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Isten éltesse, 
Bozsi bácsi!

14. oldal

Tervtanács: vélemény 
a csepeli pavilonokról

11. oldal

Klórmérgezéssel 
riogatott az Index  

10. oldal

Tanösvény 
a Kis-Duna-parton

14. oldal

Csepel új utakon
Kerületünk önkormányzata tovább folytatja az utak, járdák, valamint a csapadékvíz-
elvezető csatornák építését. Ebben az évben 542 millió forintot fordítanak erre.
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542 millió forintból épül idén út és jár-
da, valamint csapadékcsatorna a kerü-
letben. Az erre vonatkozó tervek már 
készülnek, a munka érdemi része még 
2016-ban elkezdődhet. A képviselők 
támogatták, hogy a Nagy Imre ÁMK 
melletti tornacsarnokot ún. TAO-s 
pályázati pénzből és 30% önerőből 
felújítsa az önkormányzat, valamint 
új rendelések állnak a betegek rendel-
kezésére a Tóth Ilona Egészségügyi 
Szolgálatnál annak érdekében, hogy 
javuljon az ellátás színvonala. 

napirend előtt
Május 5-én a közelmúltban elhunyt Paragi 
Ferenc atlétára, gerelyhajítóra egyperces 
néma csenddel emlékeztek a képviselők. 
Borbély Lénárd polgármester javaslatát, 
mely szerint posztumusz Csepel Díszpol-
gára címben részesítik a sportolót, minden 
képviselő támogatta.

A képviselő-testületi ülésen napirend előtt 
köszöntötték Papp Péter rendőr ezredest, 
rendőrségi főtanácsost, aki 2012 márciusá-
tól 2016. április 30-áig látta el a kapitány-
ságvezetői feladatokat Csepelen. A testü-
let tagjai zárt ülésen Csepel Szolgálatáért 
Díjat adományoztak neki. Az ezt tanúsító 
oklevelet Borbély Lénárd polgármester a 
helyszínen adta át Papp Péter ezredesnek. 
A polgármester egyben gratulált Szilágyi 
Sándor rendőr alezredes, mb. kapitány-
ságvezető új feladatához, és sok sikert, 

valamint jó közös munkát kívánt a május 
1-jétől posztján lévő szakembernek.

A helyszínen a polgármester köszöntötte 
azokat az iskolákat, melyek sikerrel sze-
repeltek a dél-budai katasztrófavédelmi 
ifjúsági versenyen, ahová Budapest összes 
kerületéből érkeztek csapatok általános és 
középiskolai korcsoportokból. (Előbbi kate-
góriában a képzeletbeli dobogón az Eötvös 
József Általános Iskola, a Herman Ottó Ál-
talános Iskola és a Katona József Általános 
Iskola csapata kapott helyett; a középiskolai 
korcsoportban az alábbi iskolák jelesked-
tek: ADU Vállalkozói Szakközépiskola, 
Szakiskola és Gimnázium, Jedlik Ányos 
Gimnázium, BKSZC Weiss Manfréd Szak-
középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma.) 
A továbbjutást követően a fővárosi forduló-
ban általános iskolai korcsoportban az Eöt-
vös József Általános Iskola csapata 11. he-
lyezett lett, a középiskolai korcsoportban az 
ADU Vállalkozói Szakközépiskola csapata 
pedig a 15. helyezést érte el.

nagyszabású útépítéseket 
kezd az önkormányzat
2014-ben Borbély Lénárd választási prog-
ramjában kiemelt szerepet kapott az út-, 
csatorna- és járdaépítési program folytatá-
sa, melyet 2013-ban kezdett el az önkor-
mányzat, és 2015-ig összesen 40 000 m2  

új, aszfaltozott úttest és járda épült meg  
a kerületben, ami elsősorban Királyerdő 
lakói számára jelent nagy fejlődést. 

A program folytatódik, most az alábbi ut-
cák fenti munkálatainak megtervezésére 
és kivitelezésére mondott igent a képvise-
lő-testület: Szigony utca (Matróz és Dam-
janich János utca között, Kormányos utca 
(Matróz és Csáklya utca között), Csáklya 
utca (Kormányos és Damjanich János 
utca között), Temesvári utca (Katona Jó-
zsef és József Attila utca között, valamint 
a Határ és Széchenyi utca között), Csó-
nak utca (Damjanich János és Has utca 
között), Evezős utca (Damjanich János és 
Evezős utca közti szakasza), Szebeni utca 
(Komáromi és Temesvári utca között), 
Temesvári utca (Határ és Széchenyi Ist-
ván utca). 

korszerű kézilabdacsarnok 
létesül Csepelen
A Csepel Diáksport Egyesület sikerrel 
pályázott a magyar Kézilabda Szövet-
ség TAO-s pályázati rendszerében arra a  
70%-os támogatásra, melyet az önkor-
mányzat városfejlesztési cége 30% önerő-
vel támogat (legfeljebb 45 millió forint 
összegig). Az 1981-ben épült csarnok el-
avult, felújításra szorul. A pályázati pénz-
ből most lehetőség nyílik a külső és bel-
ső átépítésre (tető, szigetelés, nyílászárók 
cseréje, gépészeti munkák, sportpadló, 
vizesblokkok, öltözők átépítése, korsze-
rűsítésre), hogy a csarnok nagyobb, nívós 
rendezvényeknek is helyt adhasson.

Gőzerővel folynak a munkálatok a Cse-
pel Művek I-es kapuja előtt, ahol néhány 
hét múlva közösen szurkolhatnak a cse-
peliek a magyar válogatottnak a futball 
Európa-bajnokságon. A Csepeli Szurkolói 
Aréna több száz fő befogadására alkal-
mas létesítmény lesz, ahol egy óriás LED-
falon követhetik a nézők a mérkőzéseket.  
A 2014-es vb-sátorhoz hasonlóan a gyer-
mekjátszótér és a büfé is a vendégek ké-
nyelmét szolgálja majd. A kivitelezésért 
a Csepeli Városgazda, az üzemeltetésért 
a Csepeli Városkép Kft. felel, amelynek 
ügyvezetője, Vida István azt ígéri, érde-
mes lesz gyakran ellátogatni ide, hiszen 
neves sportolók, szakemberek társaságá-
ban szoríthatunk nemzeti tizenegyünkért 
június 10-e és július 10-e között.

tovább javul a betegellátás 
színvonala
A képviselő-testület jóváhagyta dr. Juhász 
György főigazgató főorvos javaslatát, így 
ezentúl négy új szakorvosi rendelés – 

Félmilliárd forint út- és járdaépítésre, csapadékvíz elvezetésére

Csepel új utakon 

AKTuálIs

fotó: Tóth Beáta
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foniátria (a hangképzés élettanával, kór-
tanával, a funkciózavarok diagnosztikájá-
val és kezelésével foglalkozó tudomány), 
érsebészet, pszichiátriai rehabilitáció és 
menopauza-oszteoporózis – áll a betegek 
rendelkezésére, mely elősegíti a specia-
lizáltabb ellátáshoz való hozzáférést és 
biztosítja a betegellátás színvonalának 
növekedését anélkül, hogy a kerületben 

élőknek ezen szakrendelések elérése okán 
más intézményt kelljen felkeresniük.

A képviselő-testület döntött még a 2016. 
évi nemzetiségi önkormányzatoknak szó-
ló pályázat kiírásáról, valamint arról, hogy 
közvetlen EU-s forrásokra pályázik a Kis-
Duna-part korszerűsítése kapcsán. 
● Csepel.hu

AKTuálIs

puBlIcIszTIka

propaganda 
és tájékoztatás
Pironkodva írom le: most következő 
jegyzetünk dr. Szabó Szabolcsról szól. 

Azért pironkodik az ember, mert normá-
lis körülmények között nem kellene ír-
nunk egy országgyűlési képviselő maga-
tartásszavairól, és az igazat megvallva, 
ezer fontosabb ügy akad a mostaninál. 

Hogy most mégis dr. Szabó Szabolcs  
a téma, annak előzménye hivatalos fel-
kérésünk. Lapunkban láthatják, hogy a 
parlamenti ciklus felénél járva igyekez-
tünk egyfajta összegzést adni, és ahogyan 
illett, kerületünk két országgyűlési kép-
viselőjét is felkértük, összegezzék gon-
dolataikat ezer karakterben. Németh Szi-
lárdnak semmilyen gondot nem jelentett 
a megadott témában röviden nyilatkozni, 
dr. Szabó Szabolcsnak azonban a jelek 
szerint komoly szövegértési problémái 
vannak. 

Parlamenti összegzés helyett ugyanis 
nekiesett mindenkinek, aki él és mozog 
Csepelen. 

A Csepeli Hírmondót dr. Szabó Szabolcs 
feljelentette már a MÚOSZ Etikai Bizott-
ságánál: csúfos vereséget szenvedett, a 
testület megállapította, hogy semmilyen 
etikai vétséget nem követtünk el. A kép-
viselő úr továbbá minden létező alkalom-
mal, interjúban, nyilatkozatban rámutat 
arra, hogy őt cenzúrázzuk, nem közöljük 
a véleményét. Mi lettünk a rögeszméje, de 
erre nem vagyunk büszkék, igaz, nem is 
félünk, inkább érdeklődve, emberbaráti 
szeretettel figyelgetjük az eseményeket.  

Fussunk neki még 
egyszer a történetnek. 

Felajánlottuk ezer 
karaktert dr. Szabó 
Szabolcsnak, mert 
fontosnak tartottuk, 
hogy a véleménye 
megjelenjen lapunk-
ban. Ezt a véleményét még így is, hogy 
teljesen másról és sértő, vádaskodó tó-
nusban beszél, változtatás nélkül közöl-
jük. Mert ez a dolgunk, így tisztességes. 
Hol itt a cenzúra? Kinek kellene alap-
fokú illemórákat vennie? Kinek vannak 
rögeszméi? 

Írjuk ezt annak a biztos tudatában, hogy 
ha legközelebb az afrikai harcsák ívásá-
ról kérdezzük meg a képviselő urat, egé-
szen biztosan egy mondaton belül eljut  
a Csepeli Hírmondó pocskondiázásáig, 
és az ő állítólagos kirekesztettségéig. 

Szerencsére a csepeli emberek ponto-
san látják, hogy mi a propaganda, és 
mi a tájékoztatás. Mi ez utóbbit gyako-
roljuk, éppen ezért helyet adunk annak 
is, ha rágalmaznak minket. Mert bár 
elítéljük dr. Szabó Szabolcs erőszakos, 
vádaskodó módszereit, ha szükséges, 
újra megkérdezzük majd a munkájával 
kapcsolatos dolgokról. Végtére is ez a 
dolgunk. Neki pedig az, hogy tájékoz-
tassa a választókat különféle közéleti 
kérdésekről. 

Ennyit joggal várhatnak el a csepeliek, 
akiket gőgből, elzárkózásból, sértett-
ségből dr. Szabó Szabolcs nem tart arra 
érdemesnek, hogy teljesítse kötelességét, 
és nem csak szóvirágokkal, pártpolitikai 
alapon, de valódi tettekkel is képviselje 
őket az Országgyűlésben. 
● Szentesi Zöldi László

A Trianoni
diktátum

története és
következményei

2016. június 4.

11 óra
megemlékezés 

(Béke tér - Trianoni emlékmű) 

beszédet mond 
Fráter Olivér, 

a Nemzetstratégiai 
Kutatóintézet 

elnökhelyettese

13 óra
A Trianon Múzeum 

és a 
Csepeli Helytörténeti

Gyűjtemény 
időszaki kiállítása

megnyitó a Királyerdei 
Művelődési Házban

1213 Budapest, Szent István út 230.  

A kiállítást megnyitja:
Fráter Olivér
Közreműködik:

Szórádi Rozália (ének)
Szánkár Gergő (tárogató)

A kiállítás 
megtekinthető:

június 4-25.
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Két évvel ezelőtt, 2014. május 6-án tartotta alakuló ülését az immár csökkentett létszámú, 199 fős új Parlament. 
A képviselők a nyitónapon letették esküjüket és kezdetét vette a munka. A választások eredményeként az Or-
szággyűlés elnöke felkérte dr. Orbán Viktor, a Fidesz elnökét a miniszterelnöki tisztség betöltésére, majd június 
6-án megalakult az új Kormány. Összefoglalónkban röviden áttekintjük, mit hoztak az elmúlt évek a csepeliek 
számára. Megkértük a kerületünkhöz kötődő két országgyűlési képviselőt is, értékeljék a Parlament munkáját, a 
meghozott döntéseket, az elért eredményeket.

MEGVÉDJÜK AZ ORSZÁGOT

Az elmúlt két év legfontosabb eredménye, hogy közösen 
megvédtük az országot az illegális határátlépők töme-
gétől. Európa és a nagy államok vezetői elveszítették az 
ítélőképességüket és a cselekvőképességüket. Orbán 
Viktor vezetésével egyedül Magyarország és a közép- 
európai országok voltak képesek reagálni erre a veszély-
re. Nem hagyjuk, hogy idegenek foglalják el országunkat, 
elvegyék a kultúránkat, nem hagyjuk, hogy mások szab-
ják meg, milyen ruhában járhatnak asszonyaink, leánya-
ink, mit együnk, hogyan imádkozzunk! 
Mi a magyar gyermekek jövőjét tartjuk szem előtt. A 
Fidesz családtámogatással, adócsökkentésekkel, ott-
honteremtéssel segíti a családokat, bátorítja a gyermek-
vállalást. De a bérek és nyugdíjak értékét is megőrizzük. 
A rezsicsökkentés mindenkinél több pénzt hagyott. El-
értük, hogy radikálisan csökkent a munkanélküliek és a 
nélkülözők száma. Ma már nem éhezhet egyetlen óvodás 
vagy iskolás gyermek sem.
Polgármesterként sokat dolgoztam azért, hogy Csepel 
közterületei megszépüljenek, megkezdődjön a régi épü-
letek felújítása, kiépüljön a csatornahálózat. Ország- 
gyűlési képviselőként most is azért küzdök, hogy uniós 
és kormányzati fejlesztési pénzek érkezzenek Csepelre. 
Segítek, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, új birkózó- 
csarnokkal, zöld beruházásokkal fejlődjön tovább a cse-
peli Kis-Duna part és a sportélet.

AZ ELMÚLT KÉT ÉV

Az elmúlt két évben rendszeresen készítettem beszámo-
lót a tevékenységemről, így a mostani második évforduló 
kapcsán is kiadtunk egy tájékoztató újságot, mely min-
den postaládába eljutott, illetve május 28-án egy „felező 
bulit” is tartunk Csepelen a Két Lámpásban. A saját kiad-
ványainkban, az országos médiában, illetve az interneten 
rendszeresen láthatnak, hallhatnak, olvashatnak a mun-
kámról a csepeliek. Sokan jelzik vissza, hogy örömmel 
látják az aktivitásomat. 
Azonban annak ellenére, hogy két évvel ezelőtt legyőz-
tem a Fidesz jelöltjeként induló Németh Szilárdot, a 
Csepeli Hírmondó fideszes pártlapként működik, így 
a választási vereséget szenvedő Németh Szilárd fénye-
zése mellett legfeljebb csak akkor írnak rólam, ha épp 
gyalázni támad kedvük. Sajnos  Borbély Lénárd polgár-
mester is hasonló stílusban politizál. Többszöri meg-
keresésem ellenére még  egy kávéra se hajlandó leülni, 
beszélgetni velem. Az önkormányzati rendezvényekre 
pedig már jó ideje meghívót sem küldenek, a helyi intéz-
mények protokoll listájáról is módszeresen lehúzzák a 
nevemet. 
Ettől függetlenül lehet velem találkozni a képviselői 
irodában, az általunk szervezett rendezvényeken, ut-
cai kitelepüléseken, fórumokon, és igyekszem elmenni 
minden olyan rendezvényre, ahova meghívnak a szerve-
zők. Csepelért, a kerület egyéni országgyűlési képviselő-
jeként, az országgyűlés kulturális bizottsága tagjaként, 
mindent megteszek, bár ezt a Fidesz-KDNP parlamen-
ti többsége a legabszurdabb módszerekkel igyekszik 
ellehetetleníteni.

országgyűlési képviselő, 
Csepel 2010–2014 közötti 
polgármestere,  
a Fidesz alelnöke

országgyűlési képviselő, 
az Együtt Csepeli és Soroksári 
szervezetének választókerületi 
elnöke

KÉTÉVES AZ ÚJ PARLAMENT

EREDMÉNYEK CSEPELI SZEMMEL

NÉMETH SZILÁRD DR. SZABÓ SZABOLCS

kétéves a parlament.indd   2 2016.05.18.   14:09
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       CSEPELT IS LENDÜLETBE HOZTUK!
Kiszabadítottuk a kerületet az adósságcsapdából! Ledolgoztuk 
a 2010-ben megörökölt mínusz 4 milliárd Ft adósságot. Gondos 
gazdálkodással a kerület helyzetét az elmúlt években tovább 
javítottuk: 2016-ban már közel 2 milliárd Ft tartalék van a 
csepeliek közös kasszájában. Kerületünk biztonságos pénzügyi 
háttere lehetővé tette, hogy lépésről lépésre elindítsuk a 
szükséges fejlesztéseket, könnyítsünk a vállalkozások 
terhein, és további támogatásokkal segítsük a csepeli családok, 
gyermekek és nyugdíjasok életét.

       BEINDULT AZ ORSZÁG GAZDASÁGA!
Saját bőrünkön érezzük és a statisztikák is megmutatják, 
hogy az áruházak újra tele vannak vásárlókkal, végre 
bele tudunk fogni a lakásfelújításba, apránként ismét 
félre tudunk tenni egy balatoni nyaralásra vagy éppen 
a régi családi autó lecserélésére. Az árak folyamatos 
emelkedése, vagyis az infláció gyakorlatilag 
megszűnt. Közös erőfeszítéseinknek köszönhetően 
Magyarországon sikerült tartósan alacsonyan tartani 
a pénzromlás mértékét. A magyar gazdaság 5 év alatt 
közel 10%-ot nőtt. Magyarország egyre többet termel 
és egyre többet exportál, ami jó a gazdaságnak, jó az 
embereknek.

       TÖBB A MUNKALEHETŐSÉG, JOBBAK A 
FIZETÉSEK!
Az országos Munkahelyvédelmi Akcióterv eredményeként 550 
ezerrel több embernek van ma Magyarországon munkája, mint 
2010-ben volt, ami 15% javulást jelent. A gazdaság erősödő 
teljesítménye miatt a minden dolgozó számára kötelezően 
kifizetendő munkabér minimumát 2016-ban már 111.000 Ft-ra 
emelte a Parlament, ami 66%-kal több, mint a 2010-es minimálbér 
volt. A 2010 után érvénybe lépett kedvező, egykulcsos személyi 
jövedelemadó 2016-tól tovább csökkent. A 15%-os adókulcsnak 
köszönhetően egy kétkeresős, átlagos jövedelmű család 
pénztárcájában évi 56 ezer forinttal több marad.

STABIL LÁBAKON A GAZDASÁG

CSÖKKEN AZ ADÓ, NŐNEK A BÉREK, 

TÖBB A MUNKAHELY

INFLÁCIÓ:

0,1%

GDP 
NÖVEKEDÉS:

2,9%
ÁLLAMHÁZ-

TARTÁSI HIÁNY:

2% alatt

+56 000 FT
a család pénztárcájában

2010-ben 
mínusz 
4 milliárd 
forint hiány

2014-ben 
plusz 

1,4 milliárd 
forint

2010

2014

2016-ban 
2 milliárd 

forint 
tartalék

2015

MEGSZŰNT A HIÁNY, 
NŐ A TARTALÉK CSEPELEN

kétéves a parlament.indd   3 2016.05.18.   14:09
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       KORMÁNYZATI ÖSSZEFOGÁSSAL CSEPELEN IS 
FELGYORSÍTOTTUK A MUNKAHELYTEREMTÉST!
Kormányzati összefogással bővülnek a csepeli munkahelyek 
is. A Weiss Manfréd Terv keretében sikerült Csepelre hoznunk 
a METRANS új, környezetbarát konténerállomását, amely 
hamarosan legalább 200 új munkahellyel gazdagítja kerületünket. 
Megerősítettük a Kormány és a Siemens stratégiai együttműködését 
is. Ennek keretében további munkahelyek érkezése várható a 
kerületbe. Az alacsony helyi adók miatt a kisvállalkozásoknak is 
megéri kerületünkben új munkahelyeket teremteni.

új munkahely minimálbér
elkölthető jövedelem 

az adócsökkentés 

révén

+55.000 +66% +56.000 Ft

-28%

-10%

-27% -24%
GÁZ VILLANY TÁVFŰTÉS

CSATORNA- 
DÍJ

PALACKOS
GÁZ

VÍZ SZEMÉT-
SZÁLLÍTÁS

KÉMÉNY-
SEPRÉS

SZENNYVÍZ-
SZIPPANTÁS

A REZSICSÖKKENTÉS EREDMÉNYEI:

       A PARLAMENT FOLYTATJA 
A CSALÁDOK KIADÁSAINAK 
CSÖKKENTÉSÉT!
Az energiaárak letörését eredményező 
2013-2014-es rezsicsökkentés után, 
jelentős áfacsökkentéssel a sertéshús árát 
is sikerült 2016-tól radikálisan lejjebb vinni. 
Jövőre az alapvető fogyasztási cikkek még 
szélesebb körében lehet adócsökkentés: 
várhatóan a tej, a tojás és a baromfihús 
áfája is csökkenni fog. Az „olcsósítás” 
nem áll meg az élelmiszereknél: a tervek 
szerint az internethasználat, sőt az éttermi 
szolgáltatások ára is kedvezőbb lesz a jövő 
évi áfacsökkentésnek köszönhetően.

OLCSÓBB A MEGÉLHETÉS, KISEBB 

AZ ÁFA, ELTŰNT AZ INFLÁCIÓ

Környezetbarát konténerállomást épít a METRANS Csepelen, 
ami 200 új munkahelyet jelent

A Kormány és a Siemens stratégiai együtt-
működése révén további munkahelyek 
érkezése várható Csepelre

TÖBB MUNKAHELY, TÖBB JÖVEDELEM
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       CSEPELEN IS CSÖKKENNEK A MINDENNAPI 
MEGÉLHETÉS KÖLTSÉGEI!
Sok csepeli közalkalmazott, rendőr, nővér, pedagógus havi 
kiadásai lettek alacsonyabbak a devizahitelek forintosításához 
kapott önkormányzati támogatás segítségével. Az 
önkormányzati bérlakásban élők számára is megállt az 
áremelkedés: befagyasztottuk a kerületi lakbéreket. Árstopot 
hirdettünk a gyermekétkezésben is, sőt a kicsik 90%-a 
a csepeli gyermekintézményekben ma már térítésmentesen 
étkezhet! Díjmentessé tettük a kerületi bölcsődéket és 
ingyenes játszóházat nyitottunk. A fiataloknak és az időseknek 
színes programokkal és ingyenes szolgáltatásokkal kínálunk 
pénztárcakímélő szórakozási és közösségi élményeket.

       CSEPELEN A MEGLÉVŐ OTTHONOK 
FELÚJÍTÁSÁRA IS NAGY GONDOT FORDÍTUNK!
Kerületünkben sokan vannak, akik nem új ingatlan vásárlásában, 
hanem saját lakásuk korszerűsítésében gondolkodnak. 2010 óta 
három megújult lakótelepet is átadtunk az itt élőknek, több ezer csepeli 
családnak teremtve ezzel szebb, modernebb, energiatakarékosabb 
otthont. A lakótelepek mellett a kisebb csepeli társasházakban élőkre 
is gondoltunk. Az idei évtől az Otthon Melege Program segítségével 
további közel félezer kerületi család élhet komfortosabb, melegebb és 
olcsóbb fenntartású társasházi lakásban, alacsonyabb rezsiköltség 
mellett. A munka nem állhat meg, az otthonteremtést és az 
épületfelújításokat folytatjuk!

       AZ ORSZÁGGYŰLÉS A CSALÁD-
ALAPÍTÁST ÉS AZ OTTHONTEREMTÉST 
KIEMELTEN SEGÍTI!
Új lakás építéséhez vagy vásárlásához a 3 gyermeket 
vállaló családok 10+10 millió Ft támogatást kaphatnak, 
de a kétgyermekesek vagy a használt lakást vásárlók is 
milliós nagyságrendű állami segítséget igényelhetnek. 
Mindenkinek sokkal könnyebb ma már új otthonba 
költözni, hiszen 2016-tól 5%-ra csökkent az újépítésű 
lakások áfája, amit nemcsak a készen vásárolt, de a saját 
kivitelezésben épülő házak esetén is igénybe lehet venni.

CSÖKKENT AZ ÚJ LAKÁSOK ÁFÁJA: 
ÚJ LAKÁSOK ÁFÁJA: 
AKÁR 5 MILLIÓ FT ÁFAVISSZATÉRÍTÉS! 27%

10 M Ft 10 M Ft
ÚJ INGATLAN ÉPÍTÉSÉRE 
VAGY VÁSÁRLÁSÁRA:

10+10 MILLIÓ FT
Vissza nem térítendő 

állami támogatás
Államilag 

támogatott lakáshitel

+

KÖNNYEBB AZ OTTHONTEREMTÉS

LAKBÉREK

ÉTKEZÉSI 

DÍJAK

BÖLCSÖDEI 

ELLÁTÁS

SZABADIDŐ
S 

PRO
G

RAM
O

K

Ady 
projekt 

Csepel 
Kapuja 
projekt 

Csepel Déli 
lakóközpont 

projekt 

1,32
milliárd Ft

4500
lakos

MEGÚJULNAK A CSEPELI 
LAKÓTELEPEK ÉS TÁRSASHÁZAK

1,055
milliárd Ft

4050
lakos

1,35
milliárd Ft

1690
lakos

5%
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Sokféle támogatással 
segítjük a gyermekes 
családokat Csepelen

csepeli óvoda 
és bölcsőde 
épülete újult 

meg

kisgyermek 
járhat jobb 

körülmények 
közé

a gyermekek 
kényelméért és 
egészségéért

750 3806
MILLIÓ FT

       A GYERMEKVÁLLALÁST 
ÉS A MAGYAR CSALÁDOK 
MEGERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLJA 
A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY 
RENDSZERE!
Az Országgyűlés és a Kormány döntése 
nyomán a családok minden gyermek után 
további adókedvezményt kapnak. A családi 
adókedvezmény révén egy kétgyermekes 
család akár évi 300 ezer Ft-tal többől 
gazdálkodhat. A családi adókedvezmény 
évről évre emelkedik!

       SIKERÜLT MEGVÉDENI A 
NYUGDÍJASOKAT!
Az Országgyűlés jóvoltából a magyar nyugdíjak 
reálértéke 2010 óta jelentősen javult. A nyugdíjak 
nemcsak összegszerűen emelkedtek, hanem 
vásárlóértékük is immár harmadik éve folyamatosan 
erősödik. Közös eredményünk, hogy a kiszámítható 
jövő ma már garantálható az idősek számára is.

       SZÍVÜGYÜNK A CSEPELI 
GYERMEKEK JÖVŐJE!
A XXI. Kerületi Önkormányzat 
2015-ben útjára indította a Csepeli 
Gyermeksziget Programot. 
Ennek keretében folytatjuk a 
közkedvelt gyermektámogatásokat, 
ajándék babacsomagot adunk az 
újszülötteknek, ingyenes bölcsődét 
és ingyenes étkezést biztosítunk a 
legtöbb gyermeknek. Kedvezményes 
önkormányzati focisulit indítottunk, 
megkezdtük az óvodaudvarok 
és a közterületek játszótereinek 
parkosítását, biztonságos, modern 
játékokkal való felszerelését. A 
családok kérésére visszaállítottuk 
a 2010 előtt megszüntetett kerületi 
gyermektraumatológiát is.

TÁMOGATÁST ÉLVEZNEK A 

CSALÁDOK ÉS A GYERMEKEK

NŐ A NYUGDÍJAK VÁSÁRLÓÉRTÉKE, 

JAVUL AZ IDŐSEK ÉLETSZÍNVONALA

Az Önkormányzat anyagilag is 
támogatja a fiatalok sportolását

Boldog élmények a nyugdíjasoknak 
az önkormányzati hajókirándulásokon

ÚJJÁSZÜLETTEK A CSEPELI ÓVODÁK 
ÉS BÖLCSŐDÉK
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Nyugdíjasoknak igyenes a 
fürdőzés a Csepeli Strandon

       CSEPEL A BIZTONSÁG 
SZIGETE!
Egész Magyarországon és Csepelen 
is egyre nyugodtabban és 
biztonságosabban élhetünk. Több 
és jobban felszerelt rendőr dolgozik 
a kerület utcáin, terein. Megerősített 
közterület-felügyelet védi Csepel 
nyugalmát éjjel-nappal. Sokat 
javult a közvilágítás és ma már jól 
működő térfigyelő kamerák is őrzik 
mindannyiunk közös biztonságát.

       MAGYARORSZÁG NEM HAGYJA MAGÁT!
Egy év alatt több mint másfél millió illegális bevándorló 
érkezett Európába, ebből mintegy 400 ezer fő Magyarországot 
használta tranzitországnak. A migránsáradat az előrejelzések 
szerint nem csitul, sőt fokozódni fog. Ezért a Kormány 
ideiglenes biztonsági határzár megépítése mellett döntött, 
és bűncselekménnyé nyilvánította ennek megsértését. Az 
intézkedések meghozták a várt eredményt: a déli határzár 
telepítését követően alig párszáz fő lépte már csak át illegálisan 
Magyarország határait. Európának erős külső határokra van 
szüksége és olyan országokra, amelyek képesek megvédeni 
saját magukat és a közös Európát!

       CSEPEL GONDOSKODIK AZ IDŐSEKRŐL!
Az állami felelősségvállalást kiegészítve kerületünk különösen nagy 
megbecsüléssel viseli gondját az itt élő időseknek. A nyugdíjasok egész 
évben ingyenesen élvezhetik a Csepeli Strandfürdőt, új nyugdíjasházat 
nyitottunk, díjmentes teremhasználattal segítjük a kerületi 
nyugdíjasklubokat. Sok más színes program mellett rendszeres dunai 
hajókirándulásokon is vendégül látjuk a kerületünkben élő idős embereket.

MEGVÉDJÜK MAGYARORSZÁGOT ÉS EURÓPÁT!

Több a rendőr a 
csepeli utcákon

A határzár megépítése 
előtt:

390 638 fő

A határzár megépítése 
után:

746 fő

STOP

A MAGYARORSZÁGRA LÉPŐ 
MIGRÁNSOK SZÁMA 2015-BEN

ORSZÁGGYŰLÉSI 
DÖNTÉS TÁRGYA:

NÉMETH 
SZILÁRD 
(FIDESZ)

DR. SZABÓ 
SZABOLCS 
(FÜGGETLEN)

Az ideiglenes biztonsági 
határzár létesítése

IGEN, 
TÁMOGATTA

NEM, NEM 
TÁMOGATTA

A nemzeti otthonteremtési 
közösségek életre hívása

IGEN, 
TÁMOGATTA

NEM, NEM 
TÁMOGATTA

Az új lakások áfájának 
csökkentése

IGEN, 
TÁMOGATTA

TARTÓZKO-
DOTT

A személyi jövedelemadó 
csökkentése

IGEN, 
TÁMOGATTA

NEM, NEM 
TÁMOGATTA

✘
✘

✘

✔
✔
✔

✔

O

HOGYAN SZAVAZTAK A CSEPELI 

KÉPVISELŐK AZ ORSZÁG ÜGYEIRŐL?
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A 2017-es központi költségvetés fő célki-
tűzése, hogy jövőre minden magyar ember 
tudjon egyet előre lépni a saját életében. 
Az adócsökkentés és az otthonteremtés 
költségvetésének legnagyobb nyertesei 
a gyermeket vállaló magyar családok – 
mondta el Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő csepeli sajtótájékoztatóján.

Ötödével kell kevesebbet fizetni a leg-
fontosabb élelmiszerekért, hiszen jövőre 
ugyanúgy, mint idén a sertéshúsnál is meg-
tapasztalhattuk, 27%-ról 5%-ra csökken a 
tej, baromfi és tojás áfája. Az éttermi szol-
gáltatások és az internet áfakulcsa pedig 18 
százalékra mérséklődik. Jövőre a gyerme-
kes munkavállalók még több pénzt visznek 
haza, a családi adórendszer folytatásaként. 
A csepeli és soroksári kétgyerekesek eseté-
ben is 12 500-ról 15 000 forintra nő a családi 
adókedvezmény. Az intézkedés éves szinten 
közel 15 milliárd forinttal javítja majd az 
érintett 390 ezer adózó jövedelmi helyzetét.

Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz kong-
resszusán az elmúlt évtizedek legnagyobb 
otthonteremtési programját hirdette meg. 
Erre jövőre 211 milliárd forint áll rendel-
kezésre. A program része a családi otthon-
teremtési kedvezmény, a hozzá kapcsolódó 
kamattámogatott hitel, valamint a lakásérté-
kesítési áfacsökkentés és a nemzeti otthonte-
remtési közösségek – mondta el az alelnök.

Bér- és nyugdíjemelések
2017-ben is megőrizzük a nyugdíjak re-
álértékét, 0,9 százalékos nyugdíjemelés 
lesz, amelyet az élelmiszerek áfájának 
csökkentése gyakorlatilag megdupláz – 
fogalmazott a képviselő. 2017-től tovább 
nő a pedagógusok, valamint a fegyveres 
és rendvédelmi dolgozók bére, az emelés 
fedezetéül 139,3 milliárd forintot biztosí-
tanak. A 2016 júliusától a járási hivatalok-
ban kezdődő, majd január 1-jétől a megyei 
kormányhivataloknál folytatódó állami 
tisztviselői életpályamodellre 42,2 milliárd 
forint lesz. A NAV dolgozóinál háromlép-
csős életpályát vezetünk be, amelynek 27,5 
milliárd forintos fedezetét is biztosítjuk.

Rosszullétre hivatkozva 39 gyereket 
szállítottak a Heim Pál Kórház sür-
gősségi osztályára május elején a 
Csepeli Strandfürdőből egy úszások-
tatásról. Az Index egy birtokába jutott 
zárójelentésre hivatkozva klórmérge-
zést állít, az önkormányzat cáfolja az 
állítást. Az érintett gyerek ugyanis, 
akinek a zárójelentését megszerez-
ték, nem ment a medencébe, így at-
tól mérgezést sem kaphatott. A rend-
őrség nyomozást indított az ügyben.

Önök szerint létezik-e olyan klórgáz, amely 
nyitott medencében, csak egyetlen iskola 
két osztályának diákját mérgezi meg, több 
mint hetven másik embert pedig nem? Lé-
tezik, hogy egy gyerek úgy kap mérgezést  
a víztől, hogy a közelébe sem megy? Láttak-e 
már olyan klórmérgezést, amelynek nincse-
nek a klórmérgezésre jellemző elsődleges 
tünetei? Klórból ráadásul bizonyíthatóan 
csak a határérték töredéke volt a vízben. 

Május 4-én, a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában két 5. osztályos csoport diákjai 
fejfájásra, szédülésre és hányingerre pa-
naszkodtak, miután úszásórán vettek részt  
a Csepeli Strandfürdőben. A mentők 39 
gyereket szállítottak a Heim Pál kórház sür-
gősségi osztályára. A helyi önkormányzat 
mellett az ÁNTSZ és a katasztrófavédelem 
munkatársai is vizsgálódtak. Kisdi Máté, a 
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
szóvivője arról tájékoztatta az MTI-t, hogy 
méréseket végeztek a fürdő területén a me-
dencékben, de sehol nem mutatták ki mér-
gező klórgáz jelenlétét. Borbély Lénárd pol-
gármester független szakértővel vizsgáltatta 
meg a strand vizét, aki kiváló minőségűnek 
ítélte. A tömeges rosszullét idején négyszer 
is vizsgálták a strand vizét: egyszer április 
30-án, kétszer a rosszullétek napján, majd 
egy nappal utána. A polgármester szerint az 
ételmérgezés is kizárható. Vagyis egyelőre 
nem tudják, hogy mi okozta a rosszulléte-
ket, mindenesetre a rendőrség gondatlan 
veszélyeztetés gyanújával indított eljárást. 
Ilyen előzmények után jött az indexes hír, 
mely a vizsgálat negatív eredményei el-

lenére tényként említi a klórmérgezést. A 
„Mégsem olyan nagy rejtély: klórmérgezést 
miatt hánytak a csepeli gyerekek” cím arra 
utal, hogy több gyereknél is klórmérgezést 
mutattak ki a kórházban, és ezt a kórházi 
zárójelentésbe is beírták. Ezzel szemben 
az igazság az, hogy a kórházi zárójelenté-
sek minden olyan esetben negatívak, ahol 
a kórházba került gyermek részt vett az 
úszásoktatásban, ahol gyermek érintkezett 
a medence vizével. Az Index a legfontosabb 
tényt, a klórszint hivatalos mérését és an-
nak eredményét is elhallgatta. A cikkben 
ráadásul a gyerekekről leírt tünetek nem is 
hasonlítanak a klórmérgezés elsődleges tü-
neteire. Merthogy a klórgázmérgezés tüne-
tei eltérnek az általános mérgezési tünetek-
től, ami nagymértékben megkönnyítheti a 
korai felismerést. Tipikus tünetek: köhögés, 
eleinte nehéz, majd fojtó légzés, orrfolyás, 
fokozott nyáltermelés, könnyezés, végta-
gi görcsök, egész testre kiterjedő görcsök, 
légzésbénulás, eszméletvesztés. Ezek közül 
egyiket sem tapasztalták a gyerekeknél.

Ezért is áll értetlenül a történtek előtt dr. 
Fekete Ferenc, a Heim Pál Gyermekkórház 
orvos-igazgatója. Állítása szerint őt nem 
kereste meg az Index az ügyben, és a kór-
ház sem állította, hogy klórgázmérgezés 
történt. A gyermekek enyhe általános tüne-
tek miatt kerültek felvételre. Másnap mind-
annyian otthonukba távoztak.

A csepeli önkormányzat közleménye sze-
rint, a hivatal valós veszély esetén azonnal 
megteszi a szükséges lépéseket, és feljelen-
tést tesz a vétkesek ellen. Most azonban, 
amikor nem történt hiba vagy visszaélés, 
kötelességünk kiállni a munkavállalóin-
kért – áll a közleményükben, utalva arra a 
Posztógyári Tanuszodában történt esetre, 
amikor az önkormányzat a tanuszodát egy 
savas mérgezés után azonnal bezárta, és  
a történtek miatt feljelentést tett. Gondat-
lanságból elkövetett veszélyeztetés miatt  
a bíróság az ottani vezetőt elmarasztalta.

A cikk miatt helyreigazítást kért a csepeli 
önkormányzat. ● Takó Szabolcs

elkezdődött 
a költség-
vetés vitája

klórmérgezéssel 
riogattak Csepelen
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Csepel közterületeinek élhetőbbé, 
rendezettebbé tétele érdekében a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy 
feltételekhez köti a közterület-hasz-
nálati engedély kiadását 2016. június 
30-át követően. A feltételek között 
szerepel a közterületen álló kereske-
delmi létesítmények, pavilonok meg-
jelenésének városképi illeszkedése. 

Borbély Lénárd polgármester felkérte  
a Csepeli Tervtanácsot, hogy bírálati  
szempontok szerint szakmailag vélemé-
nyezze a pavilonok városképi illeszkedé-
sét. A Csepeli Tervtanács a polgármesteri 
hivatalban vitatta meg a szemlére bocsá-
tott kereskedelmi létesítmények külső 
megjelenését, amelyen az érintett pavilo-
nok használói is részt vettek.
 
A Csepeli Tervtanács tagjai a Bánya utca 
és a Szent László utca sarkán és a Szent 
István út 1/B szám alatt álló pavilont, 
a Nyuszi sétányon található együttest, 
a Széchenyi utca 85., 90. és 92A szám 
mellett lévő paviloncsoport városképi 
megjelenését véleményezték. Elhangzott, 
hogy ezeket a pavilonokat nem az utóbbi 
években építették, hanem örökölt létesít-
mények. Általános jellemzőjük, hogy ezek 
az építmények közterületeken állnak, meg-
jelenésükkel a környezetüktől jelentősen 
elütnek, így rontják a városképet. Némely 
létesítmény a kerület számára kiemelt fő-
útvonal mellett, a többi lakótelepek men-

tén helyezkednek el. Olyan helyeken, ahol 
Csepel hosszú távú városképi fejlődésének 
érdekében különösen fontos a rendezett ut-
cakép, az élhető környezet.

A Bánya utcai, a Szent István úti és  
a Nyuszi sétányon lévő pavilonokat esz-
tétikailag, műszakilag egyaránt megvisel-
te az idő múlása. Leromlott, romos meg-
jelenésükkel nem szép látványt nyújtanak. 
A Nyuszi sétányon négy üzlethelyiség ta-
lálható egy pavilonegyüttesben. Itt az idő-
közben történt üzletenkénti változtatások 
és a tervezés nélkül kihelyezett reklámok 
miatt a valaha egységes kialakítás, egysé-
ges arculat eltűnt.  

A királymajori pavilonok rendezetteb-
bek, de kulturált állapotuk ellenére egyedi 
megjelenésükkel nem illeszkedik a pavilon-
csoport többi épületéhez, valamint a lakó-
környezethez. Itt az extrém színhasználat, 
a változatos anyaghasználat, a látványba 
túlzottan beavatkozó cégérek mind a szép 
és egységes városkép ellen hatnak. A terv-
tanács véleményalkotása során Csepel épí-
tészeti, városképi értékeit tartja szem előtt, a 
cél a városkép javulása, ezért nem támogat-
ható a kifogásolt pavilonok fennmaradása.

A pavilonokról a Csepeli Tervtanács szak-
mai véleményt fogalmazott meg, a döntést 
az önkormányzat hozza. Az érintetteket 
június 30-áig értesítik a pavilonok sorsáról.
● Csarnai Attila

AKTuálIs

Az egészségügyben, a szociális szférában és 
a kulturális ágazatban az egyeztetések foly-
nak, a bérfejlesztés fedezete benne van a költ- 
ségvetésben – sorolta a béremelésekkel kapcso- 
latos költségvetési elképzeléseket a képviselő.

Csepel és soroksár is jól jár
Németh Szilárd szerint a jövő évi költség-
vetés minden terület számára többletfor-
rást juttat. Oktatásra 270 milliárd forint-
tal, egészségügyre 167 milliárd forinttal, 
a társadalombiztosítási és jóléti szférára 
155 milliárd forinttal, a kulturális tevé-
kenységekre 66 milliárd forinttal, a sport 
és szabadidős ágazatokra pedig 22 milli-
árd forinttal jut több, mint idén. Az önkor-
mányzatok jövőre hitelfelvétel nélkül 2800 
milliárd forinttal gazdálkodhatnak, amely-
hez a központi költségvetés több mint 668 
milliárd forintot biztosít. A 2014 és 2020 
közötti uniós támogatások több mint felét 
már 2016-ban meghirdetjük, a fennmara-
dó forrásokra pedig a 2017 elejétől lehet 
majd pályázni. A 2240 milliárd forintos 
uniós forrásfelhasználáson felül, további 
1600 milliárd forint közpénz jut a fejleszté-
sek támogatására. Így az önkormányzatok 
végleg kikerülnek a baloldali kormányok 
által rájuk kényszerített adósságcsapdából 
– szögezte le az országgyűlési képviselő.

tényszámok a költségvetésben
Fontos cél, hogy az állam hiány nélkül mű-
ködjön jövőre, azaz csak annyit fordítsanak 
az állam működtetésére, amennyit az állami 
bevételekből fedezni lehet. Ezért a jövő évi 
büdzsé 3,1 százalékos gazdasági növekedés-
sel, 0,9 százalékos inflációval és 2,4 száza-
lékos uniós módszertan szerinti államház-
tartási hiánnyal számol. Ennek megfelelően 
71,9 százalékra csökken az adósságmutató, 
amely 1,6 százalékponttal alacsonyabb a 
2016-osnál – zárta a 2017-es költségvetésről 
szóló beszámolóját Németh Szilárd ország-
gyűlési képviselő, a Fidesz alelnöke.

tervtanács: vélemény 
a csepeli pavilonokról

Pavilon a Nyuszi sétányon
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Csepel önkormányzata tovább foly-
tatja a kerületben található utak, jár-
dák építését, valamint a csapadék-
csatornák építését.   
 
Süle László, a Csepeli Városfejlesztési Kft. 
ügyvezető igazgatója a május 11-ei lakos-
sági fórumon elmondta, hogy a beruházás 
133 millió forintba és az ehhez adandó 
áfába kerül: az összeget a csepeli önkor-
mányzat fizeti. Az eseményen megjelentek 
az érintett körzetek megválasztott egyéni 
önkormányzati képviselői is: Morovik 
Attila alpolgármester, Bercsik Károly és 
Zupkó János képviselők

eltérő munkakezdés
Valamennyi helyszínen útépítés, csapadék-
víz-elvezetés és járdaépítés szerepel a célok 
között: a szükséges tervek és engedélyek 
rendelkezésre állnak. Az építési munkála-
tok megkezdése előtt mindenütt elvégzik az 
érintett területek állapotfelvételét (ez rész-
ben már megtörtént), valamint forgalomirá-
nyító és tájékoztató táblákat helyeznek el.  
A konkrét munkálatok várhatóan május  
23-án kezdődnek, de utcánként változó 
kezdési időpontokra lehet számítani, me-
lyekről a lakosok külön szórólapon kapnak 
értesítést. A hosszabb útszakaszokon több 
ütemben folynak majd az építkezések.  

az útépítés menete
Az útépítések a régi felületek, alépítmé-
nyek elbontásával, a törmelék elszállítá-
sával kezdődnek. A tükör kialakítása után 
a szegélyek betonozása, majd a homokos 
kavics fagyvédő réteg és CKT–4 teherbí-

ró réteg terítése következik, végül pedig 
aszfaltoznak. Ezzel egy időben történik a 
kapubehajtók kialakítása és a járdaépítés 
is. Az útépítés során a kivitelező igyekszik  
a geometriát úgy alakítani, hogy a behajtók 
a régivel azonos, vagy kedvezőbb helyzetbe 
kerüljenek, ez vonatkozik a járdákra is.  

Hogyan vezetik el a csapadékot?
A csapadékvíz-elvezetés a helyi lehető-
ségeknek megfelelően változó módsze-
rekkel történik: csapadékcsatorna építése 
víznyelőkkel, víznyelők csatlakoztatása 
korábban megépített egyesített csatornára, 
illetve fedett folyóka építésével csatlakoz-
va a rendszerre. A Kecsege és a Hollandi 
út sarkán például folyókát építenek, amely 
elvezeti az itt felgyülemlett vizet. Néhány 
helyen meglehetősen keskenyek az utcák, 
de a kivitelező arra törekszik, hogy leg-
alább 4,5 méter szélesek legyenek. Vannak 
azonban olyan szakaszok, amelyek csak 
4,25 méter szélesek lehetnek.

Hol lesznek építkezések?
Konkrétan a következő útszakaszokon 
lesznek építkezések. A Kecsege utcában  
a Kórus és Damjanich utcák között 132 
méter utat, 300 négyzetméter járdát és csa-
padékvíz-elvezetőt készítenek. A járdákat  
a lehetőségek szerint 120-125 centiméter 
szélesre építik. A Börzsönyi utcában a Ve-
zeték és Cserháti utcák között 147 méter 
utat, 370 négyzetméter járdát és víznyelőket 
építenek. A Kokilla téren 86 méter utat, 18 
négyzetméter járdát és víznyelőket alakíta-
nak ki a csapadékvíz elvezetésére. A Jege-
nye utcában a Hollandi és Pálma utca között 

520 méter utat, 1315 négyzetméter járdát és 
csapadékcsatornát építenek. A Dinnyés ut-
cában a Jegenye és a Pálma utcák között, 
valamint a Muskátli utcában a Jegenye és 
a Cserhát utca közötti szakaszon szintén 
utakat, járdákat és vízelvezetőket építenek. 
A mostani út-, járda- és csapadékcsatorna 
építkezéseket még az idén befejezik.

Az érintett lakókat a munkák pontos üte-
mezéséről is tájékoztatja a kivitelező. Egy-
ben kéri őket, hogy a munkaterületeket 
tegyék szabaddá. Előfordulhat, hogy az 
ingatlantulajdonosok néhány napig nem 
tudják majd megközelíteni ingatlanjukat 
gépkocsival, ezért a türelmüket kérik. 
● Csarnai Attila

újabb utak, járdák épülnek

IsMÉt HajÓkIRÁndulÁs nYuGdÍjasoknak
Budapest XXI. kerület csepel Önkormányzata Borbély lénárd polgármester 
kezdeményezésére több alkalommal rendezett a kerület nyugdíjasainak in-
gyenes hajókirándulást. a nagy érdeklődésre való tekintettel szeretnénk mi-
nél több, a kerületben élő idősnek lehetőséget biztosítani a programon való 
részvételre. Ezért várjuk azoknak a csepeli nyugdíjasoknak a jelentkezését, akik 
még nem vettek részt hajókiránduláson.

A hajókirándulás időpontja: június 8-a. Jelentkezési határidő: június 2-a. 
Jelentkezni a 06-70/439-7769-es telefonszámon lehet, 
hétfőtől csütörtökig 9-től 15 óráig!

a program lebonyolítója a csepeli Városkép kft.

FoNTos TElEFoNsZáMoK

a lakók a beruházással kapcsolatos 
kérdéseikkel megkereshetik Horváth 
Tamást, aki a Gerulus kft.-t képviseli. 
Telefonszáma: 06-30/883-8803. 

a felelős műszaki vezetők közül biza-
lommal fordulhatnak Kántor Balázshoz 
(telefonszáma: 06-30/444-5216) és 
Grimm Viktorhoz (06-30/247-0101), 
valamint Farkas lászló műszaki ellen-
őr is készséggel áll rendelkezésükre 
(06-20/246-6390). 

a csepeli Városfejlesztési kft. telefo-
nos ügyfélszolgálatát is lehet keresni 
hétköznapokon 15 és 16.30 között a 
06-20/968-3282-es telefonszámon.
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Egynyári virágokat vettek át a Virágos 
Csepelért programra jelentkezők a Csepeli 
Városgazda telephelyén. A társaság mun-
katársai május 8-án a begóniák, kakasta-
réjok, lisztes zsályák és a bársonyvirágok 
szétosztásában segítettek. Lakcímenként 
negyven darab egynyári növényt vittek el 
azok a lakók, akik szeretnének tenni azért, 
hogy környezetük szebb legyen.  

„Az önkormányzat idén is meghirdetett 
virágosítási akciójára évről évre egyre 
többen jelentkeznek, a mostani felhívás-
ra több mint kilencszáz pályázat érkezett 
a társasházak és a kertes házak lakóitól” 

– mondta Dzsida László városfenntartási 
főosztályvezető. 

A átadásakor a jelentkezők szakszerű tá-
jékoztatót kaptak a virágok ültetéséről és 
ápolásáról, később a gondozási időszak-
ban is szívesen adnak tanácsot a zöldterü-
let-fenntartási osztály kertészei. 

A virágosítási program keretében közös 
összefogással egyre több közterületi vi-
rágoskert létesül a kerületben. A csepeli 
iskolákba és óvodákba – igény szerint – 
szállítottak virágokat a városgazda mun-
katársai.

A Csepeli Városgazda a Főkert Zrt.-vel 
együttműködve, a kerületben található 
negyvennégy egynyári virágágyásba 
21 400 darab egynyári virágot és 600 da-
rab évelő növényt ültetett ki. 

Az ágyások több helyszínen találhatóak: 
a Szent Imre tér, a Görgey Artúr tér, a 
Kossuth Lajos utca több pontján, a Szent 
István út–Béke tér kereszteződésében, 
a Simon Bolivár lakótelepen, a Szent 
László úti lakótelepen, Csillagtelepen,  
a Hollandi út–Késmárki utca keresztező-
désénél lévő körforgalomban, a Csepeli 
Piacon és a Csepeli Strandon.

Begóniák, 
bársonyvirágok

VáRosGAZDA

sZíNEs uTCáK

Cserneczki Adri-
enn eddig minden 
évben vitt haza vi-
rágokat. „Színes vi-
rágokat választot-
tam, hogy szépen 
mutassanak a járda 
mellett. Szeretem 
az ápolt környeze-
tet, mert jót tesz a 
lelkemnek, és az 
utcában lakók is felfigyelnek arra, ha 
rendezettebb, szebb porta előtt halad-
nak el. Úgy gondolom, hogy az utca-
kép valamennyire az ott lakók jellemét 
is tükrözi.” 

oláh Edit férjével, 
a kozmosz sétányi 
társasház képvise-
letében válogatott 
a növények közül. 
„Porcsint, bársony-
virágot és kakasta-
réjt választottam, 
remélem, tetszik 
majd a lakóknak. 
Szeretem, ha rend 
van körülöttünk és jó érzéssel tölt el, 
ha sokan felfigyelnek társasházunk kis-
kertjére. Tavaly például saját költsége-
men vásároltam rózsatöveket, elültet-
tem, azóta is szépen virítanak.”

esti úszás
Ahogy előző számunkban már hírt ad-
tunk róla, május 1-jétől este 19.30-ig 
használhatják a strand úszómedencéjét, 
a fürdő 20.00 órakor bezár.

Az esti órákban a medencében szabad 
sávok korlátozottan állnak rendelke-
zésre – a sávok egy részét sportolók 
használják –, így 19 órától már csak 
fél pálya szabad. Kérjük önöket, hogy 
a jegy megváltása előtt nézzék meg az 
aktuális sávhasználatokat.  

A sávhasználat letölthető a www.
varosgazda.eu oldalról és megtekint-
hető a strand pénztáránál is.

Virágos 
közterületek
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A 87. születésnapját ünneplő 
Tóth II Józsefet, Csepel és Bu-
dapest díszpolgárát köszöntöt-
te Borbély Lénárd, Csepel pol-
gármestere és Fazekas Attila,  

a Csepel Utánpótlás Sport-
egyesület szakosztályvezető-
je. Bozsi bácsi csepeli ottho-
nában fogadta a vendégeket, 
akik nem érkeztek üres kéz-

zel: külön erre az alkalomra 
készíttetett, névre szóló Cse-
pel Utánpótlás Sportegyesület 
mezt, az utánpótlás kis ver-
senyzői által aláírt focilabdát 

és cukormentes tortát, édessé-
get vittek ajándékba.

A csepeli labdarúgás legendás 
alakja – a Csepeli Vasas, a Cse-
pel SC, valamint az Aranycsa-
pat jobbszélsője – 1953 és 1957 
között 12 alkalommal játszott 
a nemzeti tizenegy színeiben: 
öt gólt lőtt ezeken a mérkőzé-
seken. A sportoló tagja volt 
az 1954-es világbajnokságon 
ezüstérmet nyert magyar gár-
dának, pályára lépett az 1954-
es, angolok elleni budapesti 
7:1-es mérkőzésen, de szerepelt 
a B-, az utánpótlás- és a Buda-
pest-válogatottban is.

Játékosi pályafutása alatt mind-
végig a Csepel Vas- és Fém-
művekben dolgozott, 1964-ben 
edzői diplomát szerzett, 1964 
és 1967 között a Kaposvári Rá-
kóczi, majd a következő három 
évben a Pápai Textiles edzője 
volt. Tóth II József 2011 októ-
bere óta Csepel, 2014 júniusa 
óta Budapest díszpolgára.
●  Kitzinger Adrienn

AKTuálIs

Isten éltesse, Bozsi bácsi!

A Fővárosi Közgyűlés Vá-
rosfejlesztési, Közlekedési és 
Környezetvédelmi Bizottságá-
nak támogatásával a Nemzeti 
Ifjúságvédő és Tehetségkutató 
Egyesület egy kis-Duna-parti 
tanösvény létrehozását kezdte 
meg Csepelen. A projekt ki-
egészítéseként a fejlesztéshez 
a csepeli  önkormányzat terep-
rendezési és zöldfelület-gondo-
zási munkával járul hozzá.  

A program célja egy olyan be-
mutató tanösvény létrehozása, 
amely lehetővé teszi Csepel 
egyik ékköve, a Kis-Duna-

öböl táj- és természetvédelmi 
szempontból fontos értékeinek 
bemutatását, a vízi élővilág jel-
legzetes fajainak, természeti je-
lenségeinek helybeni tanulmá-
nyozását. A Kis-Duna-ligetnél 
öt állomáshelyből álló isme-
retterjesztő és útjelző táblákkal 
felszerelt tanösvényt alakíta-
nak ki, melynek domboldali 
kilátópontján egy árnyas pihe-
nőterületet alakítanak ki aszta-
lokkal és ülőkékkel, valamint a 
területen számos őshonos fafaj-
tát és cserjét is telepítenek. Az 
egyik állomáson a tanösvény 
szellemiségéhez jól illeszkedő 

kiegészítő élményelem, egy li-
getlabirintus létesül, ahol a lá-
togatás során elsajátított tudás 
az internetről letölthető öko-
kvíz kitöltésével mérhető le.

Júniusig – a csepeli gyerme-
kek és fiatalok számára szer-
vezett ökológiai séták mellett 
– színes tájékoztató anyag ké-
szül. A helyszínen felállított 
átnézeti információs tábláról 
QR-kód segítségével is elérhe-
tő magyar és angol nyelven a 
Kis-Duna-part természeti érté-
keit bemutató, figyelemfelkel-
tő, ismeretterjesztő kisfilm.

tanösvény a kis-duna-parton

Fazekas Attila, a Csepel Utánpótlás Sportegyesület szakosztályvezetője, Tóth II József és 
Borbély Lénárd polgármester
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Maugli és társai 
királyerdőben
A Széchenyi István Általános és Két Tan-
nyelvű Iskola énekkara, a Csepel Hangja 
kórus, hagyományaihoz híven ismét egy 
musicalt, A dzsungel könyvét mutatta be 
május 6-án a Királyerdei Művelődési Ház-
ban. Az iskola több mint hetven tanulója 
lépett fel a darabban, melyre hónapok óta 
készültek. A szereplők között első osztá-
lyostól nyolcadikosig láthattunk gyereke-
ket, sőt még tavaly végzett diák is erősítet-
te a csapatot.

A nagy sikerű produkcióra sokan voltak 
kíváncsiak, telt ház előtt léptek fel a gyere-
kek. Az előadás rendezője, betanítója, ko-
reográfusa Fabók Ágnes tanárnő volt.

különleges 
ruhák kiállítása
Bein Klára öltözéktervező iparművész kiállí-
tása nyílt meg május 6-án az Erdei Éva Galé-
riában. A Ferenczy Noémi-díjas iparművész 
tárlatán a ruhaköltemények elkészülésének 
folyamatát lehet megtekinteni. Különlegesek 
a kiállított ruhák, a szemet gyönyörködtető 
öltözetek a népművészet mellett különleges 
művészeti hatásokat jelenítenek meg.

Az Erdei Éva Galériában megtekinthető Fo-
lyamat című kiállítás mellett az elmúlt évek 
során számos helyen megmutathatta már 
művészetét Bein Klára. A karlsruhei euró-
pai kultúrnapok, vagy a milánói divatnapok 
után Csepelen is láthatók az iparművész ru-
hái egészen május 31-éig.

Budapesten szinte nincs is olyan neves 
étterem, szálloda, ahol ne énekelt volna 
Nánássy Lajos magyarnóta-énekes, aki 
idén töltötte be 75. életévét. Negyvenéves 
pályafutása alatt bejárta az egész orszá-
got, fél Európát, az Egyesült Államokat, 
énekelt az ENSZ főtitkárának, államfők-
nek, Puskás Öcsinek, Papp Lacinak és 
még sorolhatnánk a hírességeket. 

Nánássy Lajos nem készült előadóművész-
nek, de az éneklés tette boldoggá. hangjá-
ra már az általános iskolában felfigyeltek. 
Dolgozott lakatosként, volt művezető a 
Csepel Művekben, ORI-engedélyt 38 éve-
sen kapott. 

„Állandó énekkaros, később az iskolai kó-
rus szólistája voltam, utána csak kedvte-
lésből énekeltem. Énekesi pályafutásomat 
Kiss Károlynak köszönhetem, ő küldött 
el tanulni. 1970-ben kezdtem el haknizni, 
szinte minden sztárral felléptem, így tanul-
tam meg igazán a szakmát. Ma már sajnos 
nem nagyon van igény arra, amit mi tud-
tunk: fővárosban talán nincs is olyan hely, 
ahol élőben cigányzenekar játszik és ran-
gos előadó énekel” – meséli az énekes, 
akivel a Királyerdei Művelődési Házban 
találkoztunk: itt 1981-ben énekelt először. 
A tősgyökeres csepeli lokálpatrióta hagyo-
mánytisztelő, nagy igazságérzettel rendel-
kező embernek vallja magát. A művész-
világban valódi egyéniség, amolyan igazi 
hazafi, aki büszke származására. 

„Nekem sokat jelent Csepel. Bárhová so-
dort az élet, éneklésemmel mindig a hazai 
kultúrát képviseltem. Itthon közel harminc 
évig voltam a magyar folklór egyik arca” 
– teszi hozzá. 

A 2013-ban életműdíjjal kitüntetett mű-
vész jelenleg Királyerdőben él. Pályafutá-
sa során a sportolásba is belekóstolt. „Tíz 
évig a Csepel SC súlyemelő szakosztályá-
nak tagja voltam. Egy csapatban küzdöttem 
Veres Győzővel, Földi Imrével” – mondja 
Nánássy Lajos, aki még hozzáteszi: az 
éneklést soha nem hagyja abba.  
●  Antal Zsuzsa

aki puskás Öcsinek is énekelt

CIVIl ÉlET

Nánássy Lajos

EGyházI élET

pünkösd után
„Napról napra állhatatosan, egy szív-
vel, egy lélekkel voltak a templomban, és 
amikor házanként megtörték a kenyeret, 
örömmel és tiszta szívvel részesültek az 
ételben; dicsérték az Istent, és kedvelte 
őket az egész nép. Az Úr pedig napról nap-
ra növelte a gyülekezetet az üdvözülők-
kel.” (Apostolok cselekedetei 2,46-47)

Pünkösd után ez történt. A Szentlélek 
kiáradása után közösség alakult (ke-
resztyén gyülekezet, egyház). Olyan 
közösség, ahova tartozni akartak az em-
berek, mert békességet és életet jelen-
tett számukra. A másik – isteni – oldala 
ennek az időszaknak az Úr áldása volt, 
ami abban mutatkozott meg, hogy nap-
ról napra növekedett ez az első gyüle-
kezet az üdvösségre jutott emberekkel. 

Mi van manapság? Egyre nagyobb tá-
volság Isten és az emberek között. Nem 
a Bibliából – ilyen értelemben: az egy-
házaktól – várják a választ az emberek 
az életük nagy kérdéseire. (Nem ma kez-
dődő probléma ez, de manapság kezd ki-
csúcsosodni!) Az irány pedig jól látható: 
amerre tart a nyugat-európai keresztyén-
ség, arra haladunk mi is, csak lemaradva 
20-30-40 évvel. Nincs megoldás? De 
van. Így olvashatjuk a Bibliában, mert 
már az ószövetségi időkben is voltak 
ilyen problémák: „De még most is így szól 
az Úr: Térjetek meg hozzám teljes szívvel, 
böjtölve, sírva és gyászolva! Szíveteket 
szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy 
térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert 
kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, 
szeretete nagy, és megbánja, még ha ve-
szedelmet hoz is. Ki tudja, hátha most is 
megbánja, és áldást hagy maga után?” 
(Jóel 2,12-14a) Ezt kell tennünk! Bánni 
a bűneinket, imádkozni az Úrhoz kegye-
lemért és megváltoztatni az útjainkat! 

Természetesen nem muszáj, ez is csak 
egy lehetőség. De ha elszalasztjuk ezt 
a lehetőségünket, vajon lesz-e másik? 
„Fújjátok meg a kürtöt a Sionon...” – 
mondja az Igében. Legyen új pünkösdje 
nemzetünknek! 
●  Sinkovicz Sándor baptista lelkész
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Május 6-án végső búcsút vettek Paragi Fe-
renctől, akinek az önkormányzat képvise-
lő-testülete május 5-én posztumusz Csepel 
Díszpolgára címet – a kerület legmagasabb 
elismerése – adományozott. A szertartáson 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő 
méltatta a legendás sportolót és barátot.

„Szinte felfoghatatlan, ami történt. Mind-
annyiunk számára megdöbbentően tragi-
kus hír volt, hogy egy 62 éves, ereje teljé-
ben lévő, jövőbeni tervekkel teli sportember 
ilyen hirtelen elment. Paragi Ferenc sze-
mélyében nem csak egy kiváló sportolót, 
hanem egy remek embert, nagyszerű ba-
rátot is elveszítettünk” – kezdte beszédét 
Németh Szilárd, majd felidézte az ötszö-
rös országos bajnok, olimpiai és Eb-dön-
tős, sokszoros válogatott gerelyhajító at-

léta sportpályafutását, akit 1979-ben az 
év magyar atlétájának választották meg, 
valamint a Magyar Gerelyhajítók Örökös 
Tagságában is helyet kapott.

„Az edzői tevékenység mellett hosszú ide-
ig volt testnevelő tanár Csepelen. 15 évig  
a Bajáki Ferenc Szakközépiskolában, nyolc 
évig a Vermes Miklós Általános Iskolában 
tanított, sőt négy évig kollégiumi nevelőta-
nárként is dolgozott. Az Egressyben nem-
rég még óraadóként futtatta a köröket a 
művészpalántákkal” – emlékezett Németh 
Szilárd, akitől még polgármestersége ide-
jén, 2012. október 23-án vehette át Paragi 
Ferenc a Csepel Örökség-díjat. 

„Paragi Ferenc neve és emléke – életművé-
hez méltóan – tovább fog élni. Támogatni 

fogjuk alapítványát, róla elnevezett nem-
zetközi gerelyhajító gálát fogunk rendezni 
Csepelen, sírhelyének ápolásáról – termé-
szetesen a család egyetértésével – gondos-
kodni fogunk. Paragi Ferenc világcsúcs-
tartó gerelyhajító, kiváló atlétika edző és 
testnevelő tanár, természetkedvelő vadász, 
nagyszerű családapa és barát Pablo Casals 
szavaival élve ezt üzeni nekünk: „Arra ne 
legyetek hiúk, hogy tehetségesek vagytok. 
Ezt ugyan nem magatoknak köszönhetitek, 
nem ti alkottátok meg magatoknak. Csak az 
számít, hogy mire juttok a tehetséggel. Az 
adottságra nagyon vigyázzatok, nehogy el-
torzítsátok vagy eltékozoljátok, amitek van. 
Dolgozzatok, állandóan csak dolgozzatok 
és tápláljátok a talentumot” – zárta a meg-
emlékezését Németh Szilárd. 

dobogós 
helyezések
Az atlétika diákolimpia IV. korcsoportos 
budapesti egyéni döntőjében, melyet május 
5-én rendeztek az Iharos pályán, a 100 mé-
teres távon Maróthy Péter, a Csepel DAC 
versenyzője a második helyezést szerezte 
meg. A Jedlik Ányos Gimnázium tanuló-
ja egy április végi versenyen is nagyon jól 
szerepelt: a Tiszaújvárosban megrendezett 
XVI. Nemzetközi Atlétikai Verseny, ser-
dülő 100 méteres síkfutás és a 100 méteres 
gát versenyén a 3. helyen végzett. 

Fölényes 
győzelem 
a világkupán
A 22. Magyar Kick-box Világkupát Bu-
dapesten rendezték meg május 13-a és 
15-e között. A háromnapos esemény-
nek először adott otthont a főváros. 
A viadalra harminchárom országból 
ezerháromszáz versenyző érkezett. A 
Csepel Halker-Kiraly Team Kick-Box 
Akadémia versenyzői ismét nagyszerű-
en szerepeltek, fölényük elvitathatatlan: 

az éremtáblázat első helyére 89 arany, 
100 ezüst és 153 bronzéremmel kerül-
tek fel. Csak összehasonlításképpen: az 
éremtáblázaton második helyet elfoglaló 
olasz csapat összesen 59 érmet szerzett.

Búcsú paragi Ferenc atlétától
sPoRT
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a helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek ajándékcsomagot nyerhetnek. a beküldési határidő: 2016. május 30.

sorsoltunk!  a május 5-ei skandináv rejtvény nyertese: pocsai Melinda 1214 Budapest, Völgy u. a gyerekrejtvény nyertese: Bársony attila 1213 Bu-
dapest, szent lászló u. Nyereményük egy-egy ajándékcsomag, mely szerkesztőségünkben vehető át hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között. (csete 
Balázs u. 15.)  Gratulálunk!

A XXI. KERÜlETI ÖNKoRMáNYZAT lAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

Felelős kiadó: csepeli Városkép kft., info@csepelivaroskep.hu
szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, csete Balázs utca 15. 
(csepel Galéria), 1751 pf. 28., tel.: 278-0711, info@csepelihirmondó 
a másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.

lapigazgató: szentesi zöldi lászló 

a lap elkészítésében közreműködtek:  Máger Judit (olvasószerkesztés, törde-
lés), antal zsuzsa, csarnai attila, csordás andrea, kis György, kitzinger adrienn, 
kónya Gábor, lass Gábor, Mezey lászló, Miss Nándor, zubor Mónika

Nyomtatja: Magyar közlöny lap- és könyvkiadó, lajosmizse 
Felelős vezető: köves Béla ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar posta zrt.  Reklamáció: 278-0711

IssN 2062-3585

következő számunk 2016. június 2-án, csütörtökön jelenik meg.
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Rejtvényünkkel egy családi programra hívjuk fel a figyelmeteket. 
Hol lesz megtartva?

Vízszintes:  1. A program elnevezésének eleje (zárt betűk: E; Y; A) 8. Kornélia 
becézve 9. Fogyassza el (ételt) 10. L! 11. Elfogyasztaná 13. Félig arra! 
14. Római 1054 16. Majdnem égeted! 18. Össze-vissza lecsap! 20. Zárókő egyneműi! 
21. Dezoxiribonukleinsav 22. Francia János 23. Alapfokú Művészeti Iskola 
25. Ülőbútor 27. Melyik személy? 29. Gépbe keverve! 31. Kristályos kőzet 34. Tova

Függőleges: 1. Zárka 2. Esel! 3. Élő 4. Ezt a kódot kéri a telefonod belépéskor 
5. A tűz martalékává lesz 6. Igazgató röv. 7. Gyenge minőségű 8. Az elnevezés vége 
(S; Y; K; K) 12. Egy nemzethez tartozó emberek sokasága 15. Becézett Ildikó 
17. Nem azokban 19. S-ek! 22. Fagyott víz 24. Mely dologra? 26. ZTE, a szurkolók 
nyelvén 28. Egy angolul 30. Kés veszélyes része 32. Hegyes szúró szerszám 
33. Iker fele!

Előző rejtvényünk megfejtése: Lázár Ervin, 80

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12 13

14 15 16 17

19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34
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SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitvatartás: h: 12–19 óra; k–cs: 10–18 
óra;  sz–p: 13–19 óra; szo: 9–14 óra

Kiállítás
Kedvenc képeim – Gunics Adrienn fotókiál-
lítása megtekinthető a könyvtár nyitva-
tartási idejében. 

EZ(O)KOS klub
Május 25, 17 óra: Denke Ibolya spirituális 
pszichológiai tanácsadó, numerológus várja 
beszélgetésre a régi és új érdeklődőket.

Pódium színházbarátok köre
Május 28-án 15 órától a Madách szín-
házban Les Misérables – A nyomorultak 
című musicalt nézzük meg. Jegyek korlá-
tozott számban a könyvtárban kaphatóak 
(4900 Ft/db).

Figyelem: a május 28-ai hajókirándu-
lásra további jelentkezést nem tudunk 
elfogadni!

Kanasztacsata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától 

Ha még jobb könyvtárat szeretne, kérjük, ren-
delkezzen adója 1%-áról: Pro Bibliotheca 
Civica Alapítvány: 18166741-1-42 

Színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné 
Rózsa várja a színházrajongókat hétfőn-
ként 16-tól 18 óráig. novak.rozsa@gmail.
com tel.: 06/30-4141-684

Kedves pedagógusok! Várjuk az óvodás-
csoportokat könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. Előzetes 
bejelentkezés szükséges. Tel.: 276-3512 

Tipp! Utazásokhoz: útleírások és útikönyvek 
széles választékával várjuk az érdeklődőket.

Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Helyben 
használat 200 Ft/év. Egyéb díjakról érdek-
lődjön honlapunkon vagy személyesen 
illetve a 2763-512 telefonszámon.

Kéthetente új könyvek! Hatvanféle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás.

Minden rendezvény ingyenes.

Nyári nyitvatartás június 13-ától  augusz-
tus 31-éig: hétfő, szerda: 13-tól 19-ig; kedd, 
csütörtök, péntek:10-től 16-ig; szombat: 
ZÁRVA!

* * *

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

A könyvtár állományából kivont folyóiratok 
100 és 200 forintos áron megvásárolhatók. 
(Burda, Éva, National Geographic, Nők Lap-

ja Egészség, Nők Lapja Évszakok, Nők Lapja 
Ezotéria, Nők Lapja Konyha, Otthon, Prak-
tika, Reader’s Digest, Természetgyógyász 
Magazin, Új elixír) 

Programok

Meridiántorna: jún. 2-a, 15 óra

Szemtorna: jún. 2-a, 15. 30 óra

Hahota-klub: máj. 26-a, jún. 9-e, 16 óra

Origami klub: június 8-a, 17 óra 

Matematikakorrepetálás minden szer-
dán fél 5-től fél 6-ig. 

Nyugodt, családias környezet várja a ked-
ves régi és új olvasókat, internetezni vá-
gyókat a Királyerdei könyvtárban.

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

* * *

CSILLAgTELEPI KÖNYVTÁR  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitvatartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Kineziológiaklub: június 1-je, 16.30 
óra: Szeretetnyelvek a mindennapokban 

Kézműves-foglalkozás
Csak forog, csak forog, … forog! – Gyer-
meknapi szélforgó készítése május 27-
én, 16 órától

Minden olvasót szeretettel várunk. 

Kérjük, támogassa könyvtárunkat be-
iratkozásával! További hírek, informá-
ciók a www.fszek.hu honlapon, illetve 
Facebookon keresse a „Vénusz utcai 
könyvtárat”.

* * *

CSEPELI MUNKÁSOTTHON
KULTURÁLIS KÖZPONT
1215 Bp., Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csmoa.hu   

Program
Június 10-e, 18.00 óra: A Csepeli Mun-
kásotthon Kulturális Központ művészeti 
csoportjainak gálaműsora. Fellépők: Cse-
meték Óvodás Néptánc Csoport, Klasszikus 
Balett Iskola, Csep' Jazz Dance: óvodás, 
kezdő, haladó és kisiskolás csoportja. 
Zumba fitnesz és hastáncbemutató. 

Könyvtár és rendezvényei
Nyitvatartás: hétfő: 13.00–16.00, 
kedd: 8.00–18.00, szerda: szünnap, 
csütörtök 13.00–18.00, 
péntek: 10.00–16.00, szombat: zárva

Olvasó és Kiránduló Nagyik programjai
Klubnap: június 7-e, 11.00 óra 

Csepeli Kertbarát Kör előadása: 
május 24-e, 16.30 óra. 
Előadás témája: Közösségi kertek

Tamási Lajos Irodalmi Klub
Május 24-e, 16.30 óra: Ősi Kovács Alko-
tóműhely bemutatkozása

Irodalmi Presszó 
Május 24-e, 18 óra: Az est vendége Hűvös-
völgyi Ildikó Kossuth-díjas színművésznő. 

galéria 21 
Május 19-től a Csepeli Képzőművészkör 
tárlata tekinthető meg.

Oktatás
OKJ dajka, gyógypedagógiai segítő, pe-
dagógiai és családsegítő szakképzések
Nyelvtanfolyamok! Felhívjuk figyel-
műket, hogy a nyári intenzív nyelv-
tanfolyamok helyszíne a Dover Nyelvi 
Centrum (1052 Budapest, Bécsi utca 3. 
T.: 267-2626) A beiratkozás folyamatos!
A Munkásotthonban induló hatvanórás 
őszi ANGOL-NÉMET nyelvtanfolyamok 
szeptember 19-én indulnak. Beiratko-
zás: szeptember 13-a, 14-e, 15-e 

Klubok, szakkörök
Hiphoptanfolyam, Csepel Táncegyüt-
tes, Csemeték Óvodás Néptánc Csoport, 
Stemmer Ferenc Fotóklub, Csepeli Kép-
zőművész Kör, Klasszikusbalett-iskola, 
Komplex Tánciskola, Alakformáló Tor-
na Klub, Zumbafitnesz, Hastáncklub, 
hathajóga, zumba, gerinctorna, Pilates-
torna,  Sparring Boksz Klub, Nyugdíjas 
Nosztalgiaklub, Szenior Táncklub

Szolgáltatás
JOGPONT + INGyENES JOGI TANÁCSADÁS – dr. 
Osztrovszky Zoltán – csütörtök: 16.00–18.00
Pszichológiai, életvezetési tanácsadás 
hétfőtől szombatig, előre egyeztetett idő-
pontban! (Kovács Ildikó pszichológus)
Csepeli FOGyASZTÓVÉDELMI Egyesület – 
kedd, csütörtök: 16.00–18.00. 
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, kon-
certek, fesztiválok jegyirodája: hétfő-csü-
törtök: 14.00–18.00, Béres Ria: 276-9523; 
06-20/476-3189
A MUNKÁSOTTHON bérlet- és jegypénztára 
hétfő – péntek: 16.00–18.00 és az előadá-
sok előtt egy órával.

* * *

CSEPEL gALÉRIA
(Csete Balázs u. 15.), tel.: 278-0711

ANNO – Az 1959–1963-as osztály – cso-
portos tárlat. A kiállítás május 26-án, 
17 órakor nyílik.

* * *

ERdEI ÉVA gALÉRIA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29., tel.: 420-0334 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Bein Klára iparművész kiállítása május 
31-éig látható.

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

NAgY IMRE ÁMK – 
KÖZMŰVELŐdÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁgI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu

KIÁLLíTÁS
Nemcsics Ákos festőművész ANIMI 
VULTUS kiállítása megtekinthető má-
jus 30-áig.

TÁRSASJÁTÉK-KEdVELŐK KLUBJA
Várjuk a társasjáték kedvelő gyerekeket 
minden szerdán 17 és 18 óra között.

TÁBOROK 2016
2016. június 20–24.: 
Ritmikus gimnasztika 
2016. június 20–24.: Fashion dance
2016. június 27.–július 1.: 
Akrobatikus rock and roll
2016. augusztus 15–19.: 
Akrobatikus rock and roll
2016. július 4–8.: Csillagszemű
2016. július 11–15.: Csillagszemű
2016. július 25–29.: Íjász
2016. július 25–29.: Sakk
2016. július 25–29. : Hiphop
További info és jelentkezés: 1/420- 7874

CSOPORTJAINK 
PICÚROKNAK (3 éves korig)
Baba-Mama Klub 
Szerda 9.30–10.30. Azoknak, akik szeret-
nének hasonló korú babák és mamák tár-
saságában játékkal eltölteni egy kis időt, 
miközben meg tudják beszélni aktuális 
gondjaikat a kisgyermekgondozóval. Az 
első alkalom ingyenes.

TÜNdÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Cseppecske Néptánc
hétfő: 16.30–17.30, 
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Kids Club Nyelviskola (6–10 éves korig)
péntek 16.00-16.45
vezeti: Tarnóczy Szilvia nyelvtanár 
Tóth Andrea: 06-30/329-1813
www.szigethalom.kidsclub.hu 
Ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17.00–18.00
vezeti: Polákovics Rita
Ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök: 16.00–17.00
vezeti: Recsnik Zsófia

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30–18.00
vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphoptánciskola
kezdő – szerda: 17.00–18.00, 
péntek: 18.00–19.00, 
haladó – szerda: 18.00–19.00, 
péntek: 19.00–20.00, 
vezeti: Fekete Zsolt

Csepp Csepel Néptánc
hétfő: 17.30–19.30
vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion-dance
kedd, csütörtök: 16.00–17.00 (alapozó), 
17.00–18.00 (alsós), 18.00–19.00 (felsős)
vezeti: Toronya Alexandra
íjászklub
Májusban 28-án, júniusban 4-én és 11-én, 
szombaton 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30, vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel Néptánc
szerda: 17.30–20.10, vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
haladó: h, sz 16.0–17, kezdő: kedd: 17–18, 
csütörtök: 16–17, vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun kung-fu
hétfő: 19.00–20.30, csütörtök: 18.30–20.00
vezeti: Pataky Gábor

FELNŐTTEKNEK
Csepeli Mozgássérültek Önálló Egye-
sülete Klubfoglalkozás minden hónap 
utolsó keddjén 14.00 és 19.00 között.
Csepeli Népdal- és Nótakör
kedd: 16.30–20.00, vezeti: Hanczár János 
Hastánc
kedd 18.00–19.00, vezeti: Tóth-Czirják Aliz
íjászklub
Májusban 28-án, júniusban 4-én és 11-én, 
szombaton 9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30. Vezeti: Sárfi László
Meridián torna – „Élj száz évig 
egészségesen” 
Csütörtök: 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Zumba 
hétfő 18.00–19.00, szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00, vezeti: Pinelli Andrea

Könyvtár
Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyug-
díjasoknak! Nyitvatartási időben, 
a használat feltétele: könyvtári tagság

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámok-
ra, útbaigazításra, programajánlatokra 
van szükséged, barátaiddal be akarsz ülni 
valahová egy kis beszélgetésre, problémá-
id megoldásához szakemberek segítségét 
kívánod igénybe venni. 

Nyitvatartás:
Közművelődés: hétköznapokon 12.00–
20.00  (15.00-ig a főbejáraton lehet bejönni), 
szombaton 9.00–13.00 
Könyvtár: hétfőn zárva, keddtől péntekig 
13.00–19.00, minden páratlan héten szom-
baton: 9.00–13.00 
Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu  
Facebook-oldalunkon és telefonon: 
420-7874

Múzeumok Majálisa
Idén már 21. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Majálisát május 21-én 
és 22-én. a Múzeumkertben felkereshető 120 múzeum között ebben az évben 
is képviselteti magát a csepeli helytörténeti Gyűjtemény, ami az egyik leglátoga-
tottabb és legsikeresebb standja volt az elmúlt években a rendezvénynek. érde-
kes és kellemes hétvégi program várja mindazokat, akik kilátogatnak a Nemzeti 
Múzeumhoz, ahol nemcsak a kiállítók, hanem koncertek, vásár, játékok is várják 
az érdeklődőket. Részletes program: www.muzeumokmajalisa.hu
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A Széchenyi István Általános 
és Két Tannyelvű Iskolában 
logikai játszóházat szerveztek 
apukáknak a tehetségnap kere-
tében. A közel negyven részt-
vevő kétfős csapatokban oldotta 
meg a feladatokat az egyes ál-
lomásokon. „A logikai versenyt 
azért szerveztük, hogy a szülők 
közelebbről megismerkedjenek 
azokkal a játékokkal, eszközök-
kel, amelyet az iskolában folyó 
tehetséggondozáshoz haszná-
lunk” – mondta Cserépné Varga 
Veronika intézményvezető.

A logikai tudást igénylő játé-
kos feladatokat Schubert Zita 
és Robotka Ildikó állították 
össze, az intézmény pedagó-
gusai a helyszíneken segítették 
a verseny lebonyolítását. Az 
eredményhirdetésen mindenki 

kapott emléklapot, a dobogós 
helyezettek oklevelet, ajándé-
kot. A kétfős csapatok közül a 
harmadik helyezést Babinszki 
János és Daka Zoltán érték el, 
második lett Barták András és 
Vigh Lajos, az első helyen Bo-
zsó István és Kárász Géza vé-
geztek. ●  AZS

logikai verseny 
apukáknak

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

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 10 és 18 óra között, szombatonként csak a meghirdetett rendezvények ideje alatt

Júniusi programok:

Sakkverseny
 III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság elődöntője 

2016 június 7-én 15 órától.

Zenei műsor
Június 24-e: Varázslatos klasszikus zene. 

Előadók: Kerekes Erzsébet zongoraművész és dr. Szentkirályi Aladár hegedűművész 
A zenei műsor 16 órától kezdődik.

Filmvetítések szerdánként 15 órától  
Június 1-e: Rangon alul. Rendezte Bán Frigyes, 1960

Június 8-a: Kár a benzinért. Rendezte Bán Frigyes, 1964
Június 15-e: Egy szerelem három éjszakája. Rendezte Révész György, 1967

Június 22-e: Veréb is madár. Rendezte Hintsch György, 1968
Június 29-e: Csárdáskirálynő. Rendezte Szinetár Miklós, 1968 

Úti beszámoló 
Június 16-a Marokkói nagykörút 

Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.
A vetítéssel egybekötött előadás15-17 óráig tart. 

Jogi tanácsadás 
Minden hétfőn 15-18 óráig polgári és közigazgatási kérdésekben tanácsot ad 

Simonfalviné dr. Seres Éva ügyvéd

Őrizd az egészséged!
Egészségünk védelmében ismeretterjesztő előadások júniusban minden páros hét 

hétfőjén 15 órától. Előadó: dr. Oláh Ilona belgyógyász.
Gyógy-masszás minden hétfőn 10-15 óráig: dr. Solymosi Mária 

Gyógy lábmasszázs minden csütörtökön 10-12 óráig. A kezelést Dr. Zsigovitsné Emőke végzi.

Kímélő torna
Minden hétfőn és pénteken 8-10 óráig. 

Meridián torna hétfőnként 10-11 óráig.

Táncos szombatok 
A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 

A zenés táncesték 16-19 óráig tartanak.

Ének                   
A muzsika téged köszönt jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 

minden páros kedden16-17 óráig. Énektanár: Józsa Éva

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 15-18 óráig vetélkedővel egybekötött társas játékok. 

A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 14-18 óráig.

A programokról tájékozódni személyesen a Nyugdíjas Közösségi Házban 
vagy telefonon a 278-0128-as telefonszámon lehet

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

Minden nyugdíjast szeretettel várunk. A programok ingyenesek.

fotó: Gubis Mariann
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HÉV, VILLAMOS, METRÓ, GYORSVASÚT? MINEK NEVEZZELEK? 

LAKOSSÁGI FÓRUM A HÉV 
ÁTALAKÍTÁSÁRÓL

Megoldható-e a HÉV villamossá alakítása? 
El tud-e szállítani ennyi embert? 

Nőni fog-e a menetidő? 
Hogyan hat ez az agglomerációval való kapcsolatra? 

Lesz-e valaha 5-ös metró?

Ha Ön is kíváncsi a válaszokra, jöjjön el, tudja 
meg, hogy mit mondanak a szakértők 

a csepeli HÉV átalakításáról!

Időpont: 2016 május 25. 18 óra
Helyszín: Csepeli Munkásotthon (1215 Budapest, Árpád u. 1.)

Meghívott vendégek:
Ekés András közlekedési szakértő, Mobilissimus Rt.

Bíró Endre, a Metróért Egyesület elnöke
Csizek Csaba, a Buckai Szövetség Egyesület elnöke

Házigazda: Hudák János önkormányzati képviselő
Bővebb információ: 06-70-3960634
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LAMINÁLT PADLÓ 
Standard Plus 7 mm 

Ft/m²

2.299

1.599

PADLÓSZŐNYEG 

Monte Carlo és Shaggy Tampa

Ft/m²

2.999

1.999

Ajánlataink 2016. május 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

Csepel, II. Rákóczi Ferenc u. 277. • Tel: +36 (1) 278-01-09, 
Mobil: +36 (30) 437-8820 • Nyitva: H-P: 9-19, Szo: 9-17, V: 9-14

www.diego.hu

INGATlAN________________________________________ 
152-ES végállomásnál eladó 150 nöl-es telek 45 
nm-es lakható házzal 16 mFt irányáron. 
T.: 06-30-883-3742________________________________________ 
dUNÁRA néző csepeli I. em.-i, 1+2 félszobás 
jó állapotú panellakás hosszú távra kiadó 75 eFt 
+rezsi/hó. T.: 06-70-291-8727________________________________________ 
CSEPELEN a Szent Imre térnél épülő (csok-kolható) 
6 db 60-80 nm-es tetőtéri lakás – a ház udvarán 
lévő kocsibeállóval együtt – egyben vagy lakáson-
ként eladó. A jelenlegi állapotban az ára – készült-
ségi foktól függően 2-4 mFt (lakás a várható össz.
bekerülési költsége 10 mFt/lakás. A várható beköl-
tözés; kb. 2016 év második fele. T.: 06-30-951-3004

CsERE________________________________________ 
ELCSERÉLNÉM önkormányzati IX. kerületi 
Mihálkovics u.-i., 28nm + 9 nm álló galériás, gáz-
cirkó fűtéses, mfszt.-i, felújított lakásom, csepeli 
önkormányzati panelre. T.: 06-30-670-9636

ADás-VÉTEl________________________________________ 
19-20. századi magyar és régi külföldi festmé-
nyek, műtárgyak vétele készpénzért. Díjmentes 
értékbecslés. T.: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu________________________________________ 
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót ven-
nék készpénzért. T.: 06-30-951-5322________________________________________ 
KÉTAJTÓS üveg elejű gardróbszekrény (kb. 
240x80 cm) eladó. T.: 06-30-212-1770________________________________________ 
MINdENNEMŰ régiséget vásárolok, díjtalan kiszál-
lással, készpénzért. Bútort, festményt, porcelánt, 
kerámiát, dísztárgyakat, szőnyeget, híradástechni-
kát, hanglemezt, könyveket, kitüntetéseket, hagya-
tékot. Pintér Nikolett T.: 466-8321, 06-30-973-4949

TáNC________________________________________ 
HATHA yOGA reggel-este, moderntánc gyermek/
felnőtt, relaxáció, mozgás/táncterápia, speciális 
tréning gerincbántalmakra, pilates, nyújtások, 
magánórák, fitt-dance, salsa! . Vitart Stúdió Cse-
pel: 1212 Bp. Komáromi u. 55., T.: 06-70-318-3077; 
linda@laskaitreningek.hu;  www.laskaitreningek.hu  

EGÉsZsÉG________________________________________ 
MOZgÁSTERÁPIA egyéni foglalkozásokban, 
gyermekeknek is. Testtudat, reális önkép, lelki 
egészség, szisztémás betegségek mellé is. Emellett 
pároknak táncterápia. Vitart Stúdió Csepel: 1212 Bp. 
Komáromi u. 55., T.:  Laskai Linda  06-70-318-3077; 
linda@laskaitreningek.hu www.laskaitreningek.hu  

oKTATás________________________________________ 
MATEMATIKA korrepetálást, pótvizsgára felké-
szítést vállal általános és középiskolások részére, 
nyugdíjas programozó-matematikus nő 1500-
2000 Ft/óra. T.: 06-70-335-7021

sZolGálTATás________________________________________ 
dUgULÁSELHÁRíTÁS falbontás nélkül. Ázások 
csőtörések megszüntetése. Központi fűtéssze-
relés. Mosdók wc-ék, tartályok cseréje. Minden-
nemű vízvezeték szerelés. Munkáinkra garanciát 
vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
ABLAKJAVíTÁS! www.ajtoablakdoktor.hu 21 
éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók ja-
vítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hő-
szigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. 
Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
REdŐNYSZERELÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, 
szalagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, kül-
ső-belső műanyag párkányok szerelése. Hétvégén 
is! Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
ASZTALOSMŰHELY faipari gépmunkát vállal, 
barkácsolóknak. Óradíjas géphasználat. 
Basa Károly (Vizisport u. 54.) T.: 06-70-221-4823________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén 
is. javítás esetén, ingyenes csepeli kiszállással. 
T.:  276-5118, 06-20-230-1443________________________________________ 
AJTÓ-ablak doktor. Mindenféle ajtó, ablak javítá-
sa, zárak cseréje garanciával. T.: 06-30-293-6763________________________________________ 
RÁCSKÉSZíTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető 
lakótelepi erkélyekre. Korlátfelújítás üvegcseré-
vel- festéssel. Erkélybeépítés, egyéb lakatosmun-
kák- javítások. T.: 284-2540, 06-70-209-4230________________________________________ 
FESTÉS- mázolás, tapétázás, kisebb munkák! Kő-
műves javítások, gipszkartonozás. 
Kovács Gergely: 06-30568-6255________________________________________ 
ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést- mázo-
lást, csempézést, gipszkartonozást, víz- villany-
szerelést, kőművesmunkát vállal. T.: 06-20-998-
2369; delabt@vipmail.hu ________________________________________ 
CSERE Aranka fodrászmester várja régi és új 
vendégeit a Kossuth Lajos u. 100/a-ban. Dauer, 
festés, vágás 50 % tavaszi kedvezménnyel. 
T.: 06-20-216-2964________________________________________ 
ÉPÜLETKLíMA telepítés, karbantartás, javítás, 
autóklíma karbantartás házhoz megy. 
T.: 06-20-440-0633; www.sturmklima.hu________________________________________ 
AJTÓK – ablakok passzítása szigetelése, par-
kettázás, zárcserék zárbeállítás javítások, festés- 
mázolás, tapétázás, burkolás, kőműves javítások, 
garanciával. T.: 06-1-276-1805, 06-20-410-7695

állás________________________________________ 
CSEPELI telephelyű klímás cég autó és épületklí-
ma szerelői munkakörbe nem dohányzó kollégát 
keres. Érd: 06-70-310-8574________________________________________ 
VAS szakmában jártas, férfi munkaerőd keresünk 
árukiadói munkakörbe. Csepeli telephelyünkre, címe 
1214 Csepeli út 38-40. Érdeklődni : 06-20-921-4565

APRóHIRDETÉsEK   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk! 

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: hétfő, 
kedd, szerda 8-16 óráig. 1215 Bp., Csete 

Balázs u. 15., info@csepelihirmondo.hu
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Országos Szenior Sakkverseny 60 éven felüliek részére
2016. szeptember 8-9-én Nagykanizsán rendezik meg a III. Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokságot. 

Az országos sakkbajnokságra a kerületi elődöntőn 1-3 helyezést elért versenyzők jelentkezhetnek és azok, akik 2200 ÉLŐ pontszám felett rendelkeznek.

JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE, MÓDJA:
2016. május 23-a. Telefonon: 278-0128, e-mailen: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu, 

vagy személyesen a Nyugdíjas közösségi házban.

ELŐDÖNTŐ IDEJE, HELYE:
Június 7-e, 15 óra, Csepeli Nyugdíjas Klub (1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 115.)

Az országos sakkversenyen résztvevő csepeli versenyzők részvételi költségeit 
(nevezési díj, utazás, szállás, étkezés) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata finanszírozza.

KÖZPONTI CíMREgISZTER 
HIRdETMÉNYEI

1211 Budapest, Kossuth L.u. 79. Társasház címképzése
Címképzést követően bejelentkezhető címek 
hrsz cím
208633/10/A/1 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. fsz. 1. ajtó
208633/10/A/64 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. fsz. 2. ajtó
208633/10/A/2 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79.B lph. 1. em. 3. ajtó
208633/10/A/3 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79.B lph. 1. em. 4. ajtó
208633/10/A/4 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 1. em. 5. ajtó
208633/10/A/5 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 2. em. 6. ajtó
208633/10/A/6 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 2. em.7. ajtó
208633/10/A/7 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 2. em.8. ajtó
208633/10/A/8 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 3. em. 9. ajtó
208633/10/A/9 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 3. em. 10. ajtó
208633/10/A/10 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 3. em. 11. ajtó
208633/10/A/11 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 4. em. 12. ajtó
208633/10/A/12 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 4. em. 13. ajtó
208633/10/A/13 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 4. em. 14. ajtó
208633/10/A/14 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 5. em. 15. ajtó
208633/10/A/15 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 5. em. 16. ajtó
208633/10/A/16 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 5. em. 17. ajtó
208633/10/A/17 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 6. em. 18. ajtó
208633/10/A/18 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 6. em. 19. ajtó
208633/10/A/19 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 6. em. 20. ajtó
208633/10/A/20 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 7. em. 21. ajtó
208633/10/A/21 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 7. em. 22. ajtó
208633/10/A/22 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 7. em. 23. ajtó
208633/10/A/23 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 8. em. 24. ajtó
208633/10/A/24 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 8. em. 25. ajtó
208633/10/A/25 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 8. em. 26. ajtó
208633/10/A/26 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 9. em. 27. ajtó
208633/10/A/27 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 9. em. 28. ajtó
208633/10/A/28 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 9. em. 29. ajtó
208633/10/A/29 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 10. em. 30. ajtó
208633/10/A/30 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 10. em. 31. ajtó
208633/10/A/31 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. B lph. 10. em. 32. ajtó
208633/10/A/32 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. fsz. 1. ajtó
208633/10/A/33 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. fsz. 2. ajtó
208633/10/A/34 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 1. em. 3. ajtó
208633/10/A/35 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 1. em. 4. ajtó
208633/10/A/36 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 1. em. 5. ajtó
208633/10/A/37 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 2. em. 6. ajtó
208633/10/A/38 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 2. em. 7. ajtó
208633/10/A/39 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 2. em. 8. ajtó
208633/10/A/40 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 3. em. 9. ajtó
208633/10/A/41 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 3. em. 10. ajtó
208633/10/A/42 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 3. em. 11. ajtó
208633/10/A/43 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 4. em. 12. ajtó
208633/10/A/44 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 4. em. 13. ajtó
208633/10/A/45 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 4. em. 14. ajtó
208633/10/A/46 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 5. em. 15. ajtó
208633/10/A/47 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 5. em. 16. ajtó
208633/10/A/48 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 5. em. 17. ajtó
208633/10/A/49 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 6. em. 18. ajtó
208633/10/A/50 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 6. em. 19. ajtó
208633/10/A/51 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 6. em. 20. ajtó
208633/10/A/52 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 7. em. 21. ajtó
208633/10/A/53 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 7. em. 22. ajtó
208633/10/A/54 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 7. em. 23. ajtó
208633/10/A/55 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 8. em. 24. ajtó
208633/10/A/56 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 8. em. 25. ajtó
208633/10/A/57 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 8. em. 26. ajtó
208633/10/A/58 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 9. em. 27. ajtó
208633/10/A/59 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 9. em. 28. ajtó
208633/10/A/60 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 9. em. 29. ajtó
208633/10/A/61 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 10. em. 30. ajtó
208633/10/A/62 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 10. em. 31. ajtó
208633/10/A/63 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 79. A lph. 10. em. 32. ajtó

1214 Budapest,  Rakéta u. 20-22. Társasház címképzése
Címképzést követően bejelentkezhető címek 
hrsz cím
200503/0/A/1 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. fsz.1.
200503/0/A/2 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. fsz.2.
200503/0/A/3 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. fsz.3.
200503/0/A/4 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. fsz.4.

200503/0/A/5 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. fsz.5.
200503/0/A/6 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. fsz.6.
200503/0/A/7 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. fsz.7.
200503/0/A/32 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. fsz.8.
200503/0/A/8 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 1. em. 1. ajtó
200503/0/A/9 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 1. em. 2. ajtó
200503/0/A/10 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 1. em. 3. ajtó
200503/0/A/11 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 1. em. 4. ajtó
200503/0/A/12 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 1. em. 5. ajtó
200503/0/A/13 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 1. em. 6. ajtó
200503/0/A/14 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 1. em. 7. ajtó
200503/0/A/15 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 1. em. 8. ajtó
200503/0/A/16 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 2. em. 1. ajtó
200503/0/A/17 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 2. em. 2. ajtó
200503/0/A/18 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 2. em. 3. ajtó
200503/0/A/19 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 2. em. 4. ajtó
200503/0/A/20 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 2. em. 5. ajtó
200503/0/A/21 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 2. em. 6. ajtó
200503/0/A/22 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 2. em. 7. ajtó
200503/0/A/23 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 2. em. 8. ajtó
200503/0/A/24 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 3. em.1. ajtó
200503/0/A/25 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 3. em.2. ajtó
200503/0/A/26 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 3. em.3. ajtó
200503/0/A/27 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 3. em.4. ajtó
200503/0/A/28 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 3. em.5. ajtó
200503/0/A/29 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 3. em.6. ajtó
200503/0/A/30 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 3. em.7. ajtó
200503/0/A/31 1214 Budapest, Rakéta u.20-22. 3. em.8. ajtó

1214 Budapest,  Rakéta u. 14. Társasház címképzése
Címképzést követően bejelentkezhető címek 
hrsz cím
200500/0/A/1 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. fsz.1.
200500/0/A/2 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. fsz.2.
200500/0/A/3 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. fsz.3.
200500/0/A/4 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. 1. em. 1.ajtó
200500/0/A/5 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. 1. em. 2.ajtó
200500/0/A/6 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. 1. em. 3.ajtó
200500/0/A/7 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. 2. em. 1.ajtó
200500/0/A/8 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. 2. em. 2.ajtó
200500/0/A/9 1214 Budapest, Rakéta u.14.  A lph. 2. em. 3 ajtó
200500/0/A/10 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. 3. em. 1. ajtó
200500/0/A/11 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. 3. em. 2. ajtó
200500/0/A/12 1214 Budapest, Rakéta u.14. A lph. 3. em. 3. ajtó
200500/0/A/13 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. fsz. 1. ajtó
200500/0/A/14 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. fsz. 2. ajtó
200500/0/A/15 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. fsz. 3. ajtó
200500/0/A/16 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. 1.em. 1. ajtó
200500/0/A/17 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. 1. em. 2. ajtó
200500/0/A/18 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. 1. em. 3. ajtó
200500/0/A/19 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. 2. em. 1. ajtó
200500/0/A/20 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. 2. em. 2. ajtó
200500/0/A/21 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. 2. em. 3. ajtó
200500/0/A/22 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. 3. em. 1. ajtó
200500/0/A/23 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. 3. em. 2. ajtó
200500/0/A/24 1214 Budapest, Rakéta u.14. B lph. 3. em. 3. ajtó
200500/0/A/25 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. fsz. 1. ajtó
200500/0/A/26 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. fsz. 2. ajtó
200500/0/A/27 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. fsz.3. ajtó
200500/0/A/28 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. 1. em.1. ajtó
200500/0/A/29 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. 1. em.2. ajtó
200500/0/A/30 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. 1. em.3. ajtó
200500/0/A/31 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. 2. em.1. ajtó
200500/0/A/32 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. 2. em.2. ajtó
200500/0/A/33 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. 2. em.3. ajtó
200500/0/A/34 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. 3. em.1. ajtó
200500/0/A/35 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. 3. em.2. ajtó
200500/0/A/36 1214 Budapest, Rakéta u.14. C lph. 3. em.3. ajtó
200500/0/A/37 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. fsz. 1. ajtó
200500/0/A/38 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. fsz. 2. ajtó
200500/0/A/39 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. fsz. 3. ajtó
200500/0/A/40 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. 1. em. 1. ajtó
200500/0/A/41 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. 1. em. 2. ajtó
200500/0/A/42 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. 1. em. 3. ajtó
200500/0/A/43 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. 2. em. 1. ajtó
200500/0/A/44 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. 2. em. 2. ajtó
200500/0/A/45 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. 2. em. 3. ajtó
200500/0/A/46 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. 3. em. 1. ajtó
200500/0/A/47 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. 3. em. 2. ajtó
200500/0/A/48 1214 Budapest, Rakéta u.14. D lph. 3. em. 3. ajtó

1214 Budapest,  Szabadság u. 37. Társasház címképzése
Címképzést követően bejelentkezhető címek 
hrsz cím
200532/0/A/1 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. fsz.1.
200532/0/A/2 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. fsz.2.
200532/0/A/3 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. fsz.3.
200532/0/A/4 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. fsz.4.
200532/0/A/5 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 1. em. 1.ajtó
200532/0/A/6 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 1. em. 2.ajtó
200532/0/A/7 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph.1. em. 3.ajtó
200532/0/A/8 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 1. em. 4.ajtó
200532/0/A/9 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 2. em. 1. ajtó
200532/0/A/10 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 2. em. 2. ajtó
200532/0/A/11 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 2. em. 3. ajtó
200532/0/A/12 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 2. em. 4. ajtó
200532/0/A/13 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 3. em. 1. ajtó
200532/0/A/14 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 3. em. 2. ajtó
200532/0/A/15 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 3. em. 3. ajtó
200532/0/A/16 1214 Budapest, Szabadság u.37. A lph. 3. em. 4. ajtó
200532/0/A/17 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. fsz. 1. ajtó
200532/0/A/18 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. fsz. 2. ajtó
200532/0/A/19 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. fsz. 3. ajtó
200532/0/A/20 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. fsz. 4. ajtó
200532/0/A/21 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 1. em. 1. ajtó
200532/0/A/22 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 1. em. 2. ajtó
200532/0/A/23 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 1. em. 3. ajtó
200532/0/A/24 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 1. em. 4. ajtó
200532/0/A/25 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 2. em. 1. ajtó
200532/0/A/26 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 2. em. 2. ajtó
200532/0/A/27 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 2. em. 3. ajtó
200532/0/A/28 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 2. em. 4. ajtó
200532/0/A/29 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 3. em. 1. ajtó
200532/0/A/30 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 3. em. 2. ajtó
200532/0/A/31 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 3. em. 3. ajtó
200532/0/A/32 1214 Budapest, Szabadság u.37. B lph. 3. em. 4. ajtó
200532/0/A/33 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. fsz. 1. ajtó
200532/0/A/34 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. fsz. 2. ajtó
200532/0/A/35 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. fsz. 3. ajtó
200532/0/A/36 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. fsz. 4. ajtó
200532/0/A/37 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 1. em. 1. ajtó
200532/0/A/38 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 1. em. 2. ajtó
200532/0/A/39 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 1. em. 3. ajtó
200532/0/A/40 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 1. em. 4. ajtó
200532/0/A/41 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 2. em. 1. ajtó
200532/0/A/42 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 2. em. 2. ajtó
200532/0/A/43 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 2. em. 3. ajtó
200532/0/A/44 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 2. em. 4. ajtó
200532/0/A/45 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 3. em. 1. ajtó
200532/0/A/46 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 3. em. 2. ajtó
200532/0/A/47 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 3. em. 3. ajtó
200532/0/A/48 1214 Budapest, Szabadság u.37. C lph. 3. em. 4. ajtó

1214 Budapest,  Szabadság köz 10.  Társasház címképzése
Címképzést követően bejelentkezhető címek 
hrsz cím
200486/9/A/2 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 1. ajtó
200486/9/A/3 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 2. ajtó
200486/9/A/4 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 3. ajtó
200486/9/A/5 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 4. ajtó
200486/9/A/6 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 5. ajtó
200486/9/A/7 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 6. ajtó
200486/9/A/8 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 7. ajtó
200486/9/A/9 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 8. ajtó
200486/9/A/10 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 9. ajtó
200486/9/A/11 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 10. ajtó
200486/9/A/12 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 11. ajtó
200486/9/A/13 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 12. ajtó
200486/9/A/14 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 13. ajtó
200486/9/A/15 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 14. ajtó
200486/9/A/16 1214 Budapest, Szabadság köz 10. fsz. 15. ajtó
200486/9/A/17 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 16. ajtó
200486/9/A/18 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 17. ajtó
200486/9/A/19 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 18. ajtó
200486/9/A/20 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 19. ajtó
200486/9/A/21 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 20. ajtó
200486/9/A/22 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 21. ajtó
200486/9/A/23 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 22. ajtó
200486/9/A/24 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 23. ajtó
200486/9/A/25 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 24. ajtó
200486/9/A/26 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 25. ajtó

200486/9/A/27 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 26. ajtó
200486/9/A/28 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 27. ajtó
200486/9/A/29 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 28. ajtó
200486/9/A/30 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 29. ajtó
200486/9/A/31 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 30. ajtó
200486/9/A/32 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 1. em. 31. ajtó
200486/9/A/33 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 32. ajtó
200486/9/A/34 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 33. ajtó
200486/9/A/35 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 34. ajtó
200486/9/A/36 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 35. ajtó
200486/9/A/37 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 36. ajtó
200486/9/A/38 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 37. ajtó
200486/9/A/39 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 38. ajtó
200486/9/A/40 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 39. ajtó
200486/9/A/41 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 40. ajtó
200486/9/A/42 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 41. ajtó
200486/9/A/43 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 42. ajtó
200486/9/A/44 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 43. ajtó
200486/9/A/45 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 44. ajtó
200486/9/A/46 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 45. ajtó
200486/9/A/47 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 46. ajtó
200486/9/A/48 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 2. em. 47. ajtó
200486/9/A/49 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 48. ajtó
200486/9/A/50 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 49. ajtó
200486/9/A/51 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 50. ajtó
200486/9/A/52 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 51. ajtó
200486/9/A/53 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 52. ajtó
200486/9/A/54 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 53. ajtó
200486/9/A/55 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 54. ajtó
200486/9/A/56 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 55. ajtó
200486/9/A/57 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 56. ajtó
200486/9/A/58 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 57. ajtó
200486/9/A/59 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 58. ajtó
200486/9/A/60 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 59. ajtó
200486/9/A/61 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 60. ajtó
200486/9/A/62 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 61. ajtó
200486/9/A/63 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 62. ajtó
200486/9/A/64 1214 Budapest, Szabadság köz 10. 3. em. 63. ajtó

1214 Budapest,  Űrhajós u.2-4. Társasház címképzése
Címképzést követően bejelentkezhető címek 
hrsz cím
200538/0/A/1 1214 Budapest, Űrhajós u.2. fsz.1. ajtó
200538/0/A/2 1214 Budapest, Űrhajós u.2. fsz.2. ajtó
200538/0/A/3 1214 Budapest, Űrhajós u.2. fsz.3. ajtó
200538/0/A/4 1214 Budapest, Űrhajós u.2. fsz.4. ajtó
200538/0/A/5 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 1. em. 1. ajtó
200538/0/A/6 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 1. em. 2. ajtó
200538/0/A/7 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 1. em. 3. ajtó
200538/0/A/8 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 1. em. 4. ajtó
200538/0/A/9 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 2. em. 1. ajtó
200538/0/A/10 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 2. em. 2. ajtó
200538/0/A/11 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 2. em. 3. ajtó
200538/0/A/12 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 2. em. 4. ajtó
200538/0/A/13 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 3. em. 1. ajtó
200538/0/A/14 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 3. em. 2. ajtó
200538/0/A/15 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 3. em. 3. ajtó
200538/0/A/16 1214 Budapest, Űrhajós u.2. 3. em. 4. ajtó
200538/0/A/17 1214 Budapest, Űrhajós u.4. fsz. 1. ajtó
200538/0/A/18 1214 Budapest, Űrhajós u.4. fsz. 2. ajtó
200538/0/A/19 1214 Budapest, Űrhajós u.4. fsz. 3. ajtó
200538/0/A/20 1214 Budapest, Űrhajós u.4. fsz. 4. ajtó
200538/0/A/21 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 1. em. 1. ajtó
200538/0/A/22 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 1. em. 2. ajtó
200538/0/A/23 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 1. em. 3. ajtó
200538/0/A/24 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 1. em. 4. ajtó
200538/0/A/25 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 2. em. 1. ajtó
200538/0/A/26 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 2. em. 2. ajtó
200538/0/A/27 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 2. em. 3. ajtó
200538/0/A/28 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 2. em. 4. ajtó
200538/0/A/29 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 3. em. 1. ajtó
200538/0/A/30 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 3. em. 2. ajtó
200538/0/A/31 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 3. em. 3. ajtó
200538/0/A/32 1214 Budapest, Űrhajós u.4. 3. em. 4. ajtó

Budapest, 2016. 05. 02.-04. 
Dr Szeles Gábor,  jegyző
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XXI. KIRÁLYERDEI
ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS

ÉS BÖRZE
2016. MÁJUS 22., 10:00 – 18:00

Belépő: 300 Ft/fő, a belépés 6 éves kor alatt díjtalan!

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

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

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

e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

hiPeR AktiviTáS
Beszélgetés, tapasztalatcsere az ADHD-ról

A Baba-mama börzék napján
(május 21, június 11) 11-13 óráig

 

Várunk minden érintettet, érdeklődőt,
pedagógust. A részvétel díjtalan!

 

Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház

Vezeti: Mikecz Róza,
ADHD szakértő, mentálhigiénikus

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

asztal bérlés 1500 Ft, állvány bérlés: 500 Ft

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

május 21., június 11.,
9-től 13 óráig

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757
www.csepelivaroskep.hu/radnoti

KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. Tel.: 278-2757 Fax: 277-5232; E-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu
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KIRÁLYERdEI 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

Egyszerre egy időben: 
szeptember 17.  9.00-13.00-ig!
BABABÖRZE ÉS TINIBÖRZE 

November 12., december 3. 9.00-13.00
BABABÖRZE – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására.
A börzékre asztalok már bérelhetőek 1000 Ft, 
1500 Ft és 2500 Ft-os áron! 

TANFOLYAMOK

Új! Sportgyaloglás-oktatás és edzés - A részvételhez 
előzetes bejelentkezés szükséges! Mozgásszegény 
életmód esetén, az önmagukért felelősséget érző 
emberek legideálisabb sportja. Program: bemele-
gítés, helyes bothasználat megtanulása, gyalog-
lás a sporteszközzel, nyújtás. BOTOT BIZTOSTUNK! 
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom, időpont: május 
12-től csütörtökönként 10 órától (1,5 órás edzés)
Bejelentkezni és érdeklődni Menyhértné Tóth 
Terézia nordic  walking oktatónál lehet a 06-30-
313-3991-es telefonszámon.

Dinamikus gerinctorna  Speciális mozgásprogram, 
melynek célja a gerinc tökéletes átmozgatása. 
Időpont: csütörtök 8.30-9.30 és 19.00-20.00, 
részvételi díj: 1000 Ft/ alkalom, 8000 Ft/ 10 al-
kalom, vezeti: Kalmárné Zsuzsi 06-30-547-8399

Maminbaba Latin ritmusra mozgás anyának a ba-
bával. Várandósoknak is ajánlott. Időpont: szerda 
10.00, részvételi díj: 1200 Ft/ alkalom, 5000 Ft/ 6 
alkalom, vezeti: Székelyhidi Katalin 06-70-385-3815

Duci torna Túlsúlyosoknak összeállított gyakorla-
tok, kímélik az ízületeket, erősítik az izomzatot, és 
elindítják a zsír lebontást. Időpont: hétfő 18.00, 
szerda 8.30. Érdeklődni lehet Herold Ágnes moz-
gás terapeutánál a 06-20-777-6820

Kézimunka Szakkör Időpont: csütörtök 14.00-16.00; 
Részvételi díj: 500 Ft; Vezeti: Debrődi Józsefné

Hangfürdő - A programra előzetes jelentkezés 
szükséges! Tibeti hangtálak és a gongok rezgései 
átmossák sejtjeinket és segítenek a teljes ellazu-
lásban. Időpont: május 26. 18.30; Díja: 1100 Ft/
alkalom; vezeti: Eisenmann Tünde

Nyugdíjas Klub Időpont: május 21., 15 -18 óra; 
belépő: 600 Ft/ alkalom, 800 Ft/ hó

TÁBOROK
Színek színes világa Jobb agyféltekés festőtá-
bor - július 04. – 08. Festeni szerető gyerekeknek. 
Jobb agyféltekés Portrérajz tábor - július 11. 
– 15.  Jobb agyféltekés rajztanfolyamot végzett 
gyerekeknek. A táborokról érdeklődni lehet, Nógrá-
di Györgyinél a 06-30-944-3460-as telefonszámon, 
vagy a nogradigyorgyi@gmail.com e-mail címen

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI gYŰJTEMÉNY
CSEPEL ÉS A GyÁR TÖRTÉNETE – állandó kiállítás
Megtekinthető: szerda 8.00-14.30, péntek 14.00-
18.00, szombat 9.00-13.00. A belépés díjtalan!

A tanfolyamokról és a programokról bővebben 
érdeklődhet a 278-2747-es telefonszámon, 
vagy a királyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 
e-mail címen.

RAdNÓTI MIKLÓS 
MŰVELŐdÉSI HÁZ

2016. május 28, 18:00-22:00 óra között
GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN
Élőzenés táncoktatás a Csepeli Görög 
Önkormányzat szervezésében
Fellép a Mydros együttes. A belépés ingyenes! 

2016. szeptember 03., 9-13 óra között
GARÁZSVÁSÁR CSEPELEN
Használt ruhák, könyvek, műszaki cikkek, 
játékok vására, cseréje
Asztalbérlés elővételben: 1.500 Ft

ÚJ TANFOLYAMOK

ASZTROLÓGIA
Június 11-től szombatonként 11-13 óra között

GRAFOLÓGIA-ENNEAGRAM
Június 13-tól hétfőnként 19-21 óra közöt
Tanfolyami díj: 2.000,- Ft / alkalom. 
Információ, bejelentkezés: 06-20-595-3518; 
hegyesandrea72@gmail.com
 
További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti
Kövessen minket Facebook oldalunkon: 
www.facebook.com/radnotimuvhaz
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2016. MÁJUS 29. VASÁRNAP 10-17 ÓRÁIG

CSEPELI
GYEREKNAP

BUBORÉKFOCI,

 LÉZERHARC

VIRTUÁLIS VALÓSÁG
SZEMÜVEG

KÉZMŰVES-
FOGLALKOZÁS

ARCFESTÉS

KRESZ PARK

TÁRSASJÁTÉK

KÖRHINTA

ÓVODÁS FOCI MÉRKŐZÉS

LOVAGLÁS,
LOVAS BEMUTATÓ

HELYSZÍN: PULI SÉTÁNY
INGYENES SZABADTÉRI PROGRAMOK NEM CSAK GYEREKEKNEK!

PROGRAMOK
1000 BEMELEGÍTÉS LATIN CARDIOVAL

1015 FARKASHÁZI RÉKA 
ÉS A TINTANYÚL ZENAKAR GYEREKMŰSORA

1130 KANGA TRÉNING BEMUTATÓ
1200 CSEP’ JAZZ DANCE TÁNCEGYÜTTES

1230 HOGYAN SZERESSEM JÓL A GYERMEKEMET? – 
SZERETETNYELVEK A SZÜLŐ-GYEREK KAPCSOLAT TÜKRÉBEN –

MEDVECZKY KATA TANÁCSADÓ SZAKPSZICHOLÓGUS ELŐADÁSA
1300 CSEPELI CSODAKÚT EGYESÍTETT ÓVODA ÓVODÁSAINAK BEMUTATÓJA

CSEPP CSEPEL TÁNCEGYÜTTES
1400 TOM SAWYER – HANGYABANDA GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT ELŐADÁSA

1430 · CSEPEL - HALKER – KIRÁLY TEAM KICK-BOX AKADÉMIA BEMUTATÓJA
· CAPOEIRA BRACOS FORTES ERŐS KAROK EGYESÜLET BEMUTATÓJA

· AKROBATIKUS ROCK & ROLL BEMUTATÓ AZ ISLAND ROCK CSEPEL TSE ELŐADÁSÁBAN
1500 PÁL UTCAI FIÚK – A HANGYABANDA 

GYERMEKSZÍNJÁTSZÓ TÁRSULAT ELŐADÁSA

1530 KASZA TIBI
KIEGÉSZÍTŐ PROGRAM:

1000-1230 CSEPELI CSODAKÚT EGYESÍTETT ÓVODA 
CSEPEL UTÁNPÓTLÁS SE FOCI SULIJÁBA JÁRÓ 

ÓVODÁSOK MÉRKŐZÉSE
1300 SZABADIDOMÍTÓ LOVAS BEMUTATÓ 

TÁSZLER MELINDÁVAL

GASZTRONÓMIA: 
EGYTÁLÉTELEK, SÜLTEK, SÜTEMÉNY, LÁNGOS, 

KÜRTŐSKALÁCS, RÉTES, CUKRÁSZSÜTEMÉNY, FAGYLALT

GYEREKSAROK, KIRAKODÓVÁSÁR,
TÓBIÁS ÉS BALAMBÉR

A PROGRAM VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!


