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A csepeli önkormányzat legmagasabb kitüntetetését azok kaphatják meg, akik társadalmi, kulturális, gazdasági vagy tudományos 
területen maradandót alkottak, öregbítve ezzel Csepel hírnevét. Ebben az évben – az öt posztumusz kitüntetett mellett – a követke-
zők vehették át a rangos díjat: Dr. Bolla Dezső, Cser Károlyné, Csurgay Árpád, Klinghammer István professzor, Pálffy Katalin, Demjén 
Zsuzsanna, Tóth II József. Wittner Mária országgyűlési képviselő a kerület központi ünnepségén vette át a díjat.

(Ünnepi összeállításunk a 12–13. oldalon)

Elmúlt egy év: 
mi történt a 
kerületben?

Időutazásra 
hív az új 
múzeum

3. oldal 11. oldal

Megnyílt az 
új gyermek-
galéria
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Sikeres
a kosársuli
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Pitti Katalin
Csepelen
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Köszöntjük Csepel díszpolgárait!
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Radics Béla 
emlékpark
Som Lajos, Szigeti Ferenc, Benkő László, Vö-
rös István – hogy csak néhány nevet említsünk 
a legismertebb magyar rockzenészek képviselői 
közül. Többek között ők is jelen voltak annak a 
vándorkiállításnak a megnyitóján, ami október 
12-éig volt megtekinthető a Nagy Imre ÁMK-
ban. A mintegy száz magyar rockzenekar, 
előadó történetét bemutató gyűjtemény Né-
meth Nyiba Sándor és Czapp József tulajdona. 
A csepeli kiállítás megnyitóján újabb relik-
viával is bővült a kollekció: Szigeti Ferenc 
az első gitárját ajándékozta a gyűjtőknek. 
A megnyitón elhangzott, hogy Németh Szilárd 
polgármester ígérete szerint 2012-ben emlék-
parkot neveznek el Radics Béláról, a magyar 
rockzene legendás és nagy hatású alakjáról. 

Külföldi diákok 
a Comenius-héten
Az idén hetvenéves Eötvös József Általános 
Iskolában hat ország (Bulgária, Egyesült Ki-
rályság, Lengyelország, Portugália, Románia, 
Törökország) küldöttsége képviseltette magát 
október 12-e és 18-a között a Comenius-héten. 
Az egyhetes rendezvény főszervezője és egyben 
a projekt koordinátora Lovász Ildikó magyar-
angol szakos tanár volt, aki egyebek mellett el-
mondta: a Comenius-napok célja az angol nyelv 
minél jobb elsajátítása nemzetközi anekdoták se-
gítségével. A kerület Szent István úti iskolájába 
érkező vendégdiákokat különböző színes progra-
mokkal várták az intézmény tanulói. 

Testvérvárosi 
látogatás Kielcébe
2011. szeptember 22-25. között a lengyel fél 
meghívására Csepel testvérvárosa fogadta ke-
rületünk küldöttségét. A delegációt Ábel Attila 
alpolgármester vezetette Kielcébe, amely ebben 
az időszakban valamennyi testvérvárosát vendé-
gül látta. A kongresszusi központban rendezett 
konferencián a városok bemutatkoztak egy-
másnak: prezentáció keretein belül bemutatták 
jellegzetességeiket, betekintést engedtek gaz-
dasági helyzetükbe is. Ezek mellett a szervezők 
nagy figyelmet fordítottak Lengyelország uniós 
elnökségének politikájára, és szó esett a keleti 
bővítés lehetőségeiről is. A delegációk a város 
nevezetességeinek megtekintését követően mé-
csest gyújtottak a Homo Homini emlékműnél, 
melyet Wojciech Lubawski, Kielce polgármeste-
rének kezdeményezésére emeltek a terrorizmus 
áldozatainak emlékére.

Megemlékezés 
október 6-án
Az Aradi vértanúk útjánál elhelyezett emlék-
táblánál tartotta megemlékezését Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata október 
6-án. Az eseményen Arató Réka tolmácsolásá-
ban elhangzott Juhász Gyula Vértanúink című 
verse, majd Németh Szilárd, Csepel polgár-
mestere, a három alpolgármester és a jegyző 
koszorút helyeztek el a táblánál. 

Kerítést festettek
A csípős hideg ellenére is több önkéntes dolgo-
zott a Völgy utcai autistafoglalkoztatónál októ-
ber 15-én. Az Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány 
kereste meg és ajánlotta fel a segítségét a csepe-
li önkormányzatnak: a 72 óra kompromisszum 
nélkül elnevezésű szociális kezdeményezés ke-
retén belül tíz szigetszentmiklósi fiatal érkezett 
a Csepeli Szociális Szolgálat kezelésében lévő 
épülethez. Ők és még néhány segítő látott hozzá 
a kerítés rendbetételéhez. 

A kerületi civil szervezetek vették birtokukba 
a Rákóczi Kertet október 15-én. Gereblyéztek, 
fát ültettek, megmetszették a bokrokat, fűszer-
növénykertet alakítottak ki – kicsik és nagyok 
közösen. A kertszépítő kalákát minden tavasz-
szal és ősszel a Csepeli Kertbarát Kör Egyesü-
let szervezi meg. 

Főhajtás Karcagon
Karcag polgármesterének, Dobos Lászlónak a 
meghívására vett részt és mondott ünnepi be-
szédet a nagykunsági városban október 6-án 
Németh Szilárd, Csepel polgármestere. Meg-
emlékezésében az aradi vértanúkról, valamint a 
forradalom és szabadságharc kunsági résztvevő-
inek áldozatos életéről beszélt.  

Kalákában a kertért
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Egy év telt el. Már nem áll fenn a fizetéskép-
telenség vagy csőd veszélye, mint az első hó-
napokban. Ilyen állapotokat hagytak ránk az 
elődeink 16 év kormányzás után. Átalakult a 
Csevak, ami már az első félévben 470 millió 
forinttal kevesebből végzi el némileg jobban 
ugyanazt a munkát, amit korábban. Megszün-
tettük a korrupciógyanús ügyeket, önkormány-
zati szinten – a tavaly októberi állapotok 
alapján – nagyjából kétmilliárd forintot takarí-
tottunk meg ezzel. 

Az intézményeket átvilágítottuk, folytatjuk az 
elszámoltatást, a bűncselekményeknél meg-
tettük a feljelentéseket. Azzal, hogy a csepeli 
önkormányzat napi működésének feltétele-
it megteremtettük, már készen állunk arra is, 
hogy olyan munkát kezdjünk, amely a jövőről, 
Csepel fejlődéséről szól.

 Milyen eredmények tapasztalhatóak?
 A meghirdetett programunk mentén ha-
ladunk előre. Ennek szellemében döntöttünk 
a Kis-Duna-part természetes környezetének 
megóvásáról. Megtiltottuk a Csepel SC sport-
telepének lakóparkkal, plázával történő beépí-
tését, de a Királyerdőben sem építhetnek olyan 
társasházakat, ahol kettőnél több lakás van. A 
71-es busz útvonala jövő év elejére visszaáll az 
eredeti állapotára, hogy könnyebb legyen elérni 
vele a piacot, az SZTK-t, a gyermekrendelőt, a 
bölcsődét és a templomot is. 

Hárosi biztost neveztünk ki, hogy a lehetősé-
gekhez mérten ott is élhető viszonyokat tudjunk 
teremteni. Saját csepeli közterület-felügyeleti 
csoportot hoztunk létre, amit tovább fogunk 
fejleszteni. A működésük máris érzékelhető, 
például megszűnt az illegális bolhapiac a „kő-
falnál”, de számos bűnözőt és szabálysértőt is 
sikerült megfékezni. Mindenki látja ugyanak-
kor, hogy a közbiztonsággal még így is súlyos 
problémák vannak. Ezért alakult most új pol-
gárőrség. Megújul a Szomszédok Egymásért 
Mozgalom, hogy a csepeli polgárok segíthes-
senek a közbiztonság erősítésében. Az eddigi 
11 mellett újabb 14 szolgálati lakást biztosítunk 
a rendőrség számára, hogy minél több rendőr 
szolgálhasson, maradjon a kerületben.

Sikerült az anyagi feltételeit megteremtenünk 
annak, hogy több helyen fejlesszük a közvilá-
gítást. Fizetni tudtuk az elnyert pénzösszegeket 

azoknak a társasházaknak is, amelyek felújítási 
támogatást nyertek. Erőnkhöz mérten támogat-
tunk sportegyesületeket – főleg az utánpótlás 
területén –, civil szervezeteket és a kisebbségi 
önkormányzatokat is. 

Elindultunk abba az irányba, hogy rendet te-
gyünk az önkormányzati tulajdonú üzletek bér-
leti ügyeiben. Sajnos volt rá példa, hogy egy 
magyar bolthálózat csak az átlagnál magasabb 
áron bérelhetett üzlethelyiséget az önkormány-
zattól, amíg a Tesco ugyanott 85 százalékos 
árkedvezményt kapott a bérleti díjból. Ezen a 
területen még sok munka áll előttünk, de az új 
alapokat már sikerült lefektetnünk. 

Büszke vagyok arra, hogy a javaslatunkra a 
csepeliek már ingyen házasodhatnak a polgár-
mesteri hivatalban. Sajnálom, és nem értem az 
okát, hogy ezzel az ellenzéki pártok közül az 
MSZP miért nem értett egyet. Sokszor és lé-
nyeges döntésekben számíthattunk ugyanakkor 
az ellenzéki pártokra, leginkább a Jobbik és az 
LMP támogatására. A Jobbik segített a számon-
kérési ügyekben, de én sikernek tartom azt is, 
hogy az LMP javaslatára komposztálási prog-
ramot indítottunk. 16 év után először figyelt a 
csepeli önkormányzat vezetése arra, hogy mit 
mond, mit javasol az ellenzék. 

A legfontosabb eredmény azonban mindenkép-
pen az, hogy a 2010 októberében várt 4,3 mil-
liárd forintról 2,4 milliárdra sikerült csökken-
tenünk a költségvetési hiányt, és ezt úgy tettük 
meg, hogy a megörökölt adósságokat folyama-
tosan törlesztettük. 

 Melyek voltak a legnagyobb kihívások, ne-
hézségek?
 Mindezeket az eredményeket az önkor-
mányzat elképesztően nehéz gazdasági hely-
zete ellenére sikerült elérnünk. Magunkon 
kezdtük a spórolást, és amellett, hogy a par-
lamentben eleve csökkentettük a helyi képvi-
selők számát, Csepelen ezt tovább fokoztuk. 
Éves szinten negyvenmillió forinttal kerülnek 
most kevesebbe a csepeli politikusok az adófi-
zetőknek, mint korábban. Ezzel együtt az éves 
működésünk körülbelül kétmilliárd forinttal 
kevesebbe kerül, mint az MSZP vezetése alatt. 

Az önkormányzat egy évvel ezelőtt a működé-
sének a határát súrolta, eladósodott és milliár-

dos nagyságrendben veszítette el a közvagyont: 
öt év alatt 10,1 milliárd forint volt a vagyon-
vesztés. Az önkormányzat dolgozóinak fizeté-
sét is hónapról hónapra hitelből finanszírozták. 
Ezt sikerült viszonylag normális mederbe visz-
szasodorni. Talán ebből is érzékelhető, hogy 
a legnagyobb kihívás a pénzcsapok elzárása 
volt, a visszaélések feltérképezése és meg-
szüntetése. Azonban nincs olyan nap, hogy ne 
találkoznánk olyan esettel, amely valamilyen 
visszaélést feltételez. Pontosan emiatt rendkí-
vül nehéz rendet tenni, hiszen akikhez elfolyt 
az az évi kétmilliárd a költségvetésből, és az 
évi kétmilliárd a vagyonból, nem örültek, nem 
örülnek a munkánknak. 

Elszámoltatást ígértünk a választóknak, ami 
azonban nem boszorkányüldözést jelent. Jog-
államban élünk, a büntetés a bíróság dolga. 
Azokban az ügyekben, amelyekben a korrup-
ció vagy a jogszerűtlenség gyanúja felmerült, 
egytől egyig feljelentést tettünk és teszünk. Ez 
nem csak jogi, de erkölcsi kötelességünk is. 
Mára több mint negyven ilyen ügyünk van. 

Elmúlt egy év: mi történt a kerületben?
Éppen egy esztendő telt el a 2010 őszÉn tartott önkormányzati választások óta. a következőkben az elmúlt időszakról 
olvashatják Csepel három alpolgármesterÉnek összefoglalóját, valamint az ellenzÉki pártok kÉpviselőinek vÉlemÉnyÉt. 

Borbély Lénárd alpolgármester, 
a polgármester általános helyettese 

önkormányzat
fotó: M

izik Zsuzsa
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Komoly sikernek tartom, hogy az Ady-projekt 
néven futó Árpád utcai társasházak és közterü-
letek felújítását, amelyet az Európai Unió közel 
egymilliárd forinttal támogat, szinte a sírból 
hoztuk vissza. Azt is sikerként könyvelhetjük 
el, hogy elkezdődhetett a gerincút megvalósítá-
sa és folyamatban van a kerület teljes csatorná-
zottsága. Ennek viszont még lesznek hátulütői, 
hiszen az előkészítetlenség miatt nagyok az el-
maradások. Például még 2011-ben is volt olyan 
szakasz a gerincúton, ahová azért nem vonul-
hattak az útépítők, mert a tulajdonjogi helyzetet 
hét év alatt sem rendezték.

 Mit nem sikerült elérni, megvalósítani?
 Adósok vagyunk az uszodával – ezen dol-
gozunk –, de egy év alatt nyilván nem lehetett 
megvalósítani. A tervek szerint a strand terüle-
tén fog megépülni, de még vannak rendezésre 
váró akadályok. Csepelnek mindenképpen lesz 
uszodája! 

Szintén folyamatban van a Tamariska-domb 
helyzetének rendezése. El fogjuk tüntetni onnan 
a rádióátjátszó állomást, és a természeti értékei-
hez méltóan rendbe fogjuk tenni a teljes környe-
zetét. Itt is sok nehézségbe ütköztünk már az 
elmúlt időszakban, de elszántak vagyunk, és a 
Fővárosi Önkormányzat támogatását is magunk 
mögött tudhatjuk. Beszélnünk kell még a kórház 
visszaszerzéséről, de olyan országos döntések 

előtt állunk, amelyek ezt nagyban befolyásolják. 
Arról nem is beszélve, hogy sok minden eltűnt 
vagy lepusztulttá vált az elmúlt nyolc évben.

	 Melyek	lesznek	a	következő	hónapok,	egy	év	
legfontosabb feladatai?  
 A gerincút, a csatornaépítés valamint a ke-
rékpárutak építése kiemelt érdekünk, de ezek 
fővárosi beruházások. Ugyanakkor előttünk 
áll a Szent Imre tér rekonstrukciója, méghozzá 
nem szocialista módra. A korábbi vezetés 182 
millió forintból csináltatott terveket, és kért 
sok-sok tanácsot, amiből végül szokás szerint 
nem valósult meg semmi. Lebontjuk a HÉV 
melletti bódésort: egy igényes üzletsor kerül a 
helyére. Minimális beruházással visszaállítjuk 
a szökőkút elé Csepel országzászlóját is. 

Szintén előttünk van egy óriási fejlesztés, 
amely még az előző ciklusban indult el, a meg-
valósítás azonban ránk vár. Ez egy újabb szo-
ciális városrehabilitáció, amelynek keretében 
szintén tízemeletes panelházak újulhatnak meg. 
Terveink között szerepel a Csepeli Piac sorsá-
nak rendezése. Szeretnénk a piacon keresztül a 
csepeli polgárokat friss, magyar termesztésű, 
tanyasi termékekkel ellátni. Ezeken túlmenően 
folyamatosan azon dolgozunk, hogy azokat, 
amiket megígértünk a választási programunk-
ban, teljesíteni tudjuk. Sok olyan feladat van, 
amelynek a megvalósítása szinte lehetetlen vál-

lalkozásnak tűnik, de semmiről nem akarunk 
lemondani. A legfontosabb feladatunk a kerület 
tiszta és rendezett működésének és viszonyai-
nak a megteremtése, a haveri viszonyok teljes 
háttérbe szorítása. Továbbra is azt valljuk, hogy 
ezt a kerületet csak ésszel, szívvel és tisztesség-
gel lehet sikerre vinni. 

A szigorú és takarékos költségvetés megte-
remtette a lehetőségét annak, hogy intézmény-
bezárások nélkül tarthassuk fenn a csepeli in-
tézményrendszert. Azzal a pénzpazarló és sok 
helyen korrupciógyanús működéssel, amelyet 
megörököltünk, lehetetlen lett volna elkerülni 
a pénzügyi csődöt. Érdemes volt a nagy rend-
szerekhez hozzányúlni, és tartalékokat keresni. 
A legtöbb kritikát azoktól kaptuk, akik hoppon 

maradtak, mert már nem ömlik hozzájuk a po-
tyapénz. De őket én nem sajnálom: sok munka-
helyet és közpénzt mentettünk meg így, sokkal 
gazdaságosabb lett a működésünk. Ez a fontos. 

Az oktatás területén visszazártuk azt az asztal-
fiókot, amiben megörököltük a Szárcsa Álta-
lános Iskola bezárásának tervét. A Nagy Imre 
Általános Iskolában a beszédfejlődési zavarral 

küzdő gyermekek számára az első-második év-
folyam után a harmadik évfolyamon is bizto-
sítjuk a kiscsoportos oktatást. Az ÁMK autista 
csoportjának felvehető létszámát bővítettük, a 
bölcsőde lehetőségét kapott a rászoruló gyer-
mekek korai fejlesztésének beindítására.

Az egészségügyi és szociális ágazatban is si-
került konszolidálni a működést. A szociális 
és gyámügyi irodát összevontuk, létrehoztuk 
a családtámogatási irodát. Átvilágítottuk a 
rendkívül pazarló egészségügyi szolgálatot, 
az intézkedéseink szintén hatásosak voltak. 
A megtakarításoknak köszönhetően bevezet-
hettük az ingyenes HPV-oltást a 13 éves kor-
osztálynak. A statisztikák ismeretében ezzel 
máris több gyereket mentettünk meg a felnőtt-
kori méhnyakráktól. 

 Melyek voltak a legnagyobb kihívások, ne-
hézségek?
 Egészen más ellenzéki képviselőként vagy 
a kormánykeréknél dolgozni. Bevallom, is-
merve a kerület helyzetét, nagyon aggódtam, 
amikor átvettük Csepel vezetését. Hiszen olyan 
csapat volt előttünk, akiknek – elvileg – több 
mint húszéves tapasztalatuk volt a kormány-
zásban, az önkormányzatot mégis a fizetéské-
pesség határán hagyták ránk. 

Morovik Attila alpolgármester

fotó: M
izik Zsuzsa
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Amikor rájöttünk, hogy mennyire nem foglal-
koztak az elődeink jó gazda módjára a takaré-
kossággal, milyen szinten folyt ki a közpénz az 
önkormányzatból, a félelmet többünknél átvette 
a bosszúság, és talán a harag is. Először voltunk 
városvezetők, mégis kétmilliárdot spóroltunk a 
költségvetésből. Megdöbbentőek a számok. 

 Mit nem sikerült elérni, megvalósítani?
Elképzeléseim között olyan problémák keze-
lése és megoldása is szerepelt, melyek nem 
elsősorban csepeli, hanem országos szintűek. 
A fogadóóráimon sokan keresnek meg állás-
keresési vagy szociális kérésekkel, melyeknek 
megoldása nagyon nehéz. De nem kell olyan 

messzire menni: az egészségügyi szolgálat 
örök munkát ad, látjuk a problémákat, például 
a sorokat a vérvétel előtt, melyekről azt hittük, 
hogy gyorsan megoldhatók.

Ha van valami, amit már a tanári pályám so-
rán nagyon megtanultam, az az, hogy soha nem 
szabad feladni. 

	 Melyek	lesznek	a	következő	hónapok,	egy	év	
legfontosabb feladatai?
Elkezdődött a szociális ágazat teljes átalakítása, 
amely érezhető változást fog hozni. Elképzelé-
seink szerint közelebb kerülnek a lakossághoz 
a szociális-gyermekvédelmi szolgáltatások. 

Kézzelfogható javulást remélek a szakorvosi 
rendelőben is. 

A szociális ellátásokkal kapcsolatban óriási 
és jogos az igény az igazságosságra. Elvár-
ják az emberek, hogy ne lehessen például 
Mercedessel segélyért járni, csak az kapjon 
szociális ellátást, aki rászorul. Jogos elvárás, 
hogy aki tud dolgozni, az – akár közmunkát is 
– dolgozhasson. Nem lehet minden segélyezett 
után egy önkormányzati alkalmazottat külde-
ni, hogy ellenőrizze, igazat mondott-e, valós 
adatokat adott-e meg a segély kérésekor. De a 
mostani rendszer se jó, jobban kell ellenőrizni a 
jogosultságot, tehát van mit javítani.

Amikor 2010 októberében átvettük a kormány-
zást Csepelen, az önkormányzat – pénzhiány 
miatt – két elhunyt csepeli díszpolgár sírem-
lékét sem tudta kifizetni. Ha egy közel nyolc-
vanezres kerületnél ilyesmi előfordulhat, az 
szégyen. Büszke vagyok arra, hogy képesek 
voltunk egy ilyen nehéz, 16 évig rendezetlen, 
sőt évről évre egyre súlyosabbá váló problémát 
megoldani. Ennek természetesen következmé-
nyei voltak: mindent hatékonyabban kellett 
működtetnünk, mint korábban.

Milliókat veszített például az önkormányzat 
az üresen álló Csevak-lakások miatt, elődeink 
ugyanis jobban el voltak foglalva a saját ügye-
ikkel, mint a szociális lakásra váró csepeliekkel. 
2011-ben ezért több szociális bérlakást tudtunk 
megpályáztatni, mint az elmúlt öt évben össze-
sen. A lakásfelújításokat minimum harmadáron 
tudjuk megoldani, mint korábban. A méreg-
drága Csepel újságot felváltotta a Hírmondó, 
amely most, hogy elkerültük a csődhelyzetet, 
és rendeztük az önkormányzat költségvetését, 
kétheti megjelenésűvé válhat. Az önkormány-
zati portál és az önkormányzati hírek internetes 
megjelentetése huszadannyiba se kerül majd, 
mint korábban. 

Megnöveltük a kisebbségi önkormányzatok tá-
mogatását, de nem a normatívát emeltük, hanem 
programokra lehetett pályázni. A jól működő 
kisebbségi önkormányzatok maximálisan ki-
használták a lehetőséget. A civil szervezetek-
nél is teljesen más gondolkozásra volt szükség. 
2010-ig voltak az egyenlők és az egyenlőbbek. 
Miközben több civil szervezet kapott a hiány 
terhére támogatást, suttyomban a Csevaktól még 
ingyen irodát is kaptak, persze szintén a csepeli 
adófizetők pénzén. Talán nem meglepő, hogy a 
kivételezett helyzetű civil szervezetekben rend-
re felbukkant az MSZP valamelyik képviselője 
is. Idén egy 2,1 millió forintos pályázat kiírására 
volt lehetőség. Tekintettel a pályázatok magas 
színvonalára, ennél sokkal több civil szervezet 
érdemelne támogatást, de csak addig nyújtózko-

dunk, amíg a takarónk ér. Ha jobb lesz az önkor-
mányzat helyzete, több pénz juthat a civileknek 
is, de csak azoknak, akik valóban dolgoznak.

 Melyek a legnagyobb kihívások, nehézségek?
 Sokkal kevesebb pénzből elérni azt, amit ko-
rábban. Pár területen ez nem volt nehéz, hiszen 
elképesztő pazarlás folyt. Az újság költségein 
például könnyű volt csökkenteni, az internet 
költségeit szintén gyerekjáték volt, de Csepel új 
honlapján még bőven van mit javítani. 

Sokat beszélünk arról, hogy a 2010. októberi 
állapotokhoz képest kétmilliárd forinttal csök-
kentettük a kiadásokat. Ez azonban addig sem 
a levegőbe ment el, hanem bizonyos emberek 
zsebeibe. Akik a mi következetes és takarékos 
költségvetésünk miatt extraprofittól estek el, 
most nagyon dühösek. Hallottam már olyat is, 
hogy antidemokratikus dolog költséget csök-
kenteni, átszervezni, hatékonyabbá tenni az 
önkormányzatot.

 Mi az, amit nem sikerült elérni, megvalósí-
tani?	Melyek	lesznek	a	következő	hónapok,	egy	
év legfontosabb feladatai?
 A kormányzás egynegyedén vagyunk túl, 
tehát a munka java hátra van. Az önkormányza-
ti lakásrendszer fenntartását például alapvetően 
újra kell gondolni. 1400-nál is több szociális 
bérlakás van Csepelen, ezek fenntartása több 
száz millió forint évente. 

Miközben az önkormányzati lakásoknál a lak-
bér nagyjából az egyharmada a valós költség-
nek, azaz a csepeli adófizetők állják a lakha-
tási költség kétharmadát, húsz évig senki nem 
mérte fel, hogy ezekben a lakásokban valóban 
rászorulók laknak-e. Mi ezt a munkát is meg-
kezdtük. Most ott tartunk, hogy a lakások fe-
lében igazolhatóan kisebb jövedelemből élők 
laknak, felében viszont olyanok, akik vagy 
nem szorulnak támogatásra, vagy arra is lusták, 
hogy visszaküldjenek egy adatlapot. Jogos a 
kérdés: miért kellene továbbra is egy kispén-

zű csepeli adófizetőnek kifizetnie egy másik, 
jól kereső csepeli lakbérének kétharmadát csak 
azért, mert az a másik önkormányzati lakásban 
lakik? Ezt a helyzetet rendeznünk kell. Olyan 
új önkormányzati lakbérrendszert fogunk be-
vezetni, amely sokkal igazságosabb, mint a 
jelenlegi. 

Fontosnak tartom még a csepeli média átalakí-
tását. Olcsóbb, de a jelenleginél hatékonyabb 
szervezetet szeretnénk. Ha a kereskedelmi té-
vécsatornák képesek kis csapattal, nagyon ha-
tékonyan dolgozni, akkor ezt egy kerületben 
is meg lehet tenni. A Csepel újságnál vagy a 
Csepp Tv-nél régen olyan fiatalok dolgoztak, 
akiket ma a legismertebb újságírók vagy mé-
diaszemélyiségek közé sorolnak. Azt szeret-
ném, ha tíz év múlva újra lennének ilyenek, és 
büszkén mondanák el, hogy Csepelen tanulták 
a szakma alapjait. 

Csarnai Attila

Ábel Attila alpolgármester

fotó: M
izik Zsuzsa
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Szenteczky János 
az MSZP csepeli szervezetének elnöke

Látványpolitizálás folyik 
a kerületben 

Csepel új urainak egyetlen célja van: a „múltat vég-
képp eltörölni”. Megtörténtek a politikai tisztogatá-
sok, a tapasztalt szakemberek elbocsátása, akiknek 
bűne az lehetett, hogy dolgoztak a kerület korábbi 
törvényes vezetésének. Még a működő dolgokat is 
felforgatják, mert a korábbi gyakorlat „csak rossz 
lehet”. A képviselői munkánk ellehetetlenült, mi-
közben a falon ott virít a Nemzeti Együttműködés 
Nyilatkozata.
Eredménynek számít, hogy immár világos: Cse-
pel a nehéz anyagi helyzet ellenére soha nem 
volt csődközelben. A szigorú takarékossági in-
tézkedések következtében a kerületi költségvetés 
egyenlege lassan javul. Ennek azonban ára van: 
súlyos elvonások, egy sor – a korábbi ciklusban 
jóváhagyott – fejlesztés leállítása és például a 
karbantartások szinte teljes felfüggesztése.
A legnagyobb hiányossága Csepel vezetésének, 
hogy kezdettől fogva a „hatalmi bástyák” mielőbbi 
elfoglalására, egy letűnt korszak szellemi-ideoló-
giai hátterének megteremtésére koncentráltak úgy, 
hogy gazdasági program nélkül nyerték meg a ta-
valyi választást, és egy év kellett a – senkivel sem 
egyeztetett – „gazdasági program” elkészültéhez. 
Ugyanazon párt uralja a kormányt, a fővárost és a 
kerületet, ám a csepeli fejlesztések ügyében nincs 
érdemi előrelépés; a kerületben jelenleg kizárólag 

az elődök által elindított projekteket fejezik be. 
Óriási energiákat fordítanak szimbolikus ügyekre 
(csepeli utcák átnevezése, a kerületi címer és zászló 
lecserélése), de hinni szeretnénk, hogy ezek a pót-
cselekvések nem az érdemi elképzelések teljes hiá-
nyát leplezik. 

A csepeli MSZP javaslata egyszerű: a teljes képvi-
selő-testületi munka felülvizsgálata és visszatérés 
a demokratikus és korrekt együttműködés útjára. 
Látványpolitizálás helyett ideje lenne a csepeli em-
berek és a kerület valódi problémáival foglalkozni. 
Felemelkedés a városrész gazdasági erejének növe-
kedéséből, a vállalkozókkal való együttműködésre 
épülő programokból lesz. Már nem többségről és 
ellenzékről van szó, hanem a kerület jövőjéről. 
A jelenlegi politikai-gazdasági „háborús” idősza-
kot követő béke tehát elkerülhetetlen lesz.

2002 és 2011 között 
kifizetett polgármesteri 
és alpolgármesteri jutalmak

Tóth Mihály polgármester (MSZP)
2002. év 2 772 000 jutalom
2003. év 4 872 000 jutalom
2004. év 3 045 000 jutalom
2005. év 3 045 000 jutalom
2006. év 3 045 000 jubileumi jutalom
 1 827 000 3 havi végkielégítés
Tóth Mihály összesen: 18 606 000 
   

Orosz Ferenc alpolgármester (MSZP)
2002. év 3 908 000 jutalom
2003. év 5 231 800 jutalom
2004. év 3 964 000 jutalom
2005. év 4 455 000 jutalom
2005. év 2 352 000 jubileumi jutalom
2006. év 3 221 000 jutalom
2007. év 3 528 000 jutalom
2008. év 3 292 280 jutalom
2009. év 3 264 000 jutalom
2010. év 3 528 000 jutalom
 1 176 000 3 havi végkielégítés
Orosz Ferenc összesen: 37 920 080 
   

Horváth Gyula alpolgármester (MSZP)
2003. év 3 100 000 jutalom
2004. év 1 788 000 jutalom
2005. év 2 110 000 jutalom
2006. év 1 650 000 jutalom
2007. év 2 000 000 jutalom
2007. év 1 092 000 jubileumi jutalom
2008. év 1 906 383 jutalom
2009. év 1 646 000 jutalom
2010. év 2 000 000 jutalom
 1 638 000 3 havi végkielégítés
Horváth Gyula összesen: 18 930 383 
   

Dr. Borsány György alpolgármester (MSZP)
2004. év 1 788 000 jutalom
2004. év 2 184 000 jubileumi jutalom
2005. év 2 110 000 jutalom
2006. év 1 650 000 jutalom
 1 638 000 3 havi végkielégítés
Dr. Borsány György összesen:  9 370 000
   

Németh Szilárd polgármester (Fidesz-KDNP)
nem volt jutalom 
   

Borbély Lénárd alpolgármester (Fidesz-KDNP)
nem volt jutalom
   

Morovik Attlia alpolgármester (Fidesz-KDNP)
nem volt jutalom
   

Ábel Attila alpolgármester (Fidesz-KDNP)
nem volt jutalom
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Tenk András 
(LMP) 

A környezetvédelem 
háttérben maradt

Az új önkormányzat egy évvel ezelőtt többmil-
liárdos vagyonveszteséggel és adóssággal vette 
át elődeitől Csepelt. Az elmúlt egy év munkája 
megmutatta, hogy az új vezetés elsősorban a 
megörökölt problémahalmazt próbálja felszá-
molni, de ez eddig még nem hozott látványos 
eredményeket. Nem sikerült megoldást találni a 
Csepelt is sújtó munkanélküliségre, a verseny-
képesség javítására. Az elveszett vagyonból az 

ígéretek ellenére eddig semmit nem szereztek 
vissza. Bár felelősség terheli az előző vezetést, 
de az állandó bűnbakkeresés nem vezet sehova. 

Ugyanakkor igazságtalan volna az eredménye-
ket elhallgatni. A megszorítások révén megta-
karítások történtek. Az önkormányzat belső 
erőforrásainak felhasználásával végzi azt a 
munkát, amelyet az előző önkormányzat a hold-
udvarához köthető, bizonytalan hátterű vállal-
kozásokra bízott. Példamutató a testületi ülések 
nyilvánosságának a megteremtése. Bár az utób-
bi hónapokban ritkult a Csepp Tv jelenléte, de 
a 17 órai kezdéssel – ellentétben a korábbi évek 
délelőtti üléseivel – szinte minden érdeklődőnek 
lehetősége van a testület munkáját közvetlenül 
megtekinteni. És a lakóknak kérdezni is szabad. 

Az önkormányzati spórolás jegyében a csepeli 
civil szféra ellehetetlenült, alig kapott idén támo-
gatást. A környezetvédelem sem szerepelt kellő 
súllyal, és szinte formális az együttműködés az 
ellenzékkel. Az LMP előterjesztéseiből csupán 
egyet sikerült elfogadtatni – a házi komposztá-
lási program elindítását –, azt is csak másodjára. 
A megtakarítások ellenére jelentősebb összegbe 
kerül majd Csepel 300 éves évfordulójának a 
megünneplése, ami a jelenlegi gazdasági hely-
zetben erősen megkérdőjelezhető kiadás. 

Az LMP szerint a múltba nézés és a boszor-
kányüldözés helyett egy jövőbe mutató straté-
gia mentén kellene fejleszteni Csepelt. Látszat-
intézkedések helyett valós intézkedésekre lenne 

szükség. Olyan gazdaságfejlesztési elképzelé-
sekre gondolok, amelyek megvalósíthatóak és 
reális megoldást kínálnak a polgárok gondjaira. 
Vállalkozóbarát adópolitika kidolgozásával, a 
zöldberuházások támogatásával és a még meg-
lévő infrastruktúra fejlesztésével újra fel lehetne 
lendíteni a csepeli ipart. Csökkenteni kell kerü-
letünk függését a fővárostól. Megoldásokat kell 
találni Csepel környezeti problémáira. Idesoro-
lom a közlekedési gondok kezelését, az egyko-
ri Csepel Művek területének rehabilitálását, a 
hulladéklerakók felszámolását, a zöldterületek 
bővítését. Az LMP erősíteni szeretné a társa-
dalmi párbeszédet. Bár a kétharmados többség 
önmagáért beszél, de a maradék egyharmadnak 
is lehet véleménye, még ha más is. Jó lenne, ha 
a valóságban is működne a Nemzeti Együttmű-
ködési Nyilatkozatában foglalt eszmeiség. 

Pákozdi József 
(Jobbik) 

Késik a beígért 
elszámoltatás 

Az elmúlt húsz évben azt tapasztaltam, hogy a 
lakosság által megválasztott képviselők nem a 
nekik bizalmat szavazók érdekeit tartják legfon-
tosabb szempontjuknak. A pártérdekek mindent 

felülírnak, még a nemzet akaratát is. Ez most is 
elmondható. Az elmúlt egy esztendő tapaszta-
lata alapján ugyanakkor azt szűröm le, hogy a 
jelenlegi polgármester sokkal jobban képviseli 
a kerület érdekeit, mint szocialista elődje az el-
múlt 16 évben. Ezt a véleményt csak az MSZP 
képviselői kérdőjelezik meg. Pedig éppen ők 
azok, akik mindig a tulajdonosi kör érdekeit 
szolgálták a közérdekkel szemben. Példa erre a 
Csepel SC vagy a Munkásotthon sorsa. 

Negatív jelenségnek látom az intézményekben 
tapasztalható rossz hangulatot. Ha egy vezető, 
akár helyi szinten is, a pártokrata logikáját akarja 
érvényesíteni, csalódni fog, mert az elmúlt húsz 
évben ez soha nem működött, és ezután sem fog.
Mivel a kerület gazdasági helyzete katasztro-
fális volt, a munkát ennek rendbetételével kel-
lett kezdeni, ami sok átszervezéssel, érdeksé-
relemmel, elvonásokkal járt együtt. A munka 
jó úton halad, noha a kerület lakói ebből még 
nem sokat érzékelnek. A Csevak átszervezését 
sikeresnek tartom. Ez a cég volt az, ahol renge-
teg pénz „talált” gazdára az elmúlt években. A 
Jobbik helyi programjában nagy teret szentelt 
a korrupció visszaszorítására, és jó látni, hogy 
ezt a választási programunkat valóra váltják. 
Bár szükséges, de a közterületek átnevezése az 
emberekben nem aratott osztatlan sikert, ezek a 

változások ráértek volna. Nincs javulás a köz-
biztonság terén, pedig csaknem hatvanmillió 
forint támogatást kap a kerületi adófizetőktől a 
csepeli rendőrség. A beígért elszámoltatás nem 
kezdődött el. Az eltelt 16 év alatt a korábbi 
polgármester és annak alpolgármesterei is bű-
nösen vétkesek abban, hogy Csepel jelenleg itt 
tart. Helytelen gyakorlat, hogy a testületi anya-
gokat rendszeresen nem az SZMSZ szerint elő-
írt időpontban kapjuk meg, ezért felkészülésre, 
szakmai egyeztetésre nincs mód. De érzésem 
szerint ez is a cél. 

Az elmúlt 16 év hazugságaiból már nem kér-
nek a csepeliek, hanem azt szeretnék, hogy 
egy fejlődő, biztonságos kerületben éljenek. 
Én az együttműködésben (civil szervezetekkel, 
érdekképviseletekkel) látom a kerület fejlődé-
sének a lehetőségét. A Jobbik javaslatai, akár-
csak a parlamentben, a kerületben is rendsze-
rint az előírt egyeztetéseknél, vagy a jegyzőnél 
mondvacsinált indokokkal elakadnak, majd a 
kormánypártok megvalósítják őket. A Jobbik 
részéről ezután is olyan javaslatokat fogok be-
nyújtani, amelyek közérzetjavító hatásúak, ki-
vitelezhetőek, és nem a pénz függvénye, hanem 
az akaraté. Eddig az akarat helyett presztízs-
kérdést csináltak belőle. Mindenkinek kívánok 
szebb jövőt.
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Mi a véleménye? 
Mindenkinek lehetősége van arra, hogy véleményt mondjon a csepeli önkormányzat rende-
lettervezeteiről. A testületi ülések előtt 14 nappal a www.csepel.hu internetes oldalon meg-
találják az adott tervezeteket, amiről az üléseket megelőző hét végéig várják a véleményeket 
a velemeny@csepel.hu címre. Kérjük, hogy az üzenetben nevüket, címüket, az üzenet tárgyá-
ban pedig a rendelettervezet címét tüntessék fel. A névtelenül beérkező véleményeket törlik. 

Tisztelt Csepeli Polgárok!
A már sikeresen működő parlamenti látogatásokból hagyományt 
kívánunk teremteni. Várjuk az érdeklődők – óvodák, iskolák, egye-
sületek, nyugdíjas-klubok, baráti társaságok, közösségek, családok 
– jelentkezését, akik az Országgyűlés plenáris ülésébe is betekint-
hetnek. Előzetes bejelentkezés a 06-20/471-1942-es telefonszámon, 
illetve a czibulya.szilvia@fidesz.hu e-mail címen.

Borbély Lénárd és Németh Szilárd
Csepel	országgyűlési	képviselői

fotó: M
izik Zsuzsa

Várhatóan jövő év elejétől ismét az eredeti útvonalán fog közlekedni a 71-
es busz. A változtatás oka az, hogy jelenleg a megállók távol helyezked-
nek el a rendelőintézet épületétől, a piactól, és nincsen le- és felszállási 
lehetőség a bölcsödénél, illetve a templomnál. A busz a Szent Imre térről 
indulva a Táncsics Mihály, a Széchenyi, majd a Kolozsvári utca érintésé-
vel a Katona József utcára kanyarodva arra folytatná útját, amerre jelen-
leg is jár. A környéken lakók kétezer aláírást gyűjtöttek annak érdekében, 
hogy állítsák vissza az egykori útvonalat.

2012. július 18-án ünnepli Csepel újjáépítésének 300. évfordulóját, és eb-
ből az alkalomból a Szent Imre teret felújítják. Az országzászló-rekonst-
rukció a tér délnyugati részén valósul meg, nagyjából ott, ahol a második 
világháború során megsemmisült országzászló állt. A Csepel központi 
terén jelenleg álló, különböző stílusban épült, esetenként igen megviselt 

állapotú pavilonokat elbontják, és újakat alakítanak ki helyettük. A beru-
házás első részét a háromszáz éves évforduló napján avatják fel, a pavi-
lonsor pedig ezt követően nyeri el végleges formáját.

 - k - 

Borbély Lénárd felhívta rá a figyelmet, hogy a bizottságok munkájában 
– nem bizottsági tagként – a szocialista képviselők is részt vehetnek, sőt, 
várják is a példamutató munkájukat. A képviselő-testület többsége meg-
szavazta a két új bizottság felállítását, amelyeknek élére két ellenzéki 
politikus került. A pénzügyi és ellenőrző bizottság elnökének Pákozdi 
Józsefet (Jobbik), a humánerőforrás és fenntartható fejlődés bizottság 
elnökének pedig Tenk Andrást (LMP) választották meg. Balogh Ernőt 
kisebbségi, Zupkó Jánost infrastrukturális, Szuhai Erikát pedig a fogya-
tékkal élők tanácsnokává választották. 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2014-ig szóló gazdasági 
programját, amely a Fidesz-KDNP választási programjával egyezik meg. 
Elfogadták a 2011. évi költségvetés első félévi teljesítését, mivel sikerült 
tartani a feszített, szigorú büdzsé előírásait. Ellenszavazat nélkül dön-
töttek arról, hogy januártól a Csepeli Hírmondó kéthetente jelenik meg. 
Szintén egyhangú szavazás született arról, hogy a jelenlegi Koltói Anna 
utcát Vermes Miklósról, a Jedlik Ányos Gimnázium legendás fizikataná-
ráról nevezik el. Elfogadták azt a javaslatot, hogy a Jedlik Ányos Gimná-
ziumban sportosztály, valamint természettudományos tagozat induljon. 

Cs. A. 

Új főépítész a kerületben
2011. október 1-jétől új főépítésze van Csepelnek. Nagyné Bácskay 
Nóra a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett építészmérnökként, és 
rendelkezik főépítészi vizsgával is. Dolgozott a Budapesti Városépítési 
Tervező Vállalatnál, a Pest Megyei Állami Építőipari Vállalatnál, majd 
az Ybl Miklós Műszaki Főiskolán. Ezt követően egy tervezőiroda, majd 
Kiskunlacháza polgármesteri hivatalának volt munkatársa.

Rendkívüli testületi ülés 

Megújul a Szent Imre tér
a 2011. október 13-ai ülÉsen a kÉpviselők megszavazták a 71-es jelzÉsű bkv-járat útvonalának visszaállítását, elfogad-
ták a szent imre tÉr rekonstrukCiós terveit, valamint határoztak az október 23-án átadásra kerülő Csepel öröksÉg És 
Csepel díszpolgára Címek adományozásáról is.

Testületi ülés

Kevesebb bizottság, 
többmilliós 
megtakarítás  
Éves szinten mintegy 8,5 millió forintot takarít meg a 
Csepeli önkormányzat azzal, hogy kevesebb bizottság És 
bizottsági hely van október elsejÉtől. a legtöbb bizott-
sági helyről a fidesz-kdnp frakCiója mond le, az mszp 
kÉpviselői számára ugyanakkor nem adtak bizottsági 
helyeket „az elmúlt Években elherdált közpÉnz-milliár-
dOK MIATT” – egyebek mellett erről döntött a kÉpvise-
lő-testület szeptember 29-ei ülÉsÉn,, amelyről az mszp 
frakCió tagjai a számukra kedvezőtlen szavazás után 
elhagyták az ülÉstermet. 
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A Csepeli Munkásotthon Alapítvány alapí-
tói jogainak egy része a nagy múltú, és ma is 
prosperáló Siemens Zrt. kezében volt, amely a 
csepelieket képviselő önkormányzat képviselő-
testületének kérésére készen állt átadni az alapí-
tói jogokat az önkormányzat tulajdonában lévő 
Csepp Tv Kft.-nek. Nem sokkal a képviselő tes-
tület döntése után Németh Szilárd, Csepel pol-
gármestere, Vida István, a Csepp Tv Kft. ügy-
vezető igazgatója, a Siemens Zrt. részéről Dale 
A. Martin elnök-vezérigazgató, valamint Alter 

Zoltán gazdasági igazgató is aláírták az átvétel-
ről szóló megállapodást. A Csepeli Hírmondó 
kérdéseire most Dale A. Martin, a Siemens Zrt. 
elnök-vezérigazgatója válaszolt. 

	 Mikor	vetődött	fel	először	az	alapító	jogok	
átadásának gondolata?   
 Csepel polgármestere kereste meg cégünket 
ez év júniusában, és kifejezte szándékát az ala-
pítvány alapítói jogainak átvételével kapcsolat-
ban. A Siemens örömmel fogadta a megkeresést, 
mivel az alapítvány iránti érdeklődés azt mutat-
ta, hogy az önkormányzat hosszú távon tervez 
az intézménnyel, és annak további működése is 
biztosított lesz. A kuratórium elnökének beszá-
molói alapján a művelődési ház a kerület kultu-
rális életében fontos szerepet tölt be, változatos 
programokat kínál a csepeli lakosoknak.   

	 Hogyan	zajlottak	a	cég	és	az	önkormányzat	
közötti a tárgyalások?  

 Személyes egyeztetésre többször sor került, 
ezeken a polgármester úr képviselte az önkor-
mányzat, Alter Zoltán gazdasági igazgató pe-
dig a Siemens véleményét, és jogászaink között 
is folyt egyeztetés. A közös célok érdekében 
végzett munka igazán jó volt.

 A Siemens a kultúra támogatásának te-
rületén	 is	 igen	 aktív:	 kívánják-e	 valamilyen	
módon	 támogatni	a	 jövőben	a	Munkásotthon	
kulturális	munkáját?				
 A Siemens valóban elkötelezett a kultúra 
támogatása mellett, legyen szó oktatási, zenei, 
színházi programokról, vagy multikulturális 
projektekről. Támogatási tevékenységünket ki-
alakult stratégia mentén végezzük, ami vállala-
ti értékeinken, anyavállalati trendeken és üzleti 
stratégiánkon alapul. Ennek megfelelően lesz 
lehetőség egyes programok megítélésére és a 
támogatási döntés meghozatalára.

- m - 

Beszélgetés a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatójával

„Jó együttműködés volt”
ahogy már korábban beszámoltunk róla, szeptember 15-Én szavazták meg a Csepeli kÉpviselők azt a javaslatot – a fi-
desz-kdnp, az lmp És a jobbik támogatásával –, amely alapján a Csepeli önkormányzat kizárólagos tulajdonában lÉvő 
Csepp tv kft. vehette át a siemens zrt.-től a Csepeli munkásotthon alapítói jogait.

Nagyon szoros és jó kapcsolat lesz az új egye-
sület és a közterület-felügyeleti csoport között. 
Szükség volt egy ütőképes és hatékony polgár-
őrségre, amelynek munkája minden csepeli szá-
mára érzékelhető lesz – mondta elsőként Sághi 
Jenő.

 A Szomszédok Egymásért Mozgalom 
(SZEM)	is	új	irányt	vehet	ezzel.
 Valóban, így még hatékonyabb lehet a 
közbiztonsági munka. A mozgalmat 2005-
ben – amikor kapitányként szolgáltam a ke-
rületet – kezdtük beindítani, de sajnos mára 
teljesen elsikkadt a dolog. Azt gondolom, 
hogy a most alakuló új szervezettel, a közterü-
leti csoporttal és a lakossággal együtt remekül 
újjáéleszthető ez a mozgalom.

	 Könnyű	mozgósítani	az	embereket?
 Szerencsére, a lakosok is úgy gondolják, 
szükség van az ő segítségükre is: igen értékes 
információknak köszönhetően sikerült például 
elkapnunk egy színesfémtolvaj-bandát, akiket 
az egyik SZEM aktivista bejelentésével buk-
tattunk le. A napokban volt egy közbiztonsági 
lakossági fórum – amelyen már részt vett az új 

polgárőrség parancsnoka, Molnár Gábor is –, 
ahol újabb 5 taggal bővült a SZEM mozgalom. 
A polgárőrség 10 fővel alakult meg, így jelenleg 
mintegy 40 fő ügyel a közbiztonságra: ők nem 
rendőri állományban vannak.

	 A	kerületben	élők	mikortól	érezhetnek	látvá-
nyos változásokat?
 Én és munkatársaim nagyon komolyan 
vesszük azt, hogy a csepeliek biztonság- és 
komfortérzete a lehető legteljesebb mértékben 
javuljon, ehhez megkeressük a lakásszövetke-
zetek képviselőit, és várunk minden tenni akaró 
embert, akik szeretnének hozzájárulni ahhoz, 
hogy Csepel még élhetőbb és biztonságosabb 
legyen!

	 Miben	segíthetnek	a	csepeliek?
 A SZEM mozgalom lényege, hogy a szom-
szédok, a lakótársak odafigyeljenek egymás-
ra és lakókörnyezetükre, természetesen nem 
olyan formában, mintha „kémek” lennének. 
A lényeg: ne legyünk közönyösek a másik 
iránt! Figyeljünk oda arra a lakásra, ahonnan 
hosszabb időre elutaznak, vagy az egyedül 
élő idős emberre, hiszen ilyenkor nagyobb a 

veszélyforrás, könnyebben bűncselekmény 
áldozatává válhatunk. Érdemes odafigyelni, 
kik járkálnak lakókörnyezetünkben, kik csen-
getnek be több helyre, és az idegen, gyanúsan 
mozgó járműveknek is érdemes figyelmet szen-
telni. Szeretnénk, ha Csepel egyre kevesebbet 
szerepelne a bűnügyi híradásokban, és az itt 
lakók nyugodtan élhetnék mindennapjaikat, 
ehhez viszont szeretnénk kérni a lakosság – le-
hetőségeikhez mérten – tevékeny együttműkö-
dését – zárta a beszélgetést Molnár Gábor.

Légrádi Gábor

Új polgárőrség Csepelen
új polgárőrsÉg alakult kerületünkben. a Csepeli polgárőr egyesület CÉlja a kerület közrendjÉnek megszilárdítása az 
április óta működő Csepeli közterület-felügyeleti Csoporttal És a XXi. kerületi rendőrkapitánysággal együttműködve. 
sághi jenő, a közterületi Csoport vezetője És molnár gábor, a polgárőrsÉg első embere is bizakodó a jövőt illetően.
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Sz. I. (70 éves, nyugdíjas)
Rendre kellene tanítani őket. Sokszor látom, 

hogy felborítják a kukákat, legszívesebben 
rájuk kiabálnék. Az embereknek kellene vala-
hogy hatást gyakorolniuk rájuk, a pénzbünte-

tésnek nem látom értelmét.

Kelemen Melinda (40 éves, kismama)
Ha elcsípném őket, felszedetném velük Cse-
pel összes szemetét. Szerintem a közmunka 
lenne jó megoldás. A szemétgyűjtők foszto-
gatóit másképp kezelném, ők nagyon rossz 
helyzetben vannak. Talán jobban le kellene 
zárni a tárolókat.

 Filus István (60 éves, kazángépész)
Dolgozzák le az okozott kárt. 

Szemétlerakás esetén a környező lakóknak 
rögtön bejelentést kellene tenniük és azon-

nali intézkedésre lenne szükség. Ha néhány 
szemétlerakót vagy fosztogatót elkapnának, 
a többieknek eszükbe sem jutna szennyezni 

a környezetünket.

N. László (70 éves, nyugdíjas)
Drasztikus módon kell fellépni velük szem-
ben, különben sohasem lesz vége a szemete-
lésnek. Akit szemetelésen kapnak, azt köte-
lezzék az utcák rendbe tételére, és fizessen 
pénzbüntetést. 

fotó: Halászi Vilm
os

Ön mivel büntetné az illegális szemétlerakókat, 
illetve azokat, akik a szelektív hulladékgyűjtőket fosztogatják?

Miniszteri dicséret

Mucsi Ferenc, a csepeli közterület-
felügyeleti csoport munkatársa 2011. 
október 21-én belügyminiszteri elis-
merő oklevelet vehetett át az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 
dr. Bakondi György tűzoltó-altábor-
nagytól. A fiatal közterület-felügyelő 
a vörösiszap-katasztrófa elhárításában 
nyújtott segítségéért és a mentés so-
rán tanúsított kimagasló helytállásáért 
kapta az oklevelet. Mucsi Ferenc 2010. 
október 4-én a Nagykovácsi Készenlé-
ti Szolgálat önkéntes tűzoltójaként vett 
részt a mentési munkálatokban.

Támogatás diákoknak

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
célja – az esélyteremtés érdekében – a hátrányos helyzetű, szociálisan rá-
szoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A pályázatot 
írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. 

A pályázati űrlap átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában, 
Petz Ferenc u. 1–3., vagy a közoktatási irodában, Bajcsy-Zs. u. 59/A. 

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14-e

Szemétgondok
Áldatlan állapotok uralkodnak a kerület jó néhány szelektív hulladék-
gyűjtőjének környékén. Autógumik, sitt, apróra tört üveg és egyéb szemét 
éktelenkedik a műanyag tárolók mellett. S bár hetente 3-4 alkalommal 
– van olyan hely, ahol naponta – elszállítják a hulladékot, alig telik el 
24 óra, és ismét ugyanaz a kép fogadja az arra járókat. Ahogy Németh 
Szilárd polgármester a Csepp Tv-nek elmondta, bár úgy tapasztalja, hogy 
a kertvárosban egyre többen ügyelnek a rendre, kertjük gondozottságára, 
a s a lakótelepek környéke is változik, még mindig vannak olyanok, akik 
szemétlerakónak használják az utcát. Sokszor órák alatt állnak ismét sze-
méthalmok a kitakarított, rendbe rakott helyeken. A másik gond, hogy a 
szelektív gyűjtőket is fosztogatják, a használható üvegek miatt felfesze-
getik a tartályokat. Bár a csepeli közterület-felügyelők több alkalommal 
is elkaptak már olyanokat, akik a szelektív gyűjtőket dézsmálták, azonban 
a jelenlegi jogszabályok és rendeletek mellett sem ők, sem a rendőrök 
nem tehetnek ellenük semmit. Az illegálisan lerakott szemét alapján nem 
kevés vállalkozás is ezt az utat választja arra, hogy megszabaduljon a ve-
szélyes hulladéktól vagy éppen az építési törmeléktől. Ez ugyan jelenleg 
is büntethető, az önkormányzati választások óta pedig több illegális sze-
metelőt elkaptak, de láthatóan nem eleget.
Mindezek miatt Csepelen is rendeletmódosítás következhet, és megkezdi 
működését az új polgárőrség is. A Csepel.info értesülése szerint a kuka-
rablás szabálysértés lesz, azaz büntethetővé válik, és az illegális szemete-
lők ellen is kampány indul.

 - m - 

Önzetlen segítségnyújtás
Köszönetemet szeretném kifejezni annak az úrnak, aki augusztus 3-án délelőtt, 9 óra körül 
a Szent István úton, a Csepel-pálya buszmegállónál autójával megállt és segítséget nyújtott 
balesetet szenvedett édesapámnak, megvárta a negyven perc múlva érkező mentőket, és 
még arra is volt gondja, hogy a családot értesítse. A sokkoló látvány ellenére édesapám csak 
felszíni fejsérülést szenvedett, amit összevarrtak, és a jobb csuklója eltörött.  Szerencsére azóta 
már a körülményekhez képest jól van.

Még egyszer köszönettel: Bartos Olga
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A megnyitót követően Loós Zoltán adott interjút a Csepeli Hírmondónak, 
aki a megnyitott intézményről és a nemrégiben lezajlott, kerületi védelmi 
gyakorlatról is beszélt.

 Nagyszabású védelmi gyakorlat volt szeptember 23-án.
 Egy meglehetősen bonyolult, komplex külső és belső védelmi gya-
korlatot sikerült levezényelnünk a közelmúltban Csepelen. A Mol Nyrt. 
bázisának belső védelmi tervgyakorlatát és a kerület külső védelmi gya-
korlatát kombináltuk, így jött létre ez az átfogó program, amelyhez kap-
csolódott a Molon belül egy tűzoltósági parancsnoki ellenőrző gyakorlat 
is, így tulajdonképpen három összetevőből állt össze a tevékenység. 

 Hogyan értékelték a szinte egész napon át tartó munkát?
 A Fővárosi Tűzoltó-parancsokság parancsnoka és a Fővárosi Polgári 
Védelmi Igazgatóság vezetője értékelte a látottakat, és mindketten jónak 
minősítették a gyakorlatot, a védelmi gyakorlatot „levezető” alpolgármes-
ter, Morovik Attila pedig kiválóra értékelte a teljesítményt. Én magam is 
sikeresnek és eredményesnek tartom az elvégzett munkát, gyűjtöttünk ta-
pasztalatokat, talán nem minden működött tökéletesen, de mindenképpen 
a hasznunkra vált a feladatok megoldása.

 Milyen helyzetben van Csepel polgári védelmi szempontból?
 Többféle veszélyforrás is van a kerületben. A Duna közelsége miatt 
elsősorban az árvízi veszély lehet a legkézenfekvőbb, ám szerencsére a 
terület nagy része olyan magasan található, hogy lakott területek elöntése 
nem várható. Az utóbbi évek meglehetősen durva időjárási viszontagsá-
gait látva azonban nem lehetünk teljesen nyugodtak. 
A másik veszélyforrás a különböző veszélyes tevékenységeket folytató 
üzemek jelenléte (ilyen például a Mol), de szerencsére ott olyan bizton-
sági intézkedéseket, technológiákat alkalmaznak, hogy valóban csak a 
közvetlen környezetükre okozhatnak némi veszélyt, az egész kerületet 
valószínűleg nem érheti komolyabb csapás. A veszélyes anyagok szállí-
tása okozhat még további gondot (ADR szállítás), ami talán a legkevés-
bé kiszámítható, hiszen a közúton, vagy éppen vasúton szállított veszé-
lyes anyag mozgatásánál egészen váratlan események fordulhatnak elő. 
Természetesen ott is komoly előírások kötelezik a szállítmányozókat a 
nagyfokú biztonság betartására, de sajnos teljesen nem lehet kizárni a 
balesetveszélyt.

Korhű környezet
Loós Zoltánt ezután egy kicsit könnyedebb témáról, az újonnan nyílt Pol-
gári Védelmi Múzeumról faggattam. Az új tárlat a Tejút utca 12. szám 
alatt található iskola eddig hermetikusan elzárt helyiségében – ami egy-
kori pártállami vezetők titkos bunkeréül szolgált – nyitotta meg kapuit, és 
ezentúl múzeumként és oktatási központként funkcionál majd. Itt valóban 
kor- és valósághű környezetben lehet megnézni a kiállított relikviákat.

	 Alkalomadtán	használható-e	eredeti	funkciójában	a	bunker?
 A létesítmény működőképes, tehát elvileg az eredetileg tervezett fel-
adatára is alkalmas, s nem is akartunk olyan átalakítást végezni rajta, ami 
ezt meggátolná. A bunker úgynevezett „vezetési pontnak” épült az 1960-
as években, ami arra szolgált, hogy oltalmat nyújtson a tömegpusztító 
fegyverek hatásai ellen. Ma már a veszélyeztetés jellege alaposan meg-
változott, napjainkban elsősorban természeti és ipari katasztrófákkal kell 
leginkább számolnunk. A mai modern világban már nem lehetne ilyen 
elavult berendezésekkel irányítani a kerületet, hiszen nélkülözhetetlenek 
a korszerű infokommunikációs eszközök, melyekkel ez az épület – a ko-
rából adódóan – nem rendelkezik. Igazából vezetési pontként való hasz-
nálatra ez a hely már nem alkalmas.

	 És	a	civil	lakosság	védelmére?
 Ez kifejezetten néhány tucat ember oltalmazására szolgált, de van a 
kerületben számos, jóval több ember befogadására képes óvóhely, például 
a volt Csepel Művek területén, amely kifejezetten a lakosság védelmét 
tudná ellátni.

 Hogyan látogatható a múzeum?
 Előzetes bejelentkezést követően, csoportosan, kísérettel lehet majd 
idelátogatni. Egyrészt biztonsági szempontból szükséges a kíséret, más-
részt pedig személyesen jobban tudjuk tájékoztatni a vendégeinket az itt 
látható érdekességekről, mintha csak egy táblácskáról kéne olvasniuk a 
kiállított tárgyak történetét. 

A polgári védelem és a XXI. kerületi önkormányzat együttműködésének 
köszönhetően a helyiségben hamarosan útjára indulhat egy oktatási köz-
pont is, melynek segítségével a kerületben elkezdődhet az új katasztrófa-
védelmi törvény által előírtak helyszíni elsajátítása is.

Légrádi Gábor

Időutazásra hív az új múzeum
Csepel új látványossággal bővült: október 12-Én nyitotta meg kapuit a nagyközönsÉg számára a polgári vÉdelmi mú-
zeum. az ünnepÉlyes megnyitón loós zoltán polgári vÉdelmi alezredes, borbÉly lÉnárd alpolgármester És kivágó 
tamás dandártábornok, a fővárosi polgári vÉdelmi igazgatóság igazgatója köszöntöttÉk a megjelenteket, És adták 
át rendeltetÉsÉnek az új múzeumot.

fotó: M
izik Zsuzsa
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az 1956-os forradalom És szabadságharC Évfordulóján megrendezett 
kerületi ünnepsÉg a szent imre tÉri 1956-os emlÉkműnÉl kezdődött. 

a koszorúzás után a görgey tÉren a hősök És áldozatok tiszteletÉre 
rendezett emlÉkműsor következett, majd Wittner mária emlÉkező mondatai 

után lezsák sándor, az országgyűlÉs alelnöke mondott ünnepi beszÉdet. 

a szakrendelő falán lepleztÉk le tóth ilona, az 1957-ben mártírhalált halt 
orvostanhallgató emlÉktábláját, majd a rendelő előterÉben 

felavatták azt az installáCiót, mely emlÉket állít a hős fiatalnak.  

A díjazottak névsora

Képviselő-testületi döntés nyomán 
posztumusz díszpolgári címben részesülnek:
Baracsi Imre birkózó, magyar bajnok, mesteredző
Csetényi Etelka pedagógus
Fodor Tamás, a Csepel SC elnökhelyettese, a Csepeli Birkózó Club elnöke
Prokop Péter atya, római katolikus pap, festőművész
Sebestyén Imre lazarista lelkész

Díszpolgári címben részesülnek:
Dr. Bolla Dezső nyugalmazott tanár, helytörténész
Cser Károlyné építészmérnök
Csurgay Árpád Széchenyi-díjas villamosmérnök, nanotechnológus, egyetemi tanár
Demjén Zsuzsanna nyugalmazott pedagógus
Klinghammer István professzor, nyugalmazott egyetemi rektor
Pálffy Katalin szobrászművész
Tóth II József, a Csepeli Vasas és a Csepel SC korábbi kiváló labdarúgója
Wittner Mária országgyűlési képviselő, 1956 hőse

A Csepel Örökség Díj kitüntetettjei:
Filip Tamás költő
Hantos Jenő főtisztelendő, református lelkész
Hermann Mária Siegfrieda iskolanővér
Kalapács József rockénekes
Kispál György atya, római katolikus pap, címzetes esperes
Lakó Ferenc középiskolai tanár
Mikola Péter előadóművész
Dr. Nagy Mihály okleveles fizikus, okleveles reaktortechnika szakmérnök
Németi László nyugalmazott testnevelő tanár
Sára Ernő grafikusművész
Dr. Szász Tamás háziorvos
Varjúné Horváth Edit tanítónő
Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium
Halker Király Team Kick-box Egyesület

fotó: M
izik Zsuzsa
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Csepeli Örökség díjat kapott Kispál György plébános

„Szeretem Csepelt…”

Bolla Dezső Csepel díszpolgára lett

Homokbuckák között a Királyerdőben 

a Csepel jÉzus szíve plÉbánián kis-
pál györgy plÉbános 1978 óta teljesít 
szolgálatot. legutóbb az 1956-os for-
radalom És szabadságharC emlÉkÉre 
rendezett ünnepsÉgen október 23-án 
Csepel öröksÉg díjat kapott. ennek 
kapCsán beszÉlgettünk vele. 

 Miként fogadta az elismerést?
 Először meglepődtem, mert úgy gondolom, 
hogy én csak a dolgomat teszem. Természe-
tesen elismerem, hogy az egyházközségünk 
tagjai, ha nem is látványosan és nem nagy 
csinnadrattával, de sok mindent megtesznek a 
családokért, a fiatalokért, a szegényekért és az 
öregekért. Őket valóban dicséret illeti.

	 Mit	jelent	önnek	Csepelen	lakni	és	szolgálni?
 Csepel az első szerelem, az első szolgálati 
helyem. 1978-ban Székesfehérváron szenteltek 
pappá, utána kerültem ide a plébániára. Most 
is örömmel gondolok arra a szép időszakra, 
amit kezdő papként három türelmes, ember-
séges, idős pap mellett tölthettem. Abban az 

időben volt mit tanulnom tőlük. Emlékszem, 
mindennap úgy léptem ki a plébániáról, hogy 
vajon ki figyel, ki követ ma. De ez engem akkor 
sem fogott vissza semmiben. Aztán 1986-ban 
az Állami Egyházügyi Hivatal elhelyeztetett, 
majd 2000-ben az akkori püspök helyezett 
vissza. Amikor visszakerültem a plébániára, az 
váratlanul ért, de egyáltalán nem bántam meg. 
Egykoron valakinek ezt írtam erről: „Több örö-
met és több kudarcot élhettem meg, mint sokan 
egész hosszú életükben.” Ennek ellenére szere-
tek itt élni és szeretem a focimeccsek harsonáit, 
éljenzéseit hallgatni. Úgyhogy „hajrá Csepel!”

	 Hogyan	 látja	 a	 hitélet	 helyzetét	 kerüle-
tünkben?
 Szinte ugyanolyan, mint más munkáskerü-
leteké. Csak rajtunk és odaadásunkon múlik, 
hogy mire vagyunk képesek embertársainkért. 
Sok elkötelezett polgár van Csepelen. És sok 
olyan, akiről nem is sejtjük, hogy vallásos. El 
sem hinnénk, hogy hányan imádkoznak azok, 
akik nem is járnak templomba. Amikor a HÉV-
en utazom és elnézem az arcokat, mindig meg-

lepődöm azon, hogy mennyi jóindulatú ember 
van. Mintha csak arra várnának, mint az ősegy-
házi időkben, hogy valaki megszólítsa őket, 
megfogja a kezüket…

- anzsu -

„azÉrt foglalkozom a múlttal, hogy 
alakítsuk a jövőt” – vallja dr. bolla 
dezső helytörtÉnÉsz, aki számtalan 
Cikket És jó nÉhány könyvet írt Cse-
pel törtÉnetÉről És földrajzáról. 
tevÉkenysÉgÉÉrt korábban CsepelÉrt 
díjjal És nívódíjjal jutalmazták, most 
a Csepel díszpolgára kitüntetÉsben 
rÉszesült, amelyet a törtÉnÉsz a leg-
rangosabb elismerÉsnek tart. 

A most 74 esztendős dr. Bolla Dezső születésé-
től Csepelen lakik, ő az az ember, aki fiatal ko-
rában is értő szemmel figyelte a városrész fej-
lődését. A térképek bűvöletében élt, rajongott 
a földrajzért, ezért nem véletlen, hogy annak 
idején a közgazdasági egyetem földrajz szakát 
végezte el, és doktorátusát is a geográfia tudo-
mányából szerezte meg. 

 Mi ösztönözte, hogy behatóbban foglalkoz-
zék	Csepel	múltjával?
 Számomra fontos a kötődés a szülőföldhöz, 
a hazához. Egész életemet Csepelen töltöttem, 
így természetes volt, hogy alaposabban meg 
akartam ismerni a környezetemet. Az ötven éve 
alakult Csepeli Helytörténeti Bizottság munká-
jába a kezdetektől bekapcsolódtam. A bizott-
ság akkori vezetője dr. Zachár László volt, aki 

célul tűzte ki a település múltjának kutatását. 
Csepel földrajza akkor még nem volt feldol-
gozva, engem pedig tájképileg is érdekelt a 
homokdűnékkel szabdalt vidék a Duna partján. 
A múlt század húszas, harmincas éveiben még 
tele volt homokbuckákkal a terület, amiket az 
ide települő emberek idővel elhordtak. Amikor 
1935-ben egy jelentős részt felparcellázták, a 
domb nagyságú homokbuckák kikerülése miatt 
kellett kacskaringóssá alakítani az utcákat, ame-
lyek ma is jellemzőek Királyerdőre. Eredetileg 
üdülőterületnek szánták a környéket, de annyira 
olcsók voltak a telkek, hogy a szegényebbek is 
meg tudták venni. Előbb a kertvárosi rész, majd 
a Csepel-pálya környéke, később a Királyerdő 
népesült be. A környéket eleve kertes házas 
övezetté akarták alakítani. Az első emeletes há-
zakat a Béke téren építették fel 1948-ban. 

	 Milyen	könyveket	írt	Csepelről?
 Az első 1976-ban jelent meg A természeti 
viszonyok hatása Csepelen címmel. Később 
iskolák részére írtam olvasókönyveket, ame-
lyekben a városrész földrajzáról, történeti érde-
kességeiről számoltam be. Két könyvem szól a 
csepeli ’56-os forradalomról. A Csepel történe-
te című átfogó tanulmány két kiadásban látott 
napvilágot, a könyv a Honfoglalás korától a 
mai napig követi nyomon a település történel-

mét. Zachár tanár úr halála után én vezettem 
a Csepeli Helytörténeti Bizottságot, és elnöke 
vagyok a Helytörténeti és Városszépítő Egye-
sületnek. Célul tűztük ki a helytörténeti múze-
um létrehozását, s jelentős eredményként köny-
velhető el, hogy komoly térképgyűjteménnyel 
rendelkezünk. Kezdeményeztük a Tamariska-
domb környezeti védelmét 1983-ban. A bizott-
ság szorgalmazta egyebek mellett a különféle 
emléktáblák megalkotását, valamint az ország-
zászló felavatását 1996-ban. 

	-	csarnai	-	
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Bulgáriában vendégeskedett a ReTInA

Gerincút: útpályaépítés, területrendezés

újabb partnertalálkozón vannak 
túl az európai unió interreg south- 
EAsT EuROPE PROgRAMJÁNAK TÁMOgA-
tásával finanszírozott, úgynevezett 
barnamezős területek megújítására 
lÉtrejött retina projekt rÉsztvevői. 
a hÉt ország 9 települÉsÉnek össze-
fogásával lÉtrejött társulás tagjai, 
ezúttal a bulgáriai pernikben adtak 
egymásnak randevút.

A tapasztalatokról, és a partnertalálkozón tör-
téntekről dr. Polinszky Tibor, a ReTInA általá-
nos és szakmai projektvezetője adott tájékozta-
tást lapunknak.

 A perniki összejövetelen tartalmilag is egy 
új szakasz kezdődött, lezárultak az eddigi helyi, 
illetve nemzetközi tanulmányok, többek között 
ennek befejezését jelentettük be. A dokumen-
tációkat átadtuk nyomtatásra, és megkezdtük 
egy követendő eljárás és az ahhoz kapcsolódó 
tervek összeállítását. Erre a feladatra – vezető 
partnerként – nekünk volt lehetőségünk, vagyis 
Csepel közbeszerzési eljárás keretén belül vá-
lasztotta ki a tervezőcsapatot, akik a helyszínen 
bemutatták, hogy meddig jutottak el. Ennek 
megvitatása – több hozzászólással kiegészítve 
– lezajlott, a tervezőcsapatnak október végé-
ig kell ezt a munkát befejeznie. Remélhetőleg 
november végéig elkészül egy úgynevezett 
iránymutatás az összes partner számára, ami 
megmutatja, hogyan kell elkészíteni azt a 
revitalizációs tanulmányt, amiben a partnervá-
rosok tapasztalatait fel tudják használni. A tar-
talmi munka tehát igazából most kezdődik.

 A bulgáriai találkozó miben különbözött a 
csepeli	kétnapos	konferenciától?
 Kerületünkben a Csepel által készített jogi, 
tulajdonosi, gazdasági témaköröket vitattuk 
meg: ennek a tanulmánynak volt itt az utolsó 
vitája, és mellette bemutattuk vendégeinknek a 

kerület barnamezős területét. Ezzel szemben a 
perniki találkozó egyik részében a továbblépés 
dokumentumairól, a munka szerkezetéről hall-
hattunk előadásokat a tervezőktől. A magyar 
delegációval tartott egy 8 fős szakértői csoport 
is, ami azt bizonyítja, hogy alapvetően szakmai 
viták voltak napirenden. A ReTInA projektet il-
letően jelenleg belső műhelymunka zajlik.

Légrádi Gábor

November közepéig járdaépítés zajlik a követ-
kező helyeken: Corvin út – Kossuth Lajos utca 
csomópontja (Chevrolet-szalon), Budafoki úti 
csomópont és környéke, Károli Gáspár utcai és 
Karácsony Sándor utcai csomópont, Betű utca 
és a Posztógyár utca és csomópontjai.

Útpályaépítés a  II. Rákóczi Ferenc út – Posz-
tógyár utca csomópontjában, valamint a ge-
rincút – Posztógyár utca csomópontjában és a 
Kapisztrán János utca – Csőgyár utca között, a 
bal pályán zajlik.
Zöldfelület-rendezés, humuszolás, faültetés, 
füvesítés történik a Károli Gáspár utca és a 
Posztógyár utca között, valamint elkészülnek a 
zajárnyékoló falak a Posztógyár utcában.
A csepeli gerincút I. ütemének átadási határ-
ideje 2012. július 31-ére módosult (A Nemzeti 
Közlekedési Hatóság kifogást emelt a Corvin 
úti vasúti átjáró biztosításának eredeti megol-
dása ellen – ezért a csúszás.)

Az I. ütem kivitelezése során fellépő forgalmi 
változások és közlekedési nehézségek miatt 
Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a lakos-
ság megértését és türelmét kéri.
A BKV Csepelhez kapcsolódó járatain folyama-
tosan tájékoztatja az utasokat a változásokról. 

Kerületünkben október végén megkezdődik 
és várhatóan november végéig tart a gerincút 
építése miatt kivágott fák pótlása. Csepel köz-
területeire 1063, a kerület fővárosi tulajdonú 
útvonalai mellé további 170 fát ültetnek.
Közvetlenül a gerincút mellé ebben az évben a 
kivitelező 142 fát ültet: itt a zöldfelület végleges 
kialakítására a jövőre kerül sor, ennek során to-
vábbi fák és cserjék telepítése várható.

A Weiss Manfréd úti kerékpárút-építkezés jól 
halad, de a tervezett befejezési határidő nem 
tartható. A Corvin úti csomópontig idén elkészül 
a bicikliút, a kerékpáros átvezetés kiépítését és 
jelzőlámpás, végleges forgalomtechnikai kiala-
kítását csak a csomópont kivitelezési munkáinak 
befejezése után, azaz a 2012. július 31-ével záru-
ló időszakkal tudják teljesíteni.  

Csatornázás: forgalomelterelés
A Vas Gereben utcai átemelőtelepen zajló kor-
szerűsítési, fejlesztési munkák mellett a Cse-
pel Művek területén, a Központi úton tovább 
zajlanak a Vas Gereben utcai átemelőtelepet 
a Központi Szennyvíztisztítóval összekötő 
nyomóvezetékpár építési munkálatai. 

A kivitelezés ez év december közepéig a Cél-
gép utca és Duna lejáró utca között folytatódik. 

Ez idő alatt az említett útszakasz egyes részein 
– a szakaszos lezárások miatt – az áthaladó for-
galmat délről, a Salak utca felől a Célgép – Var-
rógépgyár – Mag utca, északról pedig a Duna 
lejáró utca – gerincút – Bem utca útvonalon a 
II. Rákóczi Ferenc útra terelik.

A kivitelezésből fakadó kellemetlenségek miatt 
a beruházó Fővárosi Önkormányzat valamint 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
a közlekedők elnézését kéri, egyszersmind – a 
közös cél érdekében – köszöni türelmüket és 
megértésüket.

Amennyiben bejelentést kívánnak tenni az 
építéssel kapcsolatban, vagy informálódni 

szeretnének, kérjük, hívják a 

06-80/205-158-as ingyenesen 
hívható zöldszámot, vagy küldjenek üze-

netet a gerincut@csepel.hu e-mail címre. 

ReTInA a BNV-n
Október 19-e és 23-a között a 
nagyközönség is megismer-
kedhetett a ReTInA projekt-
tel a Budapest Nemzetközi 
Vásáron. Az egyik szakmai 
napon például – színesítve 
a programot – kvízműsorral 
igyekeztek népszerűsíteni az 
elképzeléseket, ami látha-
tóan sok érdeklődőt vonzott 
a kiállítóhelyhez. Az eddigi 
partnertalálkozókon volt már 
rá példa, hogy kiállításokon, 
bemutatókon ismertessék a 
revitalizációs programot.
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A csepeli kettős gyilkosság – 5. rész

Drámai percek a diktafonon
a fővárosi bíróságon szeptember vÉ-
géN – KEgYELETI OKOK MIATT – ZÁRT TÁR-
gyaláson hallgatták meg azt a dikta-
fonra felvett perdöntő hanganyagot, 
amely a Csepel-sziget általános És 
szakiskolában 2009. január 7-Én tör-
tÉnt gyilkosság perCeit rögzítette. az 
ügyÉszsÉg kun tamást És deme gábort 
előre kitervelten, aljas indokból el-
követett emberölÉssel, illetve bűn-
segÉdlettel vádolja. a bűnCselekmÉny 
során az intÉzmÉnyvezető És az egyik 
TANÁR éLETéT OLTOTTÁK KI.  

A magyar bűnügyi krónikákban példátlan, hogy 
egy gyilkosság perceit diktafonon rögzítették. A 
végezetes napon Takács József intézményvezető 
tanácsára Papp László vitte magával a diktafont, 
hogy a Deme Gáborral és Kun Tamással foly-
tatott beszélgetést felvegyék, mert nem bíztak 
meg az iskolából eltávolított Deme Gáborban. 
A tárgyaláson többször meghallgatták a mintegy 
25 perces hanganyagot, majd részleteiben is ki-
elemezték a hallottakat. A bíróság szakértőként 
hallgatta meg Fényes Péter hangmérnököt. 
Tudósítóként nem vehettem részt a zárt ülésen, 
ám a tárgyalás szüneteiben mód nyílt arra, hogy 
az ügyvédekkel és szakértőkkel szót váltsak 
olyan tényekről, amelyek nem titkosak, illetve 
nem sértik a kegyeletet. A diktafonon elhang-
zott, általam idézőjelbe tett mondatok nagy va-
lószínűséggel úgy hangoztak el, ahogyan a tudó-
sításomban megjelenik.   

Lövések a 12. és a 13. percben
A diktafon hanganyaga mintegy 25 perc, s még 
négy perc maradt hátra, amelyet képes lett volna 
rögzíteni, de ez a rész üresen maradt. A felvéte-
len csak négy ember – a két áldozat és a két vád-
lott – hangja hallatszik. Kizárható, hogy bármely 
más személy is jelen volt a tragikus percekben. 
(Ezt a tényt a humángenetikai szakértő is meg-
állapította, aki szintén csak az említett négy 
személy DNS-mintáit találta meg a helyszínen.) 
A felvétel első 12 percében egy barátságos, ke-
délyes hangvételű beszélgetés zajlott, amelyben 
arról váltottak szót a felek, hogy az iskolából tá-
vozó Deme és Kun milyen módon adja le az is-
kolai felszereléseket. Főleg Papp László hangját 
lehetett hallani, de Kun Tamás többször vissza-
tért arra, hogy elviheti-e a számítógépét. Fontos 
momentum az a párbeszéd, amely Deme Gábor 
és Papp László között zajlott. Deme megkérte 
Papp Lászlót, hogy csörgessen rá a mobiljára, 
hogy elmentse a számát. Ez az epizód minden 
bizonnyal nem a véletlen műve, hiszen Deme 
később arra hivatkozott a rendőrségen, hogy 
már eltávozott a helyszínről, amikor a gyilkos-
ságok megtörténtek. Erre lett volna bizonyíték 

Papp László telefonhívása, ami alibiként szol-
gálhatott számára. Éppen a 12. percben jártak, 
amikor Takács József ezt mondta Kun Tamás-
nak: „Gyere vissza holnap, akkor elintézzük a 
számítógéped ügyét, szeretettel várlak kávéval 
és süteménnyel…” Ezután alig 15 másodperc 
telt el, és eldördült az a lövés, amely kioltotta az 
intézményvezető életét. 
A drámai pillanat után a békés párbeszéd egészen 
más fordulatot vett. Kun Tamás parancsoló han-
gon utasította Papp Lászlót, hogy adja oda neki 
a kulcsokat és a táskát. (A felvételből nem derült 
ki pontosan, miféle kulcsokat keresett; a táska 
viszont Takács Józsefé lehetett, amely a mai 
napig nem került elő.) A diktafon a 13. percben 
rögzített egy lövést, majd néhány másodperccel 
később egy másikat is; az a golyó azonban az ab-
lakba fúródott. A hátba lőtt tanár összeesett, esz-
méletét vesztette, de nem halt meg. A vád szerint 
Kun Tamás észlelte, hogy Papp László él, ezért 
lehajolt a földön fekvő emberhez, s mintegy 10 
centiméterről halántékon lőtte. Ez a lövés a cse-
lekménysor 13. perc 39. másodpercében történt. 
Az áldozat ezután még 11 percig élt. Az orvos 
szakértők szerint a Papp Lászlót ért mindkét 
lövés halálos volt, és az azonnali orvosi ellátás 
sem tudta volna megmenteni az életét. 

Deme a szerverért aggódott 
A hangszakértő szerint Deme Gábor a gyilkos-
ság perceiben a szűk irodahelyiségben, vagy 
annak közelében tartózkodott. Különféle zöre-
jek, zajok hallatszottak a gyilkos lövések után. 
Deme Gábor hisztérikusan, ugyanakkor mégis 
megfontoltan közölte Kun Tamással, hogy az 
iskolai felvételeket rögzítő szervert el kell tün-
tetni. Azt is mondta, hogy nem tudja kitörni a 
szerverszoba ajtaját. Megint robaj, zajongás 
vehető ki a felvételből; valószínűleg ekkor tör-
tént, hogy Kun Tamás berúgta a szerverszoba 
ajtaját. A diktafonon a 13. perc 54. másodper-
cében hallani egy újabb lövést: ez volt az, ami-
kor Kun Tamás saját kezét lőtte meg véletlenül. 
Kun Tamás ezt mondta Demének: „...	meglőt-
tem a kezem…”  Utána újra Kun hangja: „Tűnj	
el!” A hangfelvétel utolsó perceiben különféle 
zajok hangzottak el, majd a 25. percben meg-
szűntek a hangok. A diktafon memóriájában 
hátralévő négy perc üresen maradt… 
Stiller Magdolna, Kun Tamás ügyvédje elmond-
ta: a diktafonon semmi olyasmi nem hangzott 
el, hogy Deme Gábor az életéért könyörgött 
volna. Éppen ellenkezőleg, Kun Tamás menti 
Demét azzal, hogy felszólítja, tűnjön el. Deme 
szájából nem hallatszott sem a rettegés hang-
ja, hogy esetleg őt is lelőhetik, sem az, hogy 
Kunt visszatartaná a vérengzéstől. Szemtanúja 
volt a kivégzésnek, de nem avatkozott köz-
be, és nem is sietett az áldozatok segítségére. 

Kecsmár László igazságügyi fegyverszakértő 
arra hívta fel a figyelmet – tekintettel a hang-
anyagra is, amelyben nem hallható, hogy a pisz-
tolyt felhúzták volna –, hogy a gyilkos már az 
első lövés előtt kibiztosította fegyverét. A pisz-
tolyt ezután orvul, kegyetlen módon szegezte az 
intézményvezető halántékához, majd meghúzta 
a ravaszt. A cselekménysor a korábbi párbeszéd 
alapján váratlanul zajlott le, de a bizonyítékok 
egyértelműen arra utalnak, hogy Kun Tamás 
előre megfontoltan, kivégzésszerűen követte el 
tettét. Kérdéses Deme Gábor szerepe ezekben 
a másodpercekben, akinek a hangja nem hallat-
szott akkor, de sejtések szerint akár hang nélkül 
is jelezhetett Kun Tamásnak.

A vádlottakban nincs bűntudat 
Kun Tamás a tárgyaláson a megbánás legkisebb 
jelét sem mutatta, noha súlyos, megdönthetetlen 
bizonyítékokat soroltak fel ellene. Szemtanúk 
szerint úgy hallgatta meg a diktafont, mintha 
csak egy rádiójátékot játszottak volna le. To-
vábbra is kitart amellett, hogy nem ő sütötte el 
a fegyvert. Az azonban szembetűnő volt, hogy 
a szokásosnál zaklatottabban és ingerültebben 
viselkedett. Igyekezett ellentmondani a szakér-
tői véleményeknek, és a saját javára fordítani a 
bizonyítékokat. Ez nem sikerült neki, ezért bosz-
szús lett. A szünetben a fotósoknak látványosan 
hátat fordított a tárgyalóterem előterében, majd 
cinikusan nevetgélni kezdett, amikor a hallgató-
ság részéről odaszóltak neki, hogy hagyja abba 
az összebeszélést Demével. A két vádlott a szü-
netekben folyamatosan kommunikált egymással. 
Deme Gábor sem tett beismerő vallomást, s rajta 
sem látszott, hogy lelkiismeret-furdalás gyötörné. 
A két vádlott védője most a diktafonra felvett 
hanganyag eredetiségét kérdőjelezte meg, ezért 
kérték az eredetiségvizsgálatot. 
A Fővárosi Bíróságon folyó per novemberben 
folytatódik tanúk és szakértők meghallgatásával.

Csarnai Attila
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Csepelre költözött október 1-jÉn a 
nagykunság És szabolCs-szatmár-be-
reg megye: ízelítőt adtak szokásaik-
ból, ízeikből, hagyományaikból. reg-
gel a penyigei kisbíró kidobolta a hírt, 
hogy 10 órakor kezdetÉt veszi a vásári 
forgatag.

Az eseményen részt vett dr. Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter, Németh Szilárd, 
Csepel polgármestere, Kovács Sándor, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
alelnöke, Lakatosné Sira Magdolna, Túrist-
vándi első embere és Dobos László karcagi 
polgármester.

Egyszerre több bográcsban főtt a híres karcagi 
birkapörkölt, melynek illata belengte a Nagy 
Imre ÁMK környékét. Aki más ízekre vágyott, 
kóstolhatott töltött káposztát, friss kenyérlán-
gost és mangalicasültet, de édességből sem 
volt hiány: barackos kölestorta, gőzgombóc és 
kölesmálé várta az idelátogatókat.

A gyermekek jó kedvéről Bartha Tóni bábszín-
háza és Paprika Jancsi csúzlizdája gondosko-
dott, a felnőttek pedig megismerkedhettek a 
kosárfonás, csipkeverés, kunhímzés, a fazekas-
mesterség és a szövés rejtelmeivel.

A színpadon Plósz Csilla tárogatóművész, 
a karcagi Pántlika Néptánccsoport, a Dancs 
Lajos Népdalkör és a Pipás zenekar gondos-
kodott a jó hangulatról a híres panyolai pá-
linka mellett.

Illyés Ferencé, a Nagykunsági Népművészeti 
Egyesület tagja, aki szintén Karcagról érkezett, 
a kunhímzés mesterségét mutatta be Csepelen. 
Elmondása szerint öt településen van hagyomá-
nya ennek: Karcagon, Kisújszálláson, Kunma-
darason, Kunszentmártonban, Kunhegyesen.

Fejes Lászlóné megosztotta velünk a csipke-
verés titkait. Elmondta, hogy gyapjúfonallal a 
legjobb dolgozni, s hogy növényi festéket is 
használnak: a vérehulló fecskefű alkalmas a 
fonal színezésére.

Az agyagozáshoz rengeteg türelem és szépér-
zék szükségeltetik, no meg kaolin – tudtuk meg 
a titkos „receptet”. Jellemzően az egész Alföl-
dön tiszafüredi mintás termékeket gyártanak.

Az időjárás és a kiállítók, fellépők gondoskod-
tak arról, hogy egy igazi vidékies hangulatú 
családi nap kerekedjen október első szombat-
jából Csepelen.

- kitzinger - 

Tájegység Napja Csepelen: vidék a városban

Birkapörkölt, gőzgombóc, házi rétes

fotó: M
izik Zsuzsa
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Megérett a szőlő…
„közhírrÉ tÉtetik, hogy a szüreti mulatság megkezdő-
dött!” – dobolta ki fennhangon az egyik kisdiák szeptem-
ber 23-án, dÉlután a móra ferenC általános iskola ud-
varán, ahol hatodik alkalommal rendeztÉk meg a szülői 
főzőCskÉvel egybekötött szüreti mulatságot.

Az iskola bejáratánál madárijesztők fogadták az érkezőket. A szüre-
telés kellékeit (szőlő, hordó, daráló, préselő) a diákok készítették elő, 
miközben az iskola udvarán már nekiláttak a főzésnek is: készült a 
paprikás krumpli, a gulyásleves. A szüreti műsor az első osztályosok 
táncházával indult. A lányok kékfestő szoknyában, a fiúk fekete-fehér 
ruhában járták a táncot, mialatt szüreti dalokat énekeltek. Kisvártatva 
előkerült a furkósbot is, amely egykoron a csőszök elmaradhatatlan fe-
nyítőeszköze volt. 
A szüreti mulatságra a tanulóknak két-három fürt szőlőt kellett hozniuk, 
amelyet az iskolaudvaron – szülői segítséggel – daráltak és préseltek. Az 
édes must elfogyasztása után kézműves-foglalkozások sora várta a gye-
rekeket. Készült papírsárkány, csutkababa, szárazvirág-kompozíció. Az 
ügyes kezűek parafa dugó segítségével őszi képeket nyomdáztak papírra, 
majd a fatörzsekre tűzték azokat. A közös munkát közös ebéd zárta. 

A. Zs.

Prokop-díj
Idén hatodik alkalommal adták át a 
Prokop Péter-díjat, amelyet Puskás 
László festőművész, író, görög kato-
likus pap kapott a keresztény magyar 
nemzet egységét erősítő, országhatá-
rokat átívelő tevékenységéért. 
A díjat a Csepel Galéria Művészetek 
Házában október 20-án Morovik Atti-
la alpolgármester adta át.

Iparművészek figyelem!
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ 
Galériája és a Csepeli Alkotó Fórum meghir-
deti a VI. INSULA DANUBII-INSULA MAGNA 
című, Csepel-sziget és Dél-Pest képző- és 
iparművészeinek regionális biennáléját. 
Pályázni 2011-ben készült alkotásokkal lehet, 
maximum három művel. 
Beadási határidő: 2011. november 7-én és 
8-án, 9-től 18 óráig, beadás helye: Nagy Imre 
ÁMK, Simon Bolivár sétány 4–8. 
Telefon: 420-7874, a részletekről Hollné 
Farkas Enikő kiállításszervezőtől érdeklődhet.
e-mail: amkkozmu@gmail.com; 
amkkozu.mlap.hu

Mellrákszűrés Csepelen
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat. A XXI. kerületben lakó 
45–65 éves nők, akiknek utolsó mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló 
meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket a MAMMA Eü. Zrt. mobilállo-
másán (a szakrendelő melletti parkolóban, a Görgey téren; 06-30/257-2836) vizsgá-
latra. A szűrővizsgálat térítésmentes. Információ:  465-3823

fotó: M
izik Zsuzsa

75. születésnap 
A Fenyves Utcai Óvoda november 
elején ünnepli 75. születésnapját. 
Ebből az alkalomból keressük egy-
kori óvodásainkat és dolgozóinkat, 
várjuk jelentkezésüket. Szívesen fo-
gadunk minden – óvodánkhoz kap-
csolódó – tárgyi emléket, fényképet, 
írásos visszaemlékezést!

1213 Bp., Fenyves út 30.

Barna Mária
óvodavezető

06-20/424-5577

Hóbor Sándorné
tagóvoda-vezető

277-4921

MÁRTON NAP
Különleges alkalomhoz szokatlan időzítés dukál! 

„Csepeli Márton nap, 
avagy minden, ami liba”

nevű rendezvényünk 2011. november 11-én pénteken, 
11 óra 11 perc 11 másodperckor kezdődik a Szent Imre téren!

Amiért érdemes kilátogatni:
A kerületi óvodások, általános és középiskolások Márton napra 

készült bemutatói; zenés, táncos előadások; kézműves foglalkozá-
sok; a Lustiger Musikante koncertje; lampionos felvonulás;
Márton napi libacsemegék, amikhez már újbort kóstolhat. 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
szeretettel hívja és várja a kerület lakóit 

Márton napi rendezvényére.

Ne hagyja otthon a jókedvét!
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Meseolvasás a Burattinóban 
a nÉpmese napja alkalmából az 
egyÉves meseutCa (WWW.meseutCa.
hu) meseolvasást És adománygyűj-
tÉst szervezett a hátrányos hely-
zetű gyerekek számára lÉtrehozott 
burattino alapítványi iskola rÉszÉre 
a Csepeli iskolában, szeptember 29-Én.

Az iskola tanulói dalokkal és versekkel köszön-
tötték az esemény vendégeit, köztük a magyar 
irodalmi élet ismert íróit. A meghívott vendé-
gek – Berg Judit, Darvasi László, Finy Petra, 
Nádori Lídia, Parti Nagy Lajos és Závada Pál 
– egy-egy mesét olvastak fel a gyerekeknek, 
illetve közösen énekeltek, mondókákat mond-
tak el. Nádori Lídia író Weörös Sándor Bóbita 
című könyvéből idézett részleteket. Elmondta, 
hogy maga is ebből a könyvből tanult meg ol-
vasni. Závada Pál Kossuth-díjas író (képünkön) 
egy szlovák nyelvből általa lefordított mesét 
olvasott el, amelynek címe: Ének az ellopott 

birkaborjúról. Az író érdeklődésünkre elmond-
ta, hogy két kiskorú gyereke van, akiknek – fe-
leségével együtt – minden este meséket, törté-
neteket olvasnak fel. A kedvencek közé tartozik 
Petőfi Sándor János vitéze, Arany János Toldi-
ja, emellett görög mitológiai és bibliai történe-
teket is szívesen hallgatnak a gyerekeik. Nagy 
élmény számukra, akárcsak minden gyermek 
számára, hogy olyan meséket hallhatnak, ame-
lyekkel azonosulni tudnak.
Both Gabi, a Meseutca szervezője közölte, 
hogy munkatársai az összegyűlt adományo-
kat a helyszínre szállítják. Aminek örülnének: 
könyv, pénzadomány, valamint használható, jó 
állapotú játékok és tanszerek (füzet, toll, ceru-
za, radír, tolltartó, vonalzó, színes hajtogató, 
rajzlap stb.). A Meseutca minden burattinós 
alsó tagozatosnak ajándékoz egy mesekönyvet. 
A Burattino Alapítványi Iskola címe: Csepel, 
Táncsics Mihály út 27–29.

Cs. A.

Tízéves az Egressy
Az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközép-
iskola és Gimnázium fennállásának tíz eszten-
dős évfordulóját ünnepli idén, amit jubileumi 
gálahangversennyel tettek emlékezetessé. Az 
ünnepi koncertet megtisztelte jelenlétével Kö-
vér László, az Országgyűlés elnöke; Németh 
Szilárd polgármester mondott köszöntőt.
Ahogy Balogh Gábor, az iskola igazgatója el-
mondta, a mögöttük hagyott tíz év hosszú és 
tanulságos volt. „Az	első	évben	száz	 tanulónk	
volt,	napjainkban	közel	600	diák	 jár	az	 intéz-
ményünkbe.	 Jól	 működik	 az	 alapfokú	 művé-
szetoktatási	 intézményünk,	 a	 nyolcosztályos	
gimnáziumunk,	a	zeneművészeti	szakközépisko-
lánk, a négy évfolyamos gimnázium, egy OKJ-s 
szakképzésünk,	 és	 természetesen	a	Zeneművé-
szeti	 Tanárképző	 Főiskola	 is” – tette hozzá. 
Munkájuk elismeréseként október 23-án Cse-
peli Örökség Díjat vehettek át. 

- l -

a közönsÉg felállva, hosszan tapsol-
ta meg pitti katalin liszt-díjas, Érde-
mes művÉszt, aki liszt ferenC szü-
letÉsÉnek 200. Évfordulóján adott 
konCertet a bÉke tÉri jÉzus szíve 
templomban október 22-Én. 

A templom padsorai megteltek, a hallgatóság 
igazi művészi élményben részesült. Pitti Kata-
lin mintegy másfél órán át énekelte a világhírű 
zeneszerző dalait, amelyeket Liszt Ferenc híres 
német és francia költők verseire komponált. Az 
előadás után kérdeztük Pitti Katalint.

	 Hogy	érezte	magát	a	koncert	után,	amikor	
a	közönség	felállva	köszönte	meg	az	emlékező	
műsorát?
 Nagyon megható, hogy dugig volt a temp-
lom, és az emberek ilyen lelkesen fogadták az 
előadást. Szívbe markoló, hogy mindenki fel-
állt, és elragadtatással ünnepelt. Hálával tarto-

zom Istennek, hogy éppen Liszt Ferenc szüle-
tésnapján énekelhettem el ezeket a csodálatos 
dalokat, és éreztem, hogy a közönség a legszín-
vonalasabb zenei élményre is fogékony. Temp-
lomban énekelni különleges megtiszteltetés és 
lehetőség arra, hogy önmagamat adjam. Több-
nyire színpadon, az Operaházban énekelek, de 
az ottani előadás más, mert szerepet játszom, itt 
viszont nem kellett más bőrébe bújnom. Szere-
tem a templomok hangulatát, örömmel vettem, 
hogy meghívtak ide énekelni. 

	 Hallhatjuk-e	majd	újra	énekelni	Csepelen	a	
közeljövőben?
 Ha meghívnak, szívesen jövök. Erre jó al-
kalom lenne december, amikor betöltöm hat-
vanadik születésnapomat, és jótékonysági kon-
certeken veszek részt. Örömmel elfogadnám a 
felkérést, hogy megint Csepelen, akár ebben a 
templomban énekeljek a közönségnek. 

cs.	a.			

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója

Pitti Katalinnal emlékezett Csepel

fotó: M
izik Zsuzsa
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Égig érő-Égígérő Gyermekgaléria
kultúra

Magyarországon 2002 óta rendszeresen meg-
ünnepeljük a Magyar Festészet Napját. Kerü-
letünkben október 8-án megnyílt Varga Patrícia 
Minerva Palladium-díjas festőművész Ének a 
búzamezőkről című kiállítása az Erdei Éva Ga-
lériában. A kiállítás festményeinek ihletője Móra 
Ferenc azonos című regénye, mely mélyen meg-
érintette az alkotót. „Kifestettem magamból a 
megrendülést és így születettek meg a kiállítá-
son is látható képeim. Nem terveztem, hogy így 
lesz, hiszen mindig ösztönösen festek”– mondta 
lapunknak a művész. Varga Patrícia Minerva 
festményei november 2-áig előzetes bejelentke-
zéssel (tel.: 420-1728) megtekinthetők az Erdei 
Éva Galériában (Kondor u. 29.).

A. Zs. 
A beérkezett rajzokat szakmai zsűri – Pálffy Ka-
talin szobrászművész, Málik Irén textilművész, 
Nánási Judit óvónő, Teichter Ágnes tanító, Ily-
lyés Gábor rajztanár – bírálta el. A kiállítással 
egybekötött ünnepélyes díjátadót október 1-jén 
tartották a Nagy Imre ÁMK-ban.  

Díjazottak:
1–2. osztályosok: I. Csala Karina 2. o. Gróf 
Széchenyi Ált. Isk.; II. Ottocsák Laura 2. o.  
Gróf Széchenyi Ált. Isk.; III. Polákovits Anna 
2. o.  Gróf Széchenyi Ált. Isk.

3–4. osztályosok: I. Varga Dzsenifer 4. o. 
Vermes Miklós Ált. Isk.; II. Kerekes Dorina 
4. o. Vermes Miklós Ált. Isk.; III. Oláh Szabrina 
4. o. Vermes Miklós Ált. Isk.; különdíjas: 
Lukács Vanessza 3. o. Gróf Széchenyi Ált. Isk.
 
5–8. osztályosok: I. Kozák Bettina 7. o. Lajtha 
László Ált. Isk.; II. Jacsó Csaba 6. o. Nagy Imre 
ÁMK.; III. Malomsoki Boglárka 5. o. Gróf Szé-
chenyi Ált. Isk.; különdíjasok: Thirjung Viktória 
7. o. Nagy Imre ÁMK., Tolmácsy Eszter 8. o. 
Gróf Széchenyi Ált. Isk.

Magyar-spanyol 
képzőművészeti kiállítás
Puente–Híd címmel magyar–spanyol kortárs 
képzőművészeti kiállítás és kulturális találkozó 
helyszíne volt október 14-én a Királyerdei Műve-
lődési Ház. A színvonalas rendezvényt Geisbühl 
Tünde festőművész-pedagógus és Fodor Tamás 
intézményigazgató szervezése segítette. 
A magyar és a spanyol kultúrát, művészeti 
ágakat összekapcsoló képzőművészeti foglal-
kozások, workshopok, zenék, táncok egész 

nap hispán hangulatban teltek. Lehetőség volt 
– szakemberek segítségével – spanyolfalat 
szőni, kasztanyettát készíteni, legyezőt festeni, 
spanyolviasszal pecsételni, faragni. Délután az 
üvegteremben filmvetítések zajlottak. 
Este kezdődött a magyar–spanyol barátság je-
gyében született kortárs képzőművészeti kiál-
lítás, amelyet Dukay Nagy Ádám költő nyitott 
meg. A kiállító művészek alkotásait november 
23-áig tekinthetik meg a Királyerdei Művelő-
dési Házban (Szent István út 230.). 

- a - 

A Nagy Imre Átalános Művelődési Központ Ál-
talános Iskolája és az Alapfokú Művészeti Isko-
la közös Égig érő-Égigérő Gyermekgalériájának 
ünnepélyes névadó-avató megnyitójára október 
19-én került sor. A megnyitón Körömi Gábor 
intézményigazgató köszöntötte a megjelenteket, 
aki elmondta, hogy miért választották a népme-
sék világából ezt a különleges nevet a galériá-
juknak: „Égig	ér	a	fa,	a	népmesék	fája,	összeköt	
eget	és	földet,	alsó	és	felső	világot.	Ez	egy	olyan	
galéria	lett,	amelyben	az	alsós	és	a	felsős	osztá-
lyok	kapcsolatot	találnak	egymással.”

A kiállítást Bodóczky István Munkácsy-díjas 
festőművész nyitotta meg. Beszédében felhív-

ta a jelenlévők figyelmét arra, hogy a galéria 
abban különbözik más képzőművészeti kiállí-
tástól, hogy itt rendszeresen szerveznek progra-
mokat, s állandóan cserélődnek a képek. 

A festőművész a kiállítás létrehozásáért meg-
köszönte az alkotók, felkészítő tanáraik – 
Szerémi Lotti, Balázs Krisztina, Jónásné Albert 
Erzsébet – és a szülők munkáját is.

A gyermekgalérián az iskolák tanulóinak ké-
peiből válogatás tekinthető meg 2012. már-
cius 9-éig (Nagy Imre ÁMK, Simon Bolivár 
sétány 4-8.).

AZS

A Föld gyermekei pályázat nyertesei Móra ihlette képek 
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Önkéntesek segítettek a kertszépítésben

Összefogás az Aprajafalva Óvodában
civil élet

pÉldaÉrtÉkű munkába kezdtek az ap-
rajafalva óvodába járó gyermekek 
szülei És pedagógusai szeptember 
elejÉn, mert közös erővel javítani 
akartak mindkÉt (völgy utCai És bÉke 
tÉri) intÉzmÉnyük állapotán. ennek 
ÉrdekÉben telefonáltak, levele-
ket írtak, faCebookon keresgÉltek, 
kÉrtek, kopogtattak, pályáztak – És 
vÉgül: nyertek. számos CÉgnÉl, ma-
gánszemÉlynÉl nyitott fülekre És 
adakozó emberekre találtak. siker 
koronázta szinte valamennyi ado-
mánykÉrő megmozdulásukat. 

A Völgy utcai 106 éves épület Csepel számá-
ra történelmi értékkel bír, hiszen még Weisz 
Manfréd építtette ezt az óvodát Aliz lánya ké-
résére. A másik intézmény, amely a Béke téren 
található, jövőre lesz hatvanéves. A két épü-
let 110 gyermek elhelyezését biztosítja. Az öt 
csoport mindegyike vegyes korosztályú.  
Az elmúlt években az önkormányzat segítségé-
vel ugyan sikerült felújítani az udvari játékok 
egy részét, de a kert egyre rosszabb állapotba 
került: a fák, a növények, a bokrok elkorhad-
tak, kiszáradtak, a kerítés is megrozsdásodott, 
s a régi füvesítésnek is csak hírmondója ma-
radt. Kara Mónika szülőnek és Nász Erzsébet 

óvodavezetőnek sikerült megnyernie az egyik 
nagy festékforgalmazó cég vezetőit, akik biz-
tosították mindkét épület számára a kerítés fel-
újításához szükséges teljes festékmennyiséget. 
A halászteleki kertészettől gyümölcsfákat és 
mogyoróbokrokat kaptak, a Csepeli Kertbará-
tok Köre gyümölcsbokrokat és fűmagot ado-
mányozott az óvodának. Egy gyáli játékkészítő 
és -forgalmazó cég tulajdonosa ingyen játéko-
kat juttatott el a gyerekeknek dr. Eiben Andrea, 
az Aprajafalva Óvoda szülői munkaközösségé-
nek (szmk) a vezetője közbenjárásával. 
A szülők az óvodapedagógusokkal karöltve 
szombatonként láttak neki az önkéntes mun-
kának. Lecsiszolták, majd lefestették a kerí-
tést, kivágták az életveszélyes fákat és a he-
lyükre újakat ültettek. A lelkes szülőket Liptai 

Szilvia aktivista, a Szivárvány csoport szmk-
vezetője kovácsolta össze, aki az óvodában 
jelenleg is folyó munkavégzéseket szervezi. 
Nász Erzsébet óvodavezető több mint 25 éve 
dolgozik az intézményben, de ilyen összefogást 
régen nem tapasztalt: „Örömmel mondhatom, 
hogy óvodánkban kialakult egy olyan szülői 
mag, akikre bátran, bármikor számíthatunk. 
Biztos vagyok abban, hogy bármilyen meg-
mozdulásra 10-15 szülő mindig jelentkezni 
fog. Ezúton köszönöm a szülőknek és a kollé-
gáimnak azt az önfeláldozó segítséget, melyet 
az óvodánkba járó gyermekekért tettek.”
Az óvodavezető még elmondta, hogy a közeljö-
vőben – egy kisebb méretű KRESZ-tanpályán 
kívül – két sportpálya kialakítását is tervezik. 

- AZS -

a mÉszáros jenő speCiális általános 
iskola udvarát önkÉntesek leptÉk el 
október elsejÉn a budapest salvia 
leo klub (karitatív ifjúsági társaság) 
szervezÉsÉben. az iskolakert rend-
betÉtele mellett nem titkolt CÉljuk 
az önkÉntes tevÉkenysÉg elveszett 
hagyományainak felelevenítÉse is 
volt – mondta el lapunknak nagy 
petra klubtag. 

A jótékony szervezet önkéntesei már több fő-
városi alapfokú gyógypedagógiai intézmény-
ben segítettek kertépítő munkájukkal. Kérdé-
sünkre, miszerint hogyan kerültek kapcsolatba 
a segítőkész fiatalokkal, Tóth Zoltán iskola-
igazgató elmondta: „Mi gyógypedagógusok 
jól	 ismerjük	egymást,	 folyamatosan	 tartjuk	a	
kapcsolatot.	 Az	 egyik	 kollégánk	 bemutatta	 a	
csepeli	 iskolánkat	 a	 klub	 aktivistáinak,	 akik	
éltek	a	lehetőséggel	és	eljöttek	hozzánk.	Hosz-
szú	 távú,	 jól	 előkészített	 szervezőmunka	 és	
beszélgetés	előzte	meg	ezt	az	októberi	napot.	
Sok	mindent	megtudtak	céljainkról,	 feladata-
inkról,	 a	 csepeli	 környezetről,	 sikereinkről,	
gondjainkról,	és	elsősorban	a	sérült	 intellek-
tusú	gyermekközösségről.	Nyitott,	fogékony	és	
segítőkész	 társaságot	 ismertünk	 meg	 szemé-

lyükben, így örömmel készültünk a közös kör-
nyezetszépítő	feladatra.” 
A nagyszabású akció keretében a résztvevők 
megtisztították és felújították a kertet. Ösz-
szegyűjtötték a régóta nem használt tanköny-
veket, lefestették az udvari játékokat is, le-
csiszolták és újramázolták az iskola ablakait. 
„Iskolánkban	minden	szabadidős	munka	ön-
kéntes, de mindig elegen vagyunk. Jó pár kol-
léga	nagyon	tettre	kész,	amúgyis,	úgy	tartjuk:	
»egy falu, egy nóta«”– tette még hozzá Tóth 
Zoltán. 

- anzsu -

fotó: M
izik Zsuzsa

Köszönjük
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drá-
ga szerettünk, Dr. Fekete Gábor temetésén megjelentek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek, együttérzésükkel, rész-

vétnyilvánításukkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család nevében: Özvegy Dr. Fekete Gáborné

Véradások a kerületben
November 18-a, péntek: 
Csepel Plaza, 13.00–18.00

November 29-e, kedd: 
Gastroyal, Gyepsor utca 1., 11.00–15.00

November 30-a, szerda: 
Csepeli Önkormányzat, Szent Imre tér, 13.00–17.00

Felajánlás
Köszönjük a Fecske Alapítványnak a személyi jövede-

lemadó 1%-ából felajánlott 185 522 forintot. 
A pénzt karácsonyi játékvásárlásra, a nagycsoportosok 

barlanglátogatására (autóbusz, belépő) 1 db gyer-
mekasztalra, a tanösvényhez 1 db műanyag mederre 

és gyermekszékek javítására fordítottuk a Füstifecskék 
Óvodában (Iskola tér 46.)

 Németh Sándorné, a kuratórium elnöke
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Halottak napja 
a Csepeli temetőben 
a hagyományoknak megfelelően a 
szokásosnál hosszabb ideig tartanak 
nyitva a fővárosi temetők minden-
szentek És halottak napján, valamint 
a megelőző napokon. a Csepeli teme-
tőt is Érintő meghosszabbított nyit-
va tartásról tóth gábor, a budapesti 
TEMETKEZésI INTéZET RT. sZOLgÁLTATÁsI 
igazgatója adott felvilágosítást. 

A temetőket felkereső, halottaikat gyászolók 
száma ugrásszerűen megnő október 28-a és 
november 2-a között, ezért ebben az időszak-
ban sem temetést, sem temetői munkálatokat 
nem végeznek. A csepeli temető október 23-
án vasárnap, valamint október 28-ától novem-
ber 2-áig reggel 7-től este 20 óráig tart nyitva. 
Ezeken a napokon a temetőben 8 és 18 óra 
között irodai ügyeletet tartanak, ahová a láto-
gatók felvilágosításért, segítségért fordulhat-
nak. Október 30-ától november 1-jéig tilos a 
gépkocsi-közlekedés a temetőben; ezalól csak 
a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező 
személyek a kivételek. Az idős, gyalogosan ne-
hezen közlekedő látogatók reggel 7 órától délig 
hajthatnak be gépjárművel a temető területére. 

November 1-jén és 2-án, tehát mindenszen-
tek és halottak napján a katolikus egyház tart 
megemlékezést 16 órakor. Az egyházi szer-
tartásokat szintén hagyományosan, minden 
évben, s valamennyi budapesti temetőben 
megrendezik. A Csepeli temető nyitva tartása 
november 3-ától a szokásos rend szerint tör-
ténik, vagyis reggel fél 8-tól délután 17 óráig 
látogatható a sírkert. 

A legforgalmasabb napokon rendőrök, polgár-
őrök segítik a közlekedést a temető bejáratánál, 
valamint a temetői biztonsági őrökkel együtt-
működve vigyáznak a gyászolók biztonságára 

és értékeire. Nem árt azonban újra felhívni a 
látogatók figyelmét arra, hogy ügyeljenek tás-
káikra, vagyontárgyaikra. Ezeken a napokon 
a szürkegazdaságban dolgozó sírkövesek is 
ellepik a temetőket, akik felajánlják szolgálta-
tásaikat, de alaposan meg kell fontolni, kiknek 
adunk megbízást. Ezek a vállalkozók ugyanis 
garanciát nem nyújtanak, szakszerű munkavég-
zésük megkérdőjelezhető. 

Bővülne a sírkert
A Csepeli temető történetéről érdemes megje-
gyezni, hogy a helyén a XX. század elején még 
bolgárkertészet volt. Korábban a sziget északi 
részén, Csepel-Ófaluban volt temető, de akkor 
a település lakóinak száma még csak néhány 
ezer volt. A jelenlegi temetőt 1918-ban nyitot-
ták meg, de az első temetés csak 1920-ban tör-
tént. A temető területét 1989-ben 1,1 hektárral 
bővítették, így napjainkban 12,4 hektárt foglal 
el. Mára azonban már betelt, további helyre van 
szükség. Tóth Gábor igazgató közölte, hogy a 
csepeli önkormányzattal folynak az egyezteté-
sek a temető bővítéséről. Urnasírnak való hely 
ugyanis már alig akad a sírkertben, ezért újabb 
területet csatolnának a temetőhöz. Az új helyen 
főleg urnasírokat helyeznének el. Az utóbbi 
időben megnőtt az urnás temetések száma, mi-
közben a koporsós elhantolásoké csökkent. 

A múlt század hatvanas éveiben a temető fő-
bejáratának tengelyében kis római katolikus 
kápolna állt. A kápolnát 1970-ben, ezt köve-
tően pedig a régi ravatalozót is lebontották. A 
jelenlegi ravatalozót 1975-ben építették a kor 
szellemének és az akkori építészeti stílusnak 
megfelelően. 
A temető bejáratának sajátos, meghatározó 
hangulati eleme a főútvonal két oldalát díszítő, 
kettős hársfasorral kialakított sétány. 

Cs. A

Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Pintér Mihály, 
a volt szerszámgyár dolgozója 2011. október 4-én, 

életének 77. évében elhunyt. 
Felejthetetlen halottunktól 2011. október 27-én, 

12 órakor a Sztent Gellért-templom urnatemetőjében 
(Bp. XI., Bartók Béla út 149.) vettünk végső búcsút a 

római katolikus egyház szertartása szerint. 
Drága emléke szívünkben örökké él!

Özv. Pintér Mihályné és családja

Hol sírjaink 
domborulnak...
Minden évben legalább egyszer – a halottak 
napján – felkeressük szeretteink sírhelyét. 
Eljövünk akár az ország másik végéről is, 
hogy lerójuk a nekik kijáró tiszteletet. El-
megyünk a világ zajától távol, arra a helyre, 
ahol csend honol és meghitt nyugalom te-
lepszik a csillogó márvány vagy mohalepte 
sírkövekre. S miközben a temető virágba bo-
rul, fényárban úszik, addig elgondolkodunk 
azon, hogy kik ők, akik felett megállt az 
idő. Ők azok, akiket valaha így szólítottunk: 
nagyapám, nagymamám, édesanyám, édes-
apám, gyermekem, testvérem, kedvesem. 
Értük van ez a nap, akikért a harangok már 
nem szólnak, de a szívünkben még megjele-
nik elmosódott arcuk képmása. Eszünkbe jut 
nagymamánk őszülő haja, ráncos homloka, 
vagy nagyapánk reszkető keze, amivel rá-
gyújtott egy-egy cigarettára… 
Vannak, akik előtt megvillan gyermekük el-
halványult mosolya, amit eltemetett örökre 
a föld. És ott vannak azok, akik szüleiket, 
testvérüket, vagy netán szerelmüket vesztet-
ték el. Tőlük elvette az élet mindazt, amit a 
sírhalmok már sohasem fognak visszaadni, 
hiszen a sírkövek nem tudnak simogatni, 
megérinteni, melegséget árasztani.
És vajon a névtelen sírok felett ki fog meg-
állni, ki fog gyertyát gyújtani, ki fog egy 
szál virágot lerakni, vagy legalább egy Mi-
atyánkot elmondani?
Kedves halottaink és ismeretlen eltávozot-
tak, nyugodjatok békében!

Antal Zsuzsa
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kerületünkben 2009 óta működik a 
Csepeli kosársuli, ami eredetileg az 
egykori kiváló magyar válogatott 
kosárlabdázó, kiss lenke kosáris-
KOLÁJÁNAK EgYIK TAgINTéZMéNYEKéNT 
működött volna. a kezdetektől fog-
va a vermes miklós általános isko-
lában otthonra találó egyesület 
azonban önálló Életre kelt, És ma 
már Csepel egyik meghatározó után-
pótláskÉpző műhelye. 

Szabó Ferenc neve a kosárlabda-rajongók szá-
mára bizonyára ismerősen cseng. A 76. évét 
taposó, mai is fitt sportember (aki mellesleg 
a csepeli streetballfesztiválok szellemi atyja) 
ezer szállal kötődik a kerületi kosárlabdasport-
hoz, és ma is azért dolgozik, hogy minél több 
gyerekkel megszerettessék a sportágat.
 
 Én amolyan mindenes vagyok ebben a csa-
ládias klubban: a lányom, Fruzsina az elnök, 
neki a megfelelő végzettsége is megvan ehhez, 
s a fiam, ifj. Szabó Ferenc tartja a foglalkozá-
sokat. Javarészt a kerületből járnak hozzánk, 
de van halásztelki, szigetszentmiklósi, tököli és 
erzsébeti sportolónk is – kezdte a beszélgetést 
Szabó Ferenc.

	 Gondolom,	csak	a	tagdíjakból	nem	tudnák	
fenntartani az egyesületet.
 Egyre nehezebb a helyzet, de köszönhető-
en a nagylelkű szülők és a Budapesti Kosár-
labda Szövetség támogatásának folyamatos 
és zökkenőmentes a képzés. Igazi csapatként 
tudunk például megjelenni mindenhol: van 

egyenszerelésünk, sehol sem kell szégyenkez-
nünk a kinézetünk miatt.

	 Kik	járnak	a	kosársuliba?
 Elsősorban a negyedikesekre, ötödikesekre 
számítunk, de senkit sem küldtünk, és küldünk 
el, aki nálunk szeretne sportolni. Versenyeken 
is indulunk, részt veszünk a kerületi diákolim-
pián, és eddig minden évben Húsvéti Tornát 
is rendeztünk itt, a Vermes iskolában. Jövőre 
– az egykori Csepel SC százéves évfordulója 
alkalmából – szeretnénk egy centenáriumi tor-
nát szervezni, amelyhez – a terveink szerint – 
szorosan kapcsolódna egy olyan kiállítás, ahol 
Csepel egykori sikersportágának relikviáit le-
hetne megnézni. 
 

 Úgy tudom, sikeresek a nyári táborok is.
 Igen, alakulásunk óta minden évben egy 
hetet táboroztatunk, amolyan napközis rend-
szerben: idén 27 gyerek jött hozzánk. A reggeli, 
kis-Duna-parti gyülekező után kerékpárral in-
dultunk tovább edzésre, majd utána nagy kirán-
dulásokat tettünk, próbáltuk minél hasznosab-
ban eltölteni az időt. Az utolsó napon a gyerekek 
szülei is csatlakoztak, így igazi családias hangu-
latban búcsúztattuk az együtt töltött napokat.

	 Mi	 lesz	 a	 srácokkal,	 ha	 „kinövik”	 a	
kosársulit?
 Aki komolyabban is szeretne foglalkozni a 
kosárlabdával, annak természetesen segítünk 
klubot találni, most éppen a Honvédtól jeleztek 
vissza, mennyire hálásak, hogy egy ügyes srác 
került hozzájuk Csepelről.

	 A	 kerületnek	 is	 van	 felnőtt	 kosárlabda-
csapata…
 Igen, Szabó Róbertet (a BC Csepel veze-
tőedzője) jól ismerem, és nem is zárkózunk el 
a velük való együttműködéstől, bár mi első-
sorban nem élsportolókat, hanem egészséges, 
sportolni vágyó fiatalokat szeretnénk kinevelni. 
Azt hiszem, ez is nagyon fontos. 

A jelenleg 35 főt számláló kis egyesületnél en-
nek szellemében tartják a foglalkozásokat fiúk 
és lányok számára, hetente két alkalommal. 
Szabó Ferenc, valamint a klubnál dolgozók 
személye garancia lehet arra, hogy a hozzájuk 
járó fiatalok jó felkészítésben, kiemelt figye-
lemben részesülnek.

Légrádi Gábor

A Halker-Kiraly Team Kick-box Akadémia 
kétszeres világbajnok sportolója, Veres Richárd 
elhelyezte kézlenyomatát a Sportcsillagok Fa-
lán, ami – a Hemingway Alapítvány gondozá-
sában – a Semmelweis Egyetem Testnevelési 
és Sporttudományi Karának dísztermében ta-
lálható. Veres Richárd – ő a sportintegrációs 
program vezető mentora – személyében első-
ként szerepelhet a kick-box sportág képviselője 
a 155 kiváló sportoló között. 

Az eseményen többek között jelen volt Bánki 
Erik, az Országgyűlés sport- és turizmusbizott-
ságának elnöke, és felszólalt dr. Simicskó Ist-
ván. A Honvédelmi Minisztérium államtitkára 
elmondta, a sport nagy segítséget jelenthet a 
mélyszegénységből származóknak egy új, jobb 
élethez. Veres Richárd még hozzátette: to-
vábbra is harcol a súlyosan hátrányos helyzetű 
fiatalok társadalmi felzárkóztatásáért.

 „Egészséges fiatalokat szeretnénk nevelni”

Kéznyom a falonSportajánló
Kézilabda
Női kézilabda, Budapest I. osztály
8. forduló: 2011. nov. 4., péntek, Csepel, Nagy Imre ÁMK 
tornacsarnok: 18:00 óra Csepeli KSE–Hort SE
10. forduló: 2011. november 18., péntek 
18:00 óra Csepeli KSE–Szent István Építők SC II
Budapest I/A osztály
9. forduló: 2011. november 12., szombat,  Csepel, Nagy Imre 
ÁMK tornacsarnok: 17:00 óra Csepeli KSE II–XXII. Index SE
11. forduló: 2011. november 26., szombat
17:00 óra Csepeli KSE II– Convalexius KSE

Asztalitenisz
2011. október 29., szombat, 10 óra, Karácsony Sándor Általá-
nos Iskola: Csepel Kupa–nyílt asztalitenisz verseny

Evezés
2011. október 29., szombat, 10 óra, Csepeli Evezős Klub 
sporttelepe: Csepeli Évadzáró Evezős verseny

További sportprogramok: www.csepel.hu

fotó: Kitzinger Adrienn
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Elhunyt 
Kiss György
Fájdalmas veszteség érte a Csepeli Kajak-ke-
nu Egyesületet és a Kolonics György Alapít-
ványt. Tragikus körülmények között elhunyt 
Kiss György, az alapítvány kuratóriumának 
tagja, a csepeli kajak-kenu sport lelkiismere-
tes, közkedvelt alakja. Angyal Zoltán, a Ko-
lonics Alapítvány elnöke pótolhatatlan vesz-
teségről beszélt személyével kapcsolatban. 
Ludasi Róbert mesteredző elmondása szerint 
is mindig vidám, kiegyensúlyozott sportem-
ber példamutató életet élt, családja és a XXI. 
kerületi kajak-kenu szerelmese volt, minden-
napos vendége volt a sporttelepnek, amit szin-
te második otthonának tekintett. Az 51 éves 
korában elhunyt Kiss György temetéséről ké-
sőbb intézkednek.

Az egykoron országszerte híres csepeli labdarú-
gás két meghatározó alakjától búcsúzott a közel-
múltban. Kleibán Antaltól október 21-én, míg 
Szentesi (Szentflében) Károlytól október 26-án 
vettek végső búcsút családtagjaik, barátaik és 
tisztelőik. 
Kleibán Antal – az egykor fogalomnak számí-
tó Ughy–Kleibán fedezetpár tagja – 1933-ban 
született Salgótarjánban, majd onnan elkerülve 
1953 és 1967 között a Csepel SC csapatát erősí-
tette, ahol 278 meccsen lépett pályára.  Az 1958–
59-es idényben bajnokságot nyert csapatnak 
oszlopos tagja volt, s visszavonulását követően 
az utánpótlásban tevékenykedett. A XXI. kerü-
letben méltán népszerű sportember 78 évet élt. 
Szentesi Károly 1926-ban született, 
Szentflében néven, és már 18 éves korában 
bemutatkozott a Csepel NBI-es csapatában, az 

1944-es hadibajnokságban. A kék-pirosakkal 
aztán megnyerte az 1947/48-as bajnoki címet, 
akkor éppen Csepeli Munkás TK-nak hívták a 
klubot. A csupaszív játékos tíz idényen át, 135 
mérkőzésen lépett pályára, és ez idő alatt 25 
gólt szerzett. A futballt befejezve nyugdíjazá-
sáig a Csepel Művekben dolgozott, majd 1976-
tól egészen napjainkig aktív tagja volt a Csepeli 
„Öregsportolók” Baráti Körének. A Csepelhez 
ezer szállal kötődő sportember 84 éves korában 
hunyt el.

L.G.

 Sajnos tavaly elveszítettük a legeredménye-
sebb egyesület címéért zajló csatát, de idén si-
került azt visszaszereznünk. A remek verseny-
zésnek köszönhetően 88 pontnyi különbséggel 
végeztünk az élen, a második Győrrel szemben. 
Maradéktalanul azonban nem lehetünk elége-
dettek, hiszen a serdülő és ifjúsági versenyző-
ink teljesítménye hagy némi kívánnivalót maga 
után, de nem panaszkodhatom, mert a veterá-
nok, a tanuló lányok és fiúk nagyon kitettek 
magukért.

 Nem maradtak el a nemzetközi sikerek sem…
 Hajdú Zsuzsi a VB-n harmadik lett, Széll 
Domonkos, Krpesics Péter, Markgrúber Ba-
lázs is nagyon jól szerepelt. Reménykeltő volt 
a 2011-es szereplésünk, de még mindig van 
hová fejlődnünk. Szerencsére egy olyan egye-
sület vezetését vettük át elődeinktől – mind 
gazdaságilag, mind szakmailag maradandót 

alkottak –, ami nagy reményekre jogosít, de 
még sok a munkánk. Az utánpótlás terén van 
némi lemaradásunk, ezt a vonalat kell legin-
kább erősítenünk, ám nincs könnyű dolgunk, 
hiszen manapság nem könnyű a gyerekeket a 
sportolás irányába terelgetni. Az evezés pedig 
nem sorolható a „játékos” sportágak közé.

	 Jövőre	 lesz	 a	 londoni	 olimpia.	 Izgulha-
tunk-e	csepeli	evezősért?
 Még nem mondtunk le róla. Hajdú Zsuzsi-
nak van némi sansza arra, hogy ott legyen, és 
titkon reménykedünk abban, hogy ez sikerülhet.

	 Jövő	évi	terveitek?
 Mindenképpen az utánpótlás fejlesztése 
a fő cél, és az eddig egynapos Csepel Kupa 
versenyt szeretnénk nagyobb szabásúvá tenni. 
Kétnapos megmérettetést szeretnénk összehoz-
ni, mindenképpen látványosabb futamokat ter-

vezünk, nem titkoltan azzal a céllal, hogy kicsit 
jobban népszerűsítsük az evezést a kerületben.

 Mi a helyzet a sportteleppel?
 Előfordult, hogy egy kis időre kikapcsol-
ták a gázt, de a tulajdonos végül kifizette a 
tartozást, és rendeződött a helyzet, s reméljük, 
hasonló nem fordul elő a jövőben. Jobbára sa-
ját erőből, de mindig sikerül valamit fejlesz-
tenünk. Elnökünk, Csaba Zoltán és édesapja, 
Csaba Péter jóvoltából sikerült rendbe hoznunk 
az öltözőket, kifesteni a faházakat.

A Csepeli Evezős Klub idényzáró versenyét 
október 29-én tartották, ám utána sem áll meg 
az élet a kis-Duna-parti létesítményben, hiszen 
jövőre is hasonlóan szép eredményről szeret-
nénk beszámolni olvasóinknak. És ugye ott van 
még az olimpiai részvétel lehetősége is...

Légrádi Gábor

Egykori bajnokaitól búcsúzott Csepel

Csepeli EK: evezésben a legjobb!
a Csepeli evezős klub idÉn ismÉt elnyerte magyarország legeredmÉnyesebb evezős klubja Címet. a kerület egyik legsi-
keresebb sportegyesületÉnÉl a vezetősÉgváltást követően is láthatóan komoly munka folyik. úgy tűnik, hogy a melis 
antal által hagyott öröksÉg jó kezekbe került, És az utódok szeretnÉnek megfelelni az elődök által kitaposott út 
követelmÉnyeinek. az elmúlt esztendő sikereiről piCkermann zsolttal, a Csepeli ek alelnökÉvel beszÉlgettem, aki 
kiCsit már a jövőt is tervezgeti.

Helyreigazítás A Csepeli Hírmondó szeptemberi szá-
mában tévesen jelent meg a Baravics Gyöngyvérről 
szóló cikk egyik mondata. A kiváló csepeli kenus nem 
EB, hanem VB 3. helyet szerzett Szegeden. 
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A helyes megfejtést beküldők között ezer forintos Libri könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket elküldhetik a következő címre: Csepp Tv, Budapest,1751 PF. 28., de e-mailben is várjuk a válaszokat:  
csepptv@csepptv.hu, és bedobhatják a Csepeli Hírmondó postaládájába is, ami az ÁMK aulájában – 1214 Simon Bolivár sétány 4–8. – található. Beküldési határidő: november 15-e.

Sorsoltunk!  szeptemberi keresztrejtvény nyertesei: Briga Zoltánné, II. Rákóczi F. út; Wennesz Ottó, Reggel u. A gyerekrejtvény nyertese: Kiss Gabriella, Katona J. u.
Ezer forintos Libri könyvutalvány a jutalmuk.  A nyeremények – melyeket  3 hónapig őrzünk meg – átvehetők a Csepp TV szerkesztőségében, 1214 Simon Bolivár sétány 4–8.  Gratulálunk!

gyereksarok Keresztrejtvényünkben egy költemény két sorát rejtettük el. 
Ki a költő és mi a vers címe?

Vízszintes: 1.Az idézet eleje  10.Emen!  11….-porrá zúz   
12. Ameddig  13. Keresztül  14. Önkényúr  16. Majdnem zseb  
17. Ábránd  19.Arab férfinév  20.Nagyon meredek völgyfalak  
23. Készíts gödröt  24. Porció  25. Majdnem innivaló!  
26. Szökellve haladó, ciripelő rovar  28. Az egyik Daewoo típus  
31. Duplak!   32. Felveszi  33. Arról a személyről  35. Ennek 
segítségével azonosítanak  37. Dék!  

Függőlegesek:  2. Folyadékot tölts  3. Innivalója  4. Kisváros a 
Kolon-tó mellett  5. Fut  6. Placc  7. Nem fogyott el (két szó!)  
8. A közepén kimos!  9. Sír  10. Az idézet vége  15. Ritka női név  
18. Régiesen: arra a helyre megy  19. Amely személy  
21. Ha homokkal töltik, az ökölvívó püföli  22. Ragadozó madár 
betűi összekeverve!  24. Kipling farkasa  27. Vissza: becézett 
Lajos!  29. Annyi mint   30. A sivatag „hajója”  34. Majdnem 
göröngy!  36. 365 nap

Előző rejtvényünk megfejtése:  
Weöres Sándor: Galagonya
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ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely Csepel, Kondor utca 29.
tel.: 420-1728, e-mail: eva@erdeigaleria.hu

2011. november 11-én 15 órakor Prokop 
Péter emléktáblát avat fel Ullrich Ágoston ki-
rályerdei plébános  az Erdei Éva Galéria falán. 
Utána Erdei Éva Gondolataim rajban című ki-
állítását nyitja meg Zsellér Jenő művészeti író.  

* * *
CSEPEL GALÉRIA MŰVÉSZETEK HÁZA 
Bp. XXI., Csete Balázs u. 13. tel./fax: 278-0710

P. Boros Ilona festőművész kiállítása novem-
ber 18-áig, Kováts Albert, Kováts Borbála és 
Kelemen Kata festőművész kiállítás novem-
ber 10-étől december 2-áig tekinthető meg.

* * *
HRICSOVINYI GALÉRIA 
Csepeli Mátyás utca 13.–Garay utca 10. sarok
tel.: 427-1400

Várhelyi György szobrászművész kiállítása 
november 12-éig, Sz. Varga Iván festőművé-
szé november 15-től 30-áig tekinthető meg.

* * *
NAGY IMRE ÁMK – KÖZMŰVELŐDÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Bp. XXI., Simon Bolivár sétány 4–8.
Információ: 420-7874 www.amkkozmu.
mlap.hu

Őszi szüneti kézműves foglalkozások: 
november 2-a, 3-a, 4-e, 5-e,13-15 óra

„Hangfürdő”- november 7-én, 19 órától: 
várjuk egy ellazító órára, ahol a tibeti hang-
tálak és gongok a főszereplők. Előzetes beje-
lentkezés szükséges!

Bálint Ágnes festőművész kiállításának meg-
nyitója november 14-én

APRÓSÁGOK
Kismama klub és Kerekítő Ölbeli Játékklub 
vagy Madárdal, azaz énekes, mondókás fog-
lalkozás babáknak.

TÜNDÉREK, MANÓK
Akrobatikus rock and roll; Sotokan karate, 
Illangó-pillangó – drámajáték 3-7 éveseknek

SULIBA JÁRÓK
Akrobatikus rock and roll; BLACK TOP hip-hop 
tánciskola; Zumba; Kreatív-zene-varázs – 
zene, dramatizálás, ábrázolás a Kokas Klára 
módszere szerint; Íjász klub - nov. 12-e, 26-a., 
Dragonteam kick-boksz; Sotokan karate

FELNŐTTEK
„Jóga a mindennapi életben”; Dragonteam 
kick-boksz; Alakformáló női torna; Zumba

ÚJ!
Szabás-varrás: h., szer.; Kötés-horgolás: csüt.

KÖNYVTÁR
Kedd – péntek: 13-19
Szombat: 9-13

Csepeli Ifjúsági Információs Pont: Infor-
máció, telefonszámok, útbaigazítás, prog-
ramajánlatok vagy csak egy kis beszélgetés! 
Ingyenes internethasználat!
További információ: 420-7874-es telefon-
számon és a www.amkkozmu.mlap.hu hon-
lapon. Keressen bennünket a Facebookon is!

* * *
SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
Bp. XXI., II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 

November 10., 10 óra: Négyszögletű kerek 
erdő címmel –baba - mama játékos délelőtt.
November 22., 17 óra A hópárducok nyomá-
ban - Kókay Szabolcs indiai képes úti beszámo-
lója.Indiai teával várjuk!

November 27., 15 óra: a Madách Színházban 
nézzük meg a Csoportterápia című musicalko-
médiát.  Csatlakozzon hozzánk!
Szeretne Internetezni? Könyvtárunkban 
bárki alapszintű internethasználóvá válhat! A 
következő tanfolyam november 21-én indul!
Kedves pedagógusok!  Várjuk az iskolás és 
óvodáscsoportokat könyvtárbemutató és 
könyvtárhasználati foglalkozásokra: előzetes 
egyeztetés szükséges. Tel: 276-3512
Színházjegyárusítás: minden hétfőn 16-tól 
18 óráig Novák Zoltánnétól: 06/30-414-1684
Jógafoglalkozás minden csütörtökön 18 órától. 
(600 ft/alk.) Még mindig kölcsönzési akció: 
kettőt fizet, hármat vihet! 
November 1-jén a könyvtár ZÁRVA!

* * *
VÉNUSZ UTCAI KÖNYVTÁR 
Bp. XXI., Vénusz u. 2., 
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. 
November 3., 17 óra: Pszichológus szem-
mel – Nagyné Dobos Csilla előadásaTanulási 
nehézségek és ehhez fűződő gyakori prob-
lémák címmel
November 4., 18 óra: Molnár Melinda és 
Karmanoczky Gábor lép fel, akik dalaikkal 
bejárják a Földet.
November 11., 17.30: Mit mutat az aláírás? 
- EZÉRT klub nyitó előadása. Vendég: Beré-
nyi Ibolya grafológus
November 7., november 14., november 
28.,17.30 óra: „Hopp ide páromat” – beszél-
getés párkapcsolatról, házasságról. 
November 10., 16.30 óra: Stresszoldás a 
mindennapokban – gyakorlatokkal. Novák-
né Riba Ágnes kineziológus előadása
November 14., november 28. 17.30 óra: 
„Keskeny út klub”- zenés-verses-mesés 

foglalkozás kicsinyeknek. Vendégünk: 
Artner Gergő
November 17., 7 óra: Ezoterikus klub 
- Kronobiológiáról általában. Előadó: 
Juhász Judit
November 18., 17 óra: „Ilyenek voltunk”- 
Csepel városrészeinek története, vetítéssel
Vendégünk Zéman István
November 12., : „Palotáról-palotába” prog-
ram keretében a Wenkheim palotát nézzük 
meg. A részvétel ingyenes, de bejelentkezés-
hez kötött.
November 21., 17.30 óra: Nyesztike és 
KukacMaki kalandjai – a Halacska bábcso-
port előadása. 5-10 éves gyermekeknek 
félelemről, megbocsátásról
November 24., 17 óra: Petrik Márta Mag-
dolna reiki mester legújabb könyvének 
bemutatója. A bemutató érdekessége a 
könyvhöz csatolt cd, mely tibeti zenés medi-
tációt tartalmaz. Egy cd-t a vendégek között 
kisorsolunk. 
December 2., 17 óra: Adventi készülődés – 
ajtódísz/adventi koszorú készítése 
(koszorút, gyertyát mindenki hozzon magá-
val) Vendégünk: Nagy Sándorné, a Csepeli 
Kertbarátkör tagja
Novemberben „Csepel története képekben” 
című kiállítás tekinthető meg a könyvtárban.

* * *
CSEPELI MUNKÁSOTTHON
Bp. XXI., Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   
Csepel Színház:
November 16., 19 óra: 
Mici néni két élete - operett két felvonásban 
a Turay Ida Színház előadásában
November 19.,11 óra: 
A császár új ruhája - a Hahota Gyermek Szín-
ház interaktív mesejátéka

Program:
November 24., 19 óra: Auth Henrik Fesztivál 
Fúvószenekar hangversenye. Vendégművész: 
Szolnoki Péter, a Bon-Bon Együttes énekese. 
Közreműködnek: az Egressy Béni Zeneművé-
szeti Szakközépiskola és Gimnázium hallgatói
November 26., 9 – 14 óra: Babaruhabörze
Klubok szakkörök:
Komplex Tánciskola hétfő 16.00 - 17.30, 
hétfő 17.30 - 19.00, péntek 16.15 - 19.15
Ovis néptánccsoportok Csemeték kedd 16.30 - 
17.15 Cseperedők szerda 16.30 - 17.30
Csepp – Csepel Gyermek Népitánc-együttes 
kedd 16.15 – 19.00, csütörtök 16.15 – 18.30
Klasszikus balett csütörtök 16.45 – 17.30, 
szombat 8.15 -  9.15 és 9.15 - 10.15
Hip-hop tanfolyam h., szer. 16.30 - 18.30
Zumba fitnesz csütörtök 19.00 – 20.00
Hatha jóga kezdőcsoport: hétfő 19.00, 
haladócsoport hétfő 19.00
Kaya Kalp jóga szerda 18.00 - 19.30
Egészségőrzők Klubja szerda 18.30 - 20.30
Hastáncklub kezdők: kedd, csüt. 18.00 - 19.00, 
haladók: kedd, csütörtök 19.00 - 20.00
Alakformáló torna: hétfő, csüt.  8.15 - 9.15 
hétfő, szerda, péntek 17.30 - 18.30
Pilates-torna kedd, péntek  8.30 - 9.30  szerda, 
péntek 19.00 - 20.00
Pesti Fiatalok Színháza: péntek 17.00 – 21.00, 
szombat 13.00 – 17.00
Réti Pál Fotóklub: csütörtök 16.00 – 20.00
Csillagászkör: péntek 18.00 – 21.00
Képzőművészkör: hétfő, szerda 17.00 – 20.00, 
szombat 13.00 – 16.00
Oktatás:
OKJ-s dajka, kisgyermekgondozó-asszisztens 
szakképzés, tel.: 276 5918
Sport:
Defendo- önvédelem. Edzések: kedd, csütör-
tök 18.00 -19.00, tel. 06 30 /990-4733
Wingtsun kung-fu kedd: csütörtök 18.00 - 
19.30, tel. 06 30/683- 1328

GALÉRIÁK/PROGRAMOK
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INGATLAN___________________________________
CSEPELEN kertvárosban, Vágóhíd u. 96. Kétszobás, részben 
felújított családi ház (75 nm) 850 nm gondozott telken tulaj-
donostól eladó. I.ár: 14.99 mFt. T.: 06 (30) 951-5322. 
ELADÓ vagy elcserélhető értékegyeztetéssel szigethalmi 
684 nm-es összközműves telken lévő 94 nm-es felújított 
családi ház, műanyag nyílászárókkal. I.ár: 17,5 mFt. 
T.: 06 (30) 372-0734. ___________________________________
ELADÓ Királyerdei több generációs, ötszobás kertes ház 34 
mFt-ért. T.: 06 (20) 942-2146.___________________________________
CSEPELEN Szabadság u. 80. 72 nm-es felújított családi ház 
22 mFt-ért eladó. T.: 06 (20) 315-6191. ___________________________________
ELADÓ Szigetszentmiklóson kétgenerációs 140 nm-es ház 
Dunától 30 m-re az Üdülő-közben. I.ár: 27 mFt. 
T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________
CSEPELEN Damjanich u.-ban fél-ikerház sürgősen eladó 
13 mFt. T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________
CSEPELI fél házat beszámítok Szigetszentmiklósi 140 nm-es 
kétgenerációs házamért. T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________
CSEPELEN Darázs utca 1.sz. 618 nm-es telek 45nm vályog 
épülettel, közművekkel eladó. Ir.ár: 19,5mFt. 
T.:06(20)523-0516.___________________________________
ZÁRTKERTI ingatlan féláron eladó a Csepeli úton. (1590 nm) 
8,5x200 nm. T.: 06 (70) 612-3941.___________________________________
TIHANYI lakóparknál eladó újépítésű családi és ikerházak 
akár egyszintesek, nappali+4 vagy több szobával akár ga-
rázzsal és nagy kerttel, igényes kivitelezéssel 23,9 mFt-tól. 
Ingatlanbeszámítás lehetséges! T.: 06 (20) 222-4365.___________________________________
SZÉCHENYI térnél eladó újépítésű, önálló, egyszintes családi 
ház. Nappali+étkező+ 4lakóhelyiség nagy terasz, extrákkal 
(kondenzációs kazán, mennyezet hűtő-fűtő rendszer, egyedi 
gyártású fa nyílászárók. I.ár.: 33,9 mFt. T.: 06 (20) 222-4365.___________________________________
KIRÁLYERDŐN eladó újépítésű iker és sorházak nappali+4 
lakóhelyiséggel, saját kerttel és gépkocsibeállóval kulcsra-
készen 21,9 mFt-tól. Ingatlanbeszámítás lehetséges. 
T.: 06 (20) 222-4365.___________________________________
ZÁKÁNYBAN csendes, oxigéndús forgalommentes zsákutcá-
ban csodálatos kilátással, minden közművel ellátott kétszin-
tes 56 nm-es lakóterű 2+félszobás, lakásnak is alkalmas hét-
végi ház 12 nm pincével, 16 nm-es garázzsal és 21 nm fedett 
terasszal 674 nöl-es gyümölcsös gondozott telekkel eladó. 
I.ár: 6 mFt. T.: 06 (24) 450-305, 06 (30) 455-4698.___________________________________
KIRÁLYERDŐBEN családi ház, 2 szoba, 60 nm, 40 nm-es 
telken, új hőszigetelés új nyílászárók, jó állapotú fúrt kúttal, 
vegyes fűtés, teljes berendezéssel, elhalálozás miatt, olcsón 
eladó. Ár: 16 mFt. T.: 06 (20) 808-9427.

LAKÁS___________________________________
CSEPELEN 1+2 félszobás panellakás felújítva eladó 8,7 mFt. 
T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________
ELADÓ Béke téri fszt.-i 35 nm-es lakás 8 mFt. 
T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________
TULAJDONOSTÓL eladó Csepel központjában 2+félszobás 
63 nm-es részben felújított lakás. T.: 06 (70) 340-2727.___________________________________
SZENT László u.-ban II. em.-i, 2 szobás lakás eladó.
 I.ár: 9,9 mFt. T.: 06 (30) 585-6789.___________________________________
CSILLAGTELEPEN buszvégállomásnál 36 nm-es egy szoba, 
összkomfortos, gázkonvektoros lakás 3 emeletes téglaház-
ban 6,5 mFt. T.: 06 (30) 516-2763.___________________________________
EGY szobás gázfűtéses lakás kiadó. T.: 06 (20) 439-8329.___________________________________
KRIZANTÉM utcánál eladó napos, parkra néző 3+fél kü-
lönnyíló szobás, nagy erkélyes, ablakos konyhás, közepes 
állapotú lakás 10,9 mFt-ért. Mérhető fűtés, elfogadható 
rezsi. T.: 06 (20) 222-4365.

KIADÓ___________________________________
KIADÓ Csepel központjában a Templom u.-ban egyszobás 
lakás bútorozva, pedáns, nem dohányzó egy vagy két sze-
mély számára. T.: 276-5995, 06 (20) 453-5176.

CSEPELEN családi ház alsó része 30 nm-es kiadó, egyedi fű-
téses, 1 szobás, fürdőszobás, kerthasználattal, bútorozatlan. 
Ár: 35 eFt + 1 hónap kaució + rezsi. T.: 06 (30) 352-4210.___________________________________
CSEPEL – belvárosában garzon kiadó két felnőtt részére 
30 eFt/hó. T.: 06 (30) 255-1873.___________________________________
CSEPELEN, Erdősor u.-ban, 3 szobás lakás hosszú távra kiadó. 
T.: 06 (30) 731-4276.___________________________________
KIADÓ 42 nm-es lakás Csepel központjában, most felújí-
tott klímás alacsony rezsijű téglaépítésű liftes II. em.-i. 
T.: 06 (30) 634-7320. ___________________________________
CSEPELEN panelban garzon kiadó – kaució egy hónap. Lak-
bérben megegyezünk. T.: 06 (30) 261-7654.___________________________________
CSILLAGTELEPEN I. em.-i, 1 szobás, konvektoros lakás kiadó. 
T.: 06 (30) 492-3548.___________________________________
KIADÓ Erdősor u.-ban, I. em.-i, kétszobás, összkomfortos, 
bútorozatlan lakás hosszú távra, igényes bérlőnek. Havi 
50 eFt-ért +rezsi. Kaució szükséges! T.: 06 (20) 557-4585.___________________________________
KIADÓ Csepelen kertvárosban fiatal párnak összkomfortos 
lakrész családi házban. T.: 06 (30) 273-9996.___________________________________
SZOBA kiadó Csepelen 45 éves korig nem dohányzó sze-
mély részére. T.: 06 (20) 971-8854.___________________________________
KIADÓ a kertvárosba külön-bejáratú lakás 1 szoba össz-
komfort. T.: 276-4335, 06 (70) 298-3645.___________________________________
CSEPELEN több szobás ház kocsibeállóval kiadó. 
T.: 06 (20) 803-5092, 276-1238 este 420-2686.___________________________________
NEM dohányzó férfi részére szoba, konyha, fürdőszoba szép 
környezetben kiadó. T.: 06 (30) 316-3320.___________________________________
KERTVÁROSBAN 2 szobás, gázfűtéses lakás kiadó. 
T.: 06 (30) 941-4360.___________________________________
MÁSFÉLSZOBÁS különálló összkomfort kiadó családi háznál. 
45 eFt +rezsi. T.: 420-6413, 06 (30) 214-4143.___________________________________
ERDŐSOR u.-ban 2 szobás, gázkonvektoros lakás kiadó. 
T.: 06 (30) 384-9321.___________________________________
CSEPEL-KERTVÁROS – 151-es busz vonalán összkomfor-
tos, kertes lakás kiadó. 45 eFt + rezsi + kaució. 
T.: 06 (70 )243-2381

GARÁZS___________________________________
22 nm-es garázs a Tihanyi út sarkán a Puli sétány mellett. 
T.: 06 (30) 634-7320.

TELEK___________________________________
ELADÓ 220 nöl-es telek kis faházzal, gyümölcsfákkal, beren-
dezéssel, villany, gáz a telken. Fúrt kút van. M0-ás híd után. 
T.: 277-2890.___________________________________
SZIGETSZENTMIKLÓSON a központtól 5 percre 150 nöl-es 
építési telek eladó. Pince, fúrt kút, csatorna befizetve. 
I.ár: 5.7mFT. T.: 06 (70) 505-2838.___________________________________
BKV-vonalán Nagy-Dunai vikend telek, gyümölcsfákkal 
20 nm-es faházzal eladó. Villany nincs. 
T.: 276-5043, 06 (70) 577-6114.

ÜZLET___________________________________
CSEPEL kertvárosában 65 nm-es külön-bejáratú irodahelyi-
ség kiadó. Főútvonal mellett, több parkolóval a bejáratnál. 
Más üzleti tevékenységre is alkalmas. T.: 06 (20) 945-3371.

Oktatás___________________________________
ANGOLTANÁR vállal nyelvoktatást és korrepetálást. 
T.: 420-8544, 06 (20) 243-9480.___________________________________
KORREPETÁLÁS. Tanítónő sokéves gyakorlattal, korrepetá-
lást, felzárkóztatást vállal, 1-5. osztályos tanulóknak, minden 
tantárgyból. T.: 06 (20) 313-5731.___________________________________
DAJKA, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens 
képzés. Kaszaképző: T.: 276-5918. Nysz: 01006404___________________________________
ANGOL tanár több éves tapasztalattal angoltanítást korre-
petálást vállal, illetve gyermek felügyeletét angol nyelvű 
foglalkoztatással egybekötve. T.: 06 (20) 886-1670.

BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06 (30) 592-7740.

ADÁS-VÉTEL___________________________________
KIFOGÁSTALAN állapotú szekrénysor olcsón eladó. Megte-
kinthető egész nap. I.ár: 50 eFt T.: 06 (30) 863-1411. ___________________________________
ELADÓ szekrénysor 40 eFt, ülőgarnitúra ággyá nyitható 35 
eFt, valódi ülőgarnitúra 80 eFt, konyhaszekrénysor 15 eFt, 
antik egyajtós intarziás szekrény 60 eFt, Klinker tégla 5x10 
cm, üvegtégla 120 db 250 Ft/db akril sarokkád 15 eFt. 
T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________
1990-es Wartburg 1.3-as, tolótetős, 2 éves műszaki vizsgá-
val, kitűnő állapotban eladó. T.: 06 (30) 649-2723.

KÖNYV___________________________________
MEGUNT kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom, 
nem vagyok kereskedő. T.: 06 (20) 956-4084.

VEGYES___________________________________
ELTARTÁSI szerződést kötnék, vagy életjárandóságot egy 
nővel, családi házért. Csepelen lakom. T.:277-7327.

EGÉSZSÉG___________________________________
FELNŐTT, gyermek bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI., Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313.___________________________________
FOGYASZTÓ – alakformáló masszázs fájdalommentesen. 
Fej – nyak- derékfájás, alhasi görcsök kezelése. Első alkalom 
1000 Ft. T.: 06 (30) 294-1945.

ÁLLÁST KERES___________________________________
GYERMEKFELÜGYELETET vállalok. Csepelen vagy környé-
kén, helyben vagy a lakásomon. Hétköznapokon 20 éves 
gyakorlattal. T.: 06 (70) 256-0971 Horváth Kálmánné

ÁLLÁST KÍNÁL___________________________________
JÓ kozmetikust, 2 fő és műkörmöst keresek csepeli forgal-
mas helyen lévő üzletembe, 2 fodrász mellé. 
T.: 06 (30) 292-3737 este.

TÁRSKERESŐ___________________________________
60-64 ÉVES hölgyet keresek komoly kapcsolatra. 
Jelige: „intelligens” (a kiadóban)___________________________________
EZ nem internet ez a valóság! Társkereső iroda fényképes 
adatbázissal, személyre szabott segítséggel, diszkréten! 
Hogy Önnek is legyen párja! T.: 06 (30) 445-8646.

SZOLGÁLTATÁS___________________________________
MOSÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, minden típus. Csepelen 
javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. 
T.: 276-5118, 06 (20) 230-1443.___________________________________
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűz-
hely, mikró, hűtő szerelés 1 év garanciával. Javításnál a 
kiszállás ingyenes! 
www.megoldasszerviz.hu T.: 285-3488, 06 (30) 950-1717. ___________________________________
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cir-
kók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezé-
sek, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06 (20) 955-4768.___________________________________
CSEPELI duguláselhárító gyorsszolgálat. Duguláselhárítás kor-
szerű gépekkel falbontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal, 
gyorsan tisztán, közületeknek is. 
T.: 420-6812, 06 (30) 272-7987.___________________________________
ÁCS, tetőfedő, kőművesmester vállal a legkisebb munkákig. 
Beázás-mentesítést. Tetőjavítást, homlokzati szigetelést, 
előtető készítést garanciával, kedvezménnyel, hétvégén is. 
Bizalmát köszönöm. T.:06 (30) 318-2173.___________________________________
KERTES kis ház kiadó. T.: 06 (30) 516-0840.

CSEPELI gyorsszerviz, gázkészülékek, Fég, Junkers, Saunier 
Duval stb. javítása, karbantartása. Víz-gáz-fűtésszerelés, díj-
talan kiszállás hétvégén is. T.: 06 (70) 294-9915.___________________________________
TAKARÍTÁST, vasalást egyéb háztartási munkát és gyermek-
felügyeletet vállalok. T.: 06 (30) 416-2131.___________________________________
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, dryvitozás 2005-ös 
árakon! Nyugdíjasoknak, pedagógusoknak extra kedvez-
ményekkel! Hívjon bizalommal! T.: 06 (70) 337-6180.___________________________________
KÉMÉNYBÉLELÉS, Metal-Vill Kft. vállal szilárd – gázüzemű, 
nyitott és zárt égésterű szerelt és bélelt kéménybélelést. 
T.: 06 (30) 688-3683, 06 (70) 518-1451.___________________________________
KŐMŰVES legkisebb munkától a lakásfelújításig. Keríté-
seket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását - beépítését, 
burkolást, kartonozást, ház hőszigetelését vállalja hétvégén 
is! Garanciával! T.: 277-8694, 06 (30) 263-1845.___________________________________
TELJESKÖRŰ könyvelés, bérszámfejtés, adótanácsadás 
társas vállalkozások, egyesületek, részére. Megbízható pre-
cíz munkát garantálunk megfizethető áron. 
Érdeklődni: info@csaszarkovacs.hu, 06 (30) 480-5543.___________________________________
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, pe-
nészes falak szakszerű rendbehozatalát, villany és fűtésszere-
lők utáni kisebb kőműves munkákat hosszú távú garanciával. 
T.: 285-2882, 06 (30) 878-8977.___________________________________
VÍZVEZETÉK-szerelő gyorsszolgálat. Csőtörések, átázások, 
WC tartályok, vízórák, stb cseréje javítása. Díjtalan kiszállás. 
T.: 276-8271, 06 (20) 396-8575, 06 (70) 219-0518.___________________________________
TAPÉTÁZÁST, szobafestést- mázolást azonnalra bútormoz-
gatással, takarással. Külsőszigetelést, színezést, dryvitozás.  
Üres lakásra árengedmény. T.: 06 (20) 935-0951.___________________________________
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Víz, Gáz, Központi 
fűtésszerelés. Ázások csőtörések megszüntetése, mosdók, 
tartályok szifonok cseréje, egyéb vízszerelési munkák.
T.: 402-4330, 06 (20) 491-5089.___________________________________
LAKATOSMUNKÁK rács, kapu, előtető készítése, javítása. 
Társasházi és lakás bejárati ajtók cseréje, javítása. Ajtózár 
szerelés. T.: 277-2923, 06 (30) 984-6294.___________________________________
KERT-telekrendezés, térkövezés, kertépítés, favágás, 
bozótírtás, permetezések, járda – kocsibeálló készítése, 
egyéb kertészeti és kőműves munkák! Reális áron! 
T.: 06 (70) 547-2584, 06 (70) 391-8976.___________________________________
ASZTALOS munkák, nyílászárok szigetelése, zárcserék, sok-
éves tapasztalattal. Hívjon bizalommal. 
T.: 420-0890, 06 (20) 981-9303.___________________________________
VÍZVEZETÉK és berendezési tárgyak felszerelése, javítása 
és cseréje, dugulás megszüntetés! T.: 284-8381.___________________________________
RÁCSKÉSZÍTÉS ablakra, ajtóra, erkélyre. Folyosó elválasztás. 
Erkélykorlát felújítás üvegezéssel, festéssel is. Előtetők, felújí-
tások, egyéb lakatosmunkák. T.: 284-2540, 06 (70) 209-4230.___________________________________
LAKÁSFELÚJÍTÁS, festés, mázolás, hideg-meleg burkolás, 
kisebb kőműves munkákat vállalunk. Rövid határidővel! 
T.:06(30)232-2928.___________________________________
KONTÉNERES sitt, lom, szemétszállítás, rövidhatáridővel! 
T.: 06 (20) 950-3160. Érdeklődni minden nap 6-22 óráig. ___________________________________
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen! Villamosmérnök végzett-
séggel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Grunding, 
Nordmende, Panasonic, Philips, Samsung, Thomson, Vestel, 
LG, Dual, Schneider) T.: 06 (20) 542-3529.___________________________________
NON-STOP duguláselhárítás 2 órán belül bontás nélkül. Tisz-
tán szakszerűen géppel 20 folyóméterig alapdíjért garanciá-
val. T.: 06-1 317-6298, 06 (20) 970-5933.___________________________________
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, dryvitozás 2005-ös 
árakon! Nyugdíjasoknak, pedagógusoknak extra kedvez-
ményekkel! Hívjon bizalommal! 
T.: 06 (70) 337-6180. akos.janik@gmail.com ___________________________________
ESKÜVŐ, portré, gyermek és rendezvényfotózást vállalok. 
T.: 06 (20) 393-4625.___________________________________
VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat, csőtörések, műszeres keresé-
se – javítása, dugulás elhárítás, kerti csap, udvari vezeték 
cseréje ásással. WC-k, kádak, csapok, cseréje-javítása ga-
ranciával. T.: 06 (30) 914-3588.

apróhirdetések

 Hirdetésfeladás: Hétfőtől-szerdáig 8-16 óráig.
Cím: 1214 Bp. Simon Bolivár sétány 4-8.  •  T.: 420-6950

zubormonika@csepptv.hu,  csepptv@csepptv.hu

HIRDESSEN ÖN IS A

CSEPELI HÍRMONDÓBAN
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HÍVJA! 06 (30) 616 6888___________________________________
KIADÓ Csepelen új építésű extra ikerház 80 nm-es három-
szobás, gépkocsi beállóval: 90 eFt + rezsiért.___________________________________ 
PLÁZÁNÁL 55 nm-es kétszobás saját, fűtésmérős erkélyes 
lakások: felújítandó: 6,9 mFt, felújított:7,5 mFt.___________________________________ 
CSEPEL központjában Kossuth L. u.-ban, II. em.-i egyszo-
bás, erkélyes jó állapotú lakás: 5,6 mFt-ért.___________________________________ 
CSEPEL központjában, a Katona J. u.-ban tégla, gázos, I. 
em. 49 nm-es 1+félszobás erkélyes lakás: 9,4 mFt.___________________________________ 
MÁZOLÓ u.-ban, 64 nm-es, 3 szobás, gázkonvektoros, 
erkélyes IV em.-i lakás: 10,5 mFt i.áron.___________________________________ 
JUPITER u.-ban 56 nm-es 2 szoba étkezős, műanyag, nyí-
lászárós, erkélyes gázkonvektoros lakás 8,9 mFt. ___________________________________ 
ERDŐSOR u.-nál, I. em.-i parkra néző erkélyes, 55 nm-es 
kétszobás felújított gázfűtéses lakás 10,5 mFt.___________________________________ 
KOMÁROMI u.-ban, parkosított tégla házban, gázfűtéses, 
I. em.-i, 53 nm-es, klímás 2 szobás lakás: 9,9 mFt.___________________________________ 
SZENT István úton 533 nm-es telken 115 nm-es 2 szintes 
ikerház garázzsal 25,9 mFt irányáron.___________________________________ 
KAPOS u.-ban I. em.-i extrán bútorozott, felújított gázfű-
téses 34 nm-es egyszobás lakás: 9,5 mFt.___________________________________ 
KRIZANTÉM és az Erdősor utcában 86m2-es, erkélyes 3+fél-
szobás, egyéni fűtésmérős lakások:9,9mFt___________________________________ 
ÚJ építésű ikerház az Erdősor u.-nál eladó! 80 nm-es, 3 szo-
ba + nappalis. Ár: 19,9 mFt. Lakásbeszámítás lehetősség!___________________________________ 
ÚJ építésű extra egyszintes ikerházak a Tihanyi lakópakrban, 
extra 800 nm –es önálló telekkel 90 nm-es :25,9 mFt, 100 
nm: 26,9 mFt, 120 nm: 29,9 mFt. Lakás beszámítással is! ___________________________________ 
VÖLGY u.-ban, egyszobás, teljesen felújított kiskertes, gé-
pesítve, berendezve, gépkocsi-beállóval: 7,9 mFt.___________________________________ 
ARANY János u.-nál, 72 nm-es 3 szobás, gázkonvektoros, 
3 lakásos, házrész telekkel: 9,5 mFt.___________________________________ 
SZABADSÁG u.-nál, 170 nöl összközműves telken 120 nm-
es felújított, szintenként 2 szoba és fürdőszoba, beépített új 
konyha és bútorok, kertkapcsolatos terasz, garázs: 26,9 mFt.___________________________________ 
MÁRIA királyné. u. egyszintes, 165 nm-es, 5 szobás önálló 
családi ház 220 nöl telekkel: 40,9 mFt.___________________________________ 
SZENTMIKLÓSI út végén mellékutcában extra 260 nm-es 
4 szoba + nappalis ház, 150 nöl-ön 38,5 mFt.___________________________________ 
HŐ u.-ban kétgenerációs felújított családi ház, (75+35) 
nm-es külön bejárattal, 150 nöl-es összközműves telekkel, 
garázzsal, tárolókkal, új konyhabútorral 26,5 mFt.___________________________________ 
REPKÉNY u.-ban, egy telken 2 ház! Külön bejáratú családi 
házak! Családi ház/133 nm-es, kétszintes, 5 szobás. 60 nm-es 
egyszintes 2 szobás újszerű ház 636 nm-es telekkel: 29,9 mFt.

Ingatlan Eladás, Kiadás, Értékbecslés 
www.matrahegyi.ingatlan.com___________________________________

ELADÓ, Kiadó lakásokat, házakat keresünk ügyfeleink ré-
szére. T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
CSEPELEN, 1 szobás erkélyes, lakás 5.4 mFt-ért eladó. 
T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
SÉTÁNYOKON, 1+1 félszobás, jó állapotú, 49 nm-es, erkélyes, 
tégla, gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 9.8 mFt. T.: 06 (30) 387-4706. ___________________________________ 
CSILLAGTELEPEN, I. em.-i, 45 nm-es, felújított, másfélszo-
bás, tégla, gázfűtéses, erkélyes lakás eladó. I.ár: 9.3 mFt. 
T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN, 2003-ban épült, 2 generáció számára is 
alkalmas, 170 nm-es, 4+2 félszobás ház eladó, 540 nm-es 
telek, kocsibeálló. Akciós ár: 29.9 mFt. T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN, 2+1 félszobás, 70 nm-es, betonfödé-
mes ház eladó, garázzsal. Tetőtér beépíthető. 
I.ár: 18.49 mFt. T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN, 2 szobás, 50 nm-es, felújított, teraszos 
házrész eladó, 150 nm-es telekrésszel, garázzsal. 
I.ár: 12 mFt. T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN, 170 nm-es, 3+1 félszobás, teljesen felújí-
tott, amerikai konyhás ház eladó, 546 nm-es telken, nagy te-
rasszal, garázzsal. Akciós ár: 29.99 mFt. T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN, 120 nm-es, 3+1 félszobás, felújítandó 
ház eladó 540 nm-es telken kocsi beállóval. Ár: 17.5 mFt. 
T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
KAPOS u.-ban, téglaépítésű házban I. em.-i, 59 nm-es, 2 
szobás, erkélyes, gázfűtéses, lakás eladó. I.ár: 10.6 mFt. 
T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN, 2 generáció számára is alkalmas, ame-
rikai konyhás, nappalis-étkezős, + 5 szobás, felújított, 200 
nm-es családi ház eladó, 636 nm-es telken. A telken van 
még egy kis ház, ami 57 nm-es, 2 szobás, teljesen felújított. 
Akciós ár: 29.9 mFt. T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN, 70 nm-es ház, 664 nm-es összközműves 
telken, 20 nm-es garázzsal + melléképülettel eladó. I.ár: 
18.9 mFt. T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
SZENT László úti ltp-n 2 szobás, jó állapotú, erkélyes, tégla, 
gázfűtéses lakás eladó. Ár: 8.2 mFt. Tel.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
CSILLAGTELEPEN, másfélszobás, 45 nm-es, teljesen fel-
újított, erkélyes, tégla, gázfűtésű lakás eladó. I.ár: 8.5 mFt. 
T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
SÉTÁNYOKON, 1+2 félszobás, 59 nm -es, teljesen felújított, 
erkélyes, tégla, gázfűtéses lakás eladó, dryvit szigetelt ház-
ban. I.ár: 11.5 mFt. T.: 06 (30) 387-4706.

Adja meg e-mail címét, telefonszámát és igényét, milyen ingatlant szeretne? 
Rövidesen tájékoztatjuk, ajánlatainkról.

VARGA ÉS CSALÁDJA Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda
Irodánk: 1213 Bp. Hollandi út 93/b, Telefon/fax: 420-3510. • Nyitva: H-P: 10-18h • Mobil: 06 20 945 1214

1068 Bp. Király u. 92. I/7. telefonon egyeztetve 06 70 3887491. • Mobil: 06 20 945 1214
www.ingatlan.com/vargalak • e-mail: vargaimre43@gmail.com

LAKÁSFELÚJÍTÁS, 
KOMPLETT CSALÁDI HÁZAK SZERELÉSE, 

GARANCIÁVAL, AKÁR ANYAGBESZERZÉSSEL IS.

Telefon: 06-20/490-55-61

Csepelen  

kiszállási díj 

   nélkül!

KIADÓ lakások a XXI. kerületben, összközműves üzemrészek 
a gyárban 90-800 nm-ig, I.ár: 500 Ft/nm + áfa ártól. 
T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a bányatavak közelében, a Csepeli úttól 500 mé-
terre, bekerített 897 nm-es zártkerti telek, villannyal, vízzel, 
35 nm-es pincével eladó 3.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN a Vénusz u.-ban, II. em.-i 33 nm-es, 1 szobás, át-
alakított, franciaerkélyes, gázkonvektoros lakás 6.9 mFt-ért. 
T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Templom u.-ban, jó házban, IV. em.-i, 50 nm-
es, 2 szobás, részben felújított, egyedi fűtésmérős, gáz vízme-
legítős, panorámás lakás 7.3 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, az Ady Endre úton, X. em.-i 35 nm-es, 1.5 szobás, 
szép állapotú, erkélyes, lakás 7.3 mFt-ért eladó. 
T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Hajós u.-ban, négylakásos házban 34 nm-es, 1 
szobás, felújítandó, gázkonvektoros téglalakás, kertrésszel, 
pincével, tárolóval 7.3 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN a Nap u.-ban, IV. em.-i 54 nm-es, 2 szoba-étkezős, 
erkélyes jó lakás 7.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPEL határában, a Komadűlőben, bekerített 485 nm-es 
zártkerti telken, 170 nm-es, 4+1 félszobás, 2 szintes hétvégi 
téglaház, áron alul eladó 8.9 mFt-ért. 
T.: 420 6686, 06 (20) 945-1214. ____________________________________
CSEPELEN, a Rakéta u.-ban, II. em.-i, 1+1 félszobás, 
erkélyes, extrán felújított, átalakított, cirkófűtéses lakás 
11.45 mFt-ért. T.: 420 6686____________________________________
CSEPELEN, a Mázoló u.-ban, IV. em.-i, 64 nm-es, 3 szobás, 
gázkonvektoros, erkélyes, átlagos lakás 11.8 mFt-ért. 
T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Táncsics u.-ban, négyemeletesben, mfszt.-i, 71 
nm-es, 2+2 félszobás, jó állapotú, egyedi mérős, franciaerké-
lyes lakás 11.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.

CSEPELEN a Szent István út elején, VIII. em.-i 55 nm-es, 2 
szobás, felújítandó lakás 6.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Királyhágó u.-ban, szinte új, belső 2 szintes 85 
nm-es ikerház-fél, 2 szoba, konyha-étkező, 2 WC, fürdőszo-
ba, gázcirkó, gépkocsi beállóval, 30 nm-es konditeremmel 
21.9 mFt-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Tihanyi úton 1080 nm-es összközműves bekerí-
tett építési telek eladó, 24.9 mFt-ért. 
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Csalitos u.-ban, sorházban, 2 szintes, 3 szoba 
– nappalis, 123 nm-es ház, dupla fürdőszobával, 652 nm-es 
összközműves telekkel, garázzsal eladó 25.9 mFt-ért. 
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Kassai u.-ban egyszintes, 2 lakásos, 40+100 
nm-es, 3 szobás ház, dupla fürdőszobával, 931 nm-es össz-
közműves telekkel, garázzsal, melléképülettel, 25 nm-es 
pincével eladó 28.5 mFt-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Késmárki u.-ban 2 szintes, 2 generációs, 222 
nm-es felújított ház, külön álló garzonnal, garázzsal, 720 
nm-es összközműves telekkel, 17 nm-es pincével eladó 
44.9 mFt-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Tamariska domb közelében, 250 nm-es extra 
ház, 1000 nm-es kerttel, igényeseknek eladó 57 mFt- ért. 
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________
HALÁSZTELKEN, egyszintes, 90 nm-es, 2 szobás, önálló 
gázkonvektoros ház, 720 nm-es összközműves telekkel, 
14.9 mFt-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________
HALÁSZTELKEN, egyszintes, 207 nm-es, 3+3 félszobás, új 
hőszigetelt, háromlakásos ház, 721 nm-es összközműves 
telekkel, dupla garázzsal 39.9 mFt-ért. 
T.: 420 6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, panzió, gyorsétterem, rendezvényszervezés, 
724 nm-es ingatlan, frekventál helyen eladó 117 mFt-os 
irányáron. Nagy értékű szgk.-t, kis lakást beszámítok. 
T.: 06 (20) 945-1214.
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Minőségi ESKÜVŐI ÖLTÖNYÖK, 
igényes férfiaknak szmokingok, frakkok, 
díszmellények, francianyakkendők,
ingek rendelhetők szabóságomban. 
Valamint öltönyök normál, telt, nyújtott 
és extra méretállásban, szoló nadrágok, 
ingek, sportzakók kaphatók.    

www.ermezeiszabosag.hu    
T.: 06 (30) 341-7929. 
Csepel II.Rákóczi F u 97-105

SZABÓSÁG
DIVATÁRU
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- Biztonsági őr
- Emelőgépkezelő
- Hegesztő
- Minősített hegesztő
- Kereskedő boltvezető
- Ruházati eladó
- CNC-forgácsoló

- Tisztítás- technológiai szakmunkás
- Logisztikai ügyintéző
- Szociális gondozó és ápoló
- Kisteljesítményű kazán fűtő
- Könyviteli szolgáltatást végzők
   továbbképzése

- Rendezvénybiztosító
- Raktárkezelő
- Tb-, és bérügyi szakelőadó
- Tűzvédelmi vizsga
- Targoncavezető
- Vendéglátó eladó

Képzéseket indít az alábbi szakmákban:  

Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, Erdőalja út 12.

Önerős képzések esetén kamatmentes kedvezményt adunk!
Állástkereső munkanélküliek képzésük támogatásának lehetőségeiről a Munkaügyi Központok kirendeltségein 

tájékozódhatnak. A munkáltatók a tanfolyam költségeit a szakképzési alap terhére elszámolhatják.
Szállodai szolgáltatás nagy akcióval!

Várjuk jelentkezését. 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

Intézmény akr. 
lajstromsz: AL 0015

(tanusítványsz: 01-0525-04)

300 forintos
Minőségi Férfi-, Női-, Gyermek Használtruha 

Kereskedés

A CSEPELI PIAC EMELETI GALÉRIÁJÁN
 

 Felnőtt ruha  300.- Ft/db
 Gyermek ruha 200.- Ft/db
  

 Nyitva tartás:
H-P:  8-16 óráig
Szo:  8-13 óráig
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ŐSZ-TÉL

BERGNER
R

www.vasedeny.hu

2011

Mixer és áprító,2 az 1-ben

Szendvicssütő
(2 szendvicses)

4.999.-Ft
Régi ár: 5.590.- Ft

Régi ár:12.990.- Ft

7.990.- Ft
Kupon

 ár:

Kupon
 ár:

Konyhamérleg Attraction

7.590- Ft
Régi ár: 9.990.- Ft

1 literes inox olajsütő 

6.590.-Ft
Régi ár: 9.990.- Ft

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Univerzális daráló

4.999.-Ft
Régi ár: 7.890.- Ft

Tekercstartó Parat F2

  3.299.-Ft
Régi ár: 5.690.- Ft

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Szőnyegseprű Regulus

6.990.-Ft
Régi ár: 8.990.- Ft

7.990.-Ft
Régi ár:11.590.- Ft

Pegazus 120 ruhaszárító

2011-es nyári kuponfüzet sikerterméke!
5.990.-Ft

Törzsvásárlói ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

899.-Ft
Régi ár: 1.599.- Ft

Nokedli szaggató

Sütinyomó készlet 3 részes tortaforma

1.999.-Ft
Régi ár: 2.999.- FtRégi ár: 2.399.- Ft

1.499.-Ft

Szuflés tálka
2db-os

599.- Ft
Régi ár: 899.- Ft

1.299.-Ft

Törzsvásárlói ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kacsasütő Jenga játék

3.499.-Ft
Régi ár: 5.299.- Ft

Digitális fali
konyhamérleg

Szakácsfáklya

2.499.-Ft
Régi ár: 3.599.- Ft

4.999.-Ft
Régi ár: 8.990.- Ft

1.399.-Ft
Régi ár: 1.999.- Ft

18

3.999.-Ft

Törzsvásárlói ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Régi ár: 2.499.- Ft

1.699.-Ft

Malom játék 18

Kupon
 ár:

Craft Aubergine tál 16cm

2.699.-Ft-tól
Régi ár: 3.999.- Ft

Kupon
 ár:

Craft Aubergine 24cm
salátás tál

2.599.-Ft
Régi ár: 3.899.- Ft

Kupon
 ár:

Craft Aubergine 
emeletes tál

5.990.-Ft
Régi ár: 7.990.- Ft

Kupon
 ár:

Sakk játék

1.999.-Ft
Régi ár: 3.499.- Ft

18

Kupon
 ár: 2.599.-Ft

Régi ár: 3.899.- Ft

Craft Aubergine 38cm
ovális tál

Kupon
 ár:

Craft Aubergine tál 38cm

2.999.-Ft
Régi ár: 4.599.- Ft

Kupon
 ár:

Craft Aubergine tál 24cm

2.699.-Ft
Régi ár: 3.999.- Ft

Kupon
 ár:

Rozsdamentes 
edénycsepegtető

3.999.-Ft
Régi ár: 5.490.- Ft

Rozsdamentes narancsprés

4.999.-Ft
Régi ár: 7.190.- FtRégi ár: 4.990.- Ft

3.499.-Ft

Rozsdamentes 7 literes 
kukta

1.999.- Ft
Régi ár: 2.999.- Ft

Rozsdamentes kávéfőző

2.999.-Ft

Törzsvásárlói ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Fokhagymanyomó

  999.- Ft
Régi ár: 1.599.- Ft

Kupon
 ár:

899.-Ft
Régi ár: 1.499.- Ft

3.699.-Ft
Régi ár: 5.990.- Ft

Műanyag tárolódoboz szett
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2.199.- Ft
Régi ár: 3.499.- Ft

Gránit mozsár törővel

  799.- Ft
Régi ár: 1.299.- Ft

ReszelőÜveg tárolóedény,5 részes
több színben

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kerámia bevonatos
szeletsütő 24cm-es

Kerámia bevonatos
szeletsütő 22cm-es

1.599.- Ft
Régi ár: 2.499.- Ft

1.699.- Ft
Régi ár: 2.599.- Ft

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

5.490.-Ft
Régi ár: 8.390.- Ft

Sütőedény fedővel
28cm

Kupon
 ár:

Régi ár: 1.999.- Ft

1.399.- Ft

1.199.- Ft

Törzsvásárlói ár:

Kupon
 ár:

Palacsintasütő 25cm,
indukciós tűzhelyen is használható

Vasalóállvány,Classic M Plus
120x38cm

9.990- Ft
Régi ár:13.990.- FtRégi ár:16.990.- Ft

11.990.-Ft

Személymérleg Body Balance F3
(testzsír,testvíz százalék mérés)

Padlófelmosó nyél

8.690.-Ft
Régi ár:11.690.- Ft

Vödör Twister

4.499.-Ft
Régi ár: 6.590.- Ft

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

1.599.- Ft
Régi ár: 2.199.- Ft

Diódaráló

Kupon
 ár:

Mákdaráló

1.499.- Ft
Régi ár: 2.199.- Ft

Kupon
 ár:

Kerámia kés

2.999.-Ft
Régi ár: 4.799.- Ft

Steak kés készlet
12 részes

1.399.-Ft
Régi ár: 1.799.- Ft

1.799.- Ft
Régi ár: 2.499.- Ft

6 részes késkészlet
több színben

999.- Ft
Régi ár: 1.599.- Ft

Konzervnyitó

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Only serpenyő
24cm

2.299.- Ft
Régi ár: 3.999.- Ft

2.699.-Ft
Régi ár: 4.699.- Ft

1.999.-Ft
Régi ár: 3.599.- Ft

2.499.- Ft
Régi ár: 4.399.- Ft

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Only serpenyő
26cm

Only serpenyő
28cm

Only palacsintasütő
25cm

6.490.-Ft
Régi ár: 8.290.- Ft

8.490.-Ft
Régi ár:10.590.- Ft

8.490.-Ft
Régi ár:10.590.- Ft

11.990.- Ft
Régi ár:14.590.- Ft

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Tefal kenyérpirító Moulinex rúdmixer

Tefal vízforraló
1,5 literes

Tefal vasaló

19.990.-Ft 21.990.-Ft

27.990.-Ft 29.990- Ft

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Dolche Gusto Piccolo,
kávé kapszulás kávéfőző

Dolche Gusto Melody,
kávé kapszulás kávéfőző

Dolche Gusto Piccolo PRADA,
kávé kapszulás kávéfőző

Dolche Gusto Circolo,
kávé kapszulás kávéfőző

1.599.-Ft
Régi ár: 2.999.- FtRégi ár: 1.099.- Ft

699.-Ft

Szilikonos kenőecset
2db-os

Szilikonos muffinsütő
12-db-os

999.-Ft
Régi ár: 1.499.- Ft

Fém muffinsütő
12db-os

999.-Ft
Régi ár: 1.399.- Ft

Szilikonos muffinsütő
12db-os

1.299.-Ft

Törzsvásárlói ár:

  749.- Ft

Törzsvásárlói ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

1.499.-Ft
Régi ár: 2.499.- Ft

Szilikonos sütőforma
(bordaforma)

Szilikonos kuglófsütő

1.599.-Ft
Régi ár: 2.699.- Ft

Dióörlő 2 betéttel

1.899.-Ft
Régi ár: 2.999.- Ft

2.999.- Ft
Régi ár: 4.399.- Ft

Kerámia  2,8 literes
edény, fedővel

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

1.499.- Ft-tól

2.899.-Ft
Régi ár: 4.599.- Ft

Pumpás termosz
1,9 literes

1.299.- Ft
Régi ár: 1.699.- Ft

Rozsdamentes
termoszok

több méretben

Rozsdamentes teakanna
szűrővel.750ml-es

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kerámia bevonatos serpenyő
26cm

4.699.-Ft
Régi ár: 6.690.- Ft

2.699.-Ft
Régi ár: 3.999.- Ft

4.499.-Ft
Régi ár: 6.990.- Ft

5.699.-Ft
Régi ár: 7.990.- Ft

24 cm-es serpenyő
 üvegfedővel, levehető nyéllel

Kerámia bevonatos serpenyő
26cm

Kerámia bevonatos lábas
üvegfedővel.4,2 literes

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Kupon
 ár:

Az akció időtartama 2011 október 17- 2011 december 11-ig,illetve a készlet erejéig tart.Más akcióval nem összevonható.
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Ha minket választanak, akkor
• csökkenek a felesleges kiadások,
• a hátralékok behajtásra kerülnek,
• nagyobb műszaki figyelmet kap a Társasház,
• hamarosan megszépül lakókörnyezetük,
• eredményesen vesznek részt pályázatokon.

TÁRSASHÁZKEZELÉS – KÖZÖS KÉPVISELET

LHT Társasházak Kft.
1211 Budapest, Kossuth L. utca 88/A. fszt.1.
 Tel: 06-70/210-1046,  www.lht.hu

FOGORVOSI RENDELŐFOGORVOSI RENDELŐ
Felnőtt- és GyermekfogászatFelnőtt- és Gyermekfogászat

Dr. Tóth Katarina
Bejelentkezés: 30/736 80 16

Csepel, Szent István út 126.

Teljeskörű fogorvosi ellátás
●   Esztétikai fogkezelések
●   Fogeltávolítás
●   Fogpótlások készítése
●   Szájhigiénés kezelések
●   Fogfehérítés
●   stb.

Fogorvosi ügyelet minden nap 20h-24h között telefonos bejelentkezés alapján.


