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Mintegy tízmilliárd forintos támogatás-
kerettel, ötvenszázalékos támogatásin-
tenzitással indul el a társasházi energia-
hatékonysági pályázat az Otthon Melege 
Program keretében. A január 19-ei rend-
kívüli ülésén a kerületi képviselő-testület 
többek között arról is határozott, hogy 
Csepel önkormányzata csatlakozik a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt 
programhoz, és mintegy 130 millió forint 
önerőt biztosít a felújításra. A testületi ülés 
összehívását a rövid benyújtási határidő 
indokolta – mondta el Borbély Lénárd pol-
gármester.

kik igényelhetnek támogatást?
Az önkormányzat a támogatást azon lakó-
épületek tulajdonosainak nyújtja, akik in-
dulni kívánnak az Otthon Melege Program 
pályázaton. Kizárólag  a több mint  négy,  
de  maximum  hatvan  lakással  rendelke-
ző, 1946  után  épült,  de  2006.  december  
31-éig  kiadott  építési  engedély  alapján  
épült, távfűtéssel,  házközponti  fűtéssel,  
illetve  lakásonként  egyedi  fűtéssel  ren-
delkező lakóépületek tulajdonosi közössé-
gei igényelhetnek támogatást.

A  pályázatokon  való  részvétel  és  a  támo- 
gatási  szerződés  megkötésének  feltétele  
az, hogy azt az összes  tulajdoni  hányad-
nak  több mint  51 százalékával  rendelke-
ző  tulajdonostársak támogassák.

A támogatás formája vissza nem térítendő 
önkormányzati támogatás, mely a közpon-
ti pályázat keretében történő elszámolás 
elfogadását követően kerül kifizetésre. 
Mértéke a szükséges önerő 25-50 százalé-
ka lehet, de lakásonként maximum 162 500 
– 325 000 forint (a %-os támogatási arány 
függvényében).

A pályázatok elbírálására ad hoc bizottság 
felállítását kérte a polgármester, melynek 
négy tagja van: a három bizottsági elnök 
– Szuhai Erika, Pákozdi József, Dobák Ist-
ván –, valamint Bercsik Károly és Zupkó 
János, aki az elnöki tisztséget látja el.

A pályázat további részleteiről a csepel.
hu/hivatal/pályázatok menüpont alatt 
olvashatnak.   

településfejlesztés
A rendkívüli ülésen a képviselők határoz-
tak arról is, hogy az önkormányzat együtt-
működési megállapodás köt a Belügymi-
nisztériummal, integrált településfejlesztési 
stratégia kidolgozásához. A kerületi tele-
pülésrendezési eszközök elfogadása és az 
európai uniós pályázati részvétel 2015-től 
városfejlesztési koncepció és integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiához kötött. A BM 
tervezőkonzorciumokat bízott meg a ke-
rületi stratégiák megalkotására, melyeket 
az önkormányzatokkal együtt készített és 
végül azok rendelkezésére bocsátja.

Január 1-jétől a kerületek közti forrásmeg-
osztás aránya 51-49 százalék, melyből  
a fővárosnak 4 százalékot közösségi közle-
kedésre kell fordítania. A megosztható for-
rások 2014-hez képest 429 millió forinttal 
emelkednek Csepel számára.

Csepel.hu

A sikeres pályázat beadása 
érdekében létrehoztak  
egy központi e-mail címet, 
ezen tehetik fel a kérdéseiket: 
otthon.melege@varosgazda.eu

otthon melege program

130 millió forintos 
önkormányzati segítség

Fórum a 
tudnivalókról       
Mire kell fordítani a támogatást? 
Mennyi lehet a lakók önrésze? Mi-
lyen határidőkre kell figyelni? Többek 
között ezekre a kérdésekre is választ 
kaptak a megjelent közös képviselők és 
lakók az Otthon Melege Programmal 
kapcsolatban tartott fórumon. A leg-
fontosabb tudnivalók. 

Elnyert pályázat esetén a támogatást 
olyan korszerűsítésekre kell fordítani, 
melyek hatására legalább két szinttel ja-
vul a társasház energetikai besorolása. 
A pénzt ezért az épület hőszigetelésére, 
a nyílászárók cseréjére, a fűtési rendszer 
korszerűsítésére és megújuló energiafor-
rások bevezetésére, például napkollek-
torok és napelemek felszerelésére lehet 
felhasználni.

Az utófinanszírozásos állami pályázat 
a beruházás összegének felét állja, a 
fennmaradó önrészt a társasháznak kell 
fizetnie – erre az önrészre írt ki pályáza-
tot a csepeli önkormányzat. A kétkörös 
pályázaton a társasházak az önrész 25-
50 százalékát nyerhetik el: ez azt jelenti, 
hogy sikeres pályázat esetén az energe-
tikai beruházásnak akár háromnegyedét 
állja az állam és a kerület közösen.

Ha egy társasház az állami és az ön-
kormányzati pályázaton is részt kíván 
venni, mihamarabb cselekednie kell. Az 
önkormányzati pályázat első forduló-
jának beadási határideje február 3-a 
volt, de többen jelezték: az idő túl rövid.  
(A határidő hamarosan február 13-ára 
módosul. Ezzel és a pályázat további 
tartalmával kapcsolatban érdemes fi-
gyelni a csepel.hu-t.

A fórumon az is elhangzott, hogy fővá-
rosi viszonylatban a csepeli pályázat 
igen nagyvonalú – nincs még egy kerület, 
ahol az önrész felét átvállalja az önkor-
mányzat. Borbély Lénárd polgármester 
arra biztatja a társasházakat, hogy pá-
lyázzanak – ha a szűkös anyagi keret és 
a szoros határidők miatt mégsem sikerül, 
akkor se csüggedjenek, mert a jövőben 
várható még hasonló pályázat.
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Átadták az Aprajafalva-Gyermeksziget 
Óvoda 250 millió forintból felújított és 
bővített épületét január 23-án. Nőtt a fé-
rőhelyek száma, a tehetséggondozásra, 
egyéni fejlesztésekre is lehetőség nyílik. 

Borbély Lénárd polgármester emlékez-
tetett rá, hogy a csepeli önkormányzat 
még Németh Szilárd akkori polgármes-
ter kezdeményezésére pályázott uniós 
támogatásra 2012-ben: ennek során 200 
millió forintot nyert, az önkormányzat 
pedig 50 millió forinttal toldotta meg az 
összeget. A polgármester köszöntőjében 
arról beszélt, hogy a városvezetés célja 
Csepel fejlődésének elősegítése. A Völgy 
utcában található Aprajafalva Óvoda kü-
lönös jelentőséggel bír Csepel történelmé-

ben, mert ez volt kerületünk egyik első 
bölcsődéje-óvodája, ami még az 1910-es 
években, a Weiss Manfréd gyárban dol-
gozó munkások gyermekeinek épült. Az 
épület ma már csaknem százéves, így 
szükségessé vált egy komplex felújítás és 
a férőhelyek bővítése.

nyertes pályázat
Csepel önkormányzata 2012-ben pályázott 
és 200 millió forint uniós támogatást nyert 
a „Nevelési intézmények fejlesztése” című 
pályázaton az Új Széchenyi Terv kereté-
ben. A mintegy 245 millió forint összkölt-
ségvetésű projektben a csepeli Aprajafalva 
Óvoda három új csoportszobás épület-
szárnnyal történő bővítése és a jelenlegi 
épületek részleges felújítása valósult meg.

A férőhelyek száma hetven fővel növeke-
dett, így megszűnt a korábban tapasztal-
ható zsúfoltság. Három csoportszobával 
bővült az intézmény. Az akadálymen-

tes helyiségek száma ötre nőtt. Az óvo-
da udvara is rendezettebb lett a részleges 
felújításnak köszönhetően. Az óvoda tel-
jes épülete külső és belső festést kapott.  
A megépült kétszintes szárnyban lehető-
ség nyílik a tehetséggondozásra, egyéni 
mozgásfejlesztési és beszédfejlesztési fog-
lalkozások megtartására. Az új épület-
szárny alapterülete így 470 négyzetméter, 
az emeleté 227 négyzetméter lett.

A polgármester kiemelte, hogy a beruházás 
megvalósításáért köszönet illeti Magyaror-
szág kormányát és az Európai Uniót. A cse-
peli városvezetés tervei között hasonlóan 
sikeres programok végrehajtása szerepel. 

Pap Erika óvodavezető szintén nagy napnak 
nevezte a mait. Az óvodások és pedagógu-
sok egy gyönyörű új épületet kaptak, ame-
lyet meg kell tölteniük tartalommal, élettel. 

Kispál György atya megáldotta a felújí-
tott épületet, s megjegyezte: Csepelen már 
400 gyerek részesülhet hittanoktatásban. 

A gyerekek és óvónők műsora után két 
meglepetés is várt a gyerekekre: bűvész 
érkezett hozzájuk, és kétszáz szeletes tor-
ta is várt rájuk. 

Cs. A.

250 mIllIó forIntBól újult meg csepel egyIk legpatInásaBB óVodája 

aprók tánca aprajafalván
önkormányzat

Három csoportszobával bővült az óvoda

fotó: szria
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Alig készült el a felújítás, máris össze-
firkálták a Kossuth Lajos utca 43–45. 
számú ház külső homlokzatának egy 
részét. Borbély Lénárd polgármester 
nulla toleranciát hirdetett. 

Betelt a pohár – nagyjából így lehet ösz-
szefoglalni az önkormányzat álláspont-
ját az elszaporodó falfirkákkal kapcso-
latban. Borbély Lénárd polgármester 
lapunk kérdésére elmondta: mostantól 
harcot hirdetnek a vandálok ellen. „Elfo-
gadhatatlan, hogy miközben többmilliárdos 
városrehabilitációs programokban veszünk 
részt sikerrel, és egymás után újítjuk fel a 
csepeli lakóházakat, néhányan tönkre akar-
ják tenni, amit közösen felépítettünk. Alig-
hogy átadtunk néhány új épületet, máris fel-
tűntek a firkák. Szerintem ez nem művészet, 
viszont több tízmilliós károkozás. Ennek vé-
get vetünk” – mondta a polgármester. 

A Csepeli Városgazda Zrt. 2014 tavaszá-
tól folyamatosan gyűjti az információkat 
a falfirkákról, és utcákra bontva rendsze-

rezi azok fellelhetőségi helyeit. Az adat-
bázist bejelentések alapján is frissítik. 
A graffitivel szennyezett középületek, 
köztéri bútorok, játszóterek megtisztítása 
évente többmilliós költséget jelent az ön-
kormányzatnak. Sajnos nemcsak épüle-
tek, hanem szobrok, köztéri alkotások is 
a rongálás célpontjaivá válnak. 

A környezetromboló feliratokat kétféleképp 
lehet eltüntetni: vegyszeres mosással vagy 

a teljes falfelület újrafestésével. „A legna-
gyobb problémát az újonnan szigetelt házak 
összefirkálása jelenti, azoknak a homlokzata 
ugyanis garanciális. Az ilyen épületeket ne-
héz úgy megtisztítani, hogy a garancia ne 
vesszen el” – mondta Beer Krisztián, a Cse-
peli Városgazda munkatársa, aki példaként 
hozta a Kossuth Lajos utca 75. szám alatt 
lévő tizenegy emeletes lakóépületet, ahol a 
ház műszaki átadása után néhány nap múl-
va már ott virított a falfirka. 

BorBély lénárd: nem engedjük, hogy a Vandálok elcsúfítsák csepelt

Háborút hirdettek a graffitik ellen: 
200 ezer forint nyomravezető díj 

Ez nem művészet, hanem rongálás. A láthatatlan kezek a Nagy Imre ÁMK épületét sem kímélték

aktuális

Kossuth Lajos utca 43–45. számú ház falát 
falfirka csúfítja el, a nyomravezetőnek juta-
lom jár. 200 ezer forint nyomravezetői díjat 
ajánl fel az önkormányzat annak, aki érde-
mi információt tud nyújtani arról, ki követ-
te el ezt a rongálást. (Ezt követően a ron-
gáló fényképét a Csepeli Hírmondóban és  

a Csepel.hu oldalon is közzétesszük.) Aki 
az említett esettel kapcsolatban informá-
cióval rendelkezik, vagy észreveszi, hogy 
éppen újabb „alkotás” készül, bejelentést 
tehet a közterület-felügyelet éjjel-nappal 
hívható számán – 278-0150 –, illetve érte-
sítheti a rendőrséget is.

fotó: szria
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Természetesen a frekventált helyeken 
lévő graffitikkel kapcsolatban érkezik 
a legtöbb panasz. A graffitik súlyos vá-
rosképi problémát jelentenek az ÁMK 
környékén, ahol több nevelési-oktatási 
intézmény, nyugdíjasotthon is található. 
A takarítási munkálatok itt 2015 tavaszán 
kezdődnek el. A Teller Ede út és a csepe-
li HÉV-felüljáró találkozásánál lévő zaj-
védő falat többméternyi felületen borítja  
a színes graffiti. Bár nincs frekventált he-
lyen, jól látható a HÉV-ről is, ezért sok 
panasz érkezik miatta. Beer Krisztián 
elmondta, a graffitiktól megtisztított fal 
növelheti a környéken lévő ingatlanok 
értékeit is. A falfirkák káros következmé-
nyeihez tartozik, hogy az sokak szemé-
ben egyenlő a rossz közbiztonsággal, még 
ha ezt a bűnügyi statisztikák egyáltalán 
nem igazolják.    

Sághi Jenő, a közterület-felügyeleti cso-
port vezetője kérdésünkre elmondta: 27 
bejelentést tettek a rendőrségnek az utób-
bi időben. A közterület-felügyelők Cse-
pel teljes területét ellenőrzik, s ha falfir-
kát vesznek észre, vagy hívásra érkeznek 
egy-egy a helyszínre, lefotózzák és do-
kumentálják az esetet. „Megkérdezzük az 
adott ház közös képviselőjét, kívánnak-e 
rendőrégi feljelentést tenni, s ha igen, meg-
írjuk a bejelentést: eddig minden esetben 
ez történt.  Ezután a rendőrség szakembe-
rei is kimennek a helyszínre, s ők döntik el, 
mi legyen a következő lépés” – tette hozzá 
Sághi Jenő. 

A rendőrség a bejelentéseket kivizsgálja 
és nyomozást folytat az ügyekben – tud-
tuk meg rendőrségi forrásokból. A falfir-
kák jellegzetes vonásaiból következtetni 
tudnak a graffitisek konkrét személyére, 
akiket így be tudnak azonosítani. 

Csepelen is sikerült már elfogni falfirká-
lókat. A rendőrség munkáját segítik a sér-
tettek, mivel nekik is érdekük a graffitisek 
kézre kerítése.

Önnek mi a véleménye az épületeket 
elcsúfító falfirkákról? 

Kertészné Haut Éva
Nekem nagyon tetszenek a színes graffitik, de csak 
a művészi kivitelezésűek. Azt természetesen én sem szeretem, 
amikor a falfirkák tönkretesznek egy közintézményt, épületet.

Schettver Mártonné
Borzalmas, ahogy ezek a falfirkák 

elcsúfítják az épületeket. Nem 
tudom, hogyan lehetne ellene 

fellépni, mert az a tapasztalatom, 
hogy hiába takarítják el, valakik 

újra  összefirkálják. A Nemzeti 
Színház színészeit ábrázoló 

falfestmény viszont nagyon tetszik.

Boda Andrea
Ha a rajz igényes, és egy külön erre biztosított felületen 
van, akkor jó, de az tarthatatlan, hogy a házakat, 
közintézményeket összefirkálják. Ez rongálás, ezért ez 
ellen szigorúbb fellépésre lenne szükség. Jó lenne, 
ha a jövő generációjában valahogyan tudatosítanánk, 
hogy nem lehet csak úgy összefirkálni 
az óvodákat, iskolákat.

graffiti
Egyszer itt járt egy amerikai ismerő-
söm, és ahogyan körbe tekintett Buda-
pesten, elálmélkodva így szólt: tiszta 
Mexikóváros! Éltem a gyanúperrel, 
és óvatosan visszakérdeztem, hogy 
ugyan miben látja a hasonlóságot a tá-
voli metropolisszal. Hát, abban, vála-
szolta az amerikai vendég, hogy itt is 
nagyon sok a régi, romos ház, és min-
dent összefújtak a graffitis bandák.

A graffiti súlyos tehertétel Budapest-
nek. Mert ugye, az eszetlen gyereke-
ket, akit otthagyják a nyomukat min-
denütt, ahogyan a kan kutyák szokták, 
két pofonnal mégsem lehet észre té-
ríteni, mert sérülnek a jogaik. Ezeket  
a pofonokat sem a rendőr, sem a ta-
nár, sem a szülő nem osztja ki, de még 
pisszenni sem szabad, mert meggátol-
juk művészi kibontakozásukat. Akadt 
olyan főpolgármester Budapesten 
(igen, Demszky Gáborra gondolok), 
aki művészetnek nevezte, és ezzel jól 
felbátorította a vandálokat. Így aztán, 
amikor leszállt az est, a baseballsapkás 
Michelangelók éjszakai portyára in-
dultak nálunk, Csepelen is. Demszky 
persze, könnyen beszélt, félig-meddig 
már emigrált a horvát tengerpartra, és 
ottani luxusnyaralóját garantáltan nem 
fújják össze a csepeli huligánok.

Most változott a helyzet. Csepel hadat 
üzent a rongálóknak. Mégis csak el-
képesztő, hogy frissen épült, felújított 
vagy műemlék épületeket elcsúfítanak 
felelőtlen, ostoba emberek. Mostantól 
nulla  tolerancia van, ezt üzeni igen 
helyesen a polgármester, a rendőrkapi-
tány, minden rendű és rangú, jó érzésű 
csepeli polgár. De ránk is szükség van, 
hogy lefüleljük és megbüntessük azo-
kat, akik milliós károkat okoznak. Fi-
gyeljünk jobban egymásra, jegyezzük 
meg a rongálók fizimiskáját, és hala-
déktalanul jelentsük a hatóságoknak, 
ha graffitizést észlelünk!

Nincsenek ők sokan, és lehetetlen, 
hogy ne a normális emberek győzze-
nek a végén. Ha tetszik, éppen a művé-
szet és a szabad önkifejezés nevében.

A szerkesztőség

aktuális

„Szerintem ez nem művészet, 
viszont több tízmilliós kár- 
okozás. Ennek véget vetünk” 
– mondta Borbély Lénárd.

fotó: szria
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Évről évre folyamatosan növekszik a ke-
rületben a házi segítségnyújtást igénybe 
vevők száma. Cikkünkben összefoglal-
juk, milyen feltételek mellett kérhető  
a szolgáltatás. 

A csepeli önkormányzat 2012. április 
1-jétől a hetvenedik életévét betöltött házi 
segítségnyújtást igényelőknek ingyenesen 
biztosítja a szolgáltatást, a fiatalabbak ese-

tében pedig a jövedelem alapján történik  
a térítési díj megállapítása. A szociális el-
látásban jogszabályi változások történtek: 
e szerint – a kérelem benyújtását követően 
– az intézmény ún. gondozási szükséglet-
vizsgálatot végez. Az ellátás csak a jogsza-
bályban meghatározott gondozási szükség-
letet elérő személyek részére biztosítható.
Csepelen a Humán Szolgáltatások Igazga-
tósága (HSZI) szakemberei gondoskodnak 

azokról a kerületben lakó, és tartózkodá-
si hellyel rendelkező rászorulókról, akik 
önmaguk ellátására saját erőből nem ké-
pesek, nem gondoskodnak róluk, illetve, 
akik állapotukból adódóan az önálló élet-
vitellel kapcsolatos feladataik ellátásában 
segítséget igényelnek.

„Az ellátást az igénybe vevő lakásán, sa-
ját környezetében biztosítják a szociális 
munkások és gondozók. Általában 150-180  
a havi ellátottak száma: 13-14 gondozónő 
végzi, napi 9-10 embernél vannak kint” – 
mondta el lapunknak Rátkayné Takács 
Anikó, a HSZI szociális ellátási egység 
szakmai vezetője. 

A szolgáltatás keretében a gondozók segít-
séget nyújtanak a mosakodáshoz, a háztar-
tási munkákban (bevásárlás, közvetlen kör-
nyezet takarítása, mosás), szükség szerint 
felíratják a gyógyszert és gondoskodnak 
annak kiváltásáról.

Csepelen is szigorítják a különféle ter-
mékbemutatók rendezését, miután  
a képviselő-testület nemrég elfogadta 
Pákozdi Józsefnek (Jobbik), a közrend-
védelmi bizottság elnökének erről szóló 
határozati javaslatát. 

A javaslat értelmében a polgármesteri hi-
vatal határozottabban lép fel azokkal a vál-
lalkozókkal szemben, akik termékbemuta-
tókon vagy egészségszűrésnek feltüntetett 
eseményeken megtévesztik a többnyire idős 
embereket.    

Pákozdi József emlékeztetett rá: számtalan 
híradás szól arról, hogy különféle termék-
bemutatókon súlyosan becsapják az em-
bereket. Sokak előtt ismeretesek bizonyos 

termékek nevei, melyek jól csengenek, de 
tanúsítvány nincsen arról, mit tudnak való-
jában. Infrás ágymelegítőket, masszázsfote-
leket, lézeres biolámpákat, csodapárnákat, 
varázsszőnyegeket, öntisztuló ágyneműket 
kínálnak eladásra csillagászati összegekért, 
miközben a fele sem igaz abból, amiket ál-
lítanak róluk. Mégis szinte mindig akad né-
hány ember, akit rá lehet venni a vásárlásra. 

főleg időseket szednek rá
„Csepelen, akárcsak másutt az országban, 
főleg az időseket veszik célba a termékbe-
mutatókon. Ők könnyebben rászedhetők, 
kevesebb információval rendelkeznek a ter-
mékekről és a reális értékükről. Ráadásul 
ajándékokkal, nyereményekkel kecsegte-
tik őket, ami szintén a megtévesztés része.  

A bemutatókon úgy íratnak alá velük szer-
ződéseket, hogy nincsenek tisztában a kö-
vetkezményekkel. Ezért is indokolt, hogy  
a polgármesteri hivatal a törvények lehető-
ségével élve határozottan fellépjen a csalók-
kal szemben” – mondja Pákozdi József.

A szigorítás értelmében a polgármesteri hi-
vatal kötelezően tájékoztatja a kerület bér-
beadási szolgáltatást nyújtó vállalkozásait 
a termékbemutatókat érintő jogszabályok-
ról. A jegyző – mint elsőfokú kereskedelmi 
hatóság – ellenőrzést végezhet a termékbe-
mutatókon, s ha kell, intézkedik a csalókkal 
szemben. A polgármesteri hivatal a fogyasz-
tóvédelmi hatóságon kívül a rendőrségnek 
is továbbítja a beérkezett panaszokat. 

cs. a. 

hetVen éV felett nem kell fIzetnI a gondoskodásért 

Házi segítségnyújtás 

szigorítják a termékbemutatók ellenőrzését

Az ellátás iránti kérelmeket a Humán 
Szolgáltatások Igazgatóságán kell be-
nyújtani (Budapest XXI., Kiss János 
alt. u. 54., telefon: 425-2408, ügyfélfo-
gadás munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig)

A 101 éves Csüllög Zsigmondnéhoz fél éve járnak a gondozónők. Erzsike néni már 
nagyon gyengén lát, így az étkezésben és a gyógyszerek bevételénél segítenek neki

aktuális
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A Csepeli Mozgássérültek Önálló Egye-
sülete idén januártól új irodába köl-
tözött: a helyiséget az önkormányzat 
ingyen bocsátja az egyesület rendelke-
zésre – tájékoztatta lapunkat Szuhai 
Erika önkormányzati képviselő, a szo-
ciális, egészségügyi és fogyatékosügyi 
bizottságának elnöke. 

Szabóné Szőke Hajnalka az egyesület elnö-
ke elmondta: az előző, Völgy utcai, ügyfél-
fogadásra alkalmas irodájukat már kinőtték, 
ugyanis a kicsiny helyiségben két kerekes 
székben közlekedőnek szinte lehetetlen volt 
megfordulni. A jelenlegi nagyobb szobában 
ez most már nem jelent gondot. 

kirándulás önkormányzati 
támogatással
Borbély Lénárd polgármester választási 
ígéretében is szerepelt az egyesület támo-
gatása. Erről már a tavaly rendezett csalá-
di napon és klubdélutánon is tájékoztatta 
az érdekelteket. Pozitív változást hozott az 
is, hogy a Rákóczi Kert Civil és Közössé-
gi Házban a havi klubnapok megtartására 

– a képviselő-testület döntése alapján – 
díjmentesen használhatják az épületet. Az 
elmúlt évben rendezett első klubnapon  
a polgármester bejelentette: a kerület ve-
zetése biztosítja számukra a Humán Szol-
gáltatások Igazgatósága szállító buszának 
folyamatos használatát, valamint anyagi-
lag támogatja évenkénti kirándulásukat is.

Ingyen helyIséget kaptak az önkormányzattól – Busszal segítIk a kIrándulókat

Új irodában a mozgáskorlátozottak

Új cím és 
elérhetőségek:
Nagy Imre ÁMK (1214 Budapest, 
Simon Bolivár stny. 4–8.)
Telefon: 277-3860/113
Fax: 277-3860;  
e-mail: csmoe@freemail.hu

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 14–17;   
csütörtök: 9–12 óra között

Szőke Hajnalka (képünkön szemben) már az új irodában fogadja az ügyfeleket

A mozgásukban korlátozottak 
az új ügyfélszolgálati irodát 
hétfőn és csütörtökön  
kereshetik fel ügyeik intézésére.

aktuális

Levél az önkormányzatnak 
Az alábbi levél az elmúlt év végén érkezett a csepeli polgár-
mesteri hivatalba, Borbély Lénárd polgármesternek címezve. 
(A levél írója a XVII. kerületben lakik, írását némileg rövidítve 
közöljük. A teljes levél a szerkesztőségben)

Tisztelt polgármester úr!

Engedje meg, hogy nagyon sok erzsébeti, soroksári és a kör-
nyező települések lakói nevében is megköszönjem Önnek azt  
a fantasztikus teljesítményt, melyet a soroksári Duna-ág cse-
peli szakaszán (és szemmel láthatóan Csepel sok pontján) 
végrehajtottak, különösen az elmúlt két évben. Gyermekeim 
Erzsébeten laknak, a Sétáló utcában, és három éve jött az ötlet 

szomszédainkkal közösen (mivel az erzsébeti strandot sikerült 
teljes mértékben az enyészetnek átadni), hogy menjünk el a Cse-
peli Strandra. Fantasztikus élményt nyújtott, s azóta is rendszere-
sen oda járunk. Folyamatosan nyomon követjük a strand mögötti 
terület megújulását: a gyönyörű sétány nagyszerű kirándulási és 
sportolási lehetőséget nyújt. A nemrégiben átadott közvilágítás 
nagyszerű látványt ad a part mindkét oldalán. (…)

Nagyon örülünk, hogy a strand télen is nyitva van és folyama-
tosan korszerűsödik. Bízunk benne, hogy a napközis- és az út-
törőtáborok sorsa is rendeződni fog: már az is óriási eredmény, 
hogy a kertrészt szemmel láthatólag karbantartják.  (…)

Amilyen ütemben fejlődik Csepel, nem lennék meglepve, ha pár 
év múlva a kirándulóösvény és a közvilágítás egészen a Guba-
csi hídig vagy az öbölig érne. 

fotó: szria
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Egyházi élEt

amit 
akartok...
A megrendítő franciaországi esemé-
nyek fájdalommal töltenek el minden 
jóérzésű embert. Ugyanakkor figyel-
meztetés is ez a gyakran pökhendi 
és cinikus nyugati világnak, amely 
mindig az erő pozíciójából tárgyal 
és magát az igazságosság bajnokának 
tekinti. 

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadj-
isten. Bibliai szóval élve: Amit akar-
tok, hogy az emberek cselekedjenek 
veletek, ti is azt cselekedjétek ővelük. 
(Máté 7,12.) Lehet-e nevetségessé ten-
ni, gúnyolódás céltáblájául állítani 
bárkit? Ez itt a kérdés! A felháborodás 
nyomán támadó harag ugyanis vak. 

Akár önmaga elpusztítója is lehet a 
haragvó ember, miközben igyekszik 
érvényt szerezni igazságának. Egy-
más tiszteletben tartása, szelídség és 
alázat integráns része nemcsak a ke-
resztyénségnek, hanem egyáltalán az 
emberi együttélésnek. Ugye nem ját-
szik, aki nem akar? Ugye nem lehet 
senkit arra kényszeríteni, hogy velünk 
nevessen ízléstelen vicceinken? Ugye 
az európai értékek mentén nem aka-
runk más kultúrában nevelkedett em-
bereket arra idomítani, hogy hogyan 
gondolkozzanak? Bár ezek a kérdések 
már nem is tehetők föl a nyugati világ-
ban, hiszen a krisztusi életformát elv-
ben és gyakorlatban is tagadjuk. Kár! 
Pedig ebben van elrejtve az Isten bé-
kessége, amit nemrég – karácsonykor 
– még mindenki kívánatosnak tartott. 
Jézus tisztelettel és szeretettel fordult 
minden emberhez. Azokhoz is, akik  
a társadalmi megítélés szerint nem ér-
demeltek tiszteletet. 

Mellesleg ezt teszi velünk is, elnézve 
sok hibánkat. Ezért áll még a világ.

Zólyomi Mátyás 
evangélikus lelkész

emlékezés 
a Himnusz 
születéséről
A magyar kultúra napjáról emlékeztek 
meg a Radnóti Miklós Művelődési Ház-
ban január 22-én: 192 éve e napon szüle-
tett meg a Himnusz végleges változata. 
Az eseményen Bencze Ilona színművész 
pódiumestjét hallgathatta meg a közönség, 
amelynek keretében magyar költők versei 
hangoztak el. Az emlékezésen részt vett 
Morovik Attila alpolgármester.  

A magyar kultúra napját 1989 óta ünne-
peljük meg január 22-én annak emlékére, 
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey 
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le 
Csekén a Himnusz kéziratát. Az évfordu-
lóval kapcsolatos megemlékezések alkal-
mat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet 
szenteljünk évezredes hagyományaink-
nak, kultúránknak. 

Bencze Ilona a legkiválóbb magyar köl-
tők verseiből válogatva mondta el, illetve 
énekelte el a költeményeket. A művésznő 
Arany János, Petőfi Sándor, Ady Endre, 
Tóth Árpád, József Attila, Babits Mihály, 
Weöres Sándor, Csukás István, Buda Fe-
renc és Rab Zsuzsa egy-egy versét adta elő. 

cs. 

Így is lehet
„Rohanó, önző világunkban sokszor elfelej-
tünk embernek lenni. Szerencsére ellenpélda 
is van” – kezdődik az a levél, amit egy idős 
hölgy hozott el szerkesztőségünkbe. Nem 
csak írásban, szóban is elmesélte azt a tör-
ténetet, ami miatt úgy gondolta: tollat kell 
ragadnia. A hölgy háromemeletes, ötven-
lakásos házban él, a földszinten. Egyszer 
csak beázásra lett figyelmes, a folt egy-
re terjedt a plafonon, sőt már csöpögni is 
kezdett a víz. A fölötte lévő emeleten nem 

volt otthon senki, a második emeleti la-
kás lezárt. Bár részlegesen sikerült elzárni  
a vizet – szintén egy lakó segítségével – , 
ez csak időszakos megoldást jelentett. Ké-
sőbb kiderült, hogy az első emeli lakó – az 
ő lakásából folyt a víz – csak éjjel ért haza, 
s akkor értesült a bajról. Azonnal jelentke-
zett a hölgynél, szerelőt hívott, mindenben 
segítséget nyújtott. A fiatal férfi később el-
nézést kért a kellemetlenségért, felajánlotta 
a festést, takarítást, az ügyintézést. A törté-
net itt véget ér, de a fiatalember kedvessé-
ge, segítőkészsége példaként szolgál.  

(Név és cím a szerkesztőségben)

civil élet

Bencze Ilona színművész magyar költők verseiből válogatott 

fotó: szria
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iskolába hívogató
A nagy imre általános iskola és alapfokú művészeti 
iskola a 2015/2016-os tanévben is szeretettel várja leendő el-
sős tanulóit. 2015. január 22-étől az érdeklődő óvodásoknak 
és szüleiknek Eszterlánc címmel játékos ismerkedő foglalkozá-
sokat tartunk.

Helyszín: Simon Bolivár sétány 4–8.
Időpont: csütörtökönként, 16.30 és 17.30 között

• • • • •

A szárcsa általános iskola a Kis-Dunához közel, a Király-
erdőben épült. Tágas udvaraival, tornapályájával jó sportolási le-
hetőséget kínál diákjainak. Iskolánkban angol oktatás folyik: 1-2. 
osztályban az idegen nyelv tanulásának előkészítése, 3. osztálytól 
az idegen nyelvi készségek alapozása, majd fejlesztése történik. 

Projektorral felszerelt szaktantermeink, felújított tornatermünk 
képzett pedagógusokkal várják a tanulókat. A diákok előtt min-
den nap nyitva áll a több mint tízezer kötetes állománnyal rendel-
kező könyvtár. 

Az óvoda és iskola közötti átmenet megkönnyítését szolgálják Is-
kolakóstolgató elnevezésű foglalkozásaink:
Játékos gyermektorna: februárban, csütörtökönként, 15.30–
16.15 (első foglalkozás: febr. 5.)
Játékos ismerkedés a leendő 1. osztályos tanítónénikkel kéz-
műves-foglalkozás keretében márciusban, csütörtökönként 
16.15–17.00 (első foglalkozás: márc. 5.)

Nyílt nap a leendő tanító nénik osztályában: március 18-a, szer-
da, 8.00–10.00 (Az első órát a 4., a másodikat a 2. osztályban 
tekinthetik meg.)

Szárcsa utca 9–11., tel.: 278-2374
e-mail: iskola@szarcsa-bp.sulinet.hu, 
honlap: www.szarcsaiskola.hu 

• • • • •

A Csepeli Gyermekekért Díjas és miniszteri kitüntetésben része-
sített kazinczy ferenc értékközvetítő és képességfej-
lesztő általános iskola, kellemes kertvárosi környezetben, 
felújított tornateremmel, világos, tágas terekkel és műfüves foci-
pályával várja a leendő elsősöket. A 2015–2016-os tanévben is két 
elsős osztályt indítunk, választható angol vagy német nyelvvel és 
sporttagozattal. Az érdeklődő szülőknek tájékoztató értekezle-
tet tartunk február 5-én, csütörtökön, 17 órakor. 

Iskolánk nyílt napjain meg- 
ismerkedhetnek a tanítókkal  
tanítás közben, illetve az iskola 
belső életével. Február 23-án  
és 24-én, 8.30 és 12.10 óra  
között tekinthetik meg  
a tanítók óráit. Bemutatkozó 
kisfilmünket megtekinthetik 
honlapunkon.

Vágóhíd u. 68–74.
tel.: 425-24-15
honlap: www.kfai.hu

A természetvédelmi kezelési tervben elő-
írtaknak megfelelően az idén is folytatód-
nak a Tamariska-domb élőhely-kezelési és 
élőhely-rekonstrukciós munkái – mondta 
Dzsida László, a Csepeli Városgazda Zrt. 
zöldterület-fenntartási osztályvezetője. 
A munkákat a Duna–Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatósága és a Pilisi Parkerdő Zrt. Bu-
dapesti Erdészetének felügyeletével és 
szakirányítása mellett a Csepeli Városgaz-
da Zrt. munkatársai végzik.

A madarak fészkelési ideje és a növény-
zet téli nyugalmi állapota miatt a tisztí-
tási munkák csak vegetációs időszakon 
kívül, októbertől március végéig végez-

hetők. Ezért indokolt bizonyos fafajták, 
az úgynevezett inváziós fajok – például 
az ezüstfa, bálványfa – kivágása ebben 
az időszakban. Az élőhely célállapotá-
nak mielőbbi elérésének érdekében – az 
eddigi gyakorlattal megegyezően – ko-
csányos tölgyeket fognak ültetni a kitisz-
tított területen. 

A városgazda munkatársai bíznak abban, 
hogy a domb felújítása, szépítése, a ter-
mészeti értékek megóvása mindenki örö-
mét szolgálja majd, ezért a mostani mun-
kálatokkal járó kellemetlenségek miatt  
a lakosság és a dombot használók megér-
tését kérik.

kocsányos tölgyek 
a tamariska-dombon

aktuális

fotó: pixabay
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történelem

erdély és kelet-magyarország 
vármegyéi 5. 

Kolozs vármegye területe 4844 km² volt, 
lakóinak száma 225 879 fő, közülük 26,9 
százaléknyi a magyar. Amikor I. István 
1002-ben legyőzte Gyula vezért, a magya-
rok által lakott erdélyi területet hét várme-
gyére osztotta, ezek egyike volt Kolozs. 
Székhelye az akkori Klusvár lett, amely 
köré 1178-ra kiépült maga Kolozsvár. 
Klusvár a rómaiak által alapított Napoca 
városa helyén épült. A város leghíresebb 
szülöttje Mátyás király (1440. február 23.) 
Kincses Kolozsvár az erdélyi magyar ér-

telmiség központja volt, itt alakult meg 
az első önálló magyar színház. 1790-től 
az erdélyi részek fővárosa. 1848-ban az 
erdélyi országgyűlés innen mondja ki az 
uniót Magyarországgal. 1867-ben azután 
végérvényesen megtörténik az egyesítés, 
így Kolozsvár elveszti fővárosi státusát, 
azonban kulturális központ jellegét napja-
inkig megőrizte. Az 1876-os megyerende-
zés során a megszüntetett önálló Doboka 
vármegye egy részét is Kolozshoz csa-
tolták. 1920-ban a teljes megye Románia 
része lett. Címerében az első mező jelen-
tése nem egyértelmű. A két bíbor mező-
ben látható ezüstpólya a Szamosra utal, a 
negyedik mezőben látható Kolozsmonos-
tor temploma. A teljes címert Minerva és 
Mars istenek tartják.
        
Máramaros vármegye területe 9716 km² 
volt, ezzel a korabeli Magyarország 63 
vármegyéjének nagyság szerinti sorában  
a hatodik helyet foglalta el. Az ország 
keleti részén, Bukovina és Galícia szom-
szédságában lévő hatalmas területen 
mindösszesen 357 705-en éltek, az ország 
legritkábban lakott vármegyéi közé tarto-
zott. Lakosságának 14,8 százaléka volt ma-
gyar. Az Árpádok korában királyi vadász-

terület volt, a XII. századtól kezdve magyar 
urak és szász vendégek kaptak birtokokat, 
majd IV. Béla a tatárok ellen segítő oláho-
kat is letelepítette. Vármegyeként a XIV. 
században kezdett szerepelni. Kiemelke-
dő jelentőségűek voltak a terület sóbányái.  
A közigazgatási székhely Máramarossziget 
városa volt. 1920 után a vármegye északi 
részét Csehszlovákia, többi területét Ro-
mána kapta meg. A második világháborút 
követően a volt csehszlovák rész Ukrajna 
területéhez került. A vármegye címerének 
központi alakja két sóbányász. 

Dósa István

(Következik: Erdély ás Kelet-Magyarország 
vármegyéi, 6. rész)

A csepeli végzős diákok zömében már ta-
valy megkapták a középiskola befejezését 
jelző szalagot. A Jedlik Ányos Gimnázium 
kivételével (ők január 24-én ünnepeltek) 
valamennyi szakközépiskolában az elmúlt 
év októberétől decemberéig megtartották  
a szalagavatók bálját. 

Bár az ünnepségeket hagyományosan a báli 
szezonban (január vége, február) szokás 
tartani, de az utóbbi években ettől több is-
kola eltér, mivel a táncpróbák igen sok időt 
vonnak el a végzősöktől. A kerület több 
mint nyolcszáz középiskolása vett részt az 
idei tanévben szalagavatón. Közülük mint-
egy 725 diák készül érettségi vizsgára és 
nyújtja be felvételi szándékát főiskolára 
vagy egyetemre. Fontos tudni, hogy a 2015. 
évi felsőoktatási felvételi eljárásban legfel-
jebb öt jelentkezési hely jelölhető meg. 

egykori vármegyéink címerei, 18. rész

©
 stiefel eurocart k

ft, 20
14

.

Csepel önkormányzata várja azok jelentkezését, akik 2014-ben ünnepel-
ték házasságkötésük 50., illetve 60. évfordulóját és szeretnék azt a polgári 
házasságkötés szertartása szerint Borbély Lénárddal, Csepel polgármeste-
rével megerősíttetni.

Jelentkezni az alábbi adatok megküldésével lehet:
Férj neve, feleség neve (leánykori név); lakcím, telefonszám

Kérjük, hogy a levélhez csatolják megismerkedésük rövid történetét és a házassági 
anyakönyvi kivonatuk másolatát is.

Jelentkezési határidő: 2014. február 16.

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

Kérjük a cím és a telefonszám pontos megjelölését, 
mert a házasságkötés idejéről és helyéről 
külön értesítést küldünk minden kedves jelentkezőnek.

A borítékra kérjük, írják rá: 
„Aranylakodalom Csepelen”

Idén is: aranylakodalom Csepelenszalagtűzés
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krónika

Mozgalmas, eseményekben gazdag má-
sodik félévet zárt Csepel. Elkezdődött 
a Szent Imre tér felújítása, panelházak 
újultak meg, átadták a Pannon pajzs 

rendszámfelismerő rendszert, a Jed-
lik Ányos Gimnázium világszínvonalú 
természettudományos laborral gazda-
godott és új focipályát is átadtak a ke-

rületben. Lezajlottak az önkormányza-
ti választások, és ismét több, csepeliek 
százait vonzó esemény volt. Képes ösz-
szefoglalónk 2. része. 

csepeli krónika, 2014 – 2. rész

Július
A csepeli rendőrkapitányságon hivatalosan is átadták a Pan-
non pajzs rendszámfelismerő rendszert: a 15,5 millió forintos 
beruházást teljes egészében az önkormányzat finanszírozta.   
A rendszer a már korábban telepített 45 darab térfigyelő kame-
rával és a szolgálati gépkocsikba helyezhető kamerákkal új táv-
latot nyitott a bűnmegelőzésben. 

Elkezdődött az ingyenes panelfelújítás a Kossuth Lajos utcában. 
Az 1690 lakost érintő munka – a korábbi két, városrehabilitációs 
projekttel szemben – százszázalékos uniós támogatásból zajlott, 
vagyis a lakóknak nem kellett önrészt fizetniük.  

A 20. labdarúgó-világbajnokság meccseit a csepeliek az ön-
kormányzat Szent Imre téri sörsátrában szurkolhatták végig, 
ahol több neves vendég – Détári Lajos, Mészöly Kálmán, Dunai 
Antal stb. – is megfordult. A hatalmas sikert arató közös estéket 
családi hétvége zárta a világverseny fináléjának két napján. 

Új, műfüves focipályával gazdagodott a kerület az önkormány-
zat és a Magyar Labdarúgó Szövetség közös összefogásával.  
A Hollandi úti pályát bárki használhatja, bérelheti. 

Kitüntetésekkel és Rúzsa Magdi-koncerttel ünnepelte 
a kerület Csepel napját. Ezen a napon adták át Budapest 
XXI. kerületének két legrangosabb elismerését: a Csepel 
Örökség-díjat és a Csepel Díszpolgára kitüntetést.

augusztus
Elkezdődött a Szent Imre tér felújítása. Többek között új 
zöldfelületeket alakítanak ki, korszerű öntözőrendszert 
építenek ki, fejlesztik a közvilágítást, új játszótér készül. 

A Szent Imre téri fák egy része elkorhadt, balesetveszélyessé 
vált, ezért ezeket kivágták. Helyükre a korábbihoz képest jó-
val több új facsemetét ültetnek.  

Történelmi tradícióink felelevenítésével, a magyar gasztronó-
mia büszkeségeivel, zenével, tánccal emlékezett meg Csepel 
Szent István és az új kenyér ünnepéről a Daru-dombon.  
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szeptember
Új, világszínvonalú természettudományos labort adtak 
át a Jedlik Ányos Gimnáziumban. A 303 milliós uniós fi-
nanszírozásból készült termet nemcsak a gimnazisták, 
hanem a kerület általános iskolái is használhatják.

Az önkormányzat Egy szelet Csepel elnevezésű rendezvény-
sorozaton várta a csepeli családokat a hónap minden hétvégé-
jén a kerület különböző pontjain. A szeptemberi szombatok 
nagy sikert arattak.
• Ökonap a Sétáló utcában
• A művészet volt a középpontban a Királyerdei 

Művelődési Házban 
• Sportos szombat a Radnóti Miklós Művelődési Háznál
• A tudományé volt a főszerep a Daru-dombnál
• És még egy ráadás: varázslatos, vidám szombat   

a Kék iskolánál

Az elhanyagolt állapotú beton buszmegállókat a kerületi 
általános iskolások „újították”fel színes rajzokkal. 

október
Az idősek világnapján adták át a Csepeli Nyugdíjas- 
klubot. A közel 77 milliós beruházást teljes egészében  
a csepeli önkormányzat finanszírozta. Olyan közösségi 
tér jött létre, ahol az időseket változatos, ingyenes prog-
ramokkal várják.

Új mentőautót adtak át Csepelen: az önkormányzat 28,2 mil-
lió forinttal támogatta a legmodernebb mentő megvásárlását, 
amely elsősorban a kerületben kerül bevetésre. Az önkor-
mányzat további kétmillió forinttal támogatta a rohamkocsi 
eszközeinek beszerzését. 

Megrendezték az első kutyás napot Csepelen. A családi 
rendezvényen a felelős kutyatartás is fontos szerepet kapott. 

A magyar értékek kapták a főszerepet a sétányoknál a Cse-
peli Hungarikumfesztiválon, ahol több száz kerületi család 
megfordult. 

Az önkormányzati választásokat október 12-én tartották. 
Borbély Lénárd polgármester – aki 47,13 százalékkal nyerte 
meg a választást – és a megválasztott képviselők – 11 kor-
mánypárti és 9 ellenzéki – letették a hivatali esküjüket.

A kormány döntése alapján olimpiai evezős- és kajak-
kenu pálya építése kezdődhet meg Csepelen. A tervek 
szerint a több tíz milliárdos beruházással elkészülő pá-
lyán 2018-ban már versenyeket rendezhetnek. 
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november
Százéves lett a csepeli szikratávíró. Az állomás erede-
tileg a mai víztisztító helyén állt, de azt elbontották, s 
jelenleg a kerület lakott területének északi bejáratánál 
található.

Harmadik alkalommal volt Márton-napi vigasság Csepe-
len, ahol ismét sok finomságot kóstolhattak a vendégek, 
s persze az elmaradhatatlan párnacsata sem maradt el.

december
A képviselő-testület döntése alapján újraindul a gyer-
mektraumatológia- és sebészet a csepeli szakrende-
lőben, ahol délutánként négy szakorvos felváltva fo-
gadja a kis betegeket. Szintén a testület döntött arról,  
hogy módosítják az adórendeletet, így a kis-és közép-
vállalkozások építményadója harminc, illetve húsz szá-
zalékkal csökken. 

A III. Szent Erzsébet Bál bevételéből idén 155 gyermek 
kapott ajándékot, amit karácsony előtt a Radnóti Miklós 
Művelődési Házban adtak át a gyerekeknek. 

A csepeli önkormányzat finanszírozásával hatezer adag meleg 
ételt kaptak a meghatározott szociális támogatásban részesülők. 
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disznótor

145 kilogrammos magyar hússertést 
dolgoztak fel a böllérek a Sport-, Sza-
badidő és Rendezvényközpontban ren-
dezett 4. Csepeli Disznótoron január 
24-én. A hagyományőrző disznóvágá-
son idén első alkalommal rendezték 
meg  kolbászkészítő versenyt. 
 
A rendezvényközpont udvarán a sertés 
pörzsölésének és bontásnak folyamatát 
Rácz Túrkevei Lajos mesterszakács is-
mertette az érdeklődőkkel, majd reggelire 
hagymás vér, ebédre orjaleves, sült tarja, 
toroskáposzta, töpörtyű, kolbász, valamint 
hurka készült. A vendégek bőséges ellá-
tásáról a kisújszállási Horváth Kert Ven-
déglő gondoskodott: elmondásuk szerint  
a májas hurka fogyott el a leghamarabb, de 
a sült kolbásznak is nagy volt a keletje. 

mi a jó kolbász titka? 
A Folly Arborétum és Borászat támo-
gatta kolbászkészítő versenyre Fábián-
sebestyénről és Szabadbattyánról is ér-
keztek vállalkozó szellemű csapatok.  
A helybeliekkel együtt vidám hangulatban 
versengtek a 3-5 fős csoportok: öt kilo-
gramm kolbászhúsból készítették el a sütni-
valót. A versenyző csapatoknak két óra ált 
rendelkezésükre: végül egy 20 centiméteres 
kolbászdarabot kellett leadniuk zsűrizésre. 
A Rácz Túrkevei Lajos vezette és a sorsolás 
útján, a csoporttagokból álló bírálók kód-
szám alapján értékelték a sült kolbászokat. 

A szakember szerint a klasszikus magyar 
kolbász egyik titka a szeretet. „Semmi más 
nem kell hozzá, mint só, bors, pirospapri-
ka, kömény, fokhagyma, jó minőségű hús 
és persze a legfontosabb: egy nagy adag 
szeretet. Örülök annak, hogy sokan ösz-
szejöttünk, nagyon jó hangulatban zajlott  
a verseny” – tette hozzá a mesterszakács. 

A zsűri elsősorban a készítés folyamatát és 
a nyers kolbász állagát minősítette, majd 
a megsütött termék íze döntött. Harma-
dik helyezett lett a Gazdakolbász csapat, 

második az Anonim röfik, míg az első he-
lyen a Boko Pana csoport végzett. Mind-
három díjazottnak a versenyt támogató 
badacsonyörsi borászat borválogatást és 
füstölt termékeket ajánlott fel. 

A verseny végén megkérdeztük a győztes 
csapat egyik tagját, mi a titka a győztes 
kolbásznak? „Nem szívesen beszélek róla, 
mert a recept titkos. A húson kívül van 
benne kömény, bors, só, csípős paprika. 
Az összedolgozásnál az arányok döntenek. 
Annyit azért elárulok, hogy dunaegyházai 
recept szerint készült a díjnyertes kolbász” 
– osztotta meg néhány részletet lapunk ol-
vasóival Kovács Lajos. 

Bordalok, nóták, gólyalábasok
A disznótoron nemcsak finom étkek, hanem 
különféle programok is várták a vendége-
ket a hatalmas fűtött sátorban. A színpad 
előtt Róka Szabolcs székely meséjét várta 
a Suplicz család. „Valamennyi disznótoron 
részt vettünk, és azt mondhatjuk, évről évre 
egyre jobb a rendezvény. A gyerekek különö-
sen a kézműveskedést élvezik, engem inkább 
a finom ételek érdekelnek. A feleségem – az 
édesanyjához hasonlóan – a hagymás vért 

kIlenc csapat Indult a kolBászkészítő Versenyen – kézműVes-foglalkozások, 
koncertek, gólyaláBasok – legInkáBB a májas hurka ízlett 

disznótor negyedszer

A kolbász eredetileg ótörök szóból 
ered, falatkát jelent. Számos magyar 
közmondás is megörökítette az ízletes 
hústerméket. 
„Több nap, mint kolbász”
„Máshol sem fonják kolbászból 
a kerítést”

Olvassa be 
a QR-kódot, 
és nézze 
meg online
galériánkat!
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disznótor

szereti, nekem inkább a hurka és a kolbász  
a kedvencem” – mondta el az édesapa.
 
A helyszínen mindenütt a Gólyalábas Be-
tyárok lepték meg a kicsiket és nagyokat, 
majd műsorral szórakoztatták az érdeklő-

dőket. Délben a „Jó ebédhez szól a nóta” 
című műsorban közreműködött a Csepeli 
Virtuózok Suki András prímás vezetésé-
vel, majd Szeredi Krisztina énekművész, 
valamint a Csepeli Nóta- és Népdalkör 
szórakoztatta a közönséget. Ezt követően 

a Brass Show zenekar lépett színpadra. 
Végül a vidám hangulatot teremtő Vivat 
Bacchus Énekegyüttes bordalokat adott 
elő. A népszerű acapella-együttes magas 
színvonalú, humorral fűszerezett előadá-
sa nagy sikert aratott. 

a gyerekek sem unatkoztak 
A gyerekek kézműves-foglalkozáson ké-
szíthettek gipszből malacfigurás hűtő-
mágneseket, farsangi álarcot, malacfejes 
papírtányérokat. A legkisebbeket játszó-
sarok is várta. 

A Bajor család idén először vett részt  
a rendezvényen. „Mindketten vidékről 
származunk és szerettük volna a gyerekek-
nek megmutatni, hogy milyen egy igazi ha-
gyományos disznóvágás. Persze még kicsik, 
de a vidám hangulatot és illatokat már ők is 
élvezik” – mondta az édesanya.  

A rendezvényt a Csepeli Városkép Kft. 
szervezete a csepeli önkormányzat támo-
gatásával. 

 - antal -A győztes csapat dunaegyházai recept szerint készítette a díjnyertes kolbászt

fotó: szria
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sport

Buzánszky Jenő, a legendás Aranycsapat 
jobbhátvédje: a klasszikus tizenegy tagjai 
közül ő távozott utoljára. Az életének ki-
lencvenedik évében elhunyt Buzánszkyt, 
a Nemzet Sportolóját, olimpiai bajno-
kot, világbajnoki ezüstérmes labdarúgót, 
49-szeres válogatottat a Magyar Olimpiai 
Bizottság, a Magyar Labdarúgó Szövet-
ség, az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma és szülővárosa, Dombóvár is saját 
halottjának tekinti. Barátai, tisztelői a bu-
dapesti Szent István-bazilikában, január 
30-án, 13 órakor kezdődő gyászszertartá-
son vehetnek végső búcsút tőle.

A klasszikus tizenegyről számos írás, 
cikk, műsor született, játékuk kitörölhe-
tetlen a nemzeti emlékezetből. A legen-
dás focisták nevét még azok is ismerik, 
akik kevésbé vannak otthon a sport vi-

lágában. Azt azonban valószínűleg jóval 
kevesebben tudják, hogy él Csepelen egy 
egykori, nagyszerű focista, aki – bár nem 
volt állandó tagja az Aranycsapatnak – 
nem csak a pálya széléről nézte a legen-
dák adogatásait. 

1954 óta – egy, a csepeli pályához közeli 
lakásban – él Tóth II József egykori labda-
rúgó. Aktív pályafutása alatt (1940–1960) 
mindvégig a Csepel SC játékosa volt: 296 
bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 78 
gólt szerzett. Tagja volt az 1958–59-es 
szezonban bajnokságot nyerő csapatnak, 
valamint 1953 és 57 között 12 alkalom-
mal ölthette magára a címeres mezt, és 
a válogatott színeiben 5 találatig jutott.  
A Helsinkiben megrendezett olimpiára és 
az évszázad mérkőzésének kikiáltott an-
gol–magyar (6:3) meccsre nem engedte ki 

a hatalom, mert a háború óta éltek roko-
nai nyugaton. A nagy meccset Csepelen,  
a stadionban hallgatták rádión, és elmon-
dása szerint többen voltak, mint manap-
ság egy NB I-es forduló teljes nézőszáma. 

Az 1954-es világbajnokságra is csak úgy 
utazhatott, hogy felesége és kislánya itt-
hon maradtak. Az angolok elleni, hazai 
visszavágón (7:1) százezer néző előtt szer-
zett gólt a Népstadionban.

Aktív pályafutását követően a Kaposvári 
Rákóczi, majd a következő három évben 
a Pápai Textiles edzője volt. Civil fog-
lalkozásából 1989-ben vonult nyugdíjba. 
2011-ben Csepel, 2014-ben pedig Buda-
pest Díszpolgárává választották.

Józsi bácsi egy korábbi interjúban mesél-
te a következő történetet: „1972-ben tet-
tem le a szakedzőit, a vizsgakérdésem az 
volt, hogy milyen taktikával lépett pályára 
a válogatott az angolok elleni 7:1-es mér-
kőzésen? Drága uraim! Hiszen én azon  
a meccsen játszottam! – mondtam. Hosz-
szú másodpercekig nem kaptak levegőt  
a vizsgáztatók...”

b.s

volt egyszer 
egy aranycsapat

Az Aranycsapat. Lóránt Gyula, Buzánszky Jenő, Hidegkúti Nándor, Kocsis Sándor, Zakariás József, Czibor Zoltán, Bozsik 
József, Budai II László, guggol: Lantos Mihály, Puskás Ferenc, Grosics Gyula

fotó: fortepan
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sport

úszás 

kiélezett 
versenyek
Az úszó diákolimpia kerületi döntőjében 
az első és második korcsoport versenyzői 
január 20-án, a Posztógyári uszodában 
mérték össze tudásukat, míg a harmadik és 
negyedik korcsoport küzdelmeire január 
21-én, a Városi Sportuszodában került sor. 
A benevezett versenyzők létszáma min-
den kategóriában meghaladta a tavalyit, 
a legtöbb versenyszámban húsz fő feletti 
volt. A futamok láttán örömmel vonhattuk 
le azt a következtetést, hogy kerületünk 
úszókultúrája sokat fejlődött, és az indulók 
mindegyike versenyképes úszástudásról 
tett tanúbizonyságot.

Jenei János főszervező munkáját, Sze-
gi Csaba vezetésével a Csepeli Öttusa és 
Vízisport Egyesület versenyzői segítették. 
A kiélezett verseny során számos esetben 
szükség volt az éberségükre. Előfordult, 
hogy egy másodpercen belül ért célba az 
első négy helyezett, de arra is volt példa, 
hogy századmásodpercre azonos időered-
mény miatt holtverseny alakult ki.

a cél, hogy többen versenyezzenek
A Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület 
vezetőedzőjétől, Szegi Csabától megtud-
tuk: idén a szokásosnál is nagyobb figye-

lemmel kísérte a versenyt. Ennek oka  
a Magyar Öttusa Szövetség elnökségének 
egy frissen elfogadott határozata, az úgy-
nevezett Oldalági Beiskolázási Pályázat. 
Célja a tehetségek felkutatása az esetle-
gesen más sportágakban jó fizikai képes-
ségekkel megalapozott fiatalok között. 
Ez a törekvés arra irányul, hogy növeljék  
a versenyzők számát – főleg a 14–18 éve-
sek körében –, de megfelelő feltételek 
mellett ettől eltérő korú versenyzők részé-
re is nyitott a program. 

(A verseny részletes eredménylistája a 
csepel.hu oldalon található)

asztalItenIsz

ismét tarolt 
a széchenyi
Az asztalitenisz diákolimpia kerületi döntő-
je, amelynek helyszínét – Szeberényi Tamás 
jóvoltából – a Jedlik Ányos Gimnázium biz-
tosította, január 19-én rendezték meg. 

„Az eseményre benevezett versenyzők 
létszáma ugyan elmaradt a tavalyitól, de 
sokkal nívósabb összecsapások szemtanúi 
lehettünk, mint a múlt évben” – tudtuk 
meg Jenei Jánostól, az rendezvény főszer-
vezőjétől. A résztvevők négy kategóriában 
mérhették össze tudásukat és gyarapíthat-
ták éremgyűjteményüket.

eredmények:

Fiú: Juhász Patrik,uhász Márk (Széche-
nyi), Alaksa Levente (Jedlik)

Lány: Hódi Emese (Széchenyi), Rácz Do-
minika, Csikós Kitti (Kék)

Fiú páros: Juhász P. – Juhász M. (Szé-
chenyi), Alaksa L. – Frakóci Á. (Jedlik), 
Ghazalj S. – Khován Z. (Kék)

Lány páros: Hódi E. – Benedek R. (Szé-
chenyi), Rácz D. – Csikós K. (Kék), Hajdú 
B. – Debre N. (Lajtha)

Fontos megemlíti, hogy a mezőnyből kima-
gasló Juhász Patriknak negyedik alkalom-
mal sikerült megvédenie bajnoki címét, míg 
Hódi Emese (7. osztályos tanuló) ugyanezt 
a bravúrt harmadszorra teljesítette. 

Horgászok, 
figyelem!
az ez évi engedélyeket február 1-jétől 
válthatják ki a csepeli horgász egye-
sület tagjai. a tavalyi fogási napló le-
adási határideje: február 27-e.
az egyesület honlapján további in-
formációkat találnak: www.cshe.hu 

látogatás 
a moB-nál
A Magyar Birkózó Szövetség (MBSZ) 
január 30-ai tisztújító közgyűlése előtt 
az MBSZ elnöki posztjáért induló Né-
meth Szilárd országgyűlési képviselő, 
aki Hegedűs Csaba kihívója a Magyar 
Olimpiai Bizottságba (MOB) látogatott.

Németh Szilárd találkozott Borkai 
Zsolttal, a MOB elnökével, valamint 
Szabó Bencével, a MOB igazgatójával, 

ahol az MBSZ elnöki posztjáért indu-
ló politikus felvázolta elképzeléseit a 
sportág megújításáról. Az elnökjelölt 
elsődleges feladatának a sportolói és 
edzői életpályamodell megteremtését 
tekinti, de programjának a létesítmény-
fejlesztés és a sportág infrastruktúrájá-
nak rendbetétele is fontos elemét képe-
zi. A találkozón a programon kívül szó 
esett a birkózás jövőjéről és a riói olim-
piai szereplés jelentőségéről is.

Borkai Zsolt biztosította Németh Szilár-
dot, hogy amennyiben január 30-án győ-
zelmet arat az MBSZ elnökválasztásán, 
a két szervezet között továbbra is zavar-
talan lesz az együttműködés. 

fotó: szria
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programok

programok, galériákámk

Királyerdei Könyvtár
Szent István u. 230., tel.: 277-5278
Nyitva tartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

3-1-2 Meridiántorna®: kéthetente csü-
törtökön 15 órától (jan. 29., febr. 12.)

Hahota-klub: kéthetente csütörtökön 16 
órától (febr. 5., 19.)

Origamiklub: február 11-e, 17 óra. 

Január 5-én nyílt kiállítás az Origami- 
klub munkáiból.

örömklub: január 30-a, 16.30

Matematikakorrepetálás általános is-
kolásoknak: minden szerdán: 14.3–15.30.

A könyvtár állományából kivont könyvek 
100 Ft/db áron megvásárolhatók.

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 nyitva tartási időben.

* * *

SÉtálÓ UtCAi Könyvtár  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitva tartás: h: 12–19 óra; k–cs: 10–18 
óra;  sz–p: 13–19 óra; szo: 9–14 óra

tűzzománc – Kállay Géza ötvös mester 
kiállítása 

20 órás számítógépes tanfolyam idő-
sebbek részére: a jelentkezés folyama-
tos. Nyugdíjasok részére: 2400 Ft + könyv-
tári tagság (2050 Ft) 70 év felett 2 400 Ft.

Kölcsönkérjük emlékeit! 
A FSZEK képdigitalizálási akciót hirdet  
az intézmény alapításának 110. évfordu-
lójához kapcsolódva. A könyvtárban di-
gitalizáljuk a jelentkezők  saját készítésű, 
1989 előtti, A/4 méretnél kisebb fotóikat, 
amelyek a főváros épített környezetéről 
(épületeiről, lakóházairól, tereiről, fővárosi 
vagy országos szintű eseményeiről stb.) 
készültek. A digitalizált képek felkerülhet-
nek a FSZEK honlapjára és gyarapíthatják az 
FSZEK Budapest Gyűjteményének anyagát 
is. Részletesebben: www.fszek.hu oldalon

eZ(O)KOS klub következő előadása:
Február 11-e, 17 óra: Mindent a szám-
misztikáról – Ismerjük meg önmagunkat, 
társunkat, gyermekünket! téma: A számok 
és a betegségek összefüggése 3. rész – 
Denke Ibolya numerológus előadássorozata 

Színházjegyvásárlás: Novák Zoltánné 
Rózsa várja a színházrajongókat hétfőn-

ként 16-tól 18 óráig. (novak.rozsa@gmail.
com; tel:.06-30-414-1684)

Kanasztacsata
Minden kedden kártyaklub 10 órától 
Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! 16 év alatt és 70 év felett a 
beiratkozás ingyenes! Helyben használat 
ingyenes. Egyéb díjakról érdeklődjön hon-
lapunkon vagy személyesen, illetve a 276- 
3512-es telefonszámon.

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

Kéthetente új könyvek! Hatvanféle fo-
lyóirat, internet, fénymásolás, nyomtatás. 
Az év végi újdonságok folyamatosan érkez-
nek könyvtárunkba!

Minden előadás ingyenes. 

* * *
CSePeli MUnKáSOttHOn
KUltUráliS KöZPOnt
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

PrOgrAM 
Február 7-e, 11.00: Hétvégi matiné – 
Kippkopp a hóban – a Nefelejcs Bábszínház 
előadása
Február 14-e, 15-e: XIV. Csepeli Ásvány-
börze
Február 22-e, 15.00: Nyílik a rózsa – 30. 
évforduló – Nótaműsor. Közreműködnek: 
Hatvani Kiss Gyöngyi, Tarnai Kiss László, 
Farkas Rozika, Fényes György, valamint 
Sánta Ferenc és zenekara
2015. tavasz – Turay Ida bérlet
Február 24-e, 19.00:  CHARLEY NÉNJE –
zenés vígjáték
Március: EGEREK ÉS EMBEREK – színmű
április: A VÖRÖSLÁMPÁS HÁZ – zenés vígjá-
ték két felvonásban
Bérleten kívüli előadás (Bérleteseknek 
féláron!):  Május: A MALÁJI LÁNY – zenés játék 
2015. tavasz – Nyugdíjas kamarabérlet
Február 17-e, 10.30:  
Szerelem? Piros Ildikó zenés irodalmi estje
Március 17-e, 10.30: 
„Köszönet mindenért…”   
április 14-e, 10.30: Párizs hídjai 

Könyvtár ÉS rendeZvÉnyei
nyitva tartás: 
h: 13.00–16.00, k: 8.00–18.00, sz: szünnap, 
cs: 13.00–18.00, p: 10.00–16.00, szo: zárva
Olvasó és Kiránduló nagyik Klubja: 
február 3-a, március 3-a, kedd 13.00–15.00. 
Február 19-e: látogatás a Budafoki Törley 
Pezsgőgyárba

tAMáSi lAJOS OlvASÓ MUnKáS KlUB
Február 10-e, 16.00: Papp Zoltán költő, 
írószövetségi tag, a Dunatükör  szerkesztője
Rétegrend című verskötetének bemutatója.
Február 24-e, 16.00: Lengyel Géza költő, 
tanár Reménykereső című új kötetének be-
mutatója

OKtAtáS
gitársuli mindenkinek! (kezdő, haladó) 
Kezdés: február 17. Beiratkozás: február 10.
Vezeti: Kovács József László gitárművész,  
a 100 Folk Celsius volt tagja. 
Óvodai dajka, pedagógiai, gyógypeda-
gógiai segítő, családsegítő, kisgyermek-
gondozó képzések. 
erdei tanodú, a képességfejlesztés ottho-
na. Alapozó mozgásterápia gyerekeknek.
nebuló iskolai felkészítő, iskolába készülő 
nagycsoportos gyerekeknek.

KlUBOK, SZAKKöröK
Csepel Táncegyüttes Gyermekcsoportja, 
Csemeték Óvodás Néptánccsoport, Komplex 
Tánciskola, Klasszikus Balett Iskola, Réti Pál 
Fotóklub, Csepeli Képzőművész Kör, hiphop 
locking tanfolyam, Hatha jóga, Hastánc 
Klub, Alakformáló Torna Klub, Kravmaga 
és defendo, wing tzun kung-fu, Nyugdíjas 
Nosztalgia Klub, 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 jegyiro-
dája: hétfő–péntek: 14.00–18.00
Béres Ria: 276-9523; 06-20/476-3189

A Munkásotthon (Csepel Színház) bérlet- és 
jegyirodája: hétfő–péntek: 16.00–18.00

* * *

CSePel gAlÉriA
(Csete Balázs utca 15.), tel.: 278-0711

AnnO 1968 – csoportos kiállítás. A tárlat 
február 21-éig tekinthető meg.

* * *

erdei ÉvA gAlÉriA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29.,tel.: 420-1728 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Angyal Júlia festőművész kiállítása: Ba-
rangolások

nAgy iMre áMK – 
KöZMŰvelŐdÉS – 
Könyvtár – iFJÚSági
inFOrMáCiÓS POnt
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu, 
www.amkkozmu.mlap.hu 

KiállítáS

Február 12-éig látogatható a nagy imre 
Alapfokú Művészeti iskola növendékei-
nek féléves kiállítása. 
Február 16-án nyílik a nagy imre Alap-
fokú Művészeti iskola tanárainak kiál-
lítása.

Hüllő Zoo – ismét az áMK-ban február 
3-a és 8-a között, mindennap 9.00-től 
18.00 óráig. Állatsimogatóval, játékos 
feladatokkal, 50 különböző fajta állattal, 
ásványbörzével és kiállítással várunk min-
den érdeklődőt. Belépődíjas rendezvény!

CSOPOrtJAinK 

PiCÚrOK (3 éves korig)
Baba – Mama Klub
időpontváltozás: szerda 9:00–10:00
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú 
babák és mamák társaságában játékkal 
eltölteni egy kis időt, miközben meg tudják 
beszélni aktuális gondjaikat a kisgyermek- 
gondozóval.

tÜndÉreKneK, MAnÓKnAK (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 17.15–18.00
Vezeti: Koleszár Viktória

Cseppecske néptánc
hétfő: 16.30–17.30
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára

ritmikus gimnasztika – haladó
hétfő, szerda: 17.00–18.00
Vezeti: Polákovics Rita

ritmikus gimnasztika – kezdő
kedd, csütörtök 17.00–18.00
Vezeti: Recsnik Zsófia

SUliBA JárÓKnAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
kedd, csütörtök: 16.30–18.00
Vezeti: Juhász Péter

BlACK tOP hiphoptánciskola
szerda: 17.00–18.00, péntek: 18.00–19.00
Vezeti: Fekete Zsolt

Csepp Csepel néptánc
hétfő: 17.30–19.00,
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Fashion dance
kedd: 18.00–19.00
Vezeti: Toronya Alexandra
Kis-Csepel néptánc
szerda: 18.30–20.10
Vezeti: Varga Edit
ritmikus gimnasztika
hétfő, szerda: 16.00–17.00
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun kung-fu
hétfőn 19.00–20.30, 
csütörtökön 18.30–20.00, 
vezeti: Bereczky Péter
ÚJ! tündértánc
Hastánc gyerekeknek 
(5–10 éves kor között), ahol 
elsajátíthatják az orientális tánc alapjait, 
ami javítja a testtartásukat, fejleszti 
ritmusérzéküket.
csütörtök: 17.30–18.30
Vezeti: Tóth-Czirják Aliz
Díjmentes bemutató óra február 12-én

FelnŐtteKneK
do-in torna – várjuk a jelentkezőket 
induló csoportunkba! 
„A Do-in japán módszer a testi egészség 
megőrzésére, a lelki egyensúly eléréséhez. 
Öngyógyító masszázs és mozgásgyakorla-
tok rendszere, melyek egyszerűek, könnyen 
megtanulhatók, bármely korosztály végez-
heti. Használatával ellenállóbbak leszünk  
a betegségekkel és a stresszel szemben, javul 
a koncentrációnk.” Vezeti: Orbán Tamásné, 
Kati. A torna legalább 8 fő jelentkezése ese-
tén indul. 
Zumba
hétfő: 18.00–19.00, szerda: 19.00–20.00, 
péntek: 17.00–18.00, vezeti: Pinelli Andrea
Hastánc
kedd 18.00–19.00, vezeti: Tóth-Czirják Aliz
Meridián torna – 
„Élj száz évig egészségesen”
csütörtök 18.30–19.30
Ingyenes! Vezeti: Orbán Tamásné, Kati
Pingpongklub
kedd 17.00–20.00, vezeti: Antal Tivadar 

önzetlen masszázs gábortól 
hétfő 16.00–20.00; Ingyenes nyugtató, fris-
sítő, relaxáló masszázs, tanácsadással.

Csepeli nagyik a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak! 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. 
Az Info Pont nyitvatartási ideje 
hétfőtől péntekig: 12.00-től 20.00-ig, 
szombaton: 9.00-től 13.00-ig

ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig: 13.00-tól 17.00-ig
(20 perc/fő/alkalom)

nyitva tartás:
Közművelődés: 
hétköznapokon 12.00–20.00, 
szombaton 9.00–13.00
Könyvtár: 
hétfőn zárva, 
keddtől péntekig 13.00–19.00, 
szombaton 9.00–13.00 

Programjainkról, csoportjainkról szívesen 
adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu,  Facebook-
oldalunkon és telefonon: 420-7874

sok száz cipősdoboz
A tizennyolcadik éve megrendezett karácsonyi Cipősdoboz-akció Csepelen is nagy sikerrel zárult. Önkén-
tesek, tanárok és diákok, munkahelyi közösségek, idősek és fiatalok, szegények és gazdagok dobozoltak 
együtt. December 16-ától minden napra jutott egy intézmény, ahol – az ünnepi műsorokat követően – gye-
rekek örülhettek az ajándékoknak: összesen 737 ajándékdoboz gyűlt össze.
Sok rászorulónak hozott felejthetetlen perceket az idei karácsonyi ünnep. Egy kis bakonyi falu „mindenki 
karácsonyára” is több mint száz dobozt küldhettünk. Akciónkat számos egyéni vállalkozó, magáncég és 
vállalat is támogatta. Ünnepi sorozatainkat alapítványunk ének- és zenekarának nagy sikerű karácsonyi 
koncertje zárta a Királyerdei Művelődési Házban.

Schönek Alfréd elnök, Segítség Köve Alapítvány  
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reJtvény

a helyes megfejtést beküldő felnőttek koltai róbert zenés, retro kabaréjára nyerhetnek 2 db jegyet február 21-ére, a királyerdei művelődési házba (1213 Budapest, 
szent István út 230.) a gyerekrejtvény megfejtője a macskafogó c. rajzfilmre nyer családi belépőt (2 felnőtt, 2 gyermek), ami február 22-én vetítenek a királyerdei 
művelődési házban. Beküldési határidő: február 9-e.

sorsoltunk!   a január 15-ei skandináv rejtvény nyertese: spitzer tamás 1213 Bp. cirmos sétány a gyerekrejtvény nyertese: sarkadi márton 1211 ady e. út. nyeremé-
nyük 1 000 forintos libri utalvány. a könyvutalvány szerkesztőségünkben (1215 csete Balázs u. 15.) hétfőtől csütörtökig 9 és 16 óra között vehető át.  gratulálunk!

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

kiadja: a csepeli Városkép kft.
felelős kiadó: Vida István ügyvezető igazgató, vidaistvan@csepelivaroskep.hu
szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, csete Balázs utca 15. 
(csepel galéria), 1751 pf. 28., tel.: 278-0711, zubormonika@csepelihirmondo.hu. 
a másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.
szerkesztőségvezető: máger judit, info@csepelihirmondo.hu

munkatársak:  antal zsuzsa, csarnai attila, csordás andrea, halászi Vilmos, 
kis györgy, kitzinger adrienn, kónya gábor, mezey lászló, zubor mónika

nyomtatja: magyar közlöny lap- és könyvkiadó, lajosmizse 
felelős vezető: majláth zsolt lászló ügyvezető igazgató

terjesztés: magyar posta zrt.; reklamáció: 278-0711

Issn 2062-3585

Következő számunk 2015. február 12-én, csütörtökön jelenik meg.

im
pr
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sz

um

gyereksarok
Rejtvényünkben egy csepeli programra hívjuk fel figyelmeteket. 
Mikor és hol lesz a rendezvény? 

Vízszintes: 1. A meghatározás folytatása (zárt betűk: Ny!; D; R; Z) 
9. Jeles osztályzat 10. Majdnem nagyon! 11. …György, a drégelyi 
vár hős kapitánya 13. Félcipő! 15. Üres a tál! 16. Férfinév (febr. 27.) 
17. A meghatározás vége 20. Ami feltétlenül fontos valamihez 
21. Szélein ráz! 22. Téli sporteszköz 23. Kevert bab! 24. Keresztül 
25. Össze-vissza néz! 26. Mélyebbre 27. Vissza: majdnem pénzesek! 
29. Idegen repülőtér 31. Kicsinyítő képző 32. Lejegyzed

Függőleges: 1. A meghatározás eleje (R; N) 2. Félig itat! 3. Bátran 
helytálló 4. Vízszintes felületű bútor 5. Innsbruck folyója 
6. Aki vadat ejt 7. Kicsi Ágnes 8. Kettős betű 12. Csomót bont 
14. Kis termetű kutyáid 18. Kevertből! 19. Folyó menti területe, 
áradáskor víz alá kerül 22. Kevert zsoké! 24. Talajmunkát végzel 
25. Személyes névmás 27. Csepel közepe! 28. Tíz keverten! 
30.  Helyrag (-re párja)   

Előző rejtvényünk megfejtése: Zelk Zoltán: Téli fák karácsony

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31

32
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programok

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

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

Előadóestek

Február 10-e: Varázslatos klasszikus zene - Népszerű dallamok. 
Markóczy Rita hárfán, dr. Szentkirályi Aladár Miklós hegedűn játszik.

Február 19-e: Népek dalaiból - Görög dallamok. 
Énekel és buzukin játszik: Topalidisz Kosztasz 

Február 27-e: Titkos szövetségek a XX. században. 
Előadó: Kubinyi Tamás író, újságíró.

Az előadóestek 16 órától kezdődnek.

Úti beszámolók     

Február 12-e: Amerikai Egyesült Államok nagy körút  

Február 19-e: Kanada I. rész

A vetítéssel egybekötött előadások 15 órától 17 óráig tartanak. 
Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.

Filmvetítések szerdánként, 15 órától           

Február 4-e: Gyula vitéz télen nyáron 

Február 11-e: Legényanya

Február 18-a: Hyppolit, a lakáj  

Február 25-e: 2 x 2 néha 5

Egészség nap

Minden páros hétfőn 14.30 és 15.30 óra között 
az idős kort érintő egészségügyi problémákról 

tart előadást dr. Oláh Ilona szakorvos. 
Az előadás után – igény szerint – vérnyomás- és cukorszint-mérés

Gyógy-masszás minden hétfőn 10 órától 14 óráig: dr. Solymosi Mária

Kímélő torna

Minden hétfőn, szerdán és pénteken 10-től 11 óráig. 
Meridián torna hétfőnként 11-től 12 óráig.

Táncos, zenés szombatok  

A zenét szolgáltatja: Somogyi Károly előadóművész. 
A zenés táncesték 16 órától 19 óráig tartanak.               

Ének                     

A muzsika téged köszönt, jó barát. Énekelni, együtt lenni jó, énekelj velünk 
február 10-én és február 24-én, 16 órától 17 óráig. Énektanár: Józsa Éva                                                          

Játékos délelőttök és délutánok

Minden kedden és csütörtökön 14 és 18 óra között vetélkedővel 
egybekötött társasjátékok. A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel 

várjuk nyitvatartási napokon 12 és 18 óra között.

Jogi tanácsadás 

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

Kirándulás

Február 17-e: A Parlament megtekintése idegenvezetővel. 
Találkozás: 13 órakor a Nyugdíjas Klubban. 

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.

Februári programok:

TÁNCVERSENY
NYUGDÍJASOKNAK

A nyugdíjas korosztály táncversenyét rendezzük meg március 1-jén, 16 órától, melyre azoknak 
a pároknak a jelentkezését várjuk, akik szívesen részt vennének az eseményen.

A párosok egyénileg mutatják be a tudásukat az általuk választott zenére. A verseny sorrendjét, 
a helyezéseket a közönség szavazatai döntik el. A műsorban neves előadóművészek is fellépnek.

 HELYSZÍN
Radnóti Miklós Művelődési Ház (1214 Budapest, Vénusz utca 2.)

JELENTKEZNI
Személyesen: 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 115. (Csepeli Nyugdíjas Klub)

Telefonon: 278-0128, e-mailen: nyugdijashaz@csepelivaroskep.hu

Jelentkezési határidő: 2015. február 20.
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programok

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

ZENÉS DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN

A belépőjegy ára pártoló tagok részére 500 Ft elővételben*, a helyszínen 900 Ft.
*(pártolói tagság elővételben váltható 1500 Forintért, mellyel a február 14-i, a március 14-i

és az április 18-irendezvények láthatók.) A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Fellép: ERDŐS MELINDA – a Magyar Állami Operaház tagja
Közreműködnek: Kerekes Katalin, Horváth Gabriella, Kemény Ági,

Farkas Melánia, meglepetés unokák, Nagy János dallamfüttyös,
a Csili Társastánc Klub és a Csepeli Mosolygó Dalkör 

Péter Anna vezetésével Kísér: Cselényi László – zongora,
Nagy Imre – harmonika A rendezvény háziasszonya: Péter Anna

KOLTAI RÓBERT
zenés retro kabaréja

Február 21. szombat 18 óra

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

belépőjegy:
1300 Forint

zenés mesejáték

TÖRPE-
KALAND

2015 február 8., 11 óra

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

a Tihanyi Vándorszínpad bemutatja jegyár: 900,- Ft,
jegyek elővételben

kaphatóak
Az előadás előtt
és után díjmentes

kézműves foglalkozás
várja a gyerekeket

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]  |
  

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |
 
 www.csepelivaroskep.hu

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  

1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]  |
  

Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |
 
 www.csepelivaroskep.hu

Királyerdei 
MŰvelŐdÉSi HáZ

Január 31. 10 óra
HANGFüRDő – A programra előzetes jelentke-
zés szükséges!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban. 
Díja: 1100 Ft / alkalom; vezeti: Eisenmann Tünde 

Február 7., április 4., május 9., 9.00-13.00
BABABÖRZE – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására

BABABÖRZE és TINIBÖRZE 
egyszerre egy időben március 7-én 9.00-
13.00-ig!

Az összes börzére bérelhető asztal 1000 Ft, 1500 Ft 
és 2500 Ft-os áron!

Február 22. 10 óra
KIRÁLYERDEI MOZIMATINÉ 
Macskafogó- Ternovszky Béla rajzfilmje. Jegy: 
500 Ft, gyerekeknek (10 éves korig) 800 Ft, ami tar-
talmazza az ugrálóvár használatát és a kézműves 
foglalkozáson való részvételt. Helyfoglalás érkezési 
sorrendben történik!

KiállítáS

Február 10 -  28.
VASPÁLYA – Solymos Tamás Géza festmény 
kiállítása
A kiállítás megtekintése díjtalan!

ÚJ tAnFOlyAMOK

KIKOSARAZZUK! Kosárfonó tanfolyam felnőttek-
nek. Skoda Noémi kosárfonó mester vezetésével. 
Február 20-tól, kéthetente, péntekenként 17 és 20 
óra között, összesen hat alkalommal. Részvételi díj 
foglalkozásonként: 2500 Forint, ami az alapanyag 
(fűzfavessző) költségét tartalmazza! Előzetes je-
lentkezés és bővebb felvilágosítás a művelődési ház 
elérhetőségein.

Színitanoda A Veronilla dráma és musical Stúdió 
szeretettel vár minden érdeklődőt 4 – 70 éves kor 
között! Színjátszás, helyzet –és stílusgyakorlatok, 
kommunikáció, musical és színpadi tánc, ének-
hangképzés, beszédtechnika. Próbák időpontja: 
szombat 9.00 -12.00. Tanfolyam vezető: Dévényi 
Judit Stúdióvezető, rendező. Meghallgatás: 2015. 
február 14. 9.00

Jobb agyféltekés rajztanfolyam A rajzprogram alatt 
használt rajzkészség fejlesztő módszerek, a tanulás 
más területén is pozitív változást eredményeznek, 
mely az iskolai teljesítmény javulását hozhatja. 
Kezdés: 2015. február 16. 17 óra. (13 alkalmas 
tanfolyam) Jelentkezni lehet: Nógrádi Györgyi-
nél a 06 30 9443 460-as telefonszámon, vagy a 
nogradigyorgyi@gmail.com e- mail címen.

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

A tanfolyamokról bővebben érdeklődhet 
a művelődési ház telefonszámán, vagy a 
királyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu e-mail 
címen.

rAdnÓti MiKlÓS 
MŰvelŐdÉSi HáZ

Február 14. 9-13 óráig
BABA-MAMA BÖRZE – Használt gyerekruhák, 
játékok cseréje, vására. 
Asztalbérlés: 1500 Ft, állvány: 500 Ft 

FelHíváS
2015. február 22-i 
„Házasodjunk Csepelen!”
Első esküvő kiállításra várjuk azokat a fotókat, 
melyek a kerületben készültek az elmúlt évtize-
dekben. A fotók a kiállítás alatt kivetítőn jelen-
nének meg. Kérjük, ha Csepelen volt az esküvője, 
és szívesen megosztaná velünk és a látogatókkal 
fotóját, küldje el digitálisan a radnotimuvhaz@
csepelivaroskep.hu e-mail címre, vagy hozza be 
személyesen a Radnóti Miklós Művelődési Ház-
ba (1214 Budapest, Vénusz u. 2.). A képekhez 
kérjük, adja meg a házaspár keresztneveit és az 
esküvő évét.

Kattanj a hálóra! – számítógépes ismeretek Kez-
dőknek ingyenes, interaktív csoportfoglalkozá-
sok. Szerda: 18 -20 óra

tAnFOlyAMOK

GyEREKEKNEK

Csiri-biri torna 
kedd: 9.30-10.30
Ringató:
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00
Ovis karate (5-6 éveseknek):
hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00

Angol a HELEN DORON szervezésében ovisoknak:
szombat: 9.30-10.15, 10.15-11

FELNőTTEKNEK

Capoeira Abolicao:
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21.00

Reggeli, Frissítő Torna 
csütörtök: 9.00-10.00

Aerobic-mix:
hétfő: 19.00-20.00; csütörtök: 19.30-20.30

Alakformáló Torna:
hétfő, csütörtök: 18.30-19.30

Bokwa Fitness:
hétfő: 19.00-20.00
szerda: 18.00-19.00

Zumba:
kedd: 19.30-20.30
csütörtök: 19.00-20.00

Kyokushin Karate:
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-18.00

Jóga a mindennapi életben: 
kedd 18.00-19.30

Önzetlen masszázs 
kedd: 16.00-20.00

További információért hívjon minket telefonon: 
06-1/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti.
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Hirdetés

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a 
Budapesti Közlekedési Központ 2014-ben 
kezdte meg a modern jegy- és bérletkiadó 
automaták telepítését Budapest legforgal- 
masabb pontjain és agglomerációjában. 
Az új értékesítési módot és a készülékek 
beszerzését a kormány 2,3 milliárd forint 
európai uniós forrással támogatja.

Jelenleg több mint 270 darab új, korszerű BKK- 
automata üzemel, de tavaszra már 300 készülékkel 
spórolunk időt ügyfeleinknek, tesszük gyorsabbá 
és kényelmesebbé a jegy- és/vagy bérletvásárlást. 
Az új jegyautomata-hálózat rendkívül jól teljesít, az 
ügyfelek hamar megszerették a könnyen használható, 
éjjel-nappal üzemelő berendezéseket. Ezt az eladások 
és a használat egyre növekvő száma is jól mutatja. 
A gépek 2015 első napjaiban több mint 600 millió 
forint bevételt generáltak. 

A városszerte megtalálható BKK-automatákból szinte az 
összes jegy- és bérlettípus megvásárolható, a termék- 
kínálat folyamatosan bővül: a vonaljegy és napijegy 
típusú jegyeken, a Budapest-bérleteken, a környéki 
és a HÉV-bérleteken kívül már kutya- és kerékpárbérletek 
is megvásárolhatók. A készülékek érmét és bankjegyet 
is elfogadnak és visszaadnak, de bankkártyával is lehet 
fizetni, akár érintés nélkül.

December óta a jegy- és bérletkiadó automata igény-
bevételét egy új funkció is segíti. Az automaták képer-
nyőjéről már élőszavas segítség is kérhető: a Segítség 
gomb megérintésével közvetlenül kapcsolatba léphet 
a BKK ügyfélszolgálatával, amennyiben úgy érzi, 
ez szükséges. Az új funkció a vásárlási folyamat minden 
fázisában elérhető, tehát nem kell a kezdőképernyőre 
visszalépnie annak, aki ezt igénybe veszi. Szakképzett 
munkatársaink lépésről lépésre végigvezetik a vásárlás 
folyamatán, ami nagy segítség lehet az idősebbeknek 
és a gyengén látóknak is.

A BKK-automatából vásárolt bérletekhez szükséges 
megadni egy arcképes igazolvány számát. Hogy ezt 
a folyamatot gyorsabbá tegyük, a használni kívánt 

igazolvány számát, sőt négy igazolványszámot is 
felvezethetünk egyetlenegy BKK ügyfélkártyára, 
melynek segítségével a bérletet nemcsak saját részre, 
hanem akár az egész családnak megvásárolhatjuk. 
BKK ügyfélkártyát a BKK Ügyfélközpontokban, illetve 
a jegypénztárakban kaphatunk, de letölthető a 
bkk.hu/automata oldalról is.

2015-ben már 300 bKK-automatából 
vásárolhatunK

Az automaták pontos helyéről 
a bkk.hu/pontkereso oldalon tájé- 
kozódhatnak, használatukról kisfilm 
és interaktív bemutató felület a 
bkk.hu/automata oldalon érhető el.

Kohéziós Alap
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Hirdetés

ÁLLÁST KíNÁL________________________________________ 
Műkörmös, fodrász felvétel a Sétáló utcai megüresedő hely-
re. Fodrász, műkörmös, kozmetikus felvétel a Tihanyi utcai 
szépségszalonba. T.: 06-30-292-3737  

TÁRSKERESő________________________________________ 
Keresem kedves páromat. 62 éves 182/70 kg csepeli férfi 
vagyok. T.: 06-30-352-9903

ADÁS-véTEL________________________________________ 
Mindennemű régiséget vásárolok. Bútorokat, órákat, fest-
ményeket, könyveket, borostyánokat, érmeket, hangle-
mezt, porcelánokat, teljes hagyaték kiürítéssel is. Díjtalan 
kiszállás, becslés. Jakab Dorina 06-20-365-1042.

EGéSZSéG________________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, géllakkozás, lábmasszázs, 3-4D 
műszempilla - óriási akcióban! Csepelen INGYEN házhoz 
megyek! T.: 06-70-323-1230 www.pedikursziget.hupont.hu

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
Duguláselhárítás falbontás nélkül. Ázások csőtörések meg-
szüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, tartá-
lyok cseréje. Mindennemű 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 javítását, illesztését, zárak 
cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szigetelését ga-
ranciával. Felmérés díjtalan! Horváth Ákos 06-70-550-0269________________________________________ 
Épületbontás megvétellel vállalunk! Referenciákkal rendel-
kező számlaképes cég. T.: 06-70-378-9299 ________________________________________ 
Redőnyszerelés javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalagfüggöny, 
harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső műanyag párká-
nyok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 06-20-321-0601________________________________________ 
Ablakok, ajtók passzítása, szigetelése, burkolás, kőműves 
munkák, gipszkarton-szerelés, szőnyegpadló; parkettalera-
kás, festés-mázolás, tapétázás javítások. Garanciával Riener 
és Tsa. T.: 276-1805, 06-20-410-7695

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonpro�t Zrt. 
megváltozott munkaképességű személyek jelentkezését várja 

az alábbi munkakör betöltésére: 

PARKGONDOZÓ, KÖZTERÜLETTAKARÍTÓ

Foglalkoztatás időtartama: határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, napi 4 vagy 6 órás munkaidő

Munkavégzés helye: Csepel közigazgatási területe

Munkakörbe tartozó feladatok: Zöldterület-fenntartási feladatok ellátása; Parkgondozás, 
kertrendezés, virágültetések; Cserjemetszés, faápolás, faültetés; Locsolás; Lombösszehúzás 

Bérezés, juttatások:
Bérezés: a mindenkor hatályos minimálbérhez időarányosítva
Béren kívüli juttatás: a mindenkor hatályos belső szabályozás szerint

Jelentkezési feltételek: Büntetlen előélet; A hatályos jogszabályok szerinti megváltozott 
munkaképességű munkavállalói minősítés

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz; Erkölcsi bizonyítvány; 
A megváltozott munkaképességű munkavállalói minősítésről szóló egészségügyi igazolások és 
egyéb, az egészségügyi állapottal összefüggő igazolások, határozatok (Komplex felülvizsgálati 
határozat vagy NYUFIG rehabilitációs vagy rokkantsági igazolás); A Csepeli Városgazda Zrt.-vel 
szerződésben álló foglalkozás-egészségügyi üzemorvos által kiállított munka-alkalmassági 
vélemény

Elbírálásnál előnyt jelent:
Hasonló munkaterületen szerzett gyakorlat, tapasztalat

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2015. február 15., illetve a szabad álláshelyek függvényében folyamatosan.

Jelentkezés módja:
Írásban, e-mailcím: allas@varosgazda.eu
Érdeklődni lehet a 06 1 278 0054 telefonszámon, munkanapokon 08.00-tól 15.00 óráig

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonpro�t Zrt. 

GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ TÁRSASHÁZKEZELŐT
keres

A feladat: A Zrt. által kezelt társasházak kezelési, üzemeltetési feladatainak ellátása; 
Ügyfélfogadási napokon ügyfélszolgálati teendők ellátása; Kapcsolattartás a tulajdonosokkal 
és a Számvizsgáló Bizottságok tagjaival; Társasházi közgyűlések megszervezése és levezetése

Az elvárások: Társasház-kezelői végzettség; Társasház-kezelési területen szerzett legalább 
3-5 éves tapasztalat;Határozott fellépés, jó kommunikációs és problémamegoldó képesség; 
Megbízhatóság, precizitás;Önálló munkavégzés, gyors döntésképesség; Terhelhetőség, 
dinamizmus; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Előnyt jelent: Ügyfélszolgálathoz kapcsolódó tevékenységben szerzett tapasztalat; Műszaki 
területen szerzett végzettség/tapasztalat

A foglalkoztatás teljes munkaidős, határozatlan idejű munkaviszony. Fizetés megegyezés szerint. 
Munkakezdés akár azonnal is!

Önéletrajzát bérigény megjelölésével az allas@varosgazda.eu e-mail címre várjuk 
2015. február 13-áig.

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

„KIKOSARAZZUK!˝
Kosárfonó tanfolyam felnőtteknek

Skoda Noémi kosárfonó mester vezetésével

Február 20-tól, kéthetente, péntekenként
17 és 20 óra között, összesen hat alkalommal.

Részvételi díj foglalkozásonként:
2500 Forint, ami az alapanyag (fűzfavessző)

költségét tartalmazza!
Előzetes jelentkezés és bővebb felvilágosítás

a művelődési ház elérhetőségein.

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!  Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
Telefon és fax: 278-0711. Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig, info@csepelihirmondo.hu

csepeli telephelyű, stabil külkereskedelmi cég 
munkatársakat keres 

az alábbi munkakörökbe, 4-6 órás munkaidőben:
- vezetői személyi titkár, és
- logisztikai – áruforgalmi referens

mindkét munkakör betöltéséhez elengedhetetlen 
az angol nyelv szóbeli- és írásbeli biztos ismerete 
(német nyelvtudás előnyt jelent)

Jelentkezni írásban a hr@grimas.hu emailcímen lehet

ingAtlAnÜgyeK elAdáS-KiAdáS, 
energetiKAi tAnUSítvány MáSnAPrA

HívJA: 06-30-616-6888!______________________________________
BÉKe téren zöldövezeti, mfszt.-i, 55 nm-es, 2 szobás, fel-
újított lakás, tárolók, pince, gázkonvektoros fűtés: 10,5 mFt______________________________________
CSePel rózsadombján, 434 nm-es telken teljes körűen fel-
újított, hőszigetelt, 55 nm-es kétszobás, garzon lakrésszel, 
önálló betonfödémes családi ház 17,9 mFt______________________________________
KOlOZSvári u.-ban II. em.-i felújított 47 nm-es, 1+félszo-
bás erkélyes, gázfűtéses lakás, beépített bútorok: 9,9 mFt______________________________________
völgy u.-ban, f.szt.-i, 55 nm-es, 2 szobás, gázkonvektoros 
lakás, pincével, tárolókkal: 9,5 mFt i.áron______________________________________
CSePel központjában IV. em.-i erkélyes 55 nm-es, 1+2 
félszobás, felújított panellakás 9,7 mFt i.áron______________________________________
KriZAntÉM lakótelepen 76 nm-es, 2+2 félszobás erké-
lyes, extrán felújított, átépített lakás: 13,3 mFt i.áron______________________________________
SZAtMári u.-ban 120 nöl-es összközműves telken 70 nm-
es, gázkonvektoros, felújítandó ikerház, tárolókkal: 10,5 mFt

MáriA királyné u.-nál , 200 nöl-es összközműves telken 
100 nm-es, 3 szobás,  önálló, hőszigetelt  családi ház ugyan-
annyi előkészített emelet beépítési lehetőséggel, dupla 
garázzsal, pincével, tárolókkal: 28,9 mFt______________________________________
SZent László u.-nál, 150 nöl-es összközműves telken, 90 
nm-es, betonfödémes, 3 szobás cirkófűtéses, önálló családi 
ház, gépkocsi beállóval: 18,8 mFt______________________________________
SZent László u.-nál, 170 nm-es kétszintes, 3 szobás nap-
palis két fürdőszobával,40 nm-es garázzsal, önálló családi 
ház, 150 nöl-es összközműves telekkel: 26,9 mFt______________________________________
erdŐSOr utcánál, 130 nm-es felújított ikerház, fszt.-i: 
nappali és háló az emeleten 2 szoba, mindkét szinten für-
dőszobával, 150 nöl-es összközműves telekkel, garázzsal: 
28,9 mFt i.áron______________________________________
HOllAndi u. elején kétgenerációs (közel a Dunához) 2db 
(115m2-és 94m2-es) külön bejáratú családi ház pincével, 
dupla garázzsal, tárolókkal 200 nöl-es összközműves gon-
dozott telken teleken 36,9 mFt______________________________________
SZigetHAlMOn a Nyár u.-nál könnyűszerkezetes 70 nm-
es 2 szoba nappalis átépített, (pár éves) sorházi ingatlan, 
panellakás árán 8,9 mFt
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Hirdetés

ELSŐ ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS
2015. FEBRUÁR 22. 10-14 ÓRÁIG

HÁZASODJUNK
CSEPELEN!

EGY HELYEN MINDEN, AMI EGY ESKÜVŐ 
SZERVEZÉSÉHEZ ELENGEDHETETLEN

CSEPEL ÉS KÖRNYÉKI ESKÜVŐI 
SZOLGÁLTATÓK BEMUTATKOZÁSA

 

PROGRAM
Ruhabemutató és próbalehetőség

Táncbemutató
Menyasszonyi autó

Látványos smink, köröm és frizura
Esküvői zenei ízelítő

Sütikóstoló

További szolgáltatók:
fotó és videó, dekoráció, esküvőhelyszín, 

party service, virágkötő

Fotókiállítás az elmúlt évtizedek csepeli menyegzőiből
Esküvőtörténeti kiállítás

BELÉPŐ: 300,- FT/FŐ, 
JEGYESEKNEK PÁROS BELÉPŐ: 500,- FT/PÁR

A LÁTOGATÓK ÉRTÉKES MEGLEPETÉSEKRE 
SZÁMÍTHATNAK!

 

R ADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2. • Tel.: 278-2757 • www.csepelivaroskep.hu/radnoti

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ajánlataink 2015. február 1-28-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!  
A tekercsáru termékeket a tekercs teljes szélességében áll módunkban kiszolgálni!

Ft/m²

1.499

999

PADLÓSZŐNYEG 
Palermo

2 színben, filc hátú, 4 m széles

Ft/m²

2.199

1.499
LAMINÁLT PADLÓ 
7 mm 
vintage tölgy, 2,467 m²/ 3.698 Ft/doboz
polár tölgy, 2,48 m²/ 3.718 Ft/doboz

CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc út 277. (ÚJ BAUMAX-nál 1200 m2-en)
Tel: 278-01-09 Nyitva: H-P: 9-19, Sz-V: 9-14 www.diego.hu
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