során előnyben részesülnek azok, akik korábban még nem vettek 
részt ilyen rendezvényen.)

JELENTKEZÉS: 

fotó: H
ajdú Á

gnes

fo
tó

:  
pi

xa
ba

y
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A kerületben idén is két helyszínen 
várták a Múzeumok Éjszakája iránt 
érdeklődőket. A Királyerdei Művelő-
dési Ház és az Összetartozás Háza 
– Trianon Emlékkiállítás minden kor-
osztály számára változatos progra-
mokat kínált. 

Összetartozás Háza
Idén már második alkalommal kap-
csolódott be az Összetartozás Háza – 
Trianon Emlékkiállítás a Múzeumok 
Éjszakája nevű országos kulturális 
rendezvénysorozatba. A tárlatvezetés 
mellett változatos színpadi programok-
kal várták a felnőtteket és a gyereke-
ket egyaránt. A Kokányok Táncegyüt-
tes néptáncbemutatója után a Magyar 
Szablyavívó Iskola oktatói tartottak 
zenés bemutatót, melynek végén az 
érdeklődők kipróbálhatták a szablya-
vívás technikáját is. Bár a programot 
a zivatar félbeszakította, az épületen 
belül zavartalanul folytatódott a szab-
lyavívás fortélyainak elsajátítása. Sza-
bó Csaba László, a Budapesti Magyar 
Szablyavívó Iskola vezető vívómestere 
nagy átéléssel mesélt a szablyavívás 
történetéről és nyújtott betekintést a 
támadó és védő mozdulatokról. „Ke-
vesen tudják, hogy a magyar kardvívást 
Borsody Lászlónak köszönhetjük, aki 
egyszerűsítette a magyar katonai szab-
lyavívást, és létrehozott egy új, gyors 
lábmunkára épülő technikát, amely ma 
a világon a legtöbb olimpiai és világbaj-
noki érmes helyezést hozta vívóinknak. 
A tizenegy éve alakult Magyar Szab-
lyavívó Iskola célja, hogy a fiatalokkal 
megismertessük a katonai szablyaví-
vást, amelynek egykor az országunkat 
köszönhettük” – mondta a Hírmon-
dónak Szabó Csaba László. Ezután 
Stanczik Edina írónő tartott könyvbe-
mutatót. A trianoni centenárium emlé-
kére írta harmadik kötetét, a Feszege-
tem a határainkat – Trianon százéves 
hullámai. „Sok Trianonnal kapcsolatos 
mű született, amely őseink visszaemlé-
kezéseiről szól. Én inkább azt szerettem 
volna megmutatni, milyen hatásai van-
nak Trianonnak a mi életünkre. Sokan 

nem gondolnák, mennyire átszövik a 
határon innen és túl élők mindennap-
jait a száz évvel ezelőtti történések” 
– mondta kérdésünkre a mű szerzője.  
Ezt követően a Csepeli Öregtáncos 
Együttes tartott néptáncbemutatót, 
majd a humoré volt a főszerep. A Du-
maszínházból ismert Felméri Péter er-

délyi magyar humorista szórakoztatta 
a közönséget, végül a Dirty Slippers 
zenekar élő koncertje az estét. A szín-
padi műsorok mellett Trianon-totóval, 
Trianon-felfedező játékkal és kézmű-
ves-foglalkozásokkal – mint például a 
délvidéki csigatészta-készítés – is ké-
szültek a szervezők. 

Múzeumok Éjszakája Csepelen

Királyerdő
A Királyerdei Művelődési Ház már 
nyolcadik alkalommal rendezte meg 
a Múzeumok Éjszakáját. A színpadi 
programok elsősorban a szórakozás je-
gyében kínáltak színvonalas élménye-
ket. Fellépett a Derű Táncformáció és a 
Dance Expressz, majd egy mesejátékot 
láthattunk a SZÖSZ Színház előadásá-
ban. Az Island Rock Csepel bemutatója 

után musicalekből és film-slágerekből 
összeállított zenés műsor következett, 
majd a MikiNiki és a Csinibabák lépett 
fel átdolgozott retró és rock and roll 
slágereivel. 

A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény-
ben a Gloria Victis – 1956 emlékezete 
a világban című vándorkiállítást lehe-
tett megtekinteni. A Magyar Emléke-
kért a Világban Egyesület kiállítása 
bemutatta, hogyan emlékeznek világ-
szerte az 1956-os forradalom és sza-
badságharcra, milyen köztéri szobrok, 
emléktáblák, utcanevek találhatóak 
Európában, Dél-Amerikában, Auszt-
ráliában. 

A gyerekeknek felejthetetlen élményt 
nyújtott az állatsimogató, a pónilovag-
lás vagy a minigolfpályák és természe-
tesen idén sem maradhatott el a közös 
szalonnasütés és a tűzzsonglőrshow, 
amelyek a csepeli Múzeumok Éjszaká-
ja legnépszerűbb programjainak számí-

tanak. A művelődni vágyók az 1956-os 
Csepeli Büszkeségpont tárlatát is felke-
reshették. • Lass Gábor

Látogatók mondták 
Molnár Erzsébet: 
„A progra-
mok közül a 
szalonnasütés 
tetszik a leg-
jobban, kisfi-
amnak pedig 
a lovaglás és a 
minigolf. A minigolf- 
pályák rendkívül ötletesek és na-
gyon lefoglalják a gyerekeket, igazi 
sikerélmény számukra, ha sikerül 
begurítaniuk a labdát.”

Fosztó Leventéné: „Tavaly is  
kilátogattunk a Királyerdei  
Művelődési Ház programjaira, 
és akkor a legkisebb gyermekem 
még babakocsiban ült. Számomra 
az a legnagyobb öröm, hogy most 
már ő is tudja élvezni a játékokat. 
A legjobban az 
tetszik, hogy 
a szabadban 
lehetünk és 
rengeteg játék 
közül lehet 
választani.” 

Gut Zsolt: „Mivel a kislányom 
is jár az Island Rock edzéseire, 
kíváncsiak voltunk a fellépésükre. 
A lányom még soha nem volt a 
Múzeumok Éjszakáján, 
úgy gondoltam, 
ez remek al-
kalom, hogy 
megmutas-
sam neki, mi-
lyen egy ilyen 
rendezvény.”

A Csepeli Helytörténeti Gyűjteményben még látható a Gloria 
Victis – 1956 emlékezete a világban című vándorkiállítás

fotó: H
ajdú Á

gnes
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Fedezzük fel újra!
A Móra Ferenc Általános Iskola Fedez- 
zük fel újra! elnevezésű projektjének 
zárórendezvényén tanulók tartottak 
élménybeszámolót. Az intézmény a 
Nemzeti Tehetségkutató Program kere-
tében több mint kétmillió forint vissza 
nem térítendő támogatást kapott a Mi-
niszterelnökségtől. 

A rendezvényen Mikus Judit intéz-
ményvezető köszöntötte az érdeklő-
dőket, majd Lőrincz Enikő projektko-
ordinátor, a program szakmai felelőse 

ismertette a 2017 óta iskolájuk által 
megnyert projekteket. A mostani, hat-
vanórás pályázat kapcsán elmondta: 
a járvány időszaka után húsz felső 
tagozatos gyereknek biztosítottak le-
hetőséget arra, hogy tapasztalati úton 
szerezzenek ismereteket, élmények-
hez jussanak. Ezután a gyerekek és 
felkészítő tanáraik előadásokkal ké-
szülve mutatták be a megvalósított 
műhelymunkát. Az 5., 6. és 7. osztá-
lyos tehetséges tanulók beszámoltak 
többek között a Hadtörténeti Múze-
umban, a Vígszínházban, a Magyar 
Természettudományi Múzeumban és 

a repülőtér-látogatás alkalmával szer-
zett élményekről. • AZS

Jubileumi 
koncert
Nagy sikerű jubileumi műsorral sze-
repeltek a tízéves Csepel Hangja 
énekkar tagjai a Csepeli Szurkolói 
Arénában június 18-án. 

Az énekkar a legsikeresebb hazai és 
külföldi musicalekből adott elő válo-
gatást. Az ingyenes programon közel 
háromórás énekműsorral szereztek 
örömteli perceket a közönségnek a fel-
lépők. Darabrészletek hangzottak el 
többek között a Twist Olivérből, a Pál 
utcai fiúkból, a Rómeó és Júliából, a 
Nyomorultakból, valamint a Légy jó 
mindhaláligból. 

A Széchenyi István Általános Iskola 
és Két Tannyelvű Általános Iskolában 
megalakult saját énekkar idén május-
ban ünnepelte fennállásának tizedik 
évfordulóját a Csepeli Munkásotthon-
ban, ahol Borbély Lénárd polgármes-
ter is gratulált a mára remek közösség-
gé formálódott csapatnak. A Csepel 
Hangja énekkar jelenleg hetven taggal 
működik. 

Pedagógusok 
jelentkezését várják
A kerületi nyári napközis tábort 
július 4-e és augusztus 19-e kö-
zött rendezik meg három helyszí-
nen (Sport-, Szabadidő- és Ren-
dezvényközpont, Csepeli Napközis 
Tábor. Mészáros Jenő Óvoda, Ál-
talános Iskola és Egységes Mód-
szertani Intézmény Vénusz utcai 
telephelye), melynek lebonyolításá-
hoz idén is várják a pedagógusok 
jelentkezését. 

A táboroztatással 
kapcsolatos részle-
tek: csepelgszi.hu. 

A jelentkezési lapok 
itt is elérhetők: 

A hiánytalanul kitöltött jelentkezé-
si lapokat folyamatosan várják a 
varg.era1963@gmail.com címre. 
Kérdés esetén a 06-20/265-1204-
es telefonszámon érdeklődhetnek.

Fennállásának ötvenedik évfordulóját 
ünnepelte a Lajtha László Általános 
Iskola a Csepeli Munkásotthonban 
június 14-én. A jubileumra a tanulók 
gálaműsorral készültek. A résztvevő-
ket Kálvin Erzsébet intézményvezető 
és Borbély Lénárd polgármester kö-
szöntötte. A vendégek között köszön-
tötték Morovik Attila alpolgármestert, 
Tóth János tankerületi igazgatót, Kiss 
Imréné volt iskolaigazgatót és Bese-
nyeiné Perge Viktória korábbi zene-
pedagógust. 

A jelenlegi iskola elődjét Ligeti Károly-
ról nevezték el, majd 1994-ben vette fel 
Lajtha László zenepedagógus nevét. Az 
intézményben 1972 óta folyik ének és 
zene tagozatos képzés. „Büszke vagyok 
az intézmény pedagógusaira, akik hosz-
szú ideje biztosítják az ének-zenei okta-
tás magas színvonalát, és támogatják a 
tehetséges, valamint a hátrányos helyze-
tű tanulók esélyegyenlőségét” – hangsú-
lyozta a polgármester köszöntőjében.

Lajtha-érem a kitűnőknek
A városvezetés számára fontosak az 
oktatási intézmények, ezért a Csepeli 
Gyermeksziget Program keretében el-
kezdődtek az iskolafelújítási projektek. 
Eddig két iskola megújult, a harma-
dik pedig folyamatban van. A tervek 
szerint az összes intézmény felújítását 
folytatják – emelte ki a polgármester. 

Beszéde után az önkormányzat díszok-
levelét adta át az intézményvezetőnek. 
Kálvin Erzsébet az elmúlt évtizedek-
re emlékezett. Elmondta: a mostani 
ünnep kapcsán megalapították a Lajt-
ha-érmet, amelyet minden évben a 
tanulmányai során végig kitűnő ered-
ményt elért nyolcadik osztályos tanuló 
kap meg. 1993-ban megalapították az 
Adj Lehetőséget Alapítványt, melynek 

célja a tehetséges tanulók támogatása, 
valamint a hátrányos helyzetű tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítása. 

Elismert az énektanítás
A művészeti nevelés kiemelkedően 
fontos területe az iskolának. „Már a 
kezdetektől fogva ének-zene tagoza-
tos osztályt működtettünk, melyet pár 
éve felváltott az emelt óraszámú ének- 
oktatás. A magas szakmai körökben 
is elismert énektanítást a kórus ma-
gyarországi és nemzetközi szereplései 
színesítették. Többek között felléptünk 
Olaszországban, a Vigadóban, a Zene-
akadémián, a Mátyás-templomban, a 
vakok intézetében. Már hagyománnyá 
vált, hogy minden karácsonykor kerü-
letünk templomaiban színvonalas ka-
rácsonyi koncertet adunk.  2013-ban a 
Fasang Árpád Zeneiskola segítségével 
elindítottuk a Tehetségvár című prog-
ramot, melynek keretében tehetséges, 
hátrányos helyzetű tanulók ingyenes 
hangszeres oktatáson vehetnek részt” – 
idézte fel az intézményvezető. • AZS

Öt évtized: születésnapi gála

Borbély Lénárd polgármester és Kálvin Erzsébet intézményvezető

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth Beáta

fotó: Hajdú Ágnes
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Hatodik alkalommal rendezték meg a 
Székely-Magyar Utánpótlás Labdarú-
gó Tornát, amelyen a Csepel Utánpót-
lás Sportegyesület csapatai a hetedik, 
illetve a nyolcadik helyen végeztek.

Június 20-a és 24-e között, 24 magyar-
országi és erdélyi korosztályos csapat 
részvételével rendezték meg Csíksze-
redán a 6. Székely–Magyar Utánpótlás 
Labdarúgó Tornát, amelyen nyolc szé-
kelyföldi (FK Csíkszereda, Szovátai 
Sportklub Egyesület, Marosvásárhely, 
Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK, Székely- 
udvarhelyi FC, Gyergyószentmiklósi 
Jövő FC, Kovászna Utánpótlás Köz-
pont, Transylvania Utánpótlás Köz-
pont, és négy anyaországi (Csepel 
Utánpótlás Sportegyesület, Nagyka-
nizsai FC, Videoton, Pestszentimre) 

egyesület U–11-es és U–13-as csapa-
tai vettek részt. Borbély Lénárd, Cse-
pel polgármestere, a torna ötletgazdája 
megnyitóbeszédében úgy fogalmazott, 
a torna az összetartozásról szól, mert 
egy nemzethez tartozunk. 

Korosztályonként két hatos csoportot 
alakítottak ki, a körmérkőzések végén 
a csoportok első két-két helyezettje ját-
szotta az elődöntőket, a többi a helyosz-
tókat. A csapatok 6+1-es felállításban 
léptek pályára, a játékidő 2x15, illetve 
2x20 perc volt. Az U–11-es csapatunk 
a hetedik helyen végzett, miután 9–2-
re megverte a Kovásznai UK-t. Az 
U–13-asok is a hetedik helyért játszhat-
tak, végül a nyolcadik helyet sikerült 
megszerezni. Mindkét korosztályban 
a házigazda FK Csíkszereda együttese 

végzett az első helyen. „A tudásszint és 
a játék képe alapján lett volna lehetősé-
günk jobb helyezésekre, de a gyerekek 
egyáltalán nem élték meg kudarcként, 
hogy nem sikerült előrébb végeznünk. A 
tornán való részvétel nem az elért ered-
mények miatt fontos. Az elsődleges cél 
az, hogy a gyerekek megismerkedjenek a 
határon túli magyarokkal” – mondta Ré-
vész Dániel, a CSUSE elnöke. Ennek ér-
dekében számos programot szerveztek 
a héten: látogatást tettek a tusnádfürdői 
Szent László Gyermekotthonban, lovas-
kocsival kirándultak a Hargitára, megte-
kintették a Sepsi OSK új stadionját is és 
még wellnessfürdőben is voltak. 

A tornát a csepeli önkormányzat és 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzu-
látusa közösen szervezte, házigazda a 
Székelyföld Labdarúgó Akadémia és 
az FK Csíkszereda volt, az esemény fő-
védnöke pedig Kövér László, a Magyar 
Országgyűlés elnöke. A székely–ma-
gyar labdarúgótornák megszervezé-
sében tett munkájáért Borbély Lénárd 
emlékplakettet vehetett át. 

CIVIL ÉLET SPORT

Dobogós csapatok
U–11: 1. FK Csíkszereda; 
2. Szováta Sportklub Egyesület; 
3. Marosvásárhelyi SE 
U–13: 1. FK Csíkszereda; 
2. Székelyudvarhely FC; 
3. Sepsi OSK

A mérkőzések mellett a gyerekek több programon is részt vettek

EGYHÁZI ÉLET

Béke – A rend 
nyugalma
Amikor e sorok a Csepeli Hírmondó-
ban megjelennek, Péter és Pál napja 
lesz, akikről Arany János így írt A füle-
mile című versében: „Péter és Pál (tud-
juk) nyárban összeférnek a naptárban.” 
Élettörténetükből tudjuk, hogy milyen 
különböző adottságokkal, jellemmel 
rendelkeztek. Pál még kétszínűséggel is 
megvádolta Pétert, akit Jézus az egyház 
sziklájának nevezett. Mindkettőjük nagy 
erénye volt, hogy a kapott kritikát, véle-
ménykülönbséget el tudták fogadni, mert 
egy cél vezette őket. Ez legyőzött bennük 
minden emberi versengést.

Ma miért az a sok szörnyű háború a vi-
lágban, akár itt szomszédunkban is? Mert 
a felelős vezetők versengenek hatalmuk-
ban, ki az erősebb, ki és hogyan tud a 
másik fölé kerekedni, még akár annak 
árán is, hogy népek és nemzetek kerül-
nek egymással szembe, vagy éppen saját 
nemzetüket döntik romokba, küldik őket 
a pusztulásba. Sokakban talán felvetődik, 
hol van most az Isten? Hol van ereje és 
hatalma? Ha Ő a szeretet Istene, mindezt 
miért engedi meg?! Mert az embernek 
szabad akaratot adott. Lehet az ember 
olyan lelkületű, mint Mária volt, de lehet 
Éva követője, aki úgy gondolta, hogy ő 
eldönti, számára mi a jó.

És melyiküknek mi lett a sorsa? Éva el-
bukott, Mária pedig példakép maradt. 
Ami a mostani konfliktushelyzeteknek 
oka, hogy akiknek a megbékélést kellene 
keresniük és felvállalniuk, egymást meg-
hallgatva, sérelmeiket félretéve; a meg-
egyezésre kellene törekedniük, nemzete-
ik jövőjét kellene keresniük, éppen ezekre 
nem hajlandóak. A másikra mutogatva, a 
másiktól várnak „visszavonulást”, amit 
kölcsönösen kellene megtenniük. Amíg e 
lépésre nem lesznek képesek, csak remé-
nyünk marad a béke. Pedig így megfér-
nének egymás mellett a Föld palettáján.
Kertész Péter plébános

A Szent Iván-nap közeledtével tűz-
gyújtásra, tűzugrásra és a nyári 
napforduló köszöntésére gyűltek 
össze az érdeklődők június 21-én 
a Karácsony Sándor utcánál. A 
csepeli néptáncosok közössége 
nevében Körömi Gábor tagintéz-
mény-vezető, az esemény szer-
vezője és Morovik Attila alpolgár-
mester köszöntötte a résztvevő-
ket. A zenét a Botosánka együttes 
biztosította. 

Az idei csepeli tűzugráson a fellépő 
Kis-Csepel és a Csepp Csepel Tánc-
együttesek tagjai, valamint az Ifjú 
Kokányok néptáncosai menettánccal 
vonultak a Sétáló utcához, ahol tűz-
gyújtás, tánc és tűzugrás kezdődött. 

A hagyományápolás jegyében júni-
us 24-én, határon innen és túl meg-
annyi településen égtek a szentiváni 
tüzek. Magyarországon, Erdélyben, 
a Vajdaságban, Kárpátalján és a Fel-
vidéken ugyanúgy szólalt meg az 

ének és indult el a tánc. „Az együ-
vé tartozás érzése le tudja győzni a 
távolságot, át tudja lépni a határo-
kat, és távoli vidékeket képes ösz-
szekötni” – mondta Morovik Attila. 
A köszöntés után a néptáncosok 
meghintették vízzel a máglyát, zöld 
ágakkal a kezükben körbetáncol-
ták, majd a fáklyákkal meggyújtot-
ták a tüzet. Ezt követően a körtánc-
ba, s a páros tűzugrásba a nézők is 
bekapcsolódhattak. 

A Szent Iván-napi tűzugrás gyö-
kerei a korai kereszténység idejéig 
nyúlnak vissza. A középkori Euró-
pában a nyári napforduló éjszaká-
ján mindenhol felgyulladtak a sö-
tétséget elűző tüzek és megszólalt a 
szentiváni ének. A hagyomány sze-
rint a Szent Iván-napi szertartásos 
tűzugrásnak egészség- és szerelem-
varázsló célja volt. A tűzgyújtáshoz 
különböző hiedelmek fűződtek: 
megvéd a köd, a jégeső ellen, és elő-
segíti a jó termést. • AZS

Tűzugrás, nyári napforduló

Székely-Magyar Utánpótlás Labdarúgó Torna
fotó: Tóth Beáta
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Éppen harminc éve rendőr 
a Csepelen élő Magyar La-
jos rendőr főtörzszászlós, 
akinek gyerekkori vágya 
teljesült azzal, hogy ren-
dőr lett. A csepeli rendőr-
kapitányságon 2009 óta 
dolgozik, jelenleg szolgá-
latirányító parancsnokként 
teljesít szolgálatot. 

Az utóbbi években nyaranta 
egy hónapot a horvátországi 
tengerparton segíti a horvát 
rendőrök munkáját. Tolmá-
csol, intézi a bajba jutott ma-
gyar turisták ügyeit. Több 

nyelven beszél: szlovákul, 
angolul, oroszul, lengyelül 
és egész tűrhetően németül. 
Levelező szakon most fejezi 
be a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem Bölcsészettu-
dományi Kar szlavisztika 
szakának orosz szakirányú 
képzését. 

„Emlékszem, gyerekkorom-
ban gyakran játszottam kato-
násdit, és az volt az álmom, 
hogy rendőr legyek, mivel 
fontosnak tartottam a törvé-
nyek betartatását. 1992-ben 
szereltem fel, és hat évig lo-

vas járőrként szolgáltam, 
mert eredeti szakmám szerint 
lótenyésztő a végzettségem. 
A csepeli kapitányságon kez-
detben járőr voltam, most 
szolgálatirányító parancsnok 
vagyok. A járőrözés a legiz-
galmasabb és legsokoldalúbb 
rendőri munka – mondja 
Magyar Lajos. – Békéscsa-
bán szlovák nyelvű általános 
iskolába jártam, ott tanultam 
meg szlovákul. Munkám so-
rán gyakran veszem hasznát 
a nyelvtudásomnak, legyen 
az szlovák vagy más nyelv. 
Angolul is tanultam, ame-
lyet hasznosítottam, amikor 
Új-Zélandon éltem egy rövid 
ideig, ahol sikerült jól elsa-
játítanom a nyelvet. 2003-
ban leszereltem, s egy éven 
át Amerikában dolgoztam, 
mely szintén elősegítette a 
nyelvtudásom fejlesztését. 
Kertészkedtem, házakat fes-
tettem, takarítást vállaltam 
Észak-Karolinában és Flori-
dában. Összességében azon-
ban csalódtam, anyagilag 
sem érte meg kint maradni, 
ezért hazatérve újra a ren-
dőrségnél kezdtem el dol-
gozni. Az orosz nyelvvel úgy 
kerültem kapcsolatba, hogy 
2016-ban a Nemzetközi Ren-
dőr Szervezet (IPA) magyar 
szekció 25. évfordulójának 
ünnepére több külföldi, köz-
tük orosz vendégeket fogad-
tunk, de nagyon kellemetlen 
volt számomra, hogy nem 
értettem az orosz beszédet, 
nem tudtam válaszolni a kér-
désekre, ezért magamtól ne-
kiláttam tanulni. Többször 
is voltam Oroszországban, 
beleszerettem az országba, 
annak történelmébe, kultúrá-
jába, szépségébe” – meséli.  

2019-ben beiratkozott a Páz-
mány Péter Katolikus Egye-
temen először induló orosz 
szakirányú képzésére. Az 
egyetemi tanulmányai alatt 
megszerette az orosz irodal-
mat, különösen Lermontov 
és Bunyin művei nyűgöz-
ték le. A szlavisztika szakon 
lengyelül is tanult. „A német 
nyelv csak úgy jött, érdekelt, 
hogy meg tudjak rajta szólal-
ni. 2013-ban egy uniós pá-
lyázat során huszonöt hetes 
német nyelvi képzésen vettem 
részt. Az orosz és lengyel 
nyelveknek köszönhetően a 
többi szláv nyelvvel is elbol-
dogulok” – mondja. Magyar 
Lajos először 2012-ben tel-
jesített szolgálatot a horvát 
tengerparton, s azóta egy év 
kivételével minden eszten-
dőben egy hónapot tölt hor-
vát rendőrökkel együtt Pu-
lában vagy Zadarban, ahol a 
legnagyobb szükség volt rá. 
Az Országos Rendőr-főkapi-
tányságon előzőleg motivá-
ciós beszélgetésen vett részt, 
ahol megbizonyosodtak a 
nyelvi és rendőri tudásáról. 

„Idén Zadarba megyek július 
31-étől augusztus 31-éig. A 
legfontosabb az angoltudás, 
de tolmácsolok a többi nyel-
ven is, ha éppen arra van 
szükség. Magyar rendőrként 
önállóan nem intézkedhetek 
Horvátországban, hanem se-
gítek a horvát kollégáknak a 
tolmácsolásban, vagy a ma-
gyar turistáknak az ügyeik 
intézésében. Nemegyszer 
megesik, hogy elhagyják a 
dokumentumaikat, esetleg 
feltörik az apartmanjukat, 
kocsijukat, vagy más baj éri 
őket. Sokszor hálásak, hogy 
egy magyar rendőr külföl-
dön is a szolgálatukra áll. 
Ezért már több alkalommal 
kaptam köszönőlevelet.” 
• Csarnai Attila

Egy csepeli zsaru, aki a horvát 
tengerparton tolmácsol

Nagyszerű hangulatban rendezték 
meg harmadik alkalommal az immár 
hagyományos esti csepeli kerékpá-
rozást június elején. Ezen bárki részt 
vehetett a saját kétkerekűjével, s idén 
még többen, legalább háromszázöt-
venen indultak el a körülbelül másfél 
órás bicikliútra a Rákóczi Kertből. 
Rengeteg gyerekes szülő és idősek is 
nyeregbe pattantak. Az eseményt a 
Nemzetközi Rendőrszövetség (IPA) 
Magyar Szekció BRFK Egyesülete, a 
csepeli önkormányzat, a csepeli ren-
dőrkapitányság, Szabó János kerék-
párszervize szervezte. A mostani esti 
kerékpározást a tavaly decemberben 
elhunyt Weszelovszky Károly emlé-
kének szentelték, aki az IPA Magyar 
Szekció BRFK Egyesülete motoros 
szakosztályának vezetője volt, és 
nagyban támogatta a csepeli kerék-
pározás népszerűsítését.  

Világhírű sportolók
A programot négy világhírű sportoló 
nyitotta meg: Szász Emese olimpi-
ai bajnok párbajtőröző, Melis Antal 
és Melis Zoltán olimpiai ezüstérmes 
csepeli evezősök és Buzek László, a 
Csepel SC többszörös magyar bajnok 
röplabdázója. Szász Emese elmond-
ta, hogy gyerekkora óta sportol, mert 
nem tud meglenni mozgás nélkül. 
Természetesen kerékpározni is szeret. 
Jelenleg a Vasas vívószakosztályának 
társelnöke. Szabadidejében most is 

rendszeresen sportol, de a verseny-
zést abbahagyta. Három évvel ezelőtt 

születtek ikergyermekei. Örömmel 
fogadta el a meghívást a csepeli ke-
rékpározásra, igaz, csak drukkerként. 
Buzek László azonban nekivágott a 
távnak, és szépen végigkerekezte a 
majdnem tizenkét kilométert. Hobbi-
ként is gyakran biciklizik, általában 
Csepel-sziget településeire hajt el. 
Az Őrmezőn található Kossuth Lajos 
Gyermekotthon és Speciális Iskola 
három növendéke is a résztvevők kö-
zött volt Szilvási János nevelő kísé-
retében. Élvezték a programokat, és 
azt, hogy kimozdultak az otthonból. 

Barátságos társaság, jó szervezés
A bicajosok rendőrök felvezetésével 
vágtak neki a következő útvonal-

nak: Széchenyi István utca, Béke tér, 
Völgy utca, Szentmiklósi út, Hollan-
di út, Rákóczi Kert. Az elsők között 
érkezett meg egy csepeli édesanya, 
aki két kislányával tekerte végig a 
távot. „Tavaly lemaradtunk a túráról, 
pedig nagyon szerettünk volna részt 
venni rajta, de idén nem mulasztottuk 
el a lehetőséget. Nagyon jó kis moz-
gás volt, barátságos a társaság és jó a 
szervezés” – mondta. 

Szabó János korábbi többszörös or-
szágúti kerékpárbajnok főszervező-
ként vezette végig a konvojt fél Cse-
pelen. Arról beszélt, jó látni, hogy 
ennyi csepeli vett részt az esti túrán. 
Az a céljuk, hogy tovább növeljék a 
kerékpározók számát, s mindenki fi-
gyelmét felhívják a biztonságos köz-
lekedésre. • Cs. A.

Esti kerékpározás

Melis Zoltán, Buzek László, Szabó János, Szász Emese és Melis Antal

Magyar Lajos

fotó: Tóth Beáta

fotó: Tóth B
eáta
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Véget értek az utánpótláskorú kosárlab-
dázók országos és regionális szintű baj-
nokságai, amelyeken a csepeliek is részt 
vettek változó sikerrel. Az edzéseket és 
a hazai mérkőzéseket a Kazinczy Ferenc 
Általános Iskola tornatermében tartot-
ták. Levezetésként tréningeket tartottak 
június végéig, majd több hetes nyári pi-
henő után augusztusban kezdik el a fel-
készülést a következő idényre. A csepeli 
csapatok, amelyek eddig különféle ne-
veken szerepeltek a bajnokságokban, a 
jövőben egységesen Csepel Kosárlabda 
Szakosztály néven indulnak a küzdel-

mekben ‒ mondta érdeklődésünkre Sza-
bó Róbert szakosztályvezető. 

A felnőtt férfiak a regionális kiemelt 
csoportban az ötödik helyen végeztek, 
csakúgy, mint a nők, akik a Budapest 
bajnokságban szerepeltek. Eredményük 
elfogadható annak tükrében, hogy a jár-
vány alaposan hátráltatta a felkészülést. 
Az U18-as fiúk és a lányok az országos 
bajnokság regionális csoportjában har-
madikok lettek. Az U16-os fiúk a buda-
pesti és Pest megyei régió C csoportjá-
ban az első helyen zárták a bajnokságot. 

Az U14-es fiúk a regionális bajnokság 
B csoportjában a második helyet szerez-
ték meg, ami dicséretes teljesítménynek 
számít. Elmondható, hogy az U16-os 
és az U14-es korosztály jó erőkből áll. 
Az U12-es korosztályban vegyesen ját-
szanak fiúk és lányok. A budapesti ré-
gióban a mintegy ötven csapatból álló 
mezőnyben végül a huszonharmadik he-
lyen fejezték be a küzdelmeket. Néhány 
játékos különösen kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott a szezonban. Megemlít-
hető a 13 éves Szabó Anna és a 14 éves 
Kaltenecker Eszter, akik a legtehetsé-
gesebbek közé tartoznak, és az U18-as 
korúak, valamint a felnőttek között is 
szerepelnek. Szintén a legjobbak között 
tartják számon Vörös Alexet, aki játszik 
az U16, U18 korúaknál és a felnőtt csa-
patban is. Ígéretes kosaras Bányai Fe-
renc is, akit az U14 és U16 korúk között 
lép pályára.   

Szabó Róbert elmondta, hogy az őszi 
idénykezdésre felújítják a Kazinczy is-
kola tornatermének burkolatát. Egyesü-
letükbe egyre többen jelentkeznek, de 
várják a további érdeklődőket is a ko-
sárlabda szakosztályukba. Jelentkezni 
a szakosztály Facebook-oldalán vagy 
a csepelkosarlabda@gmail.com cí-
men lehet. • Cs. A.

Csepel valaha volt legjobb magasugró-
ja a most 77 éves Szórád Péter. Amikor 
a hetvenes évek elején csúcsformában 
versenyzett, erős volt a hazai élmezőny, 
ám így is kétszer szerzett ezüstérmet 
az országos bajnokságon 1973-ban és 
1974-ben. Kijutott az 1974-es római 
Európa-bajnokságra, amely nem úgy 
sikerült számára, ahogy szerette volna. 
A legjobb eredménye 219 centiméter, 
amely abban az időben jó teljesítmény-
nek számított. Szórád Péter azonban 
eredetileg nem magasugró, hanem fut-
ballista akart lenni. Vele beszélgettünk 
szigetszentmiklósi otthonában. 

Béke téri kölyökcsapat
„Csepelen születtem, a Béke téren nőt-
tem fel. Még arra is emlékszem, hogy 
hatéves voltam, amikor 1951-ben maga 
Rákosi Mátyás pártfőtitkár adott át egy 
többlakásos házat a téren, ahol jókora 
tömeg vette körül. A Béke téren volt egy 
nagy szabad terület, ahol gyerekként 
fociztunk. Az ötvenes évek elején minden 
kissrác Puskás Öcsi akart lenni, mert 
annyira felnéztünk rá. Nagy divatja volt 
a grundbajnokságoknak, a Béke téri-
eknek két kölyökcsapata is megalakult. 
Szabad bejárásunk volt a szomszédos 
sportpályára. Tizenkét-tizenhárom éves 
voltam, amikor kiválasztottak és leiga-
zoltak a Csepel kölyökcsapatába, mert 
ügyesen mozogtam a pályán. Tizennégy 

évesen aztán 
abbahagytam a 
focit, mert hirtelen 
megnyúltam, már nem ment úgy a já-
ték. Igaz, később, egyetlen alkalommal 
együtt fociztam az Aranycsapatban is 
játszó Tóth II. Józseffel a Csepel tarta-
lékcsapatában. Közben részt vettem egy 
fedett pályás magasugróversenyen, ahol 
145 centit, rá fél évre szabad pályán 150 
centit ugrottam guruló technikával. Ez 
az ugrótechnika magától jött, senki nem 
tanított rá” ‒ meséli. 

Eredmények 
Az általános iskola befejezése után fel-
vették volna a Jedlik gimnáziumba, de 
édesapja azt szerette volna, ha szakmát 
tanul, ezért beíratták a MÜM ipari ta-
nintézetébe marósnak. „A testnevelő 
tanárom kiszúrta, milyen magasakat 
ugrok, ezért 16 évesen benevezett az or-
szágos iparitanuló-bajnokságra, amelyet 
megnyertem 160 centivel. Átirányítottak 
a Csepel SC atlétikai szakosztályába, s 
akkortól Hubai Gyula szakedző foglal-
kozott velem. Nagyszerű szakember volt. 
Hamarosan 175 centit ugrottam, ezzel 
a serdülők között a harmadik voltam az 
országos ranglistán. Tizenhét évesen vál-
tottam át a hasmánt technikára, amely 
akkor a legelterjedtebb volt. Ifiként elő-
ször második, majd a következő évben 
első lettem az országos bajnokságon 191 

centivel. Felnőttként kétszer lettem ezüs-
térmes, 1973-ban és 1974-ben, az utóbbi 
versenyen 212 centit teljesítettem. Ekkor 
rendezték meg Rómában az Európa-baj-
nokságot, amelyen a magyar magasug-
rók közül hárman vettünk részt. Még a 
viadal előtt egy csepeli emlékversenyen 
219 centit ugrottam, ami a csúcsbeállítá-
som, sőt napokkal a római verseny előtt 
egy edzésen még a 215-öt is átvittem, az 
Eb selejtezőjében azonban 211 centivel 
kiestem. Csalódást jelentett ez számom-

ra, mert jó formában voltam. 1977 
után vonultam vissza a sportolástól, 
mert jöttek a fiatal tehetségek.”

Tenisz és festés
Szórád Péter még korábban elvé-

gezte a Kossuth Lajos Gépipari Tech-
nikumot, 1977-ben pedig edzői diplo-
mát szerzett a Testnevelési Főiskolán, 
majd teniszedzői végzettségre is szert 
tett. Felesége Keleti Irén, aki a Csepel-
ben utánpótlás válogatott kézilabdázó 
volt. Két lánya pedagógus, korábban 
versenyszerűen teniszeztek. „Hetente 
egy-két alkalommal teniszedzést tartok. 
Emellett festészettel foglalkozom: főleg 
tájképeket, portrékat készítek itthon. Ez 
gyakorlatilag mindennapos tevékenység. 
Nagy örömömet lelem benne, és az isme-
rőseim, barátaim elismerését is elnyerik 
a képeim.” • Cs. A.

Véget értek a kosarasok bajnokságai Focistának készült, magasugró lett belőle

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

Kedves nyugdíjas látogatóink!

A nyári időszakban, június 20-ától augusztus 31-éig a nyugdí-
jas közösségi ház kevesebb programmal várja a látogatókat. 
Sakkozni és kártyázni nyitvatartási napokon 14 és 18 óra 
között lehet.  Kímélő tornára jelentkezni heti egy alkalommal 
– szerdánként – van lehetőség. A szombati táncos délutánokat 
változatlanul megtartjuk 15 és 18 óra között. Szeptember 1-jétől 
új és régi programokkal szeretettel várunk mindenkit!

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. Regisztrálni 
a 278-0128-as telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu címen 
lehet. Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között. 

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR
II. Rákóczi F. út 106. I Tel.: 2763-512 I Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1
fszek2101@fszek.hu, fszek.hu/setalo I Nyitvatartás: h-sz: 12-19, k-cs-p: 10-17, sz: 9-14

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár csepeli fiókkönyvtárainak nyári nyitvatartása:  

Sétáló utcai Könyvtár (II. Rákóczi F. 106.) 
Tel.:276-3512  e-mail: fszek2101@fszek.hu

2022. augusztus 8-19-ig: zárva. Nyitás: 2022. augusztus 22-én, 12 órakor. 
2022. június 27-től szeptember 3-ig csökkentett nyitvatartás: hétfő, szerda: 12-18 óráig, 
kedd, csütörtök, péntek: 10-16 óráig, szombaton: zárva.

Királyerdei Könyvtár (Szent István út 230.) 
Tel.: 277-5278; e-mail: fszek2103@fszek.hu

2022. július 4-29-ig: zárva. Nyitás: 2022. augusztus 1-én, 13 órakor.

Vénusz utcai könyvtár (Vénusz u. 2.) 
Tel.: 276-8953; e-mail: fszek2105@fszek.hu 

2022. augusztus 1-26-ig: zárva. Nyitás: 2022. augusztus 29-én, 13 órakor. 

Dokumentumok online hosszabbítása: https://fszek.hu/. 
Nyitvatartási időben telefonon és e-mail útján is lehetséges.

Szórád Péter

A festés igazi örömforrás
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MOZIZZ A SZABADBAN!

2022I07I09ICSEPELI SZURKOLÓI ARÉNA

Szabadtéri filmvetítésre várunk mindenkit 
július 9-én, szombaton a Csepeli Szurkolói Arénában

(Csepel, II. Rákóczi Ferenc út 81.)
Filmvetítés kezdete 21 óra

Kapunyitás 20 óra

Mamma Mia!

A belépés díjtalan! A vetítés kedvezőtlen időjárási körülmények esetén elmarad.

CSEPELI MUNKÁSOTTHON 
1215 Bp., Árpád u. 1. I Tel.: 276-7733
www.csmoa.hu I csmo@csmoa.hu

PROGRAM 

Nyári tánchét Bettinával (napi 120 perc foglalkozás 09.00–11.00  óráig), 
balett, drámajátékok, népi gyermekjátékok, streching, meglepetések. 
Foglalkozásvezető: dr. Halmainé Ágoston Bettina neveléstudomány szakos 
bölcsész, tánc- és óvodapedagógus. 

Helyszín és időpontok: Csepeli Munkásotthon, Árpád utca 1., július 11–15., 
július 18–22. Ár: 25 000 Ft (25% testvérkedvezmény) Jelentkezés: 
+36- 30/408-2180, e-mail: bettina.agoston@gmail.com

KÖNYVTÁR

Nyitvatartás: kedd: 9-től 13 óráig, péntek: 13-tól 16 óráig. 

GALÉRIA 21 

A 10 év – 100 kép – 10 éves a Tamariska Táncműhely címmel nyílt kiálltás, 
amit nyár végéig tekinthetnek meg az érdeklődők. 

INFORMÁCIÓ

További információk a honlapunkon (www.csmoa.hu) és Facebook-
oldalunkon (Csepeli Munkásotthon/Csepel Színház)! További közösségi 
megjelenés: Instagram: csmo21 és Tiktok: csmo21, telefon: 06-1/276-7733

Vásárhelyis diákok 
Franciaországban
Hároméves Erasmus+ programunk lezárásaként Franciaor-
szágban, Brensben töltöttünk egy hetet lengyel, spanyol, török 
és olasz partneriskoláinkkal együtt. Ez idő alatt diákjaink-
nak remek szakmai és kulturális programokban volt részük. 
A közös munka angol nyelven folyt: a csapatok üzleti tervet 
készítettek, valamint prezentációt a migráció kérdéskörében. 
Megismertük Dél-Franciaország csodálatos, középkori örök-
ségben bővelkedő városait, Albit, Gaillacot és Toulouse-t, és 
jártunk a világhírű Aeroscopiában, a Concorde repülők múze-
umában. A mediterrán környezet és hangulat mindenkit ma-
gával ragadott, élveztük a napsütést, az élettel teli városokat és 
persze a francia sajtokat. Az Erasmus+ program sajátossága, 
hogy a vendég gyerekeket a fogadó diákok családjai szállásol-
ják el, így lehetőség adódik a különböző kultúrák és szokások 
mélyebb megismerésére, szorosabb kapcsolatok kialakítására, 
és természetesen az angol nyelv intenzív gyakorlására. 

Bár a járvány nem kevés akadályt gördített elénk, és a kétéves 
programunkat háromévesre nyújtotta, mégis sikerült a pályá-
zat elemeit megvalósítanunk, és feledhetetlen élményt nyújta-
nunk jó néhány tanulónknak. • Deli Katalin

garázsvásár
csepelen

használt, de jó állapotú
játékok, könyvek, dísztárgyak,

ruhák, használati tárgyak 
adásvétele, cseréje.

asztalbérlés elővételben:
1 500 ft, nagyobb helyigény: +500 ft

2022. szeptember 17., október 8.,
november 5., december 10.

szombat, 9-13 óra között

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

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

Szabó Magda Közösségi Tér
1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.
Info: +36 20 334-3341
06 1 355-4032

ÍJÁSZTÁBOR

2022. július 25-29.,
8 és 16 óra között

Díja: 30.010 forint
(napi háromszori étkezéssel)

Csepel Ifjúsági Íjász Egyesület: 
06-20-334-3341

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
Nyári időszakban június 20-tól szeptember 5-ig zárva tart, előre 
egyeztetett időpontban látogatható. A belépés díjtalan!

KIRÁLYERDEI TÁJHÁZ – NÉPRAJZI BEMUTATÓHELY
Nyári időszakban június 20-tól szeptember 5-ig zárva tart, előre 
egyeztetett időpontban látogatható.

1956-OS CSEPELI BÜSZKESÉGPONT, CSEPEL 1944 
(TAMARISKA-DOMB) – állandó kiállítás
A tárlat díjmentesen megtekinthető, ezzel kapcsolatban érdeklődni 
lehet a művelődési ház telefonszámán.

TANFOLYAMOK

Nordic Walking – sportgyaloglásoktatás: 
Július 12-e, 9.30 Vezeti: Menyhértné Teri: 06-30-313-3991

NYÁRON IS MŰKÖDŐ TANFOLYAMAINK

Gerinctorna: hétfő: 19-20, csütörtök: 8.30-9.30

Alakformáló torna: hétfő: 19.00-20.00

Latin Cardio: hétfő: 18.00-19.00

Hastánc: hétfő: 18.00-20.00

Tabata: hétfő: 18.00-19.00

Jóga a mindennapi életben: szerda: 8.00-9.30

NYÁRI NYITVATARTÁS JÚLIUSBAN 
ÉS AUGUSZTUSBAN: HÉTFŐ: 8.00-20.00; 
KEDDTŐL-PÉNTEKIG: 8.00-16.00; 
SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA

KELLEMES NYARAT ÉS ÉLMÉNYEKBEN 
GAZDAG SZÜNIDŐT KÍVÁNUNK! 

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

NYÁRI TANFOLYAMOK 

Zumba: hétfő és csütörtök, 19-20 óra

Haladó hastánc: szerda, 19-20 óra

Kezdő varrótanfolyam: 4 egymás utáni délelőtt: július 25-28., 10-13 óráig. 
Jelentkezési díj: 30.000 forint/fő (az anyagcsomagot is tartalmazza). 
Jelentkezni lehet: noemi@idastyle.hu; tel: 06-30-849-9664; 
Flaskay Noémi, okleveles ruhaipari mérnök.

JÚLIUSI NYITVATARTÁS: 
HÉTFŐ, SZERDA, CSÜTÖRTÖK: 8-20 ÓRA; 
KEDD, PÉNTEK: 8-16 ÓRA

MINDENKINEK KELLEMES 
NYARAT KÍVÁNUNK! 
MŰVELŐDÉSI HÁZUNK 
ÉS A KÖNYVTÁR 
AUGUSZTUSBAN ZÁRVA!

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

CSEPELI NYUGDÍJASOKNAK SZÓLÓ INGYENES PROGRAMJAINK 
SZÜNETELNEK A NYÁRON. SZEPTEMBERTŐL ISMÉT SZERETETTEL 
VÁRJUK ÖNÖKET!
TTANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK
Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.
Hastánc: kedd, 18.00-19.00 kezdőknek; 19.00-20.00 középhaladóknak.
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. Információ és elérhetőség: 
alicebellydance@yahoo.com Facebook: Alice Belly Dance
Zumba: hétfő, 18.00-19.00; szerda: 19.00-20.00

KLUBOK, KÖRÖK
AA Klub: szerda, 18.00–19.00

„Örülj (...), mert az élet gyönyörű, 
és akkora nap süt az égen, 
hogy a fényéből jut valamennyiünknek.” 
Szabó Magda

KELLEMES NYARAT,
JÓ PIHENÉST KÍVÁNUNK 
MINDEN KEDVES 
LÁTOGATÓNKNAK!
Bővebb információ: http://www.csepelivaroskep.hu/szabomagda/
https://www.facebook.com/szabomagdakozossegiter/

Nyáron is működő tanfolyamainkra 
várjuk a látogatókat. 
A fenti részletes programban 
az érdeklődők megtalálják 
a kezdési időpontokat.
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A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. július 8.

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik 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, csepelihirmondo1@gmail.com 

A másodközlés és a beküldött cikkek szerkesztésének jogát fenntartjuk. 

Máger Judit főszerkesztő. A lapot készítették: Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, 
Kis György, Kónya Gábor, Lass Gábor, Potondi Eszter

Nyomtatja: Mediaworks Hungary Zrt., 8200 Veszprém, Házgyári út 12.
Felelős vezető: Szabady Balázs műszaki igazgató 
Terjesztés: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.  Reklamáció: 278-5848

ISSN 2062-3585

Következő számunk július 13-án, szerdán jelenik meg.
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Sorsoltunk! A június 15-ei skandináv rejtvény nyertese: Szűcs Katalin. A gyerekrejtvény nyertese: Magyar Rudi. Nyereményüket átvehetik szerkesztő-
ségünkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: tanév vége

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. … - kenu

2. Orosz uralkodó

3. Pengetős hangszer

4. Csapadék

5. Kiegyenlíti a számlát

6. …perec

7. Világos ellentéte

8. 12 órakor van

9. Nagy, népes település

INGYENES KISZÁLLÍTÁS CSEPELEN
PLUSZ 5% KEDVEZMÉNY
KUPONKÓD: J21CSEP
AZ INGYENES KISZÁLLÍTÁS KIZÁRÓLAG BUDAPEST
XXI. KERÜLETÉRE VONATKOZIK ÉS VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES.
A KUPONT 2022.05.18-TÓL 2022.08.31-IG HASZNÁLHATÓ FEL
HÁROMSZOR. AKCIÓS TERMÉKEKRE NEM ÉRVÉNYES A KUPON.
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K

A luxus csokoládék gyártásában világszerte ismert GHRAOUI, csepeli telephelyére keres 
azonnali kezdéssel                                                                                     egy műszakban 
(hétfőtől péntekig). 

Főbb feladatok: beérkező áruk, termékek átvétele, ellenőrzése, összekészítése,
raktári rend fenntartása, helyiségek tisztántartása, anyagmozgatás – kézileg, 
targoncával, rendelések kiszállítása.

Elvárás: precíz munkavégzés, tisztaság és rendszerető, targoncavezetői és
B kategóriás jogosítvány.

raktáros munkatársat

Amit kínálunk: versenyképes fizetés, családias légkör, bejelentett munkaviszony.
A jelentkezéseket az allas@gcmchocolate.com e-mail címre várjuk!

Megrendelő: Harmek Bt. / Mekker Erika

Csepeli Hírmondó Méret: 1/8 (102 x 65 mm)

Hirdetési minta

Mekker Erika

GYÓGYTORNA
25 éves tapasztalat

házhoz megyek

Tel.: 06-20-805-9707

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

TANODA JELLEGŰ 
NAPKÖZISTÁBOR 

a Csepeli Szabadidősport 
Egyesület szervezésében 
2022. június 20-a 
és augusztus 31-e 
között minden 
hétköznap!
Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: 

Hammer Mónika,
+36 20 249 5536

A program a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 
azonosítószámú, Csillagtelep szociális 
célú rehabilitációja” elnevezésű 
projekt keretében valósul meg.

Tisztelt hirdetőink!

Hirdetéseket kizárólag helyesen kitöltött megrendelő 
esetében áll módunkban elfogadni. 
A hirdetésekkkel kapcsolatos részletes 
információk itt találhatók: 
csepelivaroskep.hu/hirmondo/
hirdetések/ 

Köszönjük.
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A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. felvételt hirdet

villanyszerelő munkakör betöltésére
Feladatok:  általános villanyszerelési feladatok elvégzése

Elvárások: villanyszerelő szakképesítés • büntetlen előélet 
• önálló munkavégzés • megbízhatóság • igényesség • precizitás

Előny: B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk: bérezés megegyezés szerint • próbaidő lejárta után 
cafeteria • hosszú távú, stabil munkahely • bejelentett 8 órás 

munkaviszony • jó munkahelyi légkör

Megbízás időtartama: határozatlan

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős állás

A munkakör betölthetőségének időpontja: felvételi eljárás után, azonnal

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Jelentkezés: Jelentkezését önéletrajza és iskolai végzettségeket 
igazoló dokumentumok, tanúsítványok megküldésével 

az erdos.karolyne@varosgazda.eu e-mail-címre várjuk, 
valamint leadhatja személyesen ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, 
Katona József u. 62-64.) is Bacher Gabriella csoportvezetőnek címezve. 
Pályakezdők, kevés gyakorlattal rendelkezők jelentkezését is várjuk.

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyünkre, acélszerkezeteket gyártó cég-
hez keresünk irodai adminisztrátort, műszaki előkészítőt 
(árkalkulátori, műszakvezetői feladatokkal), lakatost, he-
gesztőt, sofőrt (B kat. jogsival, fizikai munka is).  
Tel: 06-30-981-1401, 06-30-349-1614 ________________________________________ 
DIEGO Csepeli áruháza keres számlázó/pénztáros mun-
katársat! Jelentkezni lehet e-mailben: csepel@diego.hu 
vagy a 06-30-437-8820-as számon, illetve személyesen 
az üzletvezetőnél. H-P 9-19, Szo: 9-17, V-9-14.

ELADÓ INGATLAN________________________________________ 
CSEPELEN 37 nm-es 3. emeleti lakás eladó, irányár: 27 
millió Ft. Tel: 06-20-245-3856   

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
SZABÓ Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kon-
denzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 
Tel: 06-20-264-7752 ________________________________________ 
FESTÉS- mázolás. Lakások, lépcsőházak, üzletek, kőműves 
javítással. Gyors kezdés. Tel: 06-30-568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással, par-
kettacsiszolás (Alapítva: 1998) Csapó György. 
Tel: 06-31-780-6430, 061-229-5694 festesma.iwk.hu ________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfejtését 
vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelősség-
biztosítással, akár szállítással is. Budapesten és környékén, 
valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231 ________________________________________ 
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással. 
Tel: 06-30-422-1739 

REDŐNY, reluxa, szúnyogháló stb. szerelése garanciával! 
Ajándék szúnyogháló minden megrendeléshez! Kerületi re-
dőnyös. Tel: 06-70-341-9489, 06-20-341-0043 ________________________________________ 
CSALÁDI csapat ács, tetőfedő, bádogos munkát vállal, 15 
éves tapasztalattal. 10% kedvezményt adunk: 
06-30-730-5030 

EGÉSZSÉG________________________________________ 
ÉLETMINŐSÉGET javító láb,-hát,-váll-nyak,-derékmas-
százs fájdalomra. Keresse masszázsterapeutáját: 
+36-20-402-0155, Ár: 40 perc/6500 Ft________________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰR Csepelen. Benőtt gombás köröm keze-
lése, tyúkszem, sarokrepedés, Callux szikementes keze-
lés. Bejelentkezés: 06-30-970-4417

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MINDENNEMŰ régiséget vásárolok készpénzért: bútort, 
könyvet, festményt, porcelánt, kerámiát, bizsut, híradás-
technikát, bakelitlemezt, szerszámokat, horgászati cikke-
ket, konyhai eszközöket, papírrégiséget, numizmatikát, 
arany-ezüst-bronz tárgyakat. Díjtalan kiszállással, kiemelt 
áron! Pintér Nikoletta: 06-30-973-4949, 06-1-466-8321, 
pinterregisegek@gmail.com________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok mindennemű régiséget, bútoro-
kat, dísztárgyakat, festményeket, réz, bronz tárgyakat, csil-
lárokat, ezüstöket, bizsukat, könyveket, ruhaneműt. Teljes 
hagyatékot. Tel: 06-30-943-5583

ÉLETJÁRADÉK________________________________________ 
ÉLETJÁRADÉKI szerződést kötne megbízható, leinformál-
ható vállalkozó, Aradi Lászlóné, Zsuzsanna: 06-1-285-4808, 
06-30-240-4056

APRÓHIRDETÉSEK   

Tisztelt olvasóink, hirdetőink!
Kérjük, a csepelihirmondo1@gmail.com címre küldjék 

megjelentetni kívánt anyagaikat. 

Gondolkodott azon, hogy máshol 
komissiózzon? 
Szeretne új szakmát? 
Egyetért azzal, hogy ma a logisztika 
a legbiztonságosabb iparág? 
Ha bármelyikre igen a válasz, akkor 

a FIEGE Kft.-t keresi!

Most nyílt, új, fejlődő, 
modern raktárunkba 

Raktáros komissiózókat 

keresünk 
3313 -as jogosítvánnyal, 
ha nincs, akkor beiskolázzuk. 
2 műszakos, folyamatos munkarend, 
emberközpontúság, biztos háttér, fejlődés, 
nagy súlyú termékek komissiózása is

Szigetszentmiklós, M0-s mellett
(BKV-val megközelíthető)

rk11@hr.fiege.hu
+36 30 474 9003
https://karrier.fiege.hu/jobs/
Raktaros-komissiozo

Jelentkezzen most!

Munkatársat keresünk

(betanított munka) pozícióba

Használt-ruha
válogató munkatárs

Küldd el nekünk jelentkezésedet a hr@easyget.hu email címre!
Telefonon is elérsz minket: +36 (20) 520-6404

• Munkavégzés: hétfőtől-péntekig egyműszakos munkarendben 
7:10-16:00-ig a 18. kerületben.

• 8 órás bejelentett, teljes munkaidős munkaviszony.

• Betanítás alatt (körülbelül 2 hónap) 
alapbér: bruttó 260.000 Ft.

• Betanulás befejezése után a megkereshető jövedelem: 
- alapbér bruttó 305.000 Ft (100%-os elért norma esetén),
- további minőségi és mennyiségi bónusz 
  bruttó 60.000 Ft-tól.

Gyere hozzánk, ha egy stabil 
munkahelyet szeretnél 
és egy jó csapatba tartozni!

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. HULLADÉKKEZELÉSI OSZTÁLYA
FELVÉTELT HIRDET

HULLADÉKGYŰJTŐ- UTCASEPRŐ
MUNKAKÖRBE

Feladat: Budapest XXI. kerület közigazgatási területén 
hulladékgyűjtő, utcaseprő munka végzése.

Elvárások: felelősségvállalás • önálló munkavégzés • megbízhatóság 
• terhelhetőség • minőségi munkavégzés

Munkakezdés: azonnali munkakezdéssel

Felvételnél előnyt jelent: Csepel helyismerete • Józan életvitel

Amit kínálunk: hosszú távú, stabil munkahely • bejelentett 8 órás 
munkaviszony • jó munkahelyi légkör • jövedelem kiegészítő 

juttatás (Cafeteria)

Jelentkezés: Önéletrajzát és bizonyítványait leadhatja személyesen 
ügyfélszolgálatunkon (1215 Budapest, Katona József utca 62-64.) 

ügyfélfogadási időben, Uicz Annamáriának címezve, illetve e-mailben 
az Uicz.Annamaria@varosgazda.eu e-mail címen. 

Érdeklődni az Uicz.Annamaria@varosgazda.eu e-mail címen, 
illetve a 06-70-653-3617-es telefonszámon lehet.

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. HULLADÉKKEZELÉSI OSZTÁLYA
FELVÉTELT HIRDET

PARKŐRI
MUNKAKÖRBE

Feladat: 
Budapest XXI. kerület közigazgatási területén parkőri munka végzése.

Elvárások: 
felelősségvállalás • önálló munkavégzés • megbízhatóság 

• terhelhetőség • minőségi munkavégzés

Munkakezdés: azonnali munkakezdéssel

Felvételnél előnyt jelent: 
Csepel helyismerete • Határozott fellépés • Józan életvitel 

• okostelefon használat (fénykép illetve e-mail küldés)

Amit kínálunk: 
hosszú távú, stabil munkahely • bejelentett 8 órás munkaviszony 

• jó munkahelyi légkör • jövedelem kiegészítő 
juttatás (Cafeteria) • munkavégzés a kerületen belül

Jelentkezés: Jelentkezés az alábbi e-mail címen 
Uicz.Annamaria@varosgazda.eu 

illetve a 06/70/653-3617-es telefonszámon lehet.



24 csepeli hírmondó csepeli hírmondó PB

CSEPEL NAPJA
JÚLIUS 18. I SZENT IMRE TÉR

19.00 DÍSZPOLGÁRI CÍMEK ÁTADÁSA
19.30 KONCERT
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

NAGY FERÓ
ÉS A BEATRICE


