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a fidesz a beVándorlás-politikában is a magyar családok oldalán áll

interjú Németh szilárd 
országgyűlési képviselővel
 Miért volt fontos az illegális migrációról 
szóló parlamenti vitanap?
 A Fidesz-KDNP frakcióban úgy ér-
zékeljük, hogy az úgynevezett illegális 
migráció – vagy másképpen a megél-
hetési bevándorlás – 2015-ben hazánk 
gazdaságát és a magyar emberek bizton-
ságérzetét leginkább fenyegető jelenség, 
komoly nemzetbiztonsági kockázat. Ezért 
is tárgyaltuk a témát a nemzetbiztonsági 
bizottság zárt ülésein többször is, és ezért 
is kezdeményeztük a február 20-i parla-
menti vitanapot. Sőt, ezért indítunk a té-
mában nemzeti konzultációt.

 Ezt érzik az emberek is?
 Igen, sőt határozottan állást is foglalnak 
ezzel szemben. Egy friss, a Századvég által 
végzett kutatás szerint a magyar lakosság 
több mint kétharmada túl enyhének tartja a 
hazai bevándorlási törvényeket, és szigorí-
taná a szabályozást. A megkérdezettek 61 
százaléka úgy véli, hogy az Európai Unió 
nem tudná megvédeni az európai polgá-
rokat a párizsihoz hasonló támadásoktól. 
Kijelenthetjük, hogy hazánk polgárai ér-
zékelik, hogy az illegális úton, első sorban 
Koszovóból érkező megélhetési bevándor-
lók komoly veszélyt jelentenek munkahe-
lyeikre és létbiztonságukra.

 A vitán kívül milyen azonnali intézkedést 
tud tenni a magyar kormány?
 A koszovói bevándorlók óriási töme-
ge miatt egyeztetett a magyar, a szerb és 
az osztrák belügyminiszter is. Az illegális 
migráció kezelésében egyetértésre jutottak, 
hogy a kiindulási országba való visszajut-
tatást milyen munkamegosztásban végzi a 
három ország rendőrsége. Ausztria repülő-
járatokat szervez azok számára, akiknek a 
menedékkérelmét elutasították, így kéthe-
tente a kiinduló országukba szállítják őket. 
Emellett a magyar és a szerb belügyminisz-
terrel szóbeli megállapodás született arról 
is, hogy a közeljövőben szárazföldi úton 
autóbuszokkal is hazaszállítják majd.

Mindemellett közös ellenőrzéseket indí-
tott a magyar, osztrák és német rendőr-
ség, együtt próbálják kiszűrni az illegális 
bevándorlókat a Nyugat-Európába tartó 
vonatokon, valamint azokon a pályaudva-
rokon, amelyeken fel lehet szállni ezekre 
a szerelvényekre. A közös ellenőrzések 

egy hónapig biztosan eltartanak, ezt köve-
tően döntenek arról, hogy szükség van-e 
a munka folytatására. Az Európai Bizott-
ság pedig 1,21 millió eurós sürgősségi fi-
nanszírozást biztosít Magyarországnak a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alapból, hogy a menedékkérők fogadásá-

Mennyibe kerül 
nekünk az illegális 
bevándorlás?
A Magyarországra érkező gazdasági me-
nekültek illegálisan érkeznek Magyaror-
szágra és illegálisan lépnek be a schengeni 
övezetbe. Gazdasági okok miatt hagyják el 
hazájukat, semmilyen üldöztetés alatt nem 
állnak, azaz a nemzetközi védelmi igényük 
nem megalapozott.

A nem schengeni övezetből érkezők jog-
szerűen érvényes útlevéllel és vízummal 
utazhatnak be az Európai Unió területére. 
Ha az érintettek ilyen okmányokkal nem 
rendelkeznek és nem a kijelölt határátke-
lőhelyeken lépnek be az ország területére, 
akkor beutazásuk jogellenes. Amikor me-
nekültkérelmet nyújtanak be, a menekült-
eljárás idejére magyarországi tartózkodá-
suk jogszerűvé válik, de nem jogosultak 
a többi tagállamba továbbutazni, mert a 
schengeni tagállamokba való továbbuta-
zás feltételeivel nem rendelkeznek. A felté-
telekkel nem rendelkezők továbbutazását 
a rendőrség köteles megakadályozni. A 
schengeni tagállamokba jogellenesen be-
jutottakat az a tagállam köteles minden 
esetben visszafogadni, amelynek a külső 
határán illegálisan utaztak be, vagy ame-
lyik legális jogcímet biztosított nekik a tar-
tózkodásra.

A tiltott határátlépések száma tavaly 44 
709 volt, ebből 43 693 a szerb határszaka-

szon. Idén február 11-ig ez a szám 23 787 
volt, ebből 23 728 a szerb határszakaszon. 

A tiltott határátlépők nagy csoportban ér-
keznek, gyakran 180-230-an, rendszerint 
40 százalékuk gyerek. Ezeknek a nagy 
csoportoknak az előállítása időigényes, 
és mivel sok esetben buszt kell bérelnie a 
hatóságnak erre a célra, vagy a bevándor-
lók nagy száma miatt más megyékbe vinni 
őket az eljárást lefolytatni, költséges is.

Míg korábban a bevándorlók általában 
közúton próbálták elhagyni az országot, 
most a vasút dominál, ez indokolja a szú-
rópróbaszerűen végzett, úgynevezett mély-
ségi ellenőrzéseket. A Budapest-Bécs vas-
útvonalon komoly problémákat okoznak a 
tömegesen utazó koszovói gazdasági me-
nekültek. 

120 millió forint többletkiadást jelentettek 
2015 januárjában az illegális határátlépők 
a rendőrségnek!

Két év alatt 144 százalékkal nőttek a költ-
ségvetési ráfordítások: 
2012-ben 1,1 milliárd forint,
2013-ban 1,8 milliárd forint,
2014-ben pedig 2,6 milliárd forint kiadást 
jelentettek a Magyarországra érkező me-
nekültek.

Egy menekült ellátása naponta 4652 fo-
rintjába kerül a magyar adófizető állam-
polgároknak. Jó lenne, ha ennyit költhet-
nénk saját családunkra is!
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val foglalkozó hazai szervek hatékonyab-
ban reagálhassanak a menekültügyi rend-
szerre nehezedő növekvő nyomásra.

 Ez csak tüneti kezelésnek hat. Meg le-
het-e akadályozni azt, ahogy Orbán Viktor 
miniszterelnök is fogalmazott, hogy Ma-
gyarország menekülttáborrá változzon?
 Igaza van, a fentiek nélkülözhetetlen, 
de nem elégséges intézkedések. Az egész 
bevándorlás-politikában változásra van 
szükség, nemzeti és európai szinten is. 
Magyarország kapuit be kell zárni a meg-
élhetési bevándorlók előtt. Magyarorszá-
got Magyarországnak kell megőrizni.

A bevándorlás problémája azonban össz-
európai ügy is, mert hosszú távon tár-
sadalmi, kulturális, közbiztonsági konf-

liktusokat okoz. A bevándorlással tehát 
foglalkozni kell és még időben meg kell 
hozni az intézkedéseket. Magyarország-
nak nincs ideje megvárni azt, amíg az 
unió szigorúbb megoldást alakít ki. Júli-
ustól ugyanis Ausztria szigorít a beván-
dorlás ügyében, ez lépéskényszert jelent 
számunkra is, máskülönben itt rekednek a 
megélhetési bevándorlók.

 Mit tehetünk?
 Magyarországnak nemzeti megoldást 
kell alkalmaznia. Rendkívül szigorú sza-
bályozásra van szükség. A Fidesz-KDNP 
frakció ezért kezdeményezte a parlamen-
ti vitanapot és kérte fel a kormányt arra, 
hogy indítson nemzeti konzultációt a be-
vándorlásról. A társadalom véleményét 
és felhatalmazását kérjük ehhez. Például, 
hogy támogatják-e a harmadik országból 
érkező illegális bevándorlók őrizetbe véte-
lét, ellenőrzés alatt tartását és haladéktalan 
visszatoloncolásukat. Egyébként ezt alkal-
maztuk 2012 végéig, amikor is az a szabály 
élt, hogy az ideérkező illegális bevándorló-
kat idegenrendészeti őrizetbe vettük és azt 
fenntartottuk, amíg velük kapcsolatban a 
menekültügyi eljárás folyt. Az Unió eljá-
rást indított ellenünk, ezért a kormánynak 

az addigi jól bevált gyakorlatot 2013-ban 
meg kellett változtatnia. Azóta következett 
be ugrásszerű növekedés.

 Az ellenzék szerint a kormány és a Fi-
desz csak ellenséget gyárt a témával kap-
csolatban.
 Javasolnám, hogy nézzenek szét a 
Csongrád megyei Homokhátságon, vagy 
a Budapest-Győr-Sopron vasútvonalon, s 
tájékozódjanak első kézből, hogy milyen 
égető és mekkora problémáról van is szó. 
De mi csepeliek is megéltük már, amikor 
a 90-es évek elején a Tejút utcai laktanyá-
ból idegenrendészeti „szállót” csináltak. 
Nem is sírjuk vissza azokat az időket. 
Pedig, ha nem teszünk valamit, akkor az 
illegális bevándorlók ugyanúgy ellephet-
nek bennünket az év második felére, mint 
például Párizst. A francia fővárosban már 
évek óta vannak olyan kerületek, ahová 
francia ember, sőt a rendőrség sem mer 
belépni. Mi ezt nem akarjuk se a vidéki 
Magyarországon, se Budapesten, se Cse-
pelen, se Soroksáron! A Fidesz a magyar 
emberek érdekeit képviseli, míg a balol-
dali ellenzék az illegális bevándorlók ol-
dalán áll.

Csepel.hu

Az egész bevándorlás-politi-
kában változásra van szükség, 
nemzeti és európai szinten is. 
Magyarország kapuit be kell 
zárni a megélhetési bevándor-
lók előtt.

Közös ellenőrzéseket indított a magyar, osztrák és német rendőrség, együtt próbálják kiszűrni az illegális bevándorlókat a 
Nyugat-Európába tartó vonatokon, valamint azokon a pályaudvarokon, amelyeken fel lehet szállni ezekre a szerelvényekre.
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üNNep

MEGHÍVÓ

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának

március 15-ei megemlékezésére

 A megemlékezés helyszínei:
 

8 óra: Koszorúzás, Görgey tér, Petőfi szobor
  

10 óra: Ünnepi megemlékezés, kitüntetések átadása,
Királyerdei Művelődési Ház

A rendezvényen beszédet mond:
Németh Szilárd

országgyűlési képviselő
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a gyűlöletről
Elmúltak a választások, megnyugodtak 
a kedélyek, minden rendben – ez a kép 
alakulhatott ki Csepelről az utóbbi idő-
szakban. Legalábbis távolról. Akik azon-
ban némileg jártasak a helyi közéletben, 
pontosan tudják, hogy ez csak a látszat.

Ebben a küzdelemben nem a legutób-
bi önkormányzati választás győztesei 
adták meg a hívó jelet. Hanem a legyő-
zött, széthullott, egymással is vitatkozó 
politikai kisebbség, amely – megma-
gyarázhatatlan módon – még mindig 
úgy tesz, mintha hitbizománya lenne 
mindannyiunk közös otthona, Csepel. 
Ezért vádaskodnak, ezért táplálják a 
sajtóhazugságokat, és gondoskodnak 
arról, hogy baráti újságírók a bolhából 
is elefántot gyártsanak. Hasonlatosak a 
sarokba szorított emberhez, akinek már 
nincsen mozgástere, és valamiféle vég-
ső kitörésre készül, megfelelő acsargás-
sal előkészítve kétségbeesett lépését.

Itt nincs helye vitának. A választások 
eredményét mindenkinek tiszteletben 
kell tartania. Szövegelés helyett pedig 
szépen el kéne járni a testületi ülésekre, 
ott konstruktív és tisztességes módon 
hozzászólni, saját javaslatokat meg-
fogalmazni, és dolgozni Csepelért, ha 
már erre szól a mandátum. Ehelyett azt 
látjuk, hogy a baloldali képviselőket 
indulatok vezérlik, nem tudták meg-
emészteni, hogy a közbizalom nem őket 
tüntette ki. Ezért a sok támadás.

Csakhogy közben jól alakulnak a dol-
gok, megújul a városrész, szépülnek a 
lakóépületek, több pénz jut a nyugdíja-
soknak, a sérült embereknek, a csalá-
doknak – és igen, a Munkásotthonnak 
is, bármennyire kapálóznak azok, akik 
csak szóban képviselik a csepelieket.

Felelős politikus nem veszi fel a kesztyűt, 
ha méltánytalan támadások érik. Az élet 
megy tovább, csak ugye, itt marad ne-
künk a széthúzás, az egyet nem értés. 
Kár. Erről azonban nem a polgári több-
ség tehet, hanem az atomjaira hullott, 
korrupciós ügyekbe merült, menekülési 
útvonal után kutató helyi baloldal.

A szerkesztőség

aktuális

Lebontatta a csepeli önkormányzat a ki-
rályerdei kisposta melletti elhanyagolt 
épületet. Ahogy korábban már beszámol-
tunk róla, a képviselő-testület 2014 szep-
temberében döntött arról, hogy sokéves 
huzavona után megvásárolja azt a Mély 
utcai romos épületet és telket, amelynek  
a környékét közcélokra használják.  

Bár az önkormányzat az elmúlt években 
folyamatosan megbüntette a tulajdonost, 

de látványos eredményt nem sikerült elér-
ni ezzel. Az önkormányzat végül nettó 15 
millió forintért vette meg az ingatlant. (An-
nak idején az MSZP vezette önkormányzat 
52 millió forintot ígért érte.) A romos épü-
let már nem áll, a területet megtisztították. 

A Vércse utcai közért melletti területen is 
megszüntették az évek óta fennálló áldat-
lan állapotot. Itt is közpark épül, illetve 
más közösségi célú beruházás indul. 

közparkok a romos,
elhanyagolt területeken

Ilyen lett

Ilyen volt
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• tlujúgeM  pályaszerkezet

• ttotíjúleF  buszmegállók

• jÚ  burkolatú, középszigetes  
gyalogos-átkelőhelyek

• ttetípétÁ  parkolók

• ttetíselézsiK  járdák

Felújítjuk a Kossuth Lajos utcát

  Megújult járda-  

 és útburkolat

  Felújított buszmegállók

  Új, középszigetes  

 gyalogos-átkelőhelyek

  Kiszélesített járdák

  Átépített parkolók

Felújítjuk a Kossuth Lajos utcát

I. ÜTEM
Corvin út – Szent Imre tér

II. ÜTEM
Szent Imre tér – Erdősor utca

Kossuth utca_billboard_20150218.indd   1 2015.02.19.   17:12:22

csepel az elmúlt évek során sokat fejlődött: a 
beruházások – a csatornázás, a panelprogra-
mok, a gerincút, a kerékpárutak megépítése, a 
szent imre tér megújulása – szebbé és érté-
kesebbé tették kerületünket.

most ismét nagy munka kezdődik: március 
elejétől május végéig a kossuth lajos utcát 
újítják fel két ütemben. nehezebb lesz köz-
lekedni a félpályás útlezárások miatt, a bkV 
járatai is módosított útvonalon közlekednek 
majd – mindez mindannyiunktól nagy türel-
met igényel. 

a munka a budapesti közlekedési központ 
projektje, de önkormányzatunk – s személy 
szerint jómagam is –, fokozott figyelemmel 
kísérjük a beruházást, segítünk a tájékozta-
tásban, igyekszünk csökkenteni a kellemet-
lenségeket: ennek érdekében folyamatosan 
egyeztetünk a beruházóval.

kérem önöket, az elkövetkező három hó-
napban fokozott figyelemmel közlekedjenek, 
kísérjék figyelemmel a felújítással kapcso-
latos híreket, olvassák a kihelyezett táblákat 
és a futár kijelzőket, ahol pontos, valós 
idejű információkat találnak majd.

bár nem lesz könnyű időszak a következő né-
hány hónap, ám ha elkészül a felújítás, a kossuth 
lajos utca biztonságosabb lesz, kerületünk újabb 
része válik szebbé, modernebbé, élhetőbbé.

Megértésüket, türelmüket köszönöm.   

borbély lénárd 
csepel polgármestere

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt

és kedves családját 
Budapest XXI. Kerület Csepel

Önkormányzatának 

március 15-ei 
megemlékezésére 

 A megemlékezés helyszínei:

8 óra:
Koszorúzás

Görgey tér, Pető� szobor

10 óra:
Ünnepi megemlékezés,

kitüntetések átadása
Királyerdei Művelődési Ház

A rendezvényen beszédet mond:
Németh Szilárd

országgyűlési képviselő

Tisztelt Csepeli Polgárok!

forrás: bkk
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A beruházás eredményeként az autóval 
és kerékpárral közlekedők új, sima asz-
faltburkolatot, a gyalogosok szélesebb és 
jobb minőségű járdákat használhatnak. 

A Kossuth Lajos utcán középszigetet ala-
kítanak ki, melyek elősegítik a gyalogo-
sok biztonságos átkelését és a forgalom 
csillapítását. Újraaszfaltozzák az utcát, 
sok helyen a járdákat és a kerékpáruta-
kat is. Korszerű parkolókat alakítanak ki, 
valamint – hogy a közösségi közlekedés 
komfortosabbá váljon – megújulnak a 
buszmegállók. 

Ezen kívül a látásukban korlátozottak 
számára úgynevezett taktilis vezetősávo-

kat épít a kivitelező. A kerékpárosoknak 
61 kerékpártámasz épül, a gyalogosok 
biztonsága érdekében pedig az út szélén 
több helyre csőkorlátot telepítenek.

A munkálatok 2015. március 2-án kez-
dődnek (az érdemi felújítási munkák, 
forgalomkorlátozás kialakítása azon-
ban csak 2015. március 7-től), és vár-
hatóan május 31-ig tartanak. 

Az első ütem (március 7.- április 24.) 
keretében a Corvin út és Szent Imre tér 
között dolgozik a kivitelező. A jelzett 
útszakaszon jelentős forgalomtechni-
kai változások lépnek életbe, ezért kü-
lönösen számítunk az Önök türelmére.

Az autósokat a II. Rákóczi Ferenc és 
Táncsics Mihály utcára terelik. Ezzel 
egyidejűleg a Kossuth Lajos utcát ide-
iglenesen egyirányúsítják.

Március 2-tól a szlogen valósággá válik; megkezdődik ugyanis a Kossuth Lajos utca felújítása. A kerület egyik legforgal-
masabb útja két ütemben újul meg: április közepére elkészül a Corvin út és Szent Imre tér közötti szakasz, május végére 
pedig a Szent Imre tér - Erdősor utca közötti rész.

csepel új utakon

A beruházás részleteiről, a helyi jára-
tok módosított közlekedéséről a bkk.hu/
kossuth oldalon olvashat, de érdemes fi-
gyelni a kihelyezett tájékoztató táblákat 
és a FUTÁR kijelzőket, ahol éjjel-nappal 
valós idejű az utastájékoztatás.

Az önkormányzat weboldalán (www.
Csepel.hu) minden aktuális változásnak 
kiemelt felületet biztosítunk.

A munkálatok idején az alábbi elérhető-
ségeken a BKK és a kivitelező munkatár-
sai készséggel állnak a lakosság rendel-
kezésére:
• BKK Ügyfélszolgálat:   

+36-1/3255-255
• BKK Info     

+36-1/317-1173
 
Kérjük, ha üzlettulajdonosként/bérlőként 
azt tapasztalja, akadályoztatva van az 
árufeltöltésben vagy a vásárlók nem tud-
ják megközelíteni boltját, jelezze a kivite-
lezőnek az alábbi telefonszámon:
Bata Péter építésvezető (Strabag) 
+36-30/370-7589

A beruházás fővárosi költségvetésből 
történik és a Budapesti Közlekedési Köz-
pont a megrendelője. Önkormányzatunk 
azonban mindent megtesz annak érde-
kében, hogy megfelelően tájékoztassa a 
csepelieket a felújítás részleteiről.

A közterület-felügyelet és a rendőrség 
munkatársai a fenti időszakban kiemelt 
erőkkel teljesítenek szolgálatot a Tán-
csics Mihály – Kossuth Lajos – II. Rákó-
czi Ferenc út jelzett szakaszain.

Ne feledjék! A projekt megvalósulása 
után biztonságosabb lesz a közlekedés 
kerületünk egyik legforgalmasabb útján, 
megéri tehát a sok kellemetlenség.
 
Figyeljünk egymásra! 
Vigyázzunk egymásra!

fo
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A csepeli önkormányzat jelenleg 35 
megváltozott munkaképességű mun-
kavállalót foglalkoztat, ám ez a szám 
2015-ben – egy nyertes pályázatnak kö-
szönhetően – 10 fővel emelkedik.

Mosolygó, kedves emberekkel és az álta-
luk készített termékekkel találkozhatunk 
Csepelen, a Petőfi utcai műhelyben. Az 
egyik csapat éppen a kisgyermekek nagy 
kedvencét, a formaválogatós csodakocká-
kat csomagolja, míg a többiek a húsvéti 
készülődéshez készítenek ajándéktárgya-
kat.

Az itt dolgozók azonban nem csak az al-
kotás örömét élvezhetik, péntekenként 
árusítják is portékáikat a csepeli piacon. 
Ez is hozzájárul ahhoz, hogy ismét a tár-
sadalom hasznos részének érezhessék 
magukat.

Az önkormányzat 2013-ban vette át a 
kerületben működő, akkor még a csőd 
szélén álló foglalkoztatócsoportot. A lét-
szám 2014 első félévében 18 fővel bővült, 
ma pedig már 35-en dolgoznak itt napi 4 
órában. A dolgozók kényelmét tágas mű-
hely, étkező, öltözők, mosdók szolgálják 
a Csepeli Városgazdának köszönhetően: 
a cég végzi a működtetési és üzemeltetési 
feladatokat.

A Csepeli Városgazda Közhasznú Non-
profit Zrt. megpályázta és megkapta a 
Rehabilitációs Akkreditációs Tanúsít-
ványt, mely számos olyan kedvezmény-

re, lehetőségre jogosítja a fenntartót és 
az üzemeltetőt, ami a foglalkoztatottak 
hasznára fordítható. Így például lehetőség 
nyílik népi kézműves-oktató alkalmazá-
sára, aki különféle tárgyak készítésére 
tanítja be a csoport tagjait. A bedolgozói 
munka mellett van, aki sző, kaspót fon, 
gyöngyöt fűz, vagy épp tányéralátéteket 
gyárt. Mindenki olyat csinálhat, amihez 
ért, amivel szívesen foglalkozik. Munká-
jukért pedig fizetést is kapnak. A fentie-
ken kívül a foglalkoztatottak könnyű, ülő 
fizikai, csomagoló és termék-összeállító 
bedolgozói munkát végeznek: például já-
tékot csomagolnak, függönycsipeszt sze-
relnek össze. 

egyre több megVáltozott munkaképességű dolgozik a csepeli munkaerőpiacon

sikeres a foglalkoztatás

Borbély Lénárd polgármester
a Csepeli Hírmondónak 
elmondta, azt szeretné elérni, 
hogy az összes megváltozott 
munkaképességű csepelinek 
munkát tudjon adni, éppen 
ezért folyamatosan pályáznak 
és keresik az új lehetőségeket 
a csoport létszámának bővíté-
sére, körülményeik javítására. 

Álláslehetőség!
A csepeli önkormányzat várja a megvál-
tozott munkaképességűek jelentkezését. 
Bővebb információ: 
Papp Andrea: 06-70/777-1979

Második alkalommal rendezték meg  
a Budapesti Székely Bált. A Várkert 
Bazárban tartott rendezvényen Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke, a bál fő-
védnöke és Tarlós István főpolgármester 
köszöntötte a résztvevőket. Szász Jenő, 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke 
azt mondta: azért szervezték meg a bált, 
mert erőt, reményt és jókedvet szerettek 
volna meríteni. 

A bálon tiszteletbeli székely címet adott 
át Kövér László és Szász Jenő – Matl Pé-
ter kárpátaljai szobrászművész és Farkas 

Ágnes volt válogatott kézilabdázó mel-
lett – Németh Szilárd országgyűlési kép-
viselőnek. Szász Jenő elmondta: e cím 
létrehozásának gondolata akkor merült 
fel, amikor a 2004. december 5-ei nép-
szavazáson kevés volt a kettős állampol-
gársághoz az igenek száma.

A bál bevételét a marosvásárhelyi Szent 
Erzsébet Társulás árvái, a székelyudvar-
helyi Református Öregotthon idősei, az 
oklándi unitárius és a Hertelendyfalvára 
kitelepített székely közösségek számára 
ajánlják fel.

tiszteletbeli székellyé
választották Németh szilárdot 

fotó: szria
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A házi segítségnyújtást a kerületben 
élő, hetven év feletti idősek térítésmen-
tesen vehetik igénybe. Jelzőrendszeres 
segítségnyújtásra is van lehetőség, ez 
azonban mindenki számára térítéssel 
jár. Részletek. 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  
a saját otthonukban élő, kritikus élethely-
zetekben mástól segítségre számítani nem 
tudó, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló időskorú, pszi-
chiátriai beteg, valamint fogyatékos sze-
mélyek fizetés ellenében vehetik igény-
be. A havi térítési díjat a kapott öregségi 
nyugdíj összege határozza meg. 

A szolgáltatás kezdetekor a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtásban dolgozó 
gondozó felszereli, üzembe helyezi a 
jelzőkészüléket az ellátott otthonában,  
majd a használati ismertetés után próba-
riasztást végez. 

Riasztás esetén a jelzések a Simon Bo-
livár sétánynál lévő nyugdíjasotthon 
diszpécserközpontjába futnak be. Itt 
mindenkinek megtalálható a leadott la-
káskulcsa, mely sürgős esetekben a beju-
táshoz szükséges. A jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtást végző gondozó az ellá-
tott személy segélyhívását követően a 
helyszínen haladéktalanul megjelenik 
(harminc percen belül) és a segélyhívás 
okául szolgáló probléma megoldása ér-
dekében szükséges, azonnali intézke-
déseket tesz. 

A kerületben negyven jelzőkészülék mű-
ködik, jelenleg tízfős a várakozási lista. 
Ha valaki régóta nem használta a készü-
léket, akkor is minden hónapban próbari-
asztást végeznek.

Ki igényelheti? 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtást 
• az egyedül élő 65 év feletti 
• az egyedül élő súlyosan fogyatékos 

vagy pszichiátriai beteg 
• kétszemélyes háztartásban élő 65 év 

feletti, illetve súlyosan fogyatékos 
vagy pszichiátriai beteg (ha egészsé-
gi állapota indokolja a szolgáltatás 
folyamatos biztosítását), szociálisan 
rászoruló személy kérelmezheti.

A szolgáltatás az év minden napján, non-
stop, folyamatosan működik.

lakossági bejelentés 
után készült el a járda 
egy buszmegállónál

Gyors 
segítség 
Egy lakossági bejelentést követően gya-
korlatilag azonnal rendbe tették a Szent 
László utca és a Posztó utca keresztező-
désében található buszmegállóhoz vezető 
ösvény egy elhanyagolt és balesetveszé-
lyesnek ítélt szakaszát a Csepeli Város-
gazda Zrt. munkatársai. Fehér Imréné be-
jelentő elmondta, hogy köszönőlevelet írt 

a Csepeli Városgazda Zrt.-nek a gyors és 
szakszerű munkavégzésért. 

Fehér Imréné 11 éve lakik a Szent László 
utcai lakótelepen. A 159-es autóbusz meg-
állójához vezető néhány méteres útszakasz 
esős időben sáros és járhatatlan volt, ezért 
levelet írt a Csepeli Városgazda Zrt.-nek, 
amiben segítségüket kérte. A Városgazda 
munkatársai napokon belül személyesen 
keresték fel a hölgyet, meghallgatták a pa-
naszát és megnézték a szóban forgó terüle-
tet. Úgy ítélték meg, hogy jogos a panasz 
és valóban balesetveszélyes az említett ös-
vény. A bejelentés után egy hét múlva már 
meg is jelentek a munkások, hogy rendbe 
tegyék a járdaszakaszt. Végül 21 négy-
zetméteres területet betonoztak le, amire 
aszfaltréteget borítottak. Február közepén 
a lakók már használhatták is az új járdát. 

cs.

aktuális

a szolgáltatás nem ingyenes, a nyugdíj alapján határozzák meg a térítési díjat 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Hanák Józsefnének több éve biztonsá-
got nyújt a készülék. A 88 éves asszony 
egyedül él, mindig magánál hordja a jel-
zőberendezést. Az idős hölgy nehezen 
mozog, sokszor elesik: ilyenkor azonnal 
riasztani tudja a gondozót 

Fehér Imréné az utcájában lakó több 
idős ember nevében is jelezte, hogy a 
159-es busz egyik megállójában bal-
esetveszélyes egy rövid szakasz. Né-
hány napon belül a Városgazda mun-
katársai rendbe tették a járdát. Ma már 
biztonságosan lehet közlekedni

fotó: szria
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Befejeződött Csepel főterének felújítása, túl 
vagyunk a műszaki átadáson. A hivatalos 
átadásra tavaszig várni kell, de a csepeliek 
már birtokba vették a megszépült parkot, 

amelynek régi szerkezete megmaradt, de 
rendezettebb és átláthatóbb lett. A zöldfe-
lület nagysága nem változott, a főbb közle-
kedési útvonalakat kiszélesítették, díszkö-

ves burkolatot kaptak. Új padok is várják 
a nagyközönséget, a sakkozók kedvenc 
helyén is újakra cserélték a régi, repedezett 
sakkasztalokat és ülőkéket. 

séta a szent imre téren
aktuális

A mi gyerekünk 
most lesz három-
éves, számára 
nagyon jó a ját-
szótér. Kíváncsi-
an vártuk, hogy 
végre megnyíljon, 
minden nap erre 
járunk, úgyhogy 

végigkövettük a fejlődését. Számunkra 
egyedül egy elkülönített homokozó hi-
ányzik, de attól függetlenül nagyon jól 
érezzük magunkat itt.
Fodor Edit, Orosz Gergely 

Nagyon szép a 
tér, sokkal rende-
zettebb és moder-
nebb, mint eddig 
volt. Ebben a szép 
napos időben szí-
vesen kijövök sé-
tálni, csak sajnos 
még túl hideg van 

ahhoz, hogy leüljek egy padra. Azt saj-
nálom csak, hogy kimaradt a felújítás-
ból a tér Kossuth Lajos utca és Károli 
Gáspár utca által határolt sarka.
Nagy-Juhák Istvánné 

Nekem is nagyon 
tetszik az új ját-
szótér, s mivel 
szép napos az idő, 
éppen most fedez-
zük fel a gyere-
kekkel. Nagyon 
élvezik, mindegyik 
játék tetszik nekik. 

Sokkal jobb, mint ami az óvoda udva-
rán van, ráadásul központi helyen fek-
szik, könnyen megközelíthető. Akkor jó, 
ha nincsenek kinn sokan, és ha nagyjá-
ból egy korosztályból jönnek, hiszen így 
könnyebb rájuk vigyázni.
Gergely Vilma óvónő, 
Tátika-Napsugár Óvoda 

fotó: szria
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Magyarországon továbbra is az elsőbb-
ség meg nem adása, a kanyarodási sza-
bályok be nem tartása, valamint a gyors-
hajtás a legfőbb baleseti ok.

A közlekedésbiztonság növelése érdekében 
a Belügyminisztérium, az Országos Rendőr-

főkapitányság és a Közigazgatási és Elektro-
nikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
februárban új sebességmérő készüléket adott 
át a csepeli rendőrkapitányságnak. A készü-
léket március 1-jétől használják sebességmé-
résre, rendszámfelismerésre, forgalomszám-
lálásra és a forgalomtorlódás figyelésre. 

A kerületben – változó helyszíneken – a kö-
vetkező közlekedési szabályokat ellenőrzik: 
a közlekedési lámpa jelzésein, illetve a vas-
úti átjáróban történő áthaladás; az autóbusz 
forgalmi sávjainak használata; leállósávok 
igénybevétele; a biztonsági öv használata. 
Ezek a sebességmérő készülékek már al-
kalmasak arra is, hogy észleljék a behajtási 
tilalom megszegését, a záróvonal átlépését, 
a kötelező haladási irányra vonatkozó elő-
írások be nem tartását. 

városGazda

lakóközösségek gyakori kérdései 

egy fedél alatt 1. rész
A Csepeli Városgazda Zrt. cikksorozatot indít a csepeli 
lakosok és lakóközösségek számára, amelyben a társashá-
zak működésével kapcsolatos gyakori kérdéseket és az arra 
adott válaszokat gyűjti össze. Ám mivel nincs két egyfor-
ma eset, érdemes elolvasni a társasházi törvényt (2003. évi 
CXXXIII. törvény), vagy jogászt is felkeresni.

Hogyan hajtható be a közösköltség-tartozás?
A közös képviselő fizetési felszólítást küld az adósnak. 
Amennyiben a felszólítás ellenére nem fizet a tartozó tulajdo-
nos, akkor vele szemben fizetési meghagyás nyújtható be és 
jelzálogjog-bejegyzés kezdeményezhető. Szükség esetén vég-
rehajtási eljárás indítható.

Kit terhel a lakásban történt dugulás elhárításának költsége?
Ez attól függ, hogy a csatornavezeték mely szakaszában tör-
tént a dugulás. Amennyiben a közös fő vezetékben, úgy a tár-

sasházat, azonban ha a lakás vezetékében volt a gond, úgy a 
lakás tulajdonosát. 

Kit terhel a korábbi tulajdonos által hátrahagyott, 
ki nem fizetett közös költség?
Adásvétel esetén különösen ajánlatos a régi tulajdonostól 
„nullás” igazolást kérni, melyben a közös képviselő igazolja, 
hogy az eladónak közös költség hátraléka, tartozása nincs! En-
nek elmulasztása esetén, a régi tulajdonos által hátrahagyott, 
ki nem fizetett közös és egyéb költségek általában a régi és az 
új tulajdonost egyetemlegesen terhelik.

Ki segíthet a nyugalmat zavaró szomszédokkal szemben?
A jegyzőnél birtokvédelmi eljárást lehet kezdeményezni, 
egyébként a rendőrséget lehet értesíteni és – szükség esetén – 
szabálysértési eljárást indítani.

várják észrevételeiket, kérdéseiket! 
Írjanak a www.varosgazda.eu e-mail címre,  
vagy a 1215 Budapest, Katona József u. 62–64. postacímre.

Nem fizet közös költséget a szomszéd? 
Korszerűsíteni kellene a társasházat, de 
nincs rá pénz? Gyakori gondok, amikre 
a tulajdonosok választ keresnek. Mi le-
het a megoldás? 

Illetéktelen pincehasználók, zajos, nem-
törődöm lakók, összekoszolt lépcsőház, 
rossz kaputelefon, nem záródó ajtó és még 
sorolhatnánk azokat a problémákat, amivel 
lakóhelyünkön nap mint nap találkozunk. 

A Csepeli Városgazda Közhasznú Nonpro-
fit Zrt. több mint húsz éve foglalkozik a tár-

sasházak közös képviseletének ellátásával. 
53 piaci alapon kezelt és 31 kényszerkezelt 
csepeli társasház közös képviseletét látja el, 
szakképzett társasházkezelők segítségével. 

A társasházkezelők ellenőrzik a gondno-
kok, takarítók munkáját, felügyelik a hi-
baelhárítást és a felújítást. Részt vesznek 
társasházi pályázatokon és a közgyűlése-
ken bemutatják az éves beszámolót és a 
következő évi költségtervet. Elkészítik és 
kifüggesztik a rezsicsökkentés aktuális 
összegét tartalmazó hirdetményt. Ellen-
őrzik a fő- és mellékmérők fogyasztását, 

lejelentik a me-
legvíz-fogyasztást, 
figyelik a villamos-
energia-fogyasztást és 
közüzemi szerződést kötnek 
a szolgáltatókkal. A könyvelési 
feladatokat mérlegképes könyve-
lők végzik, akik az adatrögzítési és 
általános könyvelési munkán túl szám-
lákat állítanak ki. Ellenőrzik a beérkező 
számlák tartalmát, helyességét, adóbe-
vallást készítenek. 

A társasházkezelőt – sürgős esetben – 
munkaidő után is lehet hívni. 
Ügyfélfogadás: szerdánként 7.00 és 
18.00 óra között. 

Cím: Katona József u. 62–64. 
Telefon: 1-276-7876

társasházkezelés: 
gondok és feladatok

nem csak a gyorshajtókat jelzi az új készülék 

tavaszi ellenőrzések az utakon
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óvoda

A kormány a közelmúltban döntött: in-
gyenes lesz az étkezés azoknak a gyer-
mekeknek, akiknek hároméves koruk-
tól kötelezően óvodába kell járniuk.  

2016 januárjától térítésmentesen étkezhet-
nek a bölcsődékben és óvodákban azok a 
gyerekek, akik olyan családokban élnek, 
ahol az egy főre jutó jövedelem nem ha-
ladja meg a nettó minimálbér 130 százalé-
kát – jelentette be Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere február 12-én.

Nézzünk, kiket is érint ez pontosan? Idén 
például 66 ezer forint a nettó minimálbér, 
ennek a 130 százaléka 86 426 forint: te-
hát azok kaphatnának ingyenes étkezést, 
akiknél ennél kevesebb a családban az 
egy főre jutó jövedelem. Ez azt jelenti, 
hogy az egykeresős, egygyerekes csalá-
doknál már a 172 ezer forintnál keveseb-
bet keresők gyerekei is ingyen ehetnek 
majd az ovikban és bölcsikben. 

Az ingyenes étkezéshez egyébként önbeval-
lásos alapon kell majd nyilatkozni a jövede-
lemről, semmilyen papírral nem kell majd 
alátámasztani a család jövedelmi helyzetét.

Szakter Edina, a Kerek Világ Óvoda in-
tézményvezetője fontos és jó döntésnek 
tartja az ingyenes étkeztetés tervezett 

bevezetését. „Az esélyegyenlőségre való 
törekvés szempontjából legfontosabb a 
minél korábbi, mindenki számára elérhető 
intézményes nevelés. Hároméves korban 
a kicsik még közel azonos esélyekkel in-
dulnak, bár a szociális helyzet befolyásoló 
tényezőnek számít. Itt a gyerekek együtt 

sajátítják el a szokás- és szabályrendszert 
az étkezés, a tisztálkodás, az önellátás te-
rületén. Az esetleges lemaradások ekkor 
még könnyebben pótolhatók, a részképes-
ségek fejleszthetők. Egyre több a szocio-
kulturális hátránnyal küzdő család, nagy 
a verseny a munkáért, megélhetésért, bol-
dogulásért. Úgy vélem, a különböző élet-
helyzetben lévő családoknak bármilyen se-
gítség sokat jelent. Tapasztalataink szerint 
egyre nő a segítségre szoruló családok 
száma. Az ingyenes étkezés bevezetésével 
biztosítható, hogy minden, köznevelési in-
tézményt igénybe vevő gyermek részesül-
hessen napi háromszori étkezésben” – tet-
te hozzá az óvodavezető. 

kinek jár az ingyenes óvodai étkezés?

Naponta négyszer 
A gyerekek napi négy alkalommal ét-
keznek az óvodákban, ami a reggelit, 
tízórait, ebédet és uzsonnát jelenti.  Ál-
talában 8 és 9 óra között van mód reg-
gelizésre folyamatosan, ahogy érkez-
nek a gyerekek. Reggelire rendszerint 
kenyér, felvágott, májkrém, körözött, 
gabonapehely, tea, kakaó kerül az asz-
talra. Tízóraira többféle (szülők által 
behozott) gyümölcsöt kínálnak. A szü-
lők mindig igazodnak az évszakokhoz és 
az aktuálisan érő gyümölcsöket szerzik 
be. Ebédre egészséges és változatos táp-
lálékot kapnak a kicsik a közétkeztetést 
ellátó vendéglátó cégektől. Uzsonnára 
általában valamilyen tejtermék, péksü-
temény, nutellás, mézes vagy lekváros 
kenyér van a tányéron.

Étkezési díjak
2014-ben nem emelkedtek a gyermekét-
kezési díjak a kerületben.  Az önkormány-
zat minden gyermek esetében 256 forint-
tal kiegészíti az étkezési térítési díjat, a 
szülőknek 371 forintot kell fizetniük: ez az 
összeg már évek óta változatlan. Átlago-
san – 21 nappal számolva – a szülő egy 
gyermeke háromszori étkezéséért havon-
ta 7790 forintot fizetett az elmúlt évben. 

Tisztasági csomag
A 2013/2014-es nevelési évben az ön-
kormányzat által fenntartott bölcsődék-
ben és óvodákban biztosítják a tisztasá-
gi csomagot. Ennek tartalma: pelenka, 

popsikenőcs, popsitörlő (bölcsődékben) 
vécépappír, papír zsebkendő, szalvéta 
és folyékony szappan. A szülők helyett 
az önkormányzati intézmények viselik e 
költségeket, amelyek 2013-ban például 
18 millió forintot tettek ki.

fotó: szria
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Horvát meghívásra Borbély Lénárd 
polgármester vezetésével érkező de-
legáció a kulturális és gazdasági kap-
csolatok elmélyítéséről tárgyalt Ri-
jekában. Ennek egyik eredménye a 
diákcsereprogram lesz.  

Rijeka – Fiume néven – volt az egykori 
Magyarország legfontosabb kikötővárosa 
az Osztrák–Magyar Monarchia idején. 
A város arculatára és fejlődésére máig 
meghatározó hatással voltak a Baross Gá-
borhoz fűződő hatalmas közlekedési fej-
lesztések. A fiumei kikötő ma is a „vasmi-
niszter” nevét viseli. 

Csepel és Rijeka 1997-ben lettek testvér-
városok, és azóta töretlenül fenntartják 
a jó kapcsolatot. Az elmúlt években járt 
csepeli küldöttség a rijekai karneválon, 
de a csepeli önkormányzat egyik uniós 
pályázatának köszönhetően a horvát gye-
rekek is megismerkedhettek Budapest 
nevezetességeivel és Csepel testvérváro-
saival. Borbély Lénárd csepeli és Vojko 
Obersnel rijekai polgármester most is  
a karnevál, a város leghíresebb kulturá-
lis rendezvénye alkalmából találkoztak.  
A megbeszélések középpontjában a kul-
turális kapcsolatok és a diákcsereprogram 
állt. A találkozón szóba került a gazdasá-
gi kapcsolatok kialakítása, a lehetőségek 
számbavétele is.

„Magyarország jó példa arra, hogyan le-
het az Európai Unión belül megkeresni és 
kihasználni a gazdasági kitörési pontokat. 
Hazánk ma az unió egyik legnagyobb gaz-
dasági növekedését felmutató országa, ami 
a várakozások szerint a reálbér-növeke-
désre is igaz lesz. Horvátország is keresi 

az Európai Unión belüli gazdasági kitörési 
pontokat. Ennek keretében jelentős vasúti 
fejlesztéseket terveznek, amellyel az egyko-
ri Fiume ismét növekvő hangsúlyt kaphat  
a magyar-horvát és a nemzetközi gazda-
sági kapcsolatokban. Csepel sem szeretne 
ebből kimaradni” – mondta el Borbély Lé-
nárd polgármester a Csepel.hu-nak.

Csepel.hu

diákcsereprogramról állapodtak meg rijekában

erősödő kapcsolatok

iskolába hívogató
A Móra ferenc általános iskola a 2015/2016-es tanévre 
szeretettel várja a leendő első osztályos gyerekeket. Legfonto-
sabb feladatunknak tekintjük, hogy elfogadó iskolai környezet-
ben hozzájáruljunk a gyermekek egészséges személyiségfejlő-
déséhez, nyitott, érdeklődő, kiegyensúlyozott, tudásra fogékony 
gyermekeket neveljünk.

Iskolánkban családias, békés iskolai környezetben magas szintű 
oktató-nevelő munka folyik. Iskolánk Ökoiskola, Tehetségpont és 
MÜPA iskola.

Amit a Móra ajánl: szilárd alapismeretek; sokoldalú képesség-
fejlesztés; emelt óraszámú természettudományos oktatás; magas 

színvonalú nyelvoktatás (angol/német nyelv) 1. osztálytól; délutá-
ni sportolási lehetőségek; szakköri foglalkozások, nagyothallók 
integrációja; népi hagyományok ápolása; néptáncoktatás 1. osz-
tálytól; színjátszás; erdei iskolai programok, nyári táborok.

Játékos foglalkozásokat szervezünk a leendő elsősöknek:
március 6-a: Zenevarázs
március 20-a: Varázstorna
április 10-e: Varázstánc
A foglalkozások 16.00 órától 
17.00 óráig tartanak.

Iskolánkról bővebben honlapunkon 
tájékozhatnak: www.moracsepel.hu
Elérhetőségünk: 1214 Budapest, 
Tejút u. 10., tel.: 278-0258

válassz egy 
jó szakmát!
modern szakképző központunkban, 
a Weiss manfréd szakközépiskola, 
szakiskola és kollégiumban az infor-
matika, az elektronika, a közgazda-
ság, és a gépészet, közszolgálat/ren-
dészet területén tanulhatsz tovább. 

szakmai képesítés megszerzésére 
már közvetlenül a 8. osztály után is 
lehetőség van.

az iskola gondoskodik ingyenes 
gyakorlati oktatóhelyekről válla-
latoknál, valamint saját tanműhe-
lyünkben. külföldi gyakorlatokra is 
pályázhattok! 

Tájékozódjatok honlapunkon: 
www.wm-iskola.hu
1211 bp. tanműhely köz 7.
tel.: (1) 276-6677

Borbély Lénárd polgármester rijekai 
vendéglátójával, Vojko Obersnellel 
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Idén február 18-án kezdődött el a negy-
vennapos böjt, amellyel a keresztények 
húsvétra, Jézus feltámadásának ünne-
pére készülnek. Mit érdemes tudni er-
ről a több mint egy hónapos időszakról?

Hamvazószerdán, nagyböjt első napján, 
majd az azt követő vasárnapon a pap az 
előző év virágvasárnapján szentelt barka 
hamujával keresztet rajzol a hívők homlo-
kára, közben pedig ezt mondja: „Emlékez-
zél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” 
A hamu az elmúlást jelképezi.

A Szentírásban és az abból kiinduló ke-
resztény hagyományban a negyvenes 
szám mindig az egyes események jelen-
tőségét emeli ki. Jézus Krisztus nyilvános 
működésének megkezdése előtt negyven 
napot töltött a pusztában, negyven napig 
tartott a vízözön, negyven évig vándorolt 
a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven 
napig tartózkodott a Sínai-hegyen, és Jó-
nás próféta figyelmeztetésére negyvenna-
pos böjtöt hirdettek Ninivében.

A negyvennapos böjt a IV. századra vált ál-
talánossá a keresztény világban. A XI. szá-
zadig olyannyira szigorú volt, hogy késő dél-
utánig semmit sem ettek, húst, tejterméket és 
tojást pedig a böjti napokon egyáltalán nem 
fogyasztottak. Az egyház mára enyhített a 

böjti szabályokon, de hamvazószerdára és 
nagypéntekre szigorú böjtöt ír elő: a 18 és 60 
év közötti hívek csak háromszor étkezhet-
nek, és egyszer lakhatnak jól. E két napon és 
nagyböjt többi péntekén 14 évesnél idősebb 
tagjait arra kéri az egyház, hogy a böjti fe-
gyelem részeként ne fogyasszanak húst.

A nagyböjt liturgikus színe a lila, amely  
a bűnbánatot jelképezi. A templomot eb-
ben az időszakban virág sem díszíti. Az 
egyház sajátosan a nagyböjthöz kötődő 
szertartása a keresztúti ájtatosság, ame-
lyen a hívek mintegy végigkísérik Krisz-
tust a kereszthalála felé vezető úton.

A böjt vallásos gyakorlata az imádság,  
a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a 
könyörgés. 

a nagyböjt
Görögkatolikus egyházunk ez év-
ben február 16-án kezdte a nagyböjti 
utazást a húsvét felé. Ilyenkor szinte 
mindenki megfogad valamit. Nem 
eszik egyáltalán húst, édességet, vagy 
nem iszik alkoholt, esetleg kávét, nem 
dohányzik  a szent negyven napon 
keresztül. Ezek a fogadalmak és meg-
tartásuk egyrészt az akaraterőnket 
erősítik, másfelől gyakrabban hívják 
fel a figyelmünket az értünk sokkal 
nagyobb áldozatokat vállaló Krisztus 
urunkra. Étel és ital dolgában azon-
ban viszonylag egyszerű a helyzet.  
A szóböjt már keményebb dió. Nem 
visszaszólni, nem közbevágni, nem 
arra törekedni, hogy az enyém legyen 
az utolsó szó, ez az elhatározás már 
embert próbáló. Azonban ennek az 
eredménye a közösségi életünkben 
szinte rögvest tapasztalható. Megszű-
nik a félreértés, a harag és a felesleges 
szóáradat. A csöndben pedig megin-
dul a lélek fejlődése. Görögkatolikus 
templomunkban ebben az időszakban 
egy különleges dallamvilág, az úgy-
nevezett előre megszentelt áldozatú 
liturgia és a vasárnapi Szent Bazil li-
turgia énekei emelik magasba a lelke-
ket. Imáink és böjtjeink így készítenek 
a szent húsvét méltó átélésére. 

Templomunkban nagypénteken és 
nagyszombaton 18 órakor kezdődnek a 
szertartásaink, húsvétvasárnap 11.30-
kor kezdődik az ünnepi szent liturgia  
a szokott húsvéti eledelek megszente-
lésével. Addig is tartalmas készülődést 
kíván a csepeli görögkatolikus egy-
házközség nevében is: 

Prodán Gábor atya

A VII. század óta szerdai  
nappal kezdődik a nagyböjt. 
Hamvazószerdától húsvét 
vasárnapig így a böjti napok 
száma éppen negyven, mivel  
a vasárnapokat az egyház nem 
tekinti annak. Idén a húsvét 
április 5-ére és 6-ára esik.

Mit 
jelképez 
a 40-es szám?

fotó: pixabay
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erdély és kelet-Magyarország 
vármegyéi 7.

Nagy-Küküllő vármegye esetében fel-
tétlenül ki kell emelnem, hogy a köz-
igazgatási egységnek ebben a formában 
semmiféle történelmi előzménye nem 
volt. 1876-ban nemcsak a székely, hanem 
a szász székeket is megszüntették, és a 
volt Kőhalom-, Medgyes-, Nagysink-, Se-
gesvár- és részben Ujegyház-székekből – 
hozzájuk csatolva a korábbi Felső-Fehér 
vármegye 44 községét –, létrehozták a 3337 
km² területű, 148 826 fő által lakott várme-
gyét. A vármegye székhelye Segesvár lett.  

A lakosság 12,4 százaléka volt magyar. A 
trianoni békeszerződés értelmében a vár-
megye teljes területét Románia kapta. 
A vármegye címere négy korábbi szász 
szék, illetve az egykori vármegye címe-
reinek egyesítésével jött létre. A bal kéz 
felőli első negyedben Medgyes-, mellet-
te Segesvár-, alul balra Kőhalom-, végül 
Nagysink-szék címere látható. Középen, 
a boglárpajzson a már Alsó-Fehér várme-
gye címereként megismert kiterjesztett 
szárnyú fekete sast láthatjuk, Felső-Fehér 
vármegye volt címeréből.
  
Szatmár vármegye 1920-as szétszakítását 
megelőzően 6104 km² területű, 361 740 fő 

által lakott közigazgatási egységünk volt. 
A lakosság 65,1 százaléka volt magyar. 
A vármegye síkvidéki területeit eleink 

már a honfoglalás korában megszállták, 
az államalapítás korában az egyik legelső 
comitatus, melynek székhelye Sárvár lett. 
A középkorban a Kaplonyok birtoka, akik 
a későbbi Károlyi család ősei voltak. I. 
István felesége, Gizella telepítette le az ás-
ványkincsekben páratlanul gazdag hegy-
vidéki területekre a legelső németeket. A 
törökök ezt a területet nem szállták meg, 
így a fejlődés, gazdagodás töretlen volt. 
Érdekességként megemlítem, hogy 1849-
ben Haynau mintegy 4000 holdas birtokot 
vásárolt a megyében. A vármegye székhe-
lye az 1800-as években lett Nagykároly. 
1920-ban a vármegye területének közel 72 
százalékát, lakosságának pedig 70 százalé-
kát csatolták Romániához. A megye címe-
re rendkívül összetett. A kilenc mezőből 
hat a terület rendkívül gazdag természeti 
adottságait ábrázolja. A felső sorban kö-
zépen lévő vártorony csupán szimbólum, 
a sávos mezőben lévő négy arany pólya a 
Tisza, Szamos, Kraszna és a Túr, a címer 
közepén lévő kép a Károlyi család címere.

Dósa István

(Következik: Erdély és Kelet-Magyarország 
vármegyéi 8.)

Magyar vonatkozása is van annak a kér-
désnek, hogy vajon van-e az Egyesült Ál-
lamoknak védőszentje, és ha igen, ki az 
– ezt járta körbe az az előadás, melyet az 
Erdei Éva Galériában tartott dr. Csurgay 
Árpádné, a Pázmány Péter Katolikus 
egyetem docense, Csurgay Árpád, Csepel 
díszpolgárának felesége.

Az Egyesült Államokban élő magyar kö-
zösség katolikus tagjai között komoly nép-
szerűségnek örvend Árpád-házi Szent Imre 
herceg tisztelete. Ahogy az előadáson is el-
hangzott, ennek – egy hazánkban is kevéssé 
ismert – történelmi tény képezi az alapját. 
Az amerikai kontinens névadója, Amerigo 
Vespucci – a korabeli névadási szokások 
szerint – az akkor közkedvelt szent, a szűzi-
es életű Árpád-házi Imre herceg után kapta 
a nevét. (Az Amerigo és az Imre nevek is  
a latin Emericus névváltozatai.)

egykori vármegyéink címerei 20. rész
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erdei galéria: előadás, kiállítás

Az Erdei Éva Galériában Csépe Juli (1955–2008) születésének 60. évfordulójára 
rendezett emlékkiállítás is megtekinthető
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Menyasszonyi ruhák, alkalmi csokrok, 
exkluzív dekorációk, esküvői fotók, asztali 
terítékek, torták, feldíszített autók. Többek 
között ezeket az elengedhetetlen kelléke-
ket ajánlották a szervezők a házasulandók-
nak a Radnóti Miklós Művelődési Házban 
rendezett első esküvői kiállításon. 

A leendő arák több szalon kínálatából vá-
logathattak és próbálhatták fel a szebb-
nél szebb hófehér ruhakölteményeket. Az 
idei év slágere a sellőfazon – hangzott el 
a menyasszonyi ruhabemutatón. Miklósi 
Krisztina tervező szerint a különlegesebb 
öltözéket választó vőlegények a nagy nap-

ra francia nyakkendőt vesznek fel mel-
lénnyel kombinálva, és bátran bevállalják 
a klasszikus fekete színű öltöny helyett  
a melegebb árnyalatokat, akár a barnát is. 

A menyasszonyi csokor leginkább rózsá-
ból készül, főleg bordó és fehér színben. 
Sokan választják az orchideát és ma már 
a színes kálák is népszerűek. 

A kiállítás látogatói esküvői tortákat is kóstol-
hattak. Az egyik kiállítótól  megtudtuk, hogy 
a nem bevonatos, könnyű krémű natúr torták 
kelendőbbek. Tetejükön rendszerint élővirág, 
vagy az ifjú párt ábrázoló motívum van.

Egykor és most
Hatvan éve, 1954. augusztus 7-én háza-
sodtunk össze. Én akkor 21 éves voltam 
és a Csepel Művekben dolgoztam, Mik-
lós pedig Kalocsán állomásozott vadász-
pilótaként. Mivel ő távol volt, a polgári 
esküvőt nekem kellett megszerveznem. 
Ez egyáltalán nem volt olyan egyszerű, 
mint ma, a tanács felülvizsgálatot tartott 
mindkettőnk előéletével kapcsolatban, 
és a párttitkárnak is engedélyezni kel-
lett az esküvőt. A polgári mellett egyházi 
esküvőt is tartottunk a IX. kerületben,  
a Bakáts téren. Tavaly ünnepeltük a hat-
vanadik házassági évfordulónkat nagy 
családi körben.
Fábián Miklósné Lukrécia és férje, 
Fábián Miklós

Igazi konzervatív esküvőt tervezünk Cse-
pelen hetven-nyolcvan vendéggel. Ra-
gaszkodunk a hagyományokhoz, így nem 
ceremóniamester, hanem vőfély lesz, élő 
mulatós zene, és az esküvői menüt is tra-
dicionálisra tervezzük – húslevessel, éjfé-
li töltött káposztával. Nagyon érdekes ez 
a kiállítás, jó, hogy van olyan cég, ami 
teljes körűen megszervez mindent, de mi 
inkább magunk tervezzük az esküvőnket 
az utolsó részletig. Így például több száz 
éttermet böngésztünk végig az interne-
ten, mire megtaláltuk a megfelelőt. Ter-
mészetesen az ár is fontos, de azért, hogy 
tényleg ez legyen a legszebb nap, ha le-
het, inkább nem spórolunk.
Garamvölgyi Nárcisz és Bódi Bálint

házasodjunk csepelen! – első esküVőkiállítás

Holtomiglan, holtodiglan

fotó: szria
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A Kazinczy Ferenc Általános Iskola tor-
naterme adott otthont február 19-én a tor-
na diákolimpia kerületi versenyének. Az 
I-IV. korcsoportos lányok és fiúk  közel 50 
fős mezőnyben mérték össze tudásukat. 

Az indulók egyéni-összetett és csapat-
bajnoki címekért versenyeztek. A lányok 
talaj, ugrás és gerenda szereken, míg a 
fiúk – a talaj és ugrás mellett – gyűrűn 
tehettek tanúbizonyságot felkészültségük-
ről. Az I. korcsoport országos elődöntőjét 
február 28-án a Nemzeti Sportcsarnokban 
rendezik, ahova a Katona József Általános 
Iskola lány csapatának már sikerült kvali-
fikálnia magát. A csapat továbbra is Topits 
Piroska vezetésével készül a rangos meg-
mérettetésre. Piroska nénitől megtudtuk, 
hogy az ide jubileumi év számára, mivel 
az 1954/55-ös tanévben, kereken 60 éve 
kísérte először ugyanerre a versenyre a 
Katona József Általános Iskola tanulóit.

Részletes eredmények: www.csepel.hu

A veretes múltú csepeli öttusázók szom-
baton rendezték meg hagyományos évad- 

nyitójukat, ahol elismerésben részesül-
tek a legjobban teljesítő úszók, vívók, 
két-, három-, négy- és öttusázók, vala-
mint a legjobbak trénerei is.

Itt köszöntötte 89. születésnapján Benedek 
Ferenc mesteredzőt, a magyar öttusasport 
kiemelkedő alakját Morovik Attila, Csepel 
alpolgármestere, valamint a klub sportolói, 

az egykori tanítványok és pályatársak kö-
zül Maracskó Tibor, Földi László, Borlay 
György, Sárfalvi Béla, Sárfalvi Péter, Dobi 
Lajos és Pécsi Gábor mesteredző. A ren-
dezvény zárásaként az 1969-es budapesti 
öttusa-világbajnokságról készült doku-
mentumfilmet is levetítették, ahol a szüle-
tésnapos mesteredző egykori tanítványa, 
Balczó András diadalmaskodott.

sport

torna diákolimpia

lezajlott 
a kerületi 
döntő

öttusaünnep 

a mesteredzőt 
is köszöntötték

A nemzetközi nőnap alkalmából
szeretettel köszöntjük 

a lányokat, asszonyokat, 
édesanyákat, nagymamákat!

Borbély Lénárd
Csepel polgármestere

Németh Szilárd
országgyűlési képviselő

fotó: szria

fotó: halászi Vilmos
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sport

A Magyar Diáksport Szövetség által 
szervezett IV. korcsoportos röplabda di-
ákolimpia csepeli döntőjét február 17-én 
rendezték. A Kék Általános Iskola csapa-
ta veretlenül nyerte meg a tornát, és ezzel 
bejutott a budapesti döntőbe.

„Nagyon szép sikert értünk el. A felkészí-
tés során az volt a cél, hogy a gyerekek 
motiváltak legyenek és kitartsanak a cél-

juk mellett. Nagyon erős mezőnyben ju-
tottunk tovább, várom a hasonlóan remek 
folytatást. Ez a csapat arra hivatott, hogy 
az országos döntőbe jusson, ehhez megfe-
lelő a játékereje és a fiúk hozzáállása” – 
mondta Börcsök Csaba edző.

A Fehér Gábor testnevelő által felnevelt 
és tanított, valamint Börcsök Csaba Euró-
pa-klasszis, 216-szoros válogatott röplab-

dázó által irányított csepeli csapat mesz-
szire juthat a diákolimpián. A fiataloknak 
köszönhetően visszatért a röplabda-után-
pótlás Csepelre, és a Kék Iskola megfele-
lő bázisa lesz ennek a sportágnak.

röplabda

döntőben a csepeliek

„Az ősi, zsákmányszerző ösztön mellé az 
időtöltés gyönyörűsége párosul a horgász-
szenvedély gyakorlásakor. A horgászat 
technikai eszközei folyamatosan fejlődtek, 
az ember egyre ügyesebb lett, s a sportszerű 
halfogás eredményének, azaz a kifogott hal-
nak sok esetben megkegyelmezünk. A diadal 
akkor is a mienk, ha nem esszük meg a zsák-
mányt, hanem visszaengedjük…” (Vígh Jó-
zsef: A magyar horgászat krónikája)

Nyolc évtizeddel ezelőtt – két világháború 
között félúton, túl egy gazdasági világvál-
ságon – Csepel és az ország iparának meg-
határozó személyisége, Weiss Manfréd tette 
meg az első lépéseket azért, hogy gyárának 
dolgozói megfelelő körülmények között hó-

dolhassanak a horgászat nemes szenvedé-
lyének. Akkoriban még magánszemélyek 
is bérelhettek az államtól vízterületet. Így 
történt, hogy 1935-ben ezzel a lehetőséggel 
élt a gyártulajdonos is, és a ráckevei Dunán 
kibérelt egy kilenc kilométeres szakaszt  
a Gubacsi hídtól Dunaharasztiig.

A hazai és ezzel együtt a csepeli sporthor-
gászat aranykora az 1960-as években kezdő-
dött. Talán ennek is köszönhetően érdemes 
megemlíteni, hogy ez idő tájt a Csepel Hor-
gász Egyesület 4500 fős tagságot mondha-
tott magáénak. Új tagként bekerülni szinte 
csak kihalásos alapon lehetett. Napjainkban 
az egyesület regisztrált tagjainak száma két-
ezer főre tehető, amivel Csepel legnagyobb 

létszámú civil szervezetének számít, továb-
bá a Duna-ágon működő 29 horgászegyesü-
let között is igen előkelő helyet foglal el.

A Csepeli Hírmondónak Deme Sándor, az 
idén nyolcvanéves Csepel Horgász Egye-
sület alelnöke mesélt arról, milyen terveik 
vannak a jubileumi évre. „Egyesületünk 
vezetősége és tisztségviselői továbbra is 
a már jól megszokott módon, magas szín-
vonalon próbálják kiszolgálni horgásza-
ink igényeit. Tagjaink számára igyekszünk 
fenntartani az aktív egyesületi élet lehető-
ségeit, szokásos éves rendezvényeink meg-
tartása mellett továbbra is nagy hangsúlyt 
fektetve a környezet- és halvédelemre. 
Célunk a horgászgyerekek és az ifi horgá-
szok számának növelése. E törekvésünket 
szolgálja – a tavaszi és őszi hónapokban 
– horgászszakkörünk, valamint a nyári 
horgásztáborunk. Szakköreinken különbö-
ző évszakokban, különböző horgászmód-
szerekről tartunk ismeretterjesztést, ezzel 
is becsábítva az ifjúságot a tanyánkra.  
A jubileumi évben terveink között szerepel 
egy országos szinten reformnak számító, 
mozgássérültek számára kialakított hor-
gászpart létesítése. Mozgásukban korláto-
zott horgásztársaink számára szeretnénk 
olyan horgászstégeket építeni, melyek 
akadálymentesen közelíthetők meg, s min-
den szempontból biztonságosak számukra.  
A nyolcvanadik évfordulóra jubileumi tag-
sági igazolványokat szeretnénk kiadni: 
ezek vonalkóddal ellátott plasztikkártyák 
lesznek, melyekkel – többek között – a tulaj-
donosuk kedvezményesen vásárolhat majd  
a kijelölt horgászboltokban” – mondta el 
az alelnök. 

További információk: www.cshe.hu 

nyolcVanéVes a csepel horgász egyesület 

csendes szenvedély
fotó: pixabay

18 Csepeli Hírmondó



rejtvéNy

a helyes megfejtést beküldő felnőttek a tavaszi szél vizet áraszt- zenés dínom-dánomra nyerhetnek két jegyet március 14-én, 15 órára a radnóti miklós művelődi 
házba, a gyerekek nyereménye 1000 forintos libri utalvány. Beküldési határidő: március 23.

sorsoltunk!   a február 12-ei skandináv rejtvény nyertese: tátrai józsefné, 1213 budapest, mária királyné út. a gyerekrejtvény nyertese: kókai lili, 1212 budapest, sáfár 
péter u. nyereményük egy-egy 1000 forintos libri utalvány, melyet szerkesztőségünkben vehetnek át. (1215 bp., csete balázs u. 15.)  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, miss nándor, 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. március 12-én, csütörtökön jelenik meg.

im
pr

es
sz

um

Gyereksarok

Rejtvényünkkel egy programra hívjuk fel figyelmeteket. 
Hol és mikor lesz a rendezvény? 

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje 9. Matekozik 10. A földönkívüli 
11. Zenész olvasmánya 12. Lusta 14. Indíték 15. Állóvizek 17. Nem 
tud beszélni 19. Szélei nélkül bekensz! 21. Férfinév (máj. 28.) 
23. Római hatos 24. Majdnem erre! 26. Keverve iderak! 29. Rege 
fele! 30. Tiltószó 31. Össze-vissza eszi! 32. Néma tócsa! 34. Egész 
középső része! 36. Kettős betű

Függőleges: 2. Lovas 3. Amire mutatok 4. Szememmel észleltem 
5. Mama keverve! 6. Adok egyneműi! 7. Helyretesz tárgyakat 
8. Angol igen 11. A meghatározás vége 13. Szántóeszköz része 
16. Az ő társaságában 18. Folyadékot szed ki 20. Majdnem Nikinek! 
22. Íj húrja 25. …-fice 27. Fejetlen Mizse! 28. Visszanyer! 
33. Sport Club 35. Teljes   

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Mohácsi busójárás

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 33 34 35 36
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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 (febr. 26.. márc. 12.)

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

Kreatív-klub: február 20-a, 16.30.

örömklub: február 27-e, 16.30.

Origamiklub: március 11-e, 17 óra

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

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

Kölcsönkérjük emlékeit! 
A FSZEK képdigitalizálási akciót hirdet  
az intézmény alapításának 110. évfor-
dulójához kapcsolódva. A könyvtárban 
digitalizáljuk 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.) ké-
szültek. A digitalizált képek felkerülhetnek a 
FSZEK honlapjára és gyarapíthatják az FSZEK 
Budapest Gyűjteményének anyagát is. Rész-
letesebben: www.fszek.hu oldalon

eZ(O)KOS klub következő előadása:
Március 11-e, 17 óra: Mindent a szám-
misztikáról – Ismerjük meg önmagunkat, 
társunkat, gyermekünket! A számok és a 
betegségek összefüggése 5. rész. Denke 
Ibolya numerológus előadássorozata
Február 27-e, 16 óra: Az érzelmek birodal-
ma - pszichológiai társasjáték felnőtteknek. 
további időpontok: március 13., április 
10., május 8., június 5. 
előzetes: Március 26-a, 17 óra könyv-
bemutató és technikatörténeti előadás. 40 
éve fejeződött be a motorkerékpár-gyártás 
Csepelen! Előadó: Ocskay Zoltán a „Csepeli 
történet – A WM 250-től a P21”-ig című 
könyv szerzője. 

20 órás (5 délelőtt) számítógépes tan-
folyam idősebbek részére: Nyugdíjasok 
részére: 2400 Ft tanfolyami díj+ könyvtári 
tagság (2050 Ft) 70 év felett tagság ingye-
nes, csak a tanfolyami díjat kell fizetni. A 
már feliratkozott olvasóinkat a tanfolyam 
indulása előtti héten visszahívjuk! 

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. 

* * *
vÉnUSZ UtCAi Könyvtár  
Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-8953, fszek2105@fszek.hu 
Nyitva tartás: h-sz-p 13–19, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

társas a könyvtárban - február 27-én, 
16 órától. Mindenkinek, aki szeret társasoz-
ni egy különleges, péntek délutáni alkalom 
a Vénusz utcai könyvtárban, Dixittel, Trivial 
Pursuit-tal, és sok más társasjátékkal.

Játsszunk együtt!
Március 4-e, 14 órától: a délUtán Ala-
pítvány társasjáték klubja vár minden 
játszani szerető 9-99 évest

Kineziológia-klub
Következő időpont: március 4-e, 16.30., 
Novák Ágnes előadásának témája ezúttal: 
Stresszoldás gyakorlatokkal lesz.
Minden programunk ingyenes. 
Kérjük a programok résztvevőit, hogy beirat-
kozásukkal támogassák a könyvtár működé-
sét.  Regisztrációs tagság ingyenesen váltható 
a könyvtárban.
További hírek, információk a www.fszek.hu 
honlapon, illetve a Facebook-on keresse a 
„Vénusz utcai könyvtár”-at!

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

PrOgrAM 
Március 21-e, 11.00: Hétvégi Matiné – 
Egyszer egy hétpettyes katicabogárka – a 
Nefelejcs Bábszínház előadása
április 19-e, 19.00: Vazul vére – új törté-
nelmi rockopera (lemezbemutató előadás)

2015. tavasz – Turay Ida bérlet
Március 25-e 19.00: 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
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: 
Március 3-a, kedd 13.00–15.00. 

tAMáSi lAJOS OlvASÓ MUnKáS KlUB
Március 10-e 17.00: Király Lajos Krúdy dí-
jas költő, műfordító irodalmi estje
Március 24-e 17.00: Filip Tamás költő, Író-
szövetségi tag irodalmi estje

OKtAtáS
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 csüt. 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

Az első világháború id. Kováts István foto-
gráfus szemével. A fotók március 21-éig 
tekinthetők meg. 

* * *

erdei ÉvA gAlÉriA 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29.,tel.: 420-0334 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Csépe Juli Kvasznay Julianna (1955–2008) 
születésének 60. évfordulója alkalmából 
rendezett emlékkiállítás látható.

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 19-én nyílik a nagy imre Alap-
fokú Művészeti iskola tanárainak kiál-
lítása. 

Március 5-én „na Mi Újság, Wágner Úr?” 
című, rejtő Jenő emléke előtt tisztelgő 
kiállítás nyílik.

tAvASZvárÓ iFJÚSági 
tereMlABdArÚgÓ tOrnA

A Nagy Imre ÁMK hagyományaihoz híven 
Tavaszváró labdarúgó tornát rendez,  már-
cius 7-én, 9 órai kezdéssel, hogy ezzel is 
népszerűsítse az egészséges életmódot és 
találkozási lehetőséget nyújtson a csepeli 
nem labdarúgó sportegyesületek és szak-
osztályok utánpótlás játékosainak. 

nevezési határidő: február 27. 

további információk: 
420-78-74 Nagy Zita művelődésszervező.

legO® JátSZÓHáZ

Február 28-a, 10.00-13.00
A LEGO® az a játék, amit nem lehet megun-
ni, mindig újat és újat lehet építeni belőle, 
csak a képzeletünk szabhat határokat.
Belépődíjas rendezvény!

CSOPOrtJAinK 

PiCÚrOKnAK (3 éves korig)
Baba – Mama Klub
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 17.00-18-00 (alsós), 18.00-19.00 
(felsős); szombat: 10.30-11.30 (alsós), 
11.30-12.30 (felsős)
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
tündértánc
Hastánc gyerekeknek (5-10 éves kor között), 
ahol elsajátíthatják az orientális tánc alap-
jait, ami javítja a testtartásukat, fejleszti 
ritmusérzéküket. 
Csütörtök 17.30-18.30.
Vezeti: Tóth-Czirják Alíz

FelnŐtteKneK
do-in torna
szerda 18:00-19:00
vezeti: Orbán Tamásné, Kati 
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
íjász klub
február 28-án, március 7-én: 9.30-10.30, 
10.30-11.30, 11.30-12.30
Vezeti: Sárfi László 

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

előzetes
2015. március 30-án intézményünk 
Csepeli Autista Szakmai napot tart 
Közművelődésünk színház termében. 
A szakmai napra várjuk a résztvevők 
előzetes bejelentkezését a 420 78 74-
es telefonszámunkon.

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

közlemény
a királyerdei szárcsa közoktatási és kulturális alapítvány 
ezúton tájékoztat minden kedves érintettet, hogy 2014-
ben a szja 1 % -ból befolyt 226 680 forintot az alapítvány 
a következőkre fordította: szemléltető eszközök korszerű-
sítése-bővítése; erdei iskola, táborok, sportversenyek tá-
mogatása; iskolai rendezvények lebonyolítása.

kérjük, továbbra is támogassák a szárcsa általános iskola 
alapítványát, a szárcsa alapítványt! az adójuk 1%-át a kö-
vetkező adószámra utaltathatják át: 18047950-1-43

Támogatásukat köszönjük!

Vígh Krisztina, igazgató
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proGraMok

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

Márciusi programok:

Versenyek:
Március  1-e Táncverseny. Helyszín:  Radnóti Művelődési Ház/ 1214 Vénusz utca 2/

Március 25-e: Sakkverseny Helyszín: Nyugdíjasklub 

A versenyek 16 órától kezdődnek. A versenyekre benevezés alapján lehet jelentkezni. 
Benevezni a Nyugdíjas Házba  telefonon vagy személyesen lehet. 

Előadóestek
Március 6-a: Varázslatos klasszikus zene.  Előadó  Nemes Gábor gitárművész. 

Március 26.: Népek zenéjéből. Spanyol dalok. Játszik: Luz del Sol Trio

Az előadóestek 16 órától kezdődnek.

Úti beszámolók       
Március 12-e: Kanada I.  

Március 19-e: Kanada II. rész
A vetítéssel egybekötött előadások 15 órától 17 óráig tartanak. 

Előadó: Mikó Imre okl. építészmérnök, okl. közgazdász.

Filmvetítések szerdánként 15 órától           
Március 4-e: Egy esős vasárnap délután. Rendezte: Keleti Márton  1962

Március 11-e: Ida regénye. Rendezte: Székely István 1934
Március 18-a: Egy csók és más semmi. Rendezte: Ráthonyi Ákos 1941

Március 25-e: Állami áruház. Rendezte: Gertler Viktor 1953

Jogi tanácsadás 
Minden hétfőn 15 és 18 óra között polgári és közigazgatási kérdésekben 

tanácsot ad Simonfalviné dr. Seres Éva  ügyvéd

Egészség nap
Minden páros hétfőn 14.30 és 15.30 óra között az idős kort érintő 

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

Gyógy-masszás minden hétfőn 10 órától 15 óráig: dr. Solymosi Mária

Kímélő torna
Minden hétfőn, szerdán és pénteken 8 órától - 10 óráig. 

Meridián torna hétfőnként 10-tól 11 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 

március 10-én és március 24én 16 órától 17 óráig. Énektanár: Józsa Éva                                                          

Játékos délelőttök és délutánok
Minden kedden és csütörtökön 14 és 18 óra között vetélkedővel egybe kötött társas játékok. 
A sakkozni és kártyázni vágyókat szeretettel várjuk nyitvatartási napokon 12 és 18 óra között.

Kirándulás
Március 17-e: A Parlament megtekintése idegenvezetővel.  

Találkozás: 12 óra 45-kor  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.

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

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

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

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

április 4., május 9., 9.00-13.00
BABABÖRZE – Használt ruhák és egyéb gyer-
mekholmik vására
Az összes börzére már bérelhető asztal 1000 Ft, 
1500 Ft és 2500 Ft-os áron!

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

ÚJ tAnFOlyAMOK

SzíNItaNoda – a Veronilla dráma és musical 
Stúdió szeretettel vár minden érdeklődőt 4 – 70 
éves kor között! Színjátszás, helyzet –és stílus-
gyakorlatok, kommunikáció, musical és színpadi 
tánc, énekhangképzés, beszédtechnika. Próbák 
időpontja: szombat 9.00 -12.00. tanfolyam 
vezető: dévényi Judit Stúdióvezető, rendező 

gyereK tAnFOlyAMOK
ovi Suli: szombat 9.00-12.00
Kerekítő mondókás móka: kedd 9.30-10.00
Kerekítő bábos torna: kedd 10.15-11.00
Gyerek jóga: kedd 17.00-18.00
Jazz balett: kedd, csütörtök 16.00-19.00, 
szerda 16.00-17.30
Karate: kedd, csütörtök 17.00-19.00
Hip-hop: hétfő, szerda 16.00-17.00 

Fit dance-disco show tánc: 
hétfő, péntek 17.00-19.00
Ökölvívás: hétfő, péntek: 17.00-19.00, 
szerda: 17.30-19.00
Légy kreatív: péntek 16.30-18.00 

FelnŐtt tAnFOlyAMOK

Nyugdíjas hölgyek tornája: h., csüt. 8.30-9.30
dinamikus gerinctorna: 
csütörtök 8.30-9.30, péntek 19.00-20.00
tai chi: szerda 19.00-21.00
alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Kung-fu: hétfő, csütörtök 18.00-19.30
társastánc: h. 19.30-21.00, szerda 18.30-20.00
Latin Cardio: h. 18.30-19.30 szerda 20.00-21.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, 
szerda 8.00-9.30 Jelentkezőket várunk!
zsírégető torna: h., szerda, p. 19.00-20.00
Fit-ball: kedd 19.00-20.00, péntek 17.30-18.30
Hastánc: péntek 16.30-17.30
Ildo Fitness: kedd 18.00-19.00

Pilates: kedd 8.30-9.30, péntek 18.00-19.00

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

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

Február 28., szombat 18 óra
FARSANGI GÖRÖG TÁNCHÁZ A RADNÓTIBAN
élőzenés táncoktatás a Mydros zenekarral
A program díjmentesen látogatható a Csepeli 
Görög Önkormányzat szervezésében.

KlUBOK

JÁTSSZUNK EGYÜTT!
Minden hónap első szerdáján 14 órától a 
könyvtár előterében.
A Délután Alapítvány csepeli tagjai biztosítják 
elsősorban nyugdíjasok, középkorúak számára 
a társasjáték lehetőségét. A részvétel ingyenes! 
Szeretettel várnak minden játszani szeretőt! 

KATTANJ A HÁLÓRA! – számítógépes ismeretek 
kezdőknek
Ingyenes, interaktív csoportfoglalkozások a Csil-
lag-műhely szervezésében. Szerda: 18.00-20.00

tAnFOlyAMOK

Csiri-biri torna
kedd: 9.30-10.30

Ringató
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11.00

ovis karate 
hétfő: 17.00-17.30; szerda: 16.30-17.00

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

Hastánc
szerda: 19.00-20.30

HIP-HoP 8 éves kortól
hétfő:16.00-17.00; csütörtök:16.30-17.30; 

Haladó felnőtt társastánc
hétfő: 19.30-20.30;

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

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

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

MEGUNT 
KAMASZHOLMIK 

VÁSÁRA

Március 7., 9-től 13 óráig
EGYSZERRE EGY IDŐBEN!

•	Targoncavezető
•	 Irodai asszisztens
•	Tűzvédelmi szakvizsga
•	Társadalombiztosítás 

ügyintéző
•	Szociális gondozó és ápoló                                           
•	Óvodai dajka

•	Hegesztő
•	Minősített hegesztő
•	Motorfűrész-kezelő
•	Boltvezető
•	Személy- és vagyonőr  
•	Cukrász

Képzéseket indít az alábbi szakmákban:  

Oktatási és vezetési tanácsadó Kft.
1212 Budapest, erdőalja út 12.

Önerős képzések esetén kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk!
Szállodai szolgáltatás nagy kedvezményekkel!

Érdeklődni: tel./fax: 06-1/277-05-12,Tel.: 06-1/277-98-48, 06-1/420-39-90
E-mail: csucs91@cs91.axelero.net   •   internetcím: www.csucs91.hu   •   1212 Budapest, Erdőalja u.12

NMH nyilvántartásba vételi szám
E-000176/2014

•	Emelőgépkezelő 
(kivéve targonca)

•	Élelmiszer-vegyi áru- 
és gyógynövény eladó

•	Földmunka-,rakodó- 
és szállítógép kezelő

•	Gépi forgácsoló

dOMinO Alternatív ifjúsági Klub és tAnOdA (10-16 éveseknek)
Csepel Kapuja szociális célú város rehabilitációs program keretében jött létre a DOMINO 

TANODA, jelenleg a Csepeli Önkormányzat és a Kompánia Alapítvány együttműködésében 
működtetve.

Cím: 1211, Kossuth lajos utca 22., tel.: 06-1/299-0471
nyitva tartás: hétköznapokon 13.00-19.00

Fejlesztés, korrepetálás (matek, angol, irodalom, történelem....) ● médiaklub ● 
művészeti foglalkozások, kézműves foglalkozások ● főzőklub ● kirándulások ● x-box ● 

kinect ● szerepjáték ● keddenként: hiphop edzés ● csütörtökönként: karate edzés

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

asztalbérlés 1500 Ft
Radnóti Miklós Művelődési Ház

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

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

Február 14., március 14.,
április 11., május 16., június 13.,

9-től 13 óráig
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Hirdetés

ÚJ TOYOTA YARIS RED & BLACK

Hangolódjon rá 

AZ IGAZI 
vezetési élményre!

Ismerje meg az új, stílusos és izgalmas Yaris Red & Black hibrid modelleket 
olyan újdonságokkal, mint a kéttónusú könnyűfém keréktárcsák, a LED nappali 
menetfény és a hátsó légterelő.

Válasszon kiemelt Toyota modellajánlatainkból, tesztvezessen nyílt 
hétvégénken és nyerjen jegyet a Roxette budapesti koncertjére. 

Jöjjön el és fedezze fel! 
Március 7-8. | NYÍLT HÉTVÉGE

1,99%
THM-től

GARANTÁLT 
VISSZAVÁSÁRLÁSI ÁR

24 300
FT/HÓ-TÓL

Dél-Pest Autócentrum Kft.
1097 Budapest, Gyáli út 42.
Tel.: +36 1 348 40 70
www.toyotanekem.hu

A képen látható gépkocsi illusztráció. Az új Yaris kombinált üzemanyag-
fogyasztása (l/100 km): 3,3–4,9; kombinált CO2-kibocsátása (g/km): 
75–114. Kedvezményes  nanszírozásunk 2015. február 23.-március 31. 
között megkötött Yaris szerződésekre érvényes. A Toyota Pénzügyi Zrt. 
forint alapú, változó kamatozású zártvégű pénzügyi lízing kalkulációja, 
ami teljes körű casco megkötése esetén érvényes. Finanszírozott összeg 
Toyota Yaris 3-ajtós 1.0 Live: 50% (1 395 000 Ft), futamidő: 5 év. A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok 
 gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke 
módosulhat. A THM mutató nem tükrözi a  nanszírozás kamatkockázatát. 
A kalkuláció tájékoztató jellegű, a Toyota Pénzügyi Zrt. a kondíciók 
változtatásának jogát fenntartja. A kedvezményes  nanszírozás más, 
központi kedvezménnyel össze nem vonható. További részletek a Toyota 
Márkakereskedésekben.
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INGATLAN________________________________________ 
KirályerdŐBen eladó (vagy elcserélhető 50 nm körüli 
lakásra Csepelen értékegyeztetéssel) 90 nm-es ikerház-
fél. Kétszintes, külön bejárattal, duplakomfortos, de ösz-
szenyitható. Összközműves, cirkós, garázs 22,5 mFt. 
T.: 06-70-419-4758________________________________________ 
elAdÓ a Sás u.-ban 640 nm-es telken 2 szobás ház. 
I.ár: 14,9 mFt. T.: 06-30-262-0349 

LAKÁS________________________________________ 
CSePelen a Szent Imre térnél épülő 3 szobás panorámás 
tetőtéri lakások készültségi foktól függően 20-100 eFt-ért 
eladók. T.: 06-30-951-3004

FESTMÉNY________________________________________ 
KieMelKedŐ kvalitású 19-20. századi magyar és régi 
külföldi festmények, műtárgyak vétele, eladása. 
T.: 06-30-949-2900; E-mail: nemes.gyula@nemesgaleria.hu; 
Nemes Galéria 1024 Bp., Szilágyi Erzsébet fasor 3.

OKTATÁS________________________________________ 
OKJ-s óvodai dajka, pedagógiai és családsegítő, gyógype-
dagógiai segítő szakképzés, felkészítés. T.: 06-30-269-1061, 
www.kaszaszakkepzes.hu nysz:01-0064-04

ÁLLÁST KÍNÁL________________________________________ 
MŰKörMöS, fodrász felvétel a Sétáló utcai megüresedő 
helyre; fodrász, műkörmös, kozmetikus felvétel a Tihanyi 
u.-i szépségszalonba. T.: 06-30-292-3757

ADÁS-VÉTEL________________________________________ 
MindenneMŰ régiséget vásárolok. Bútorokat, órákat, 
festményeket, könyveket, borostyánokat, érmeket, 
hanglemezt, porcelánokat, teljes hagyaték kiürítéssel is. 
Díjtalan kiszállás, becslés. Jakab Dorina 06-20-365-1042.

CSePelen és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322

SZOLGÁLTATÁS________________________________________ 
dUgUláSelHárítáS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-
ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. 
Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089________________________________________ 
AUtOMAtA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148________________________________________ 
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________________________________________ 
MOSÓgÉP gyorsszerviz minden típus, hétvégén is. javítás 
esetén, ingyenes csepeli kiszállással. T.: 06-20-230-1443________________________________________ 
ABlAKOK, ajtók passzítása, szigetelése, burkolás, kőmű-
ves munkák, gipszkarton-szerelés, szőnyegpadló; parket-
talerakás, festés-mázolás, tapétázás javítások. Garanciá-
val Riener és Tsa. T.: 276-1805, 06-20-410-7695________________________________________ 
redŐnySZerelÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, sza-
lagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső 
műanyag párkányok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 
06-20-321-0601________________________________________ 
ZárSZerviZ, rácskészítés! Zárnyitás, zárcsere, ajtó-
rácsok, ablakrácsok, kapuk, kerítések készítése, egyéb 
lakatosmunkák. T.: 06-30-299-1211; www.racskeszites.hu ________________________________________ 
redŐnyöS-munkák. Készítés- javítás, gurtni csere, szú-
nyoghálók. Megbízhatóság, elfogadható ár. 
Üzenet: 276-5827; T.: 06-30-212-9919 

EGÉSZSÉG________________________________________ 
FriSSítŐMASSZáZS és svédmasszázs. Fél óra: 2 000 Ft, 
egy óra: 4 000 Ft. Minden vendégemnek az első alkalom 
féláron! Nagy Béla, 06 70 431 20 60

Apróhirdetések   

ingAtlAnÜgyeK elAdáS-KiAdáS, 
energetiKAi tAnUSítvány MáSnAPrA

HívJA: 06-30-616-6888!______________________________________
SÉtányOKOn, felújított 76 nm-es 2+2 félszobás cirkófűté-
ses, parkra néző erkélyes hőszigetelt IV. em-i lakás: 11,9 mFt______________________________________
BÉKe téren zöldövezeti, mfszt.-i 55 nm-es, 2 szobás, fel-
újított lakás, tárolók, pince, gázkonvektoros fűtés: 8,5 mFt______________________________________
BÉKe téren mfszt.-i 56 nm-es, 2 szobás, parkra néző er-
kélyes gázfűtéses lakás saját pincével tárolóval jó lakókö-
zösség közös konditerem felújított lépcsőházban: 10,2 mFt______________________________________
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: 13,5 mFt. i.áron.______________________________________
MáriA királyné u.-nál, 800 nm-es, összközműves telken 
100 nm-es 3 szobás önálló, hőszigetelt családi ház ugyan-
annyi négyzetméteren előkészített emelet, beépítési le-
hetőséggel, dupla garázzsal, pincével, tárolókkal: 28,9 mFt

SZAtMári u.-ban 120 nöl-es összközműves telken 70 
nm-es, 2 szobás, gázkonvektoros, felújítandó ikerház, 
tárolókkal 10,8 mFt______________________________________
erdŐSOr utcánál 120 nm-es, hőszigetelt családi ház 
mindkét szinten 2db szobával, fürdőszobával korszerűen 
felújított gépesített konyhabútorral, kertkapcsolatos étke-
zővel, garázzsal 540 nm-es telekkel. I.ár: 28,5 mFt______________________________________
SZent László u.-nál, 170 nm-es kétszintes, 3 szobás nappa-
lis két fürdőszobával, 40 nm-es garázzsal önálló családi ház, 
150 nöl-es összközműves telekkel: 26,9 mFt______________________________________
erdŐSOr u.-nál, 130 nm-es felújított ikerház, földszinten: 
nappali és háló az emeleten 2 szoba, mindkét szinten für-
dőszobával, 150 nöl-es összközműves telekkel, garázzsal 
28,9 mFt. i.áron______________________________________
CSePel rózsadombján, 434 nm-es telken teljes körűen fel-
újított, hőszigetelt, 55 nm-es kétszobás, garzon lakrésszel, 
önálló betonfödémes családi ház 17,9 mFt______________________________________
HOllAndi u. elején kétgenerációs (közel a Dunához) (115 
nm-és 94 nm-es) külön-bejáratú családi ház pincével, dup-
la garázzsal, műhellyel, boros pincével tárolókkal 200nöl 
összközműves gondozott telken teleken 36,9 mFt

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!
Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: Telefon és fax: 278-0711. 

Hétfő, kedd, szerda 8-16 óráig, info@csepelihirmondo.hu
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proGraMok

Nyugdíjasok
táncversenye
a Radnóti Miklós Művelődési Házban

Időpont:

2015. március 1.,
vasárnap 16 óra
 

Jöjjön el Ön is,
és szavazzon 
a legjobb táncpárosra!
 

A rendezvényen fellép:

Karda Beáta;
FREETIME TSE
 

Szeretettel 
várjuk 
a tánc 
kedvelőit!
A belépés 
ingyenes!
 
A programváltozás
jogát fenntartjuk!

Radnóti Miklós Művelődési Ház  •  1214 Budapest, Vénusz u. 2.

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 március 14-i,

április 18-i és a május 16-i rendezvények láthatók.) A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Fellép: BÁNYAI MÁRTON
Közreműködnek: Kerekes Katalin, Törökbálinti Hagyományőrző 

Tánccsoport,Farkas Melánia, Nagy János dallamfüttyös,
meglepetés unokák, és a Csepeli Mosolygó Dalkör 

Péter Anna vezetésével Kísér: Tarnai Ágnes – zongora,
Nagy Imre – harmonika A rendezvény háziasszonya: Péter Anna

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

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

A művelődési házban 1977 óta működő
Kézimunka és Szőnyegszövő

szakkör kiállítása
2015. március 5-18-ig

Megnyitó: 2015. március 5., 16.00
A belépés díjtalan!

CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

CSEPEL ÉS A GYÁR TÖRTÉNETE
Állandó kiállítás

A kiállítás megtekinthető: szerdán 8-14.30 óráig, pénteken 14-18 óráig,
szombaton 9-13 óráig. A belépés díjtalan!

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

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