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Többféle hatóság közreműködésé-
vel indult július 26-án az a koordinált 
ellenőrzés Hároson, amelynek célja 
– többek között – a különböző jogsza-
bálysértések felderítése volt. A kerü-
leti önkormányzat részéről az érin-
tett hivatali vezetőkön kívül Borbély 
Lénárd polgármester, Pákozdi József 
alpolgármester és Balogh Ernő, a te-
rület önkormányzati képviselője is a 
helyszínen tartózkodott. A bejáráson 
a rendőrség és a közterület-felügye-
let szakemberei is részt vettek.

Háros neve a városrész középkori előd-
jére, a török időkben elpusztult Háros 
településre utal. A terület 1954. július 
31-éig Szigetszentmiklóshoz tartozott, 
ezután lett Csepel része. Bolgárkerté-
szek művelték itt földjeiket, majd az 

1960-as évek elejétől a Duna Mezőgaz-
dasági Termelőszövetkezet égisze alatt 
folyt a munka. Ennek a múltnak az 
öröksége, hogy Háros napjainkban is 
külterület, így közműhálózata hiányos.  

A területet 2012 decemberében a Fő-
városi Közgyűlés Csepel-Háros névre 
keresztelte át.

A mintegy 2,7 négyzetkilométernyi te-
rületen jelenleg mintegy 3 ezer ember 
él, akik közül sokan engedély nélkül 
felhúzott épületekben laknak. Ezeket az 
épületeket olykor fészerből alakították 
át lakható ingatlanokká – inkább keve-
sebb, mint több sikerrel. Így aztán nem 
csoda, hogy előbb-utóbb ‒ a szegénység 
mellett ‒ a bűnözés is felütötte a fejét, 
óriási kihívás elé állítva ezzel a min-
dekori önkormányzatokat. A hivatalok 
persze sorra rótták ki a büntetéseket az 
engedély nélkül épült házakra: ezeknek 
általában nem volt eredménye, a behaj-
tás ugyanis lehetetlennek bizonyult. A 
kényszerbontásra pedig fittyet hánynak 

az érintettek. Az itt kialakult helyzet 
évtizedek óta fennáll. A megoldás pe-
dig nehezen körvonalazódik ott, ahol 
ma még mindig a szokásjog működik.

Borbély Lénárd polgármester a terület 
hosszú távú rendezését tűzte ki célul. 
Elmondta: „Továbbra is rengeteg itt 
a tennivaló, miközben a rendőrséggel 
és a megújult közterület-felügyelettel 
igyekszünk mindent megtenni a terület 
jobb közbiztonságért, az itt élők élhe-
tőbb körülményeiért.” A rendőrséggel 
és a megújult közterület-felügyelettel 
karöltve dolgoznak, távlati célként ki-
tűzve, hogy Háros is felzárkózhasson 
Csepel többi részéhez, és hogy jobb, 
biztonságosabb, emberibb körülménye-
ket teremtsenek az itt élők számára. 

AKTUÁLIS

Bejárás Hároson: a terület 
hosszú távú rendezése a cél

Bár az elmúlt hetekben különböző  
lapokban többször is írtak arról, 
hogy az orosz–ukrán háború súlyos 
gazdasági következményei miatt le-
állítják a csepeli HÉV felújítását, most 
kormányrendelet erősítette meg an-
nak kiemelt státusát, valamint a be-
ruházás által érintett nyomvonalat – 
értesült a Csepel.hu.

A Magyar Közlönyben megjelent 
305/2022. (VIII. 11.) Kormányrende-
let a csepeli HÉV felújításának nyom-
vonal-megállapításáról szól. A projekt 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jellegét nem érinti, az változatlanul 
megmarad. A rendelet tartalmazza az 
érintett ingatlanok helyrajzi számát. 
Műszaki szempontból lényeges, hogy 
a rendelet tartalmazza a nyomvonal 
pontos térbeli meghatározását, területi 
hatályát, az átépítendő megállóhelye-
ket és a végállomást. Ennek megfele-
lően a tervek szerint az összes csepeli 
HÉV-megállóhely átépítésre kerül, 
és új végállomás épül majd körülbe-
lül 450 P+R parkolóval. A rendelet a 

beruházás lebonyolítására vonatkozó 
adatokat nem tartalmazza, időbeli ha-
tálya két év. 

A témával szeptember 7-én megje-
lenő számunkban részletesen is fog-
lalkozunk.

A gyermek-tüdőgyógyászati szakrende-
lés szeptember 1-jétől Csepelre, a Kiss 
János altábornagy utcai tüdőgondozó-
ba költözik. A rendelés eddig Soroksá-
ron működött, finanszírozási okokból 
azonban átkerül kerületünkbe. A gyer-
mekpulmonológiai ellátás hetente há-
rom rendeléssel indul, a feladatokat két 
szakorvos, dr. Marsi-Molnár Barbara 
és dr. Lőwy Tamás felváltva látják el. A 
rendelések hétfőn 9 és 12, kedden 15 és 
19, míg pénteken 14 és 18 óra között zaj-
lanak majd. A szakrendelő úgy tervezi, 
hogy később a heti négy-öt rendelés is 
elérhető lesz. Jelenleg egy új gyermek-
tüdőgyógyásszal is egyeztetnek erről 
– mondta el lapunknak dr. Dobák And-
rás, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgá-
lat főigazgatója. Egyúttal hangsúlyozta, 
mivel eddig Soroksáron volt a rendelés, 
ezentúl az erzsébeti és soroksári gyere-
kek ellátása is Csepelen történok. „Ha 

az épületet felújítják, akkor a gyermek-
pulmonológia is külön szintet kap” – tet-
te hozzá. Szeptember 1-jétől a követ-
kező telefonszámokon lehet időpontot 
kérni a gyermekpulmonológiára, illetve 
recepttel kapcsolatos ügyeket intézni: 
06-70/643-0718, 06-70/643-0719. A 
telefonos ügyelet a hét minden napján 
(hétfőn: 13.30–19.30, kedden: 12.30–
18.30, szerdán: 8–14, csütörtökön: 8–14, 
pénteken 12.30–18.30) elérhető lesz.  A 
rendelésekről a TIESZ honlapján is le-
het tájékozódni.

Új doktornő a gégészeten
A szakrendelésekkel kapcsolatban dr. 
Dobák András a következőket is hang-
súlyozta: a Csikó sétányon működő 
gyermekpszichiátrián szeptembertől 
heti három alkalommal, kedden, szer-
dán és csütörtökön is lesz rendelés. Gál 
Diána doktornő várja továbbra is a pá-

cienseket. Ugyanakkor örömteli hír, 
hogy a fül-orr-gégészeti osztályra egy 
új doktornő érkezett Koi Krisztina sze-
mélyében, aki hetente háromszor ren-
del a TIESZ-ben.• PE

Kiemelt beruházás marad  
a csepeli HÉV felújítása

AKTUÁLIS

Szeptembertől Csepelen működik 
a gyermek-tüdőgyógyászat

Borbély Lénárd polgármester: „Továbbra is rengeteg itt a tennivaló, 
miközben igyekszünk mindent megtenni a terület jobb közbiztonságért”

Balogh Ernő (középen), a terület önkormányzati 
képviselője is részt vett a hárosi bejáráson
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Koszorúzás a visztulai 
csoda évfordulóján
A visztulai csoda 102. év-
fordulóján megemlékezést 
tartottak a polgármesteri hi-
vatal falán elhelyezett em-
léktáblánál. A közös koszo-
rúzáson többek között részt 
vett Sebastian Kęciek, a 
Lengyel Köztársaság rend-
kívüli és meghatalmazott 
magyarországi nagykövete, 
Borbély Lénárd polgármes-
ter és Csúcs Lászlóné, a Cse-
peli Lengyel Önkormányzat 
elnöke. 

Az ünnepségen arra a törté-
nelmi eseményre emlékeztek, 
amikor a Magyar Királyság 
1920-ban lőszer- és fegyver-
szállítmányokkal segítette a 
lengyel hadsereg győzelmét a 
bolsevikok elleni háborúban. 
Lengyelország 1918. novem-
ber 11-én 123 év után nyerte 
el ismét önállóságát, de az 
országhatár megállapítása és 
a lengyelek lakta területek 
egyesítése érdekében szinte 
azonnal fegyvert kellett ra-
gadniuk.  A magyar nemzet 
a kezdetektől kiállt a lengyel 
ügy mellett. Az első magyar 
hadianyag-szállítmány már 
1918 novemberében elindult 
Kassáról, Krakkó mellett pe-
dig önkéntesekből Magyar 
Légió alakult. 1919 febru-
árjától Lengyelországnak a 
keleti határainál új ellenfél-
lel kellett szembenéznie, az 
egykori cári területek vissza-
szerzésére törekvő Szovjet-

Oroszországgal. A váltakozó 
sikerű hadműveletekben a 
magyar segítség felértéke-
lődött, 1920 tavaszától ma-
gyar gyártású hadianyagok, 
puskatöltények, tüzérségi 
lőszerek, mozgókonyhák, 
tábori pékségek segítették a 
lengyelek harcát. A túlerő-
be kerülő bolsevik csapatok 
1920 nyarán elsöprő táma-
dását indítottak. A Varsótól 
húsz kilométerre védekező 
lengyel haderőnek már csak 
pár napra elegendő muníciója 
maradt. Ekkor érkezett Cse-
pelről az a lőszerszállítmány, 
amely segített megfordíta-
ni a hadműveletet a győztes 
varsói csatában. Ez volt a 
visztulai csoda, amelyet kö-
vetően még hónapokig folyt a 
hadianyag-szállítás Magyar-
országról Lengyelországba, a 
trianoni békeparancsban fog-
lalt tiltások ellenére.

 
Az elmúlt évek nagy érdeklődésére való tekintettel 

Csepel önkormányzata idén is megrendezi 
a Csepel Művek egykori munkatársainak találkozóját.

 

Várjuk azok jelentkezését, akik – 1985-tel bezárólag – 
hosszabb ideig a gyárban dolgoztak, és szívesen részt 
vennének egy összejövetelen, hogy újra találkozzanak 

egymással, a régi kollégákkal. Célunk, hogy 
összehozzuk a csepelieket egy kis nosztalgiára, 

kötetlen beszélgetésre.
 

A találkozó szeptember 16-án, pénteken, 10 és 16 óra 
között lesz a Királyerdei Művelődési Házban. 

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges. 
 

Regisztrálni augusztus 1. és szeptember 2. között lehet 
telefonon – hétfőtől péntekig 9 és 16 óra között –

a 06-70-512-5950-es számon, illetve e-mailen: 
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

 

A jelentkezéskor kérjük, adják meg – nevük, 
telefonszámuk mellett –, hogy a gyáron belül melyik 

üzemben, melyik időszakban és milyen munkakörben 
dolgoztak. Örömmel vesszük, ha a rendezvényre 

valamilyen emléket – fotót, használati vagy 
emléktárgyat – magukkal hoznak, melyek még inkább 

segítik a régi idők felelevenítését.

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

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu · csepelivaroskep.hu Segítség a mozgássérülteknek
A megnövekedett rezsiköltségek miatt a kormány a moz-
gássérült, elektromos eszközöket használó embereknek is 
igyekszik segíteni: ennek részletei kidolgozás alatt vannak. 
Amint ezek kiderülnek, foglalkozunk e fontos témával.
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INGYENES DÍSZNÖVÉNY AKCIÓ

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ÚJRA MEGHIRDETI ŐSZI DÍSZNÖVÉNY AKCIÓJÁT, 
MELYET IDÉN A CSERJÉK MELLETT KIBŐVÍTETTÜNK ÉVELŐ NÖVÉNYEKKEL IS.

FELHÍVÁS

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

JELENTKEZZEN ÖN IS!

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

MEDDIG ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI?
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 
2022. szeptember 15., csütörtök. Amennyiben szeretne 
részt venni programunkon, kérjük töltse ki a Jelentkezési 
lapot, amely beszerezhető a  Csepeli Városgazda Köz
hasznú Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati iroda 1es ablakánál, 
vagy letölthető a www.csepel.hu, illetve a www.varosgazda.eu 
weboldalakról. A  kitöltött jelentkezési lap benyújtható 
a) postán a  Csepeli Városgazda Közhasznú Non profit 
Zrt. (1215 Budapest, Katona József u. 6264.) címére 
feladva, vagy b) személyesen az ügyfélszolgálati irodán 
ügyfélfogadási időben, vagy c) a  cserje@varosgazda.eu 
email címen.

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

illetve közös képviselet (cégszerű aláírással) társas
házanként vagy különkülön lépcsőházanként kiállított 
Jelentkezési lappal tud pályázni. Amennyiben nem a 
pályá zó veszi át a növényeket, kérjük, minden esetben 
a pályázó által kiállított meghatalmazással készüljenek.

MIKOR ÉS HOL VEHETŐK ÁT A NÖVÉNYEK? 
A növények átvételének időpontja és helyszíne: 
2022. szeptember 30., péntek 7–18 óra között, a Csepeli 
Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 1215 Budapest, 
Katona József utca 6264. szám alatti székhelyén, a Kassai 
utca felőli dolgozói parkolóban. Kérjük, hogy a növények 
átvételekor a személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat, 
szükség esetén meghatalmazásukat is hozzák magukkal!

KI TUD SEGÍTENI A NÖVÉNYEK ELÜLTETÉSÉBEN
ÉS ÁPOLÁSÁBAN?
A növények elültetéséről és későbbi ápolásáról a  jelent
kezőknek kell gondoskodniuk. A  szakszerű ültetésről és 
ápolásról a növények átadásakor tájékoztatjuk a Önöket. 
A  program lebonyolítását a  Csepeli Városgazda Közhasznú 
Nonprofit Zrt. Zöldterületfenntartási osztályának mun
katársai végzik. Kertész szakembereik szívesen adnak 
tanácsokat a  telepítést megelőzően és a  gondozási idő
szakban is.

HATÁRIDŐ: SZEPTEMBER 15.

2022 C SEPEL

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS FELVILÁGOSÍTÁS: Telefon: 1/2777856  •  Email: info@varosgazda.eu

TISZTELT CSEPELI KERTBARÁTOK!
Csepeli Zöld Sziget Programunk részeként idén is szeretnénk ingyenesen megajándékozni Önöket 
saját lakóhelyük környezetét és közös otthonunk, Csepel szépítését szolgáló dísznövényekkel.

Mint azt a Csepelen élők jól tudják, Önkormányzatunk rendszeresen oszt ki a kerület lakói között 
ingyenes virágpalántákat, facsemetéket és a környezetbarát komposztáláshoz szükséges eszközöket. 
Úgy tapasztaljuk, hogy minderre nagy az igény, ezért is szeretnénk folytatni ezt a kezdeményezésünket.

Idén ősszel újra dísznövény akciót hirdetünk a családi és társasházak lakóinak. Újdonság, hogy az 
akciót ebben az évben az ajándék cserjék mellett ingyenes évelő 
növényekkel is kibővítettük. Kérem, olvassák el részletes 
tájékoztatónkat és jelentkezzenek Önök is!

Tegyük zöldebbé Csepelt közösen!

Cserje hirdetes 209x2716 OK.indd   1 2022. 08. 16.   10:02
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Bár még tart a nyári szünet, de ha-
marosan véget ér a táborok idősza-
ka. A csepeli gyerekek ezen a nyáron 
is sokféle lehetőség közül válogat-
hattak. Ezek közül jó néhány a csepe-
li önkormányzat jóvoltából ingyenes 

volt a résztvevőknek: erre pályáza-
ti pénzből volt lehetőség. A paletta 
igen színes: sport, művészeti, hely-
történeti és kézművestábor is meg-
található volt a kínálatban. A Csepeli 
Városkép Kft. idén ötféle ingyenes 

napközis tábort szervezett. A tábo-
rok zöme már lezárult, de néhány 
még jelenleg is tart. Képes összeál-
lításunk – a teljesség igénye nélkül – 
az ingyenes táborok hangulatát ele-
veníti fel.  

SZÜNIDŐ SZÜNIDŐ

Vakációzók Csepelen – 
nyári táborokban jártunk

• A Radnóti Miklós Művelődési Ház Csillag táborában 
minden nap más tematika köré épül. Volt sport, környezet-
védelemi, művészetekről és állatokról szóló nap is. A prog-
ramok szellemisége a tavalyihoz hasonló volt, a népszerű 
programok mellett sok újítás is volt.

• A Szabó Magda Közösségi Játék és Hagyomány tábora 
az „Egy lángot adok, ápold, add tovább” gondolat jegyében 
zajlott. Volt fazekasfoglalkozás, íjászkodás, a gyerekek soly-
mászbemutatón vettek részt, és kirándulások is színesítették 
a tábor napjait. 

• A Csepel Utánpótlás Sportegyesület és a Csepel FC 
közös tábora közvetlenül az iskola befejezése után várta a 
7–14 éves korosztályt.  A futballspecifikus tábor helyszíne a 
Hollandi úti pálya volt, ahol edzők részvételével zajlottak a 
tréningek, edzések. 

• A Csepel Öttusa és Vízi Sport Egyesület augusztus el-
sején indította el ingyenes öttusatáborát 6–14 éves korú 
gyerekeknek a Csepeli Strandfürdő területén. A résztvevők-
kel szakképzett edzők, pedagógusok foglalkoznak. Az öttu-
satábor programjai között változatos sport- és játékos tevé-
kenységek szerepelnek. 

• A Csepeli Kajak-Kenu Egyesület táborában a vízzel 
való ismerkedés része a kajakozás és a kenuzás, ezeken kívül 
a sárkányhajózás, de a szárazföldön is mozgalmas progra-
mok színesítették a napot. A táboroztatás egyik célja, hogy 
a gyerekek élményekkel gazdagodjanak és megszeressék a 
kajak-kenu sportot.  

Új tanév előtt
A szeptemberi tanévkezdés előtt Tóth Endre, a Dél-pesti Tankerületi központ igazgatóhe-
lyettese lapunknak elmondta, hogy három csepeli iskolában ismét kiírják a pályázatot az in-
tézmény vezetésére. Így a Lajtha László és a Herman Ottó Általános Iskolákban a volt intéz-
ményvezetőket bízták meg egy évre, míg a Gróf Széchényi István Általános és Két Tannyelvű 
Iskolában a helyettes kap megbízást szintén egy tanévre. „Intézményeink többségében a nyí-
lászárók cseréje megtörtént, és az elavult gázkazánok helyett is új és energiatakarékos készülé-
keket vásároltunk. A Mészáros Jenő iskolában gázfűtésről távfűtésre váltottunk. Számunkra a 
takarékosság mellett a biztonságos üzemeltetés is kiemelt szempont” – tette hozzá Tóth Endre. 

• A Kölyök Fitnesz Tábor évek óta az egyik legnépszerűbb 
napközis tábor, mely idén hét turnusban várta az aktív kikap-
csolódásra vágyó gyerekeket. A programok elsősorban a sport 
köré épültek, mindennap más mozgásformáé volt a főszerep. 
Minden hétre szerveztek kirándulásokat és izgalmas progra-
mokat különböző külső helyszínekre. 

• A Rákóczi Kert – Családok Parkjának képzőművészeti 
tábora hasznos időtöltést biztosított a nyári szünetben. A prog-
ram célja, hogy a gyerekek fogékonnyá váljanak a művészetek 
iránt. Nem kellett ide rajztudás, képzőművészeti tapasztalat, 
csupán alkotókedv, együttműködő hozzáállás, vidámság.

• A Csepeli Gyermekekért Alapítvány szervezésben a 
6–12 éves korosztályt várták, ahol a gyerekek a művészet 
eszközeivel megmutathatták egyéniségüket, tehetségüket.

• A Királyerdei Művelődési Ház ötnapos helytörténeti 
táborában izgalmas programokon, élményeken keresztül 
ismerkedhetnek meg a gyerekek a kerület történetével, ter-
mészeti és kulturális értékeivel. Betekintést nyerhetnek a 
kovácsmesterségbe, a birkanyírásba, íjászkodhatnak, de ren-
geteg érdekes kézművesprogram is várja őket. 

A táborok a VEKOP-6.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú „Csillagtelep szociális célú rehabilitációja” elnevezésű projekt keretében valósulnak meg. 
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„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy éle-
tének 63. évében elhunyt Kardos József, 
korábbi válogatott labdarúgó, a Csepel 
Utánpótlás Sportegyesület utánpótlás- 
edzője” ‒ adta hírül Borbély Lénárd pol-
gármester Facebook-oldalán július 28-án. 

Kardos József 1960. március 29-én 
született Nagybátonyban, ahonnan 
játékosként a Salgótarjáni Bányászon 
keresztül került 1979-ben az Újpesti 
Dózsához, ahol egyből bajnoki címet 
(1978-79), később két bajnoki ezüst-
érmet szerzett, valamint háromszor 
nyert MNK-t az egyesülettel. Az Új-

pestben összesen 229 bajnoki és 37 
gól fűződik a nevéhez, 1983-ban Az 
év labdarúgója címet is kiérdemelte. 
A magyar válogatottban 33 alkalom-
mal szerepelt és 4 gólt szerzett, va-
lamint tagja volt az 1986-os mexikói 
világbajnokságon részt vevő nemzeti 
csapatnak. Emellett hatszoros olim-
piai válogatottnak is vallhatta magát. 
1991-ben induló edzői karrierje során 
több felnőtt és utánpótláscsapatot irá-
nyított, MLSZ-ellenőri tevékenysége 
mellett legutóbb a CSUSE-nál az U7-
U9 korosztályoknál edzősködött.

„Nyugodjon békében, Isten veled, 
Kard! Mindent köszönünk” – zárja a 
bejegyzését Borbély Lénárd. 

SPORT

Elhunyt Kardos József

Szép sikereket értek el a nagy múltú 
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület után-
pótláskorú versenyzői a szezon végét 
lezáró országos bajnokságokon. Nem-
régiben rendezték meg a serdülők és 
ifik, majd pedig a gyermek- és kölyök-
korúak versenyét Szegeden. Jelenleg 
három hét nyári szünetet tartanak a 
versenyzők, majd augusztus 29-étől, 
az iskolakezdés rendjéhez igazodva in-
dulnak újra az edzések – közölte Kiss 
Tamás, az egyesület elnöke. 

Az egy évvel ezelőtti eredményekhez 
képest is látványos a fejlődés: tavaly tíz 
érmet szereztek a sportolók, ebből há-
rom aranyat, két ezüstöt és öt bronzér-
met. Ezenkívül huszonkét pontszerző 
helyet értek el. Idén ugyanezen a verse-

nyen már tizennégy éremnek örülhet-
tek: három aranynak, hat ezüstnek és öt 
bronzéremnek. Ezenfelül további har-
mincegy pontszerző helyet kajakoztak 
és kenuztak össze a fiatal csepeli ver-
senyzők. Májusban rendezték meg az 
utánpótláskorúak maratoni versenyét 
Győrben, amelyen a csepeliek két ezüs-
térmet szereztek. Szeptember közepén 
tartják a maratoni táv válogatóját, ame-
lyen jó eséllyel indul a 18 esztendős 
Szkárosi Laura kenus. A tehetséges fi-
atal lány tavaly kijutott a korosztályos 
világbajnokságra, ahol ötödik lett. Idén 
a csepeli önkormányzattól megkapta a 
legjobb utánpótláskorúaknak járó Ko-
lonics György Sportérdemérmet. Az 
egyesület létszáma is szépen gyarapo-
dik. Tavaly 85-90 gyermek sportolt az 

egyesületnél, jelenleg már több mint 
százharmincan vannak. Rajtuk kívül 
több tucat szabadidős sportoló is gya-
korol a Hollandi úti vízitelepen. Foly-
tatják a kajakozni és kenuzni vágyó 
fiatalok toborzását, a gyerekek jelent-
kezését 9–11 éves kortól várják. „Cé-
lunk az, hogy minél több gyerekkel meg-
ismertessük és megszerettessük a vizet, 
a természetet, a kajakozás és kenuzás 
szépségét; ezt az irányt pedig jól tartjuk. 
Szép nagy bázist szeretnénk létrehozni, 
amelynek tagjai jó közösséget alkotnak, 
és a jövő bajnokai lehetnek. Továbbra 
is várjuk az érdeklődőket a Hollandi 
úton található vízitelepünkön, illetve az 
egyesületünk honlapján is tájékozódhat-
nak, felkereshetnek bennünket. Címünk: 
www.csepelkajakkenu.hu” – tette hozzá 
Kiss Tamás. • Cs. A.

Csepeli kajak-kenu: éremeső  
a nyári bajnokságokon

Szerencsére nem sűrűn, de megesik, 
hogy katasztrófavédőknek kell meg-
menteniük különféle bajba jutott álla-
tok életét. Méhek, veszélyes darazsak 
támadása esetén méhészek bevoná-
sával segítenek, de jó tanáccsal szol-
gálnak akkor is, ha ismeretlen kígyó 
tűnik fel a lakók környezetében. A 
tűzoltók az emberek mentésén túl 
az állatokért is felelősséget vállal-
nak. Baj esetén általában az állatok 
gazdái vagy járókelők értesítik őket. 
Leggyakrabban kutyákkal, macskák-
kal fordulhatnak elő balesetek, de 
Csepelen nemrég hattyúkat kellett 
kimenteniük szorult helyzetükből a 
Kis-Dunán. Konkrét esetekről és ta-
nulságokról Pistai Ferenc tűzoltó őr-
nagy, a csepeli tűzoltóság megbízott 
parancsnoka számolt be.   

Hattyúk bajban
„Májusban történt, hogy bejelentés ér-
kezett a 112-es telefonszámra: a Kis-Du-
nán, a komp közelében egy csapat haty-
tyúcsibe gabalyodott bele valamibe, és 
csak vergődtek a vízen. Kivonultunk a 
helyszínre, és csónakkal közelítettük 
meg a helyet. Láttuk, hogy a hattyúk 
horgászzsinórba tekeredtek, de horgász 
nem volt a közelben. Az anyahattyú ele-

inte nagyon fújt ránk, kicsit odébb is 
húzódott, de aztán megnyugodott, ami-
kor érzékelte, hogy nem akarjuk bánta-
ni a kicsinyeit. Óvatosan kitekertük a 
zsinórt, kihúztuk a horgot, és a csibék 
máris kiszabadultak. Gyorsan elúsztak, 
nem igényeltek több segítséget. Nagy 
baj akkor lett volna, ha több napon át 
fennakadva maradnak a horgon.”

Kutyák, macskák
Pistai Ferenc azt mondja, a kutyák és 
a macskák ösztönösen megérzik, ha 
segíteni akarnak rajtuk. „Egy alka-
lommal tűz keletkezett egy házban, egy 
kutya pedig ki volt kötve volt annak kö-
zelében. Természetesen elsőként az em-
bereket mentjük. Velünk volt egy tűz-
oltó kollégánk, aki kutyatenyésztőként 
is dolgozott, ő hamar megnyugtatta és 
kiszabadította az ebet. Egy másik al-
kalommal a Kis-Duna beszakadt jegén 
kapálózott egy kutya. Ez egy év végi 
napon történt, amikor a tűzijátékok 
durranásaitól mindig megrémülnek, és 
gyakran elszöknek az állatok. Sétálók 
értesítettek a bajról. Csónakkal meg-
közelítettük a riadt állatot, behúztunk 
magunkhoz, pokróccal megtöröltük, 
megnyugtattuk. Értesítettük az állat-
védőket, akik menhelyre szállították az 

ebet. Szintén télen esett meg a Guba-
csi hídnál, hogy a Dunában egy kutya 
küzdött az életéért. Őt egy búvárunk 
mentette ki a vízből. Ritkán megtörté-
nik, hogy a kutya beszorul egy kerí-
tésbe. Ilyenkor feszítővágóval nyitunk 
nagyobb rést, hogy az állat kiszabadul-
jon. Általában csak egy-két centméte-
ren múlik, hogy az eb beszorul valaho-
vá. Macskákkal legfeljebb hébe-hóba 
fordul elő, hogy a segítségünkre szo-
rulnak. Építkezéseknél, kútépítésnél es-
hetnek bele egy gödörbe, ahonnan nem 
tudnak kijönni. Körültekintően kihúz-
zuk őket. Volt egyszer egy varjú, aki a 
fán beletekeredett egy zsinórba. Létrán 
felmásztunk érte, és lehoztuk.”

Pistai Ferenc hangsúlyozta: veszé-
lyes vadállatok nincsenek Csepelen. 
Jó tanácsként megszívlelendő, hogy ne 
piszkáljunk ismeretlen állatokat, mert 
maguktól nem támadnának, kerülik 
az embereket. A méhek és a legtöbb 
darázsfajta sem jelent veszélyt, de ha 
mégis támadnának, a méhészeket ér-
tesítik. Elvétve akadnak kósza vízisi-
klók, akiktől esetleg megijedhetnek az 
emberek. Érdemes ekkor is megfogad-
ni a tanácsot, hogy hagyjuk őket békén. 
• Csarnai Attila.

Állatmentő katasztrófavédők

Keresetkiegészítési lehetőség!
Jelentkezzen számlálóbiztosnak a 2022. évi népszámlá-
lásra a polgármesteri hivatalnál augusztus 26-áig.

A számlálóbiztos 2022 szeptemberében online oktatást 
kap, majd azt követően 2022. október 17-e és november 
20-a között végzett munkájáért a kiosztott és elvégzett fel-
adattal arányos díjazásban részesül, amely akár bruttó 
250 0001 forint  is lehet.

A munkavégzésre másodállásban is lehetőség van, de 
nem feltétel, hogy jelenleg alkalmazásban álljon.

Részletek és jelentkezési lap: 
https://csepel.hu/onkormanyzat/
nepszamlalas 
1. A díjazás mértékét előre csak kalkulálni lehet, annak mértéke az 
online kitöltést választók arányában is változik.

AKTUÁLIS

fo
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Új tanév: 
fontos dátumok
A 2022/2023-as tanév első tanítási 
napja szeptember 1-je, az utolsó taní-
tási napja pedig június 15-e lesz. A kö-
zépiskolások 2023. május 4-én fejezik 
majd be a tanévet.

Az őszi szünet október 29-étől no-
vember 6-áig tart, az első tanítási nap 
a szünet után november 7-e lesz. A téli 
szünet december 22-én kezdődik és 
2023. január 2-áig tart, azaz janu-
ár 3-án, kedden kell először iskolába 

menni. A tavaszi szünet 2023. április 
6-ától április 11-éig tart, az első taní-
tási nap április 12-én lesz. 

Az első félévet 2023. január 20-án zár-
ják, az iskolák 2023. január 27-éig ér-
tesítik a diákokat és a szülőket a tanul-
mányi eredményekről.

A középiskolai felvételire 2022. de-
cember 2-áig lehet majd jelentkezni, 
a központi írásbeli felvételi vizsgák 
2023. január 21-én, 10 órakor, míg 
a pótfelvételi 2023. január 31-én, 14 
órakor lesz. A szóbeliket 2023. február 
27-e és március 14-e tartják. 

Az általános iskola első évfolyamára a 
tanköteles tanulókat 2023. április 20–
21-én kell beíratni.

AKTUÁLIS

Óvodapedagógusi állás
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút 

Egyesített Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az Egyesített Óvoda 

tagóvodáiba óvodapedagógus munkakör betöltésére, határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszonyra, teljes munkaidőben.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda – a fenntartó Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata jóváhagyásával – az alábbi juttatásokat biztosítja 

az óvodapedagógus munkakört betöltő munkavállalóknak: 

• Éves cafeteria 2022. évben: nettó 156 250 Ft/fő (teljes munkaidőre) 
• Csepeli pedagóguspótlék: 40 000–50 000 Ft/hó 

• Az egyedül dolgozó óvodapedagógusok esetében
emelt összegű pótlék: 80 000–90 000 Ft/hó

• Az agglomerációból érkezők részére utazásiköltség-térítés
• Képzések, továbbképzések támogatása a továbbképzési program 

és a beiskolázási terv szerint
• Eseti helyettesítés díjazása a belső helyettesítések 

elrendeléséről szóló vezetői utasítás alapján.

A teljes álláshirdetés megtekinthető 
a www.cseo.hu/álláshirdetések menüpontja alatt.

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

PROGRAM   Szeptember 10-11., szombat-vasárnap, 9 
és 17 óra között ÁSVÁNYBÖRZE.  
A belépés díjtalan!

TAMÁSI LAJOS IRODALMI KLUB    Augusztus 
30-a, kedd, 16 óra: A 2022-es Tűzőrzők évkönyv 
bemutatója. Házigazda: Lengyel Géza költő 

KÖNYVTÁR   A könyvtár augusztus 2-án nyit a nyári 
szünet után. 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, ami nyár végéig 
tekinthető meg munkanapokon 8 és 16 óra között 

A JEGYPÉNZTÁRI NYITVATARTÁSA szeptember 
2-ától: hétfőn és pénteken 10 és 12 óra, szerdán 16 és 
18 óra között.  Tel.: 06-1-276-7242 

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

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

Szeptemberi  programok

Zenei-irodalmi, ismeretterjesztő programok
Szeptember 2-a, 16 óra: Görög mitológia 1-2. rész 
Szeptember 9-e, 15 óra: A zeneirodalom legszebb zenéiből. 
Előadó: Zelinka Tamás zenetörténész     
Szeptember 14-e, 16 óra: Az élet rejtélyének megfejtése. 
Darwin tévedett volna? 
Szeptember  16-a, 16 óra: Népek zenéje
Szeptember 21-e, 16 óra: Csokonai Vitéz Mihály. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő      
Szeptember 23-a, 16-óra: Wolfgang Amadeus Mozart zenei munkássága. 
Előadó: Kozma Anikó zenetanár
Szeptember 28-a, 16 óra: Hieronymus Bosh. 
Előadó: Kállay Endre gépészmérnök, költő      
Szeptember 30-a, 16 óra: Varázslatos klasszikus zene

Úti beszámoló 
Szeptember 15-e, 15 óra: Brazília, Argentina, Uruguay. 
Előadó: Szabó László okleveles építészmérnök
Szeptember 22-e, 15  óra: Kínai nagykörút 4. rész. 
Előadó: Mikó Imre aranydiplomás építészmérnök, okleveles közgazdász. 
Az előadások filmvetítéssel egybekötöttek.  

Turisztika  
Szeptember 14-e: Séta a Budai-hegyekben. Találkozó a Nyugdíjas Közösségi 
Ház előtt 9 órakor. Túravezető: Kincs Lajos  

Jogi tanácsadás  
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben  
Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd ad tanácsot. 

Őrizd az egészséged! 
Kímélő torna. Minden hétfőn és pénteken 8 és 10 óra között.
Görög tánc: minden hétfőn 15 és17 óra között. Bemutató táncos: Tóth Gyuláné 
Hastánc: minden hétfőn 17 és 18 óra között. Tanár: Takács Tünde 

Táncos szombatok  A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 
A zenés-táncos délutánok 16 órától 19 óráig tartanak.

Ének  A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelj velünk minden páros héten 
11 és 12 óra között. Énektanár: Pintér Ilona Eszter magántanár

Angol  Kezdőknek és haladóknak. Minden kedden 10 és 16 óra között. 
Oktató: Várkonyi Ágnes angoltanár 

Játékos délelőttök és délutánok 
Kártya minden szerdán és csütörtökön 10 és 14 óra között. A sakkozni vágyó-
kat hétfőtől csütörtökig 14 és 18 óra között várjuk.
Kvízjáték: szeptember 7-én, 14 órától és szeptember 21-én, 13 órától. Játék-
vezetők: Kállay Endréné és Szőke Márta 

Programokra a regisztrált jelentkezőket tudjuk fogadni. 
Regisztrálni a 278-0128-as telefonszámon vagy a nyugdijashaz@csepeliva-
roskep.hu címen lehet. A pandémiára tekintettel a változtatás jogát fenntartjuk. 
Nyitvatartási idő: program szerint 8 és 20 óra között. 

  Bográcstusa
a Hungarikum

  Fesztiválon

2022. SZEPTEMBER 24.
CSEPELI NAPKÖZIS TÁBOR

(CSEPEL, HOLLANDI ÚT 18.)

Szabadtűzi bográcsételek versenyére 
várjuk 2-8 fős csapatok jelentkezését, 

akik bármilyen magyaros, bográcsban főtt 
finomság elkészítésével szeretnék 

megmérettetni főzőtudományukat! 

A legjobb szakácsokat értékes 
gasztronyeremények várják!

Nevezési határidő: 2022. szeptember 16. 

A résztvevő csapatok száma korlátozott. 
Jelentkezés és bővebb információ: 

napkozistabor@csepelivaroskep.hu

Tűzifát, vizet, és csapatonként egy sörpad 
garnitúrát a helyszínen biztosítunk, 
az ételhez, főzéshez és kóstoláshoz 

szükséges alapanyagokról, eszközökről 
a csapatoknak kell gondoskodni.

PROGRAM
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. | Tel.: 278-2747 | fax: 427-0341
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
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.

NYUGDÍJAS KLUB: augusztus 27-e, szombat, 15.00-18.00

TANFOLYAMOK

Új. LoveYourBelly-Praktikák a szétnyílt hasizom megelőzésére és kezelésére. 
Hasizomfejlesztő-és regeneráló tréning első alkalommal: 
szeptember 17-én, 9 és 12 óra között. Vezeti: Bojtor Ildikó LYB-oktató. 
Tel.: 06-20-983-3544. Információ: Facebook/Loveyourbellycsepel

Nordic Walking: sportgyaloglás-oktatás. 
Szeptember 15-e, 9.30. Vezeti: Menyhértné Teri. Tel.: 06-30-313-3991.

Hangfürdő: Tibeti hangtálak csodálatos hangjai és a gongok. 
Szeptember 10-e, 10 óra. Vezeti: Eisenmann Tünde. Tel.: 06-20-455-9291

Tanfolyamaink szeptemberben újra a megszokott módon működnek. 
A kezdési időpontok eltérőek lehetnek, erről augusztus végén 
tájékozódhatnak a művelődési ház elérhetőségein.

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

ŐSZTŐL INDULÓ TANFOLYAMAINK

GYEREKEKNEK: 

Ringató: szerda, 9.30-10; 10.15-10.45

Csep’ Jazz Dance: Csoportbeosztás korosztályonként.

Hip-Hop: kedd és péntek, 17-18 óra

Kyokushin karate: kedd és csütörtök, 16.30-17.30

English with Ildi, angol tanfolyam 4-7 éveseknek: hétfő, 16.30 és 17.15

FELNŐTTEKNEK:

Mozogjunk tudatosan! hétfő, 19-20 óra

Capoeira Abolicao: kedd, 18.30-20.00; péntek, 19.30-21 óra

Gerinctorna 45 felett: kedd, 8.30-9.30

Gymstick: hétfő és csütörtök, 20-21 óra

Alakformáló torna: hétfő, 18-19 óra

Jóga a mindennapi életben: kedd, 18-19:30

Zumba: hétfő és csütörtök, 19-20 óra

Varróiskola: csütörtök, péntek, 18-21 óra

KLUBOK, KÖRÖK

Játsszunk együtt! Játékklub minden hónap első szerdája, 14-17 óra

Kattanj a hálóra! Ingyenes számítógép- és internethasználói tanfolyam:
szerda, 18-20 óra

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:

Tartásjavító gerinctorna: szeptember 5-től. Nyak-, váll-, hát-  
és derékfájdalom megelőzésére. Hétfő: 9.30-10.30 

Hatha jóga szeptember 6-tól. Kedd: 10-11 óra. 

Élettánc: szeptember 7-től.  Szerda: 9-13 óra.  

Társastánc szeptember 1-től. Csütörtök: 9-10 óra. 

Örökifjak Klubja szeptember 1-től. Csütörtök: 10-11.30 óra.

Kézimunka-kör: kéthetente pénteken: 14.30-16.30 óra.   
Vezeti: Tóth Mária pedagógus. 

TANFOLYAMAINK FIATALOKNAK 

Kung-fu szeptember 1-től.     
Hétfő, 19-20.30; csütörtök, 18-19.30 óra. Vezeti: Pataki Gábor.

Ovisuli - Iskolaelőkészítő tanfolyam óvodásoknak.  
Jelentkezés: Szalai Dóra; 06-20-928-7275.
Szombaton 9-12-ig, szeptember 10-től

TANFOLYAMAINK FELNŐTTEKNEK

Csoportjainkhoz folyamatosan lehet csatlakozni.

Hastánc: kedd, 18-19 óra, kezdőknek szeptember 6-tól; 19-20 óra 
szintfüggetlen hastánc szeptember 6-tól. Vezeti: Tóth-Czirják Alíz. 
Információ és elérhetőség: alicebellydance@yahoo.com 
facebook: Alice Belly Dance

KLUBOK

AA Klub: szerda, 18-19 óra, szeptember 7-től

Íjászat: Szeptember 10-én, szombaton: 9.30-12.30 
Szeptember 17-én, szombaton: 9.30-12.30

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.

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

A helyes megfejtést beküldők között egy-egy 2500 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2022. szeptember 2.

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 szeptember 7-én, szerdán jelenik meg.

IM
P

R
E

S
S

ZU
M

Sorsoltunk! A július 27-ei skandináv rejtvény nyertese: Gőgh Előd. A gyerekrejtvény nyertese: Hetzl Julianna. Nyereményüket átvehetik szerkesztősé-
günkben hétfőtől-szerdáig 8 és 14 óra között (Csete Balázs u. 15.) Gratulálunk!

GYEREKSAROK

Rejtvényünk megfejtését 
a középső oszlopban olvashatod!

Előző rejtvényünk megfejtése: vidám nyár

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Délceg, sudár

2. Hím ló

3. Több kéz

4. Dunaszerdahelyi csapat

5. Luftballonok

6. Római 59

7. A szarv, a tülök és a köröm anyaga

8. Közepén csavart!

9. Férfinév (júl. 6.)

10. Kiesik a kezéből

11. Abban az időben

REJTVÉNY PROGRAM
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2022. szeptember 9., 18.30 – szeptember 10., 9.30
Összetartozás Háza – Trianon emlékkiállítás

Éjszaka a múzeumban 
 

A részvételi díj 3500 forint gyermekenként:
ez tartalmazza a vacsorát és a reggelit is.

Ha életkorod 9 és 13 év között van,
és a szüleid is beleegyeznek, 

szeretettel várunk! 
Hívd testvéreidet, barátaidat is!

Jelentkezni szeptember 1-ig 
az osszetartozashaza@csepelivaroskep.hu email címén lehet. 

Bővebb információ: 06-1-310-0118-as telefonszámon.  

Ha szeretnél egy izgalmas kaland részese lenni, 
gyere el éjszakai pizsamapartinkra! 
Lesz kincskeresés, tábortűz, játékok,

készítünk kenyérlepényt, emlékérmet
és felfedezzük együtt kiállításunkat. 

Vacsora után megnézünk egy jó filmet, 
de azért a fogmosásról sem  feledkezünk meg!

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

MOZIZZ A SZABADBAN!

2022I09I03ICSEPELI SZURKOLÓI ARÉNA

Ismét szabadtéri filmvetítésre várunk mindenkit 
szeptember 3-án, szombaton a Csepeli Szurkolói Arénában

(Csepel, II. Rákóczi Ferenc út 81.)
Filmvetítés kezdete 19.30 I Kapunyitás 18.30

Grease

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

Hozzátok magatokkal kedvenc plédeteket,
kispárnátokat, széketeket, és pihenjük ki együtt

a tanévkezdés fáradalmait egy közös mozizással!

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

CSEPELI NYOMDÁBA

KOLLÉGÁKAT 
KERESÜNK!

Akit várunk:
- Olyan embert, aki nem ijed meg a munkától, hanem örömét leli benne.
- Olyan embert, aki tisztességesen csak jó munkát ad ki a kezei közül.
- Olyan embert, aki  megbecsült tagja szeretne lenni nyomdánknak.
- Olyan embert, aki szeret bizonyítani.
Amit nyújtani tudunk:
- Családias légkör
- Hosszútávú munkalehetőség
- Kiemelt bérezés pro� gépmestereknek
- Biztos jövőkép

job@belvarosinyomdazrt.hu

 +36 30 210 8752

KIK VAGYUNK ÉS MI A CÉLUNK?
A BELVÁROSI NYOMDA ZRT. KIADVÁNYOK, PAPÍR ALAPÚ CSOMAGOLÓANYAGOK  
TERVEZŐJE ÉS GYÁRTÓJA. A SZERVEZET CÉLJA, HOGY A GYÁRTÓSORAIRÓL LEJÖTT 

MAGAS MINŐSÉGŰ  TERMÉKEIVEL  ÜGYFELEINKNEK  ÉRTÉKET  TEREMTSEN. 
CÉGÜNK TEHETSÉGES ÉS ELKÖTELEZETT  DOLGOZÓINAK NÖVEKEDÉST 

ÉS STABIL MEGÉLHETÉST BIZTOSÍTSON.
 

Jelentkezésedet várjuk!

OFSZET GÉPMESTER

VÁGÓGÉP KEZELŐ

HAJTOGATÓGÉP KEZELŐ

(Oktatást is vállalunk)
BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ

ÁLLÁS________________________________________ 
CSEPELI telephelyre keresünk gépi forgácsolót és meta-
lográfust, részmunkaidő is lehetséges. 
Tel: +36-30-992-2316, +36-1-276-8945 ________________________________________ 
CSEPELI munkahelyre (4 napos munkahét-5 nap fizetés) 
köszörűst, esztergályost (lehet nyugdíjas, részmunka-
idős), fémszórásra előkészítőt (szemcsézőt) felveszünk. 
Bér megegyezés szerint. Jelentkezni: 06-1-277-4224 vagy 
06-20-9266-883

KIADÓ INGATLAN________________________________________ 
KIADÓ Csepelen egyszoba-összkomfortos ikerház fél, 
kocsibeállóval. Tel: 06-1-420-3153 

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
KERTEM gondozásához segítséget keresek, a Tihanyi úti 
lakóparkba Csepelen. Tel: 06-30-634-7320 ________________________________________ 
LOMTALANÍTÁS! Ingatlan, hagyaték, pince, padlás ürítése, 
rakodással, kihordással. Hulladékszállítási engedéllyel ren-
delkezünk. Tel: 06-30-703-0518 ________________________________________ 
RÉGI motoros BURKOLÓ vállal felújítást, járólapozást, csem-
pézést. „30 éve is itt voltam, a munkám is itt lesz 30 évig.” Tel: 
+36-70-541-9022 ________________________________________ 
FAVÁGÁST, gallyazást vállalok alpintechnikával, felelősség-
biztosítással, akár szállítással is. Budapesten és környékén, 
valamint Fejér-megyében is. Tel: 06-70-296-3231 ________________________________________ 
SZOBAFESTŐ-mázolót, tapétázót, gipszkartonost, parket-
tást, hideg-meleg burkolót, villanyszerelőt, ácsot, asztalost, 
kőművest, segédmunkást keresünk. 
Tel: 06-20-998-2369, deltabt@vipmail.hu________________________________________ 
FESTÉST, mázolást, burkolást vállalok, nyugdíjasoknak 
kedvezménnyel. Bútormozgatással, takarítással. 
Tel: 06-30-422-1739 

FESTÉS- mázolás. Lakások, lépcsőházak, üzletek, kőműves 
javítással. Gyors kezdés. Tel: 06-30-568-6255 Kovács Gergely________________________________________ 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, (Alapítva: 1998) Csapó György. 
Tel: 06-31-780-6430, 061-229-5694 festesma.iwk.hu ________________________________________ 
EGYÉNI vállalkozók könyvelését, esetleges bérszámfej-
tését vállalom reális áron. Tapasztalt, csepeli könyvelő: 
06-30-481-0590________________________________________ 
CSÖKKENTSE gázszámláját 40%-kal. Korszerű konden-
zációs fűtéssel. Kéménybélelés, kazán csere egy kézben, 
szolgáltatók felé szakvélemény ügyintézéssel. Ingyenes 
felmérés. Tel: 06-70-227-3040, 06-70-227-3041

EGÉSZSÉG________________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰR Csepelen. Benőtt gombás köröm keze-
lése, tyúkszem, sarokrepedés, Callux szikementes kezelés. 
Bejelentkezés: 06-30-970-4417 ________________________________________ 
ÉLETMINŐSÉGET javító láb,-hát,-váll-nyak,-derék-
masszázs fájdalomra. Keresse masszázsterapeutáját: 
+36-20-402-0155, Ár: 40 perc/6500 Ft________________________________________ 
HÁZHOZ MEGYEK! Fogsor készítését, javítását vállalom 
garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok mindennemű régiséget, búto-
rokat, dísztárgyakat, festményeket, réz, bronz tárgyakat, 
csillárokat, ezüstöket, bizsukat, könyveket, ruhaneműt. 
Teljes hagyatékot. Tel: 06-30-943-5583________________________________________ 
2 DB CERAGEM készülék, 2 db nagy Tasi-kép eladó: 
„Születés és Halál”. Tel: 06-1-425-3101 

ÉLETJÁRADÉK________________________________________ 
DIPLOMÁS, háromgyerekes házaspár életjáradéki szerző-
dést kötne gyermekei számára hosszú távú befektetésnek. 
Kérem, hívjon bizalommal. Tel: 06-20-916-6468

APRÓHIRDETÉSEK   

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

Megrendelő: Mudra Annamária

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

Hirdetési minta

Éva, Éva néni, Taki
Akit így ismertünk és szerettünk 

2022. július 23-án csendben elaludt.
Hamvait augusztus 10-én helyeztük 
örök nyugalomra, kívánsága szerint 
szülei sírjába, a Csepeli sírkertben.

Gyászolják mindazok, akik szerették.

Takács Éva Mária
1949 – 2022

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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Szent István ünnepe
Csepelen

2022. augusztus 20.

Egész napos családi program a Daru-dombon

�sztelt Csepeliek!

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata nevében
tisztele�el meghívom Önöket ünnepi rendezvényünkre!

10.00  Mesék Máás királyról – a Kalamajka Bábszínház előadása
11.00  Monocikli zsonglőrbemutató 

11.30  Az Árpádnemzetség Hagyományőrző Egyesület bemutatója
12.00  Nánássy Lajos csepeli nótaénekes műsora

12.30  Ünnepi kenyérszentelés
14.00  Magyar slágerek a Geier Ildi Band előadásában

16.00  „Felkelt a napunk, István a mi urunk…” – zenés, ünnepi műsor 
16.30  1848–49-es honvédközelharc-bemutató 

17.00  A Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar előadása
18.00  Csikósbemutató

20.00  Vastag Tamás és Vastag Csaba élő koncertje
21.15  Tűzijáték

10.00 és 18.00 óra közö¢ megelevenednek a magyar történelem fontos korszakai.
Hagyományőrző bemutatók, ismere¢erjesztő programok,

rengeteg játék és érdekesség várja az érdeklődőket.

Mindenkit szerete¢el várunk!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere




