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Rendszámfelismerő
A Csepel Polgárőr Egyesület január 12-én 
tesztelte a közterület-felügyelőkkel azt a rend-
számfelismerő rendszert, melyet az önkor-
mányzat vásárolt meg. A mintegy félmillió 
forintos beruházás lehetővé teszi, hogy menet 
közben leolvassák a gépjárművek rendszámát, 
s így kiszűrjék a lopott autókat. A Csepel Pol-
gárőr Egyesület szoros együttműködést alakít 
ki a közterület-felügyelettel a szabálysértések, 
bűncselekmények megelőzésének érdekében. 
(A témáról bővebben következő lapszámunk-
ban olvashatnak.)

Pályázat 
60 felettieknek
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Nemzeti 
Család- és Szociálpolitikai Intézettel közösen 
Életút – Önéletírói pályázat időseknek, nyug-
díjasoknak címmel pályázatot hirdet hatvan év 
felettiek számára. A pályázóktól önéletírásokat, 
visszaemlékezéseket várnak a következő téma- 
körök valamelyikében: személyes múlt, az élet-
út egy-egy eseményének, valamely emlékeze-
tes pillanatának, esetleg egy történelmi pilla-
natnak a megírása. A pályázó egy témakörben 
adhat be pályázatot levélben vagy e-mailben.
A beérkezett pályaműveket szakmai bizottság 
bírálja el, a legjobb pályázatot beküldők pénz-
jutalomban, illetve ajándékcsomagban része-
sülnek. A pályázatok beadásának határideje 
2012. február 15-e.
A pályázati felhívás és a pályázati adatlap a 
nyugdij.kormany.hu/palyazatok honlapról tölt-
hető le.

Honosítás 
az év elején
17 erdélyi és partiumi magyar kapta meg a ma-
gyar állampolgárságot január 9-én a polgármes-
teri hivatalban. Az eskütételt követően Borbély 
Lénárd alpolgármestertől egy Szent Istvánt áb-
rázoló dossziéban vehették át a magyar állam-
polgárságról szóló dokumentumot és az állam-
polgárságot igazoló kártyát a jelenlévők.

Rendkívüli testületi
A csepeli önkormányzat rendkívüli képviselő-
testületi ülést tartott január 19-én, ahol egyetlen 
napirendi pontról hozott döntést. A képviselők 
többségének támogatásával elfogadták a fővá-
rosi közgyűlésnek azt a rendelettervezetről szó-
ló javaslatát, ami a fővárosi önkormányzatot és 
a kerületi önkormányzatokat osztottan meg-
illető bevételek 2012. évi megosztásáról szól. 
Ebben olyan tételek is szerepelnek, mint az 
iparűzési adó, vagy a települési önkormányza-
tok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális 
feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájá-
rulások megosztása a kerületi önkormányza-
tok között. A határozati javaslat értelmében a 
képviselő-testület úgy döntött, hogy tudomásul 
veszi a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat 
illető bevételek ez évi megosztásáról szóló ren-
delettervezetet. A testület felkérte Németh Szi-
lárd polgármestert, hogy a határozatot küldje el 
dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettesnek.

Fenyőfák tüzelőnek
Jótékony célra fordította a csepeli önkormányzat 
a helybeli iskolákból és óvodákból összegyűj-
tött karácsonyfákat: egy rászoruló családnak 
adományozta azokat tüzelőnek. A Csevak Zrt. 
munkatársai január 13-án szállították Hárosra  
a fenyőket, melyeket az öt gyermeket nevelő 
Kállai Erzsébet kapott meg.

Kedves csepeli olvasók!
A Csepeli Hírmondó 2012 januárjától már kéthe-
tente jelenik meg. Szeretnénk, ha lapunk minden 
csepelihez eljutna: a postaládájába vagy a levél-
szekrényébe, és nem a lépcsőházba, vagy központi 
gyűjtőbe. Ezért kérem önöket, segítsenek a terjesz-
tés közös ellenőrzésében. Jelezzék, ha nem a leírtak 
alapján kapták meg a Csepeli Hírmondót, vagy ha 
egyáltalán nem jutott el önökhöz a lap. A konkrét, 
pontosan leírt lakcímeken – és azok környékén is – 
visszatérő ellenőrzést tartunk, a jogos panaszokat 
jelezzük a terjesztőcégnek. 
Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, hiszen kö-
zös az érdekünk.
Elérhetőségeink: 420-6950, 
e-mail: info@csepelivaroskep.hu
Segítségüket, támogatásukat megköszönve:

Vida István
Csepeli Városkép Kft.            
ügyvezető igazgató
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Vagyonvesztésnek tekinthető-e, hogy önkormányzati tulajdonban lévő 
vagyontárgyak, például telekingatlan értékesítéséből befolyó pénz-
ből olyan fejlesztéseket hajtunk végre (játszótérépítés, bölcsőde-, óvo-
dafelújítás, panelfelújítás stb.), amelyek saját létrehozott értékükön túl 
az üzemeltetés terén költségmegtakarítást eredményeznek, sőt a beru-
házáshoz még külső forrásokat – uniós támogatást – is szerzünk, ezáltal 
csökkentve az önkormányzat önrészét?
 A lényeg: az csak az igencsak szűk látókörű és meglehetősen szak-
maiatlan felfogása a vagyongazdálkodásnak, ami azt tűzi ki célul, hogy 

legyen minél több vagyonelemünk anélkül, hogy vizsgálnánk: a vagyon-
elem megléte, illetve üzemeltetése mennyibe is kerül a tulajdonosnak.  

 A korábbi MSZP-s vezetés soha nem titkolta, hogy a költségvetési 
hiány mértéke csökkenthető. Nem kell hozzá más, mint a kiadásokat je-
lentősen mérsékelni, a beruházásokat, illetve fejlesztéseket visszafogni, 
illetve leállítani. Viszont sem a kiadások csökkentését jelentő létszámle-
építéseket, sem a csepeliek jobb életkörülményeit szolgáló beruházások 
leállítását nem tartottuk helyesnek, mert ezzel az egzisztenciális bizony-
talanság és más tengernyi kín mellett csak újabb és újabb terheket rak-
tunk volna a csepeliekre.

 A kiadáscsökkentő lépéseket a Fidesz – az MSZP-vel ellentétben – 
politikai tisztogatásra használta, derékba törve ezzel számos család eg-
zisztenciáját, meggyengítve a hivatal szakmaiságát és megfélemlítve a 
maradó közalkalmazottakat, köztisztviselőket.
 De azokat a költségcsökkentő lépéseket, amelyek nem jelentenek 
mást, mint több száz millió forint értékű elvégzett munkák ellenértéké-
nek ki nem fizetését, a helyi lakók és a csepeli vállalkozók terheinek 
további és átgondolatlan növelését, a szocialista politikusok nem támo-
gathatják. A ki nem fizetett számlákat ugyanis a vállalkozók jogi úton 
próbálják érvényesíteni – és ezeket a pereket évek múltán jó eséllyel meg 
is fogják nyerni. Így a későbbi önkormányzatnak nemcsak az eredeti ter-
heket kell majd kifizetnie, hanem a jogos kártérítést és a perköltségeket 
is. Nem támogatható az esztelen lakbér és bérleti díj emelése sem, ami-
nek a következménye további lakbérhátralék-növekedés lesz, valamint 
az, hogy a helyi vállalkozók sorra zárják be az üzleteiket Csepelen, és 
mennek el más kerületekbe. Így ismét munkahelyek szűnnek meg, eg-
zisztenciák kerülnek veszélybe, csökken az adóbevétel, és az üresen ha-
gyott helyiségek fenntartási költségei is tovább rontják az önkormányzat 
költségvetési helyzetét.

önkormányzat

Vagyonvesztés, megtakarítás

Mi a pártok véleménye?
Tavaly az önkormányzaT jelenTős mérTékben, 2,4 milliárd forinTra csökkenTeTTe a kölTségveTési hiányáT, a vagyonveszTés 
lelassulT – egyebek melleTT így nyilaTkozoTT dr. Takács imre könyvvizsgáló, akivel lapunk előző számában készíTeTTünk 
inTerjúT. ezzel kapcsolaTban TeTTünk fel kéT kérdésT a képviselő-TesTüleTben lévő párTok frakcióvezeTőinek: hogyan 
csökkenTheTő Tovább a csepeli önkormányzaT vagyonveszTése, illeTve hogyan érTékelik az eddigi megTakaríTásokaT?

Szenteczky János (MSZP)
A kiadáscsökkentés politikai tisztogatással járt

Első olvasatra azt is feltételezhetjük, a vagyonvesztés még mindig tart. És 
ez kissé ellentmond annak a könyvvizsgálói jelentésnek, amely szerint a 
költségvetési hiány 2011-ben 2,4 milliárdra csökkent, illetve sikerült las-
sítani a vagyonvesztést. Mindezt alátámasztja a Progresszív Intézet 2011. 
novemberi jelentése, mely szerint Csepelen csökkent az adósságállomány 
a költségvetési megszorításoknak köszönhetően. Csökkenteni szükséges 
a nem megfelelő intézményi struktúrák költségeit, a nem kötelező önkor-
mányzati feladatok számát. A kötelező feladatok centralizálása is jó irány 
lehet. Mérsékelni kell a felesleges kiadásokat, a meglévő infrastruktúra 
amortizációjából eredő költségeket. Továbbá felül kell vizsgálni azokat 
a szerződéseket, amelyek megvalósítása több szempontból is előnytelen 
önkormányzatunk számára. És át kell gondolni az esetleges presztízsberu-
házásokat. Mindezekhez jó alapot adhat egy szakmailag megalapozott és 
a csepeli lakosság számára is elfogadható gazdasági program. 

Az elmúlt évben számos intézkedés történt, amely az önkormányzat ki-
adásainak csökkentését, illetve vagyonvesztésének megakadályozását 

irányozta elő. Az intézményi feladatok optimalizálása megtörtént, bár 
kérdéses, hogy humánus volt-e egy ilyen átszervezésnél kvázi megszün-
tetni a Csepeli Művelődési Központot, elbocsátva a dolgozók egy részét. 

Tenk András (LMP) 
Felesleges kiadások a megtakarítások mellett
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Az önkormányzat vagyonvesztése elsősorban úgy csökkenthető, hogy 
a rendelkezésre álló lehetőségekkel való gazdálkodás ne terhelje a költ-
ségvetést. Ilyen lehetőség például az üzlethelyiségek fenntartási költsé-
geinek a minimalizálása. Sok a kiadatlan üzlet, amelyeket hasznosítani 
lehetne. Kezdő helyi vállalkozóknak nagyon kedvezményes áron, akár 
ingyen is kiadhatók a helyiségek. Az önkormányzati ingatlanokat érték-
helyesbítéssel, piaci értékükön kell meghatározni. A vagyongazdálko-
dásban meg kell honosítani a tulajdonosi szemléletet. A közbeszerzési 
pályázatokon valós versenyhelyzetet kell teremteni. Ösztönözni szüksé- 
ges a befektetőket, de csakis oly módon, hogy a településrendezési szer- 
ződés keretében komoly feltételeket szabjunk a vállalkozása üzemelte-
téséhez. Például építsen parkot, játszóteret, járuljon hozzá a környeze-
tében élők életminőségének emeléséhez. Érdemes a helyi adókat dif-
ferenciálni; a helyi kis- és középvállalkozásokat segíteni. Növelni kell  
a művelődési házak kihasználtságát a helyi közösségi élet felpezsdítésé-
vel. Az intézmény- és ágazatvezetők dologi kiadásait – ez a költség-
vetés negyede – felül kell felülvizsgálni és drasztikusan csökkenteni.                                                                                                                                     
         
A stratégiailag is fontos észak-csepeli területeken 2010-ig nem indult 
el érdemi beruházás, azaz semmiféle egyéb bevétel nem realizálódott 
az értékesítésen kívül.  Meg kell akadályozni, hogy további közműva-
gyont adjon át az önkormányzat, mert érthetetlen, hogy az észak-cse-
peli bevételből olyan beruházásokat valósított meg az előző vezetés, 

aminek a hasznát nem a kerület, hanem a közműszolgáltatók élvezik.                                                                                      
A megtakarítások területén elért eredmények példamutatók más kerüle-
tek számára is. A mostani vezetés elzárta a lehetőséget, hogy indokolatla-
nul támogassanak arra méltatlan szervezeteket, érdekcsoportokat. Voltak 
számomra érthetetlen elbocsátások olyan területekről, amiket aztán újra 
betöltöttek. A Csevak átalakítása indokolt volt, amivel sokat spórolhat  
a kerület, mert nemcsak a gazdálkodás területén tapasztalható változás, 
hanem a szemléletben is. Ha minden párt Csepel érdekeit tartja szem 
előtt, és nem a holdudvarét, a kerület működtetésével nem lesz gond.

A takarékoskodás miatt a polgármesteri hivatalban is leépítések várha-
tók. A nem kötelező feladatok lefaragása is folyamatosan zajlik, de ennek 
áldozatául eshet a Fasang Árpád Zeneiskola is. Továbbá emiatt szűnt meg 
a Csepp Tv televíziós műsorszórása is, megfosztva sok csepelit a kerületi 
hírek megismerésétől. A vagyonvesztés elleni harc jegyében meg kell ál-
lítani az önkormányzati ingatlanok állagának romlását. Nagyon jó, hogy 
a Kis-Duna-parton nem épül oda nem illő lakópark, de a volt napközis 
tábor hasznosítását rendezni kell. Megoldásra vár a volt Csepel Művek 
területének sorsa. Nem lehet szó nélkül elmenni azon felesleges kiadá-

sok mellett, amelyeket a mai gazdasági helyzetben nem lett volna szabad 
megengedni. Az új Csepel-címer és -zászló jelentős többletkiadást rótt az 
önkormányzatra. Különféle nem csepeli rendezvények támogatása szin-
tén megkérdőjelezhető kiadásként jelentkeztek. A „Jövőkép” gazdasági 
programról elmondható: valóban jó és kivitelezhető elképzelések lettek 
papírra vetve, de ezek inkább olyan választási programpontok, amelyek 
egy politikai kampányban szépen csengő ígéretek lehetnek, de nem je-
lentenek komolyabb kitörési pontot egy olyan nehéz sorsú településen, 
mint Csepel.

A költségvetés rendezése kemény munka volt, 
de a költségcsökkentésben sokat segített, hogy 
az előző vezetés két kézzel szórta a pénzt. 
Emellett sok volt a korrupciógyanús szerződés 
is, melyek megszüntetésével jelentősen olcsób-
bá lehetett tenni az önkormányzat működését. 
A vagyonvesztés megállításához azonban ennél 
sokkal több kell. Egy önmagát felélő rendszert 
kell önfenntartóvá tenni, ami akkor is nehéz, ha 
mindez nem egy világgazdasági válság kellős 
közepén történik – emelte ki Borbély Lénárd 
alpolgármester.

 Sokan nem látják át a költségvetés és a va-
gyongazdálkodás kapcsolatát. Mi a különbség, 
és hogyan függ össze ez a két dolog az önkor-
mányzat működésében?
 Nem kell messzire menni, elég, ha minden-
ki a saját, családi költségvetésére és vagyoná-
ra gondol. A család éves bevételei és kiadásai 

Pákozdi József (Jobbik) 
A megtakarítások eredményei példamutatóak

A pártok véleményére Borbély Lénárd alpolgármester reagált:

Egy önmagát felélő rendszert kell önfenntartóvá tennünk
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a költségvetés, a kocsi, a lakás, az egyéb in-
gatlanok és ingóságok a vagyon. Csepel évek, 
évtizedek óta működik úgy, hogy a kiadások 
meghaladják a bevételeket. Ezért a kasszát, 
az ebből adódó veszteséget már évek óta 
csak egy-egy vagyontárgy eladásával lehetett 
rendbe tenni. Egy család esetében ez olyan, 
hogy ha a bevételeket meghaladó kiadásokat 
a család kölcsönökből, hitelekből állja, akkor 
időről időre el kell adnia egy ingatlant vagy 
ingóságot, hogy rendezze a kasszát. Így szép 
lassan elfogy a családi ezüst – ahogy ezt mon-
dani szokás. Csepelen ez úgy működött, hogy 
a vezetés ilyen-olyan okokból kiszemelt egy-
egy iskolát, óvodát, vagy más intézményt, 
arra évekig nem költött, azt nem újította fel, 
aztán, amikor beütött a pénzszűke vagy kö-
zeledett egy választás, eladta azokat. A végén 
annyira fenntarthatatlanná vált a rendszer, 
hogy Észak-Csepelt kellett eladni ahhoz, hogy 
a kerület elkerülje a csődöt, 2010 őszére pe-
dig csak egy hajszál választott el bennünket 
a fizetésképtelenségtől. Az utoljára kiszemelt, 
bezárásra és eladásra váró intézmény a Szár-
csa iskola volt. Ez az intézménybezárás már a 
„fiókban” volt a választásokkor, mi örököltük 
meg, de inkább a költségvetés rendbetételét 
választottuk az újabb iskolabezárás helyett. 
Őszintén meg kell azonban mondani, hogy az 
épület – az említett okok miatt – nagyon rossz 
állapotban van.

 A költségvetés helyzete már jelentősen ja-
vult, de hogyan lehet a vagyoni helyzeten is ja-
vítani?
 Mint említettem, a megörökölt költségve-
tési és vagyongazdálkodási rendszer rendkívül 
pazarlóan, önmaga felélésével működött. Ezért 
veszített a kerület a vagyonából – 2005 és 2010 
között – 10,1 milliárd forintot. És most gondol-
jon megint mindenki a saját családjára: nem 
elég, ha a család bevételei és kiadásai hosszú 
távon kiegyenlítik egymást. A kocsira, lakásra 
költeni kell, a szükséges felújításokat el kell 
végezni. Egy átlagos lakásban három-öt évente 
festeni kell, fel kell újítani a fűtési rendszert, 
ki kell cserélni a nyílászárókat. Ha ezek nem 
történnek meg, a lakás veszít az értékéből. Az 
amortizációt csak beruházásokkal, felújítások-
kal lehet megszüntetni. Csepel szintjén ez azt 
jelenti, hogy – a több mint egy évtizede foly-
tatott gyakorlattal szemben – felújításokat, be-
ruházásokat kell indítani, különben csak lecsil-
lapodik a vagyonvesztés, lelassul a folyamat, 
de nem áll le teljesen. Mivel eddig nem ilyen 
vagyongazdálkodás működött, sokkal nehezeb-
ben, több ráfordítással lehet ezt elindítani. Ez a 
mostani, világgazdasági válsággal súlyosbított 
időkben igen nagy kihívás.

 Az MSZP szerint korábban voltak beruhá-
zások, de pont ezeket állította le a Fidesz, és 
a tízmilliárdos vagyoncsökkenés csakis azért 
volt, mert a bevételeket fejlesztésekre költötték.

 Ismét a családi hasonlattal élnék. Ha ügyes 
a családfő, a fűtés-korszerűsítés és nyílászáró-
csere után nem csak a befektetett pénz össze-
gével fog többet érni az ingatlan, hanem annál 
többel. Ilyen a jó befektetés, és ezt még külön-
böző pályázatok is nagyban segítik. 
Csakhogy a kerületünkben hiába fizették ki a 
csepeli adófizetők pénzét bizonyos vállalko-
zóknak, ha ez a pénz nem jelent meg értéknö-
vekedésben. Számtalan példát tudnék mondani 
erre, legyen elég egy nagyon tipikus. Az egyik 
MSZP-s cégcsoportnak a csepeli adófizetők 
pénzéből mintegy 800 millió forintot fizettek ki 
különböző felújításokra. Normális körülmények 
között ez a 800 millió forint legalább ugyaneny-
nyivel gyarapította volna Csepel vagyonát, de 
inkább többel. A valóságban azonban a kifizetett 
pénz nem jelent meg így a vagyonban, mert – 
például – csak papíron újítottak fel lakásokat, 
leszámlázták és leigazolták az ablakcseréket, 
de nem végezték el a munkát. Maradt az az 
ablakkeret, amit évtizedekkel korábban tettek 
be, maradt az akkori járólap, és így tovább. Ha  
a családfő kifizeti a lakás festését és a nyílás-
zárók cseréjét, papíron új járólapot rakat le, ám 
ezt a munkát nem végzi el a vállalkozó, akkor 
a lakás értéke nem növekszik. Ez történt Cse-
pelen is. Ezek után persze joggal panaszkodhat 
Szenteczky János, hogy a pártközeli vállalko-
zások már nem kapnak megrendeléseket az új 
csepeli vezetéstől, és azt is mondhatja, hogy ez 
politikai leszámolás. De ezt kívánja meg a cse-
peli adófizetők érdeke. Ha a csepelieknek újra az 
kell, ami 2010-ig volt, akkor majd újra jöhetnek 
a fiktív munkákat leszámlázó vállalkozók és az 
ötvenezer forintos utcai hamutartók. Bennünket 
azonban most nem ezzel bíztak meg a választók.

 Kritika érte az üzleti és lakásbérleti rend-
szert, és az áremeléseket is. 
 Bár ez nem közvetlenül a vagyongazdál-
kodáshoz kapcsolódik, azért itt is csak pozitív 
változásokról számolhatok be. A vagyonkezelő 
által kiadott üzlethelyiségeknél például nem 
volt egységes szemléletű árszabás, ami ugye 
megint csak a korrupció melegágya. Volt bérlő, 
aki évekig nem fizetett semmit, de a Szenteczky 
János által vezetett Csevak ezt elnézte. Gya-
korlatilag a csepeli adófizetők fizették ki egyes 
vállalkozások bérleti díját, ami felháborító és 
megengedhetetlen. Nekik valóban áremelés, 
hogy nem nulla forint a bérleti díj, és az egyik 
multicégnek is áremelés, hogy most már más 
vállalkozásokhoz hasonló bérleti díjat kell fi-
zetnie. Be lehet látni, hogy az árszabásnál az 
egyértelmű, követhető és egységes szemlélet-
nek kell érvényesülnie, különben ismét elhara-
pózhat a korrupció.
A lakásbérleti díjak a szociális lakásoknál leg-
feljebb az inflációval változnak, amivel az ön-
kormányzat rendkívül kedvező feltételeket biz-
tosít a rászorulóknak. Nem értem ugyanakkor, 
hogy miért kellene szociális támogatást fizetni 
olyan családoknak, ahol akár több száz ezer fo-
rint is lehet az egy főre jutó jövedelem. Mi ezt 
a rendszert megszüntettük, mert felháborítónak 
tartottuk, hogy a kispénzű csepeli lakosok adó-
jából Mercedesszel járó, jól menő vállalkozók-
nak vagy százezreket kereső polgároknak fizes-
sünk szociális támogatást, csak azért, mert ez 
volt a szokás. A magas keresetű polgárok több-
sége is belátja, hogy nem nekik kell adni a szo-
ciális támogatást. Ugyanakkor még a legtöbbet 
kereső önkormányzati bérlőink is kedvező lak-
bért fizetnek, kevesebbet, mintha a lakáspiacon 
bérelnének lakást. Ez szerintünk így korrekt. 
Segélyt az kapjon, aki arra valóban rászorul

Összeállította: Csarnai Attila
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Az új főépítész álma egy igazi városközpont
2011. okTóber elsejéTől nagyné 
bácskay nóra csepel új főépíTésze, 
akinek egyik álma, hogy a kerüleT-
ben egy igazi városközponT jöjjön 
léTre: egy olyan hely, ami jó Találko-
zási leheTőség, egy olyan hely, ahol 
az emberek szép környezeTben jól 
érezheTik magukaT. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett, 
master diplomával rendelkező okleveles épí-
tészmérnök korábban Csepelen lakott, de 
ahogy terebélyesedett a családja, nagyobb la-
kásra volt szükségük. Jelenleg Budakeszin él, 
onnan jár be dolgozni.

 Hogyan jutott eszébe, hogy megpályázza az 
állást? 
 Miután láttam, hogy másodszorra is megje-
lent a pályázati felhívás, jelentkeztem, s végül 
én kaptam a lehetőséget, hogy Csepel főépíté-
sze lehessek. Harminc éve dolgozom a szak-
mában, és kihívásnak érzem az új feladatot. 
Az építészmérnöki szakma gyönyörű, mert 
rengeteg területe, szakága van. Az egyetem 
elvégzése után a Budapesti Városépítési Ter-
vezőirodánál dolgoztam, majd az Ybl Miklós 
Műszaki Főiskolán tanítottam épülettervezést 
és más építészeti tárgyakat. Csaknem 15 éven 
keresztül főállásban elsősorban lakó- és köz-
épületeket terveztem felelős tervezőként vagy 
tervezőteam tagjaként. Mivel a felelős terve-
ző az a személy, aki a tervezést összefogja, 
generáltervezői és vállalkozói tapasztalatot is 
szereztem. 2008-ban pályáztam meg Kiskun-
lacháza főépítészi pozícióját, s itt tettem szert 
a közigazgatási és főépítészi gyakorlatra. Egy 
főépítésznek jártasnak kell lennie a település- 
és épülettervezésben, valamint jól kell ismernie 
a jogszabályokat. A két éve bevezetett főépíté-
szi vizsgát letettem, hiszen a szabályok szerint 
az önkormányzati főépítészi munkának ez is a 
feltétele. 

 Mi a főépítész feladata? 
 A tennivaló sokrétű. A településrendezési 
tervek fentről lefelé haladva harmonizálnak 
egymással, s ezt az összhangot kell biztosíta-
ni a különféle szinteken. Ez azt jelenti, hogy 
Csepel önkormányzata a kerületre vonatkozó 
városrendezési és építési szabályzatát csak a 
főváros városrendezési és keretszabályzatát 
kötelezően figyelembe véve alkothatja meg. 
Így a tervek egymásra épülésével születnek 
meg azok a jogszabályok, amelyek együttesen 
határozzák meg a konkrét építési engedélye-
ket. A főépítész szerepe megnyilvánul abban 
is, hogy az önkormányzat és a lakosság közötti 
kommunikációt elősegíti, a városrendezéshez 
szükséges megállapodások előkészítésében 
részt vesz, a közösségi érdekű összefogásokat 

támogatja. A főépítésznek lehetősége van arra, 
hogy a beadott építési engedélyeket vélemé-
nyezze különféle szempontok alapján. Idetar-
tozik például az, hogy az épület illeszkedik-e a 
környezetéhez tömegében, elhelyezkedésében, 
színében, illetve megfelel-e a városrendezési 
elveknek. 

 Mik a prioritások jelenleg Csepelen?  
 A főépítészt feladatai ellátásában a város-
rendezési iroda segíti, így a folyamatban levő 
tennivalókat az iroda vezetője alaposan kidol-
gozta, és az átadás-átvétel megtörtént. Mivel 
a városfejlesztés hosszú folyamat, a meglevő 
feladatokat kell folytatni. De új kihívás is akad. 
Csepel jövőre ünnepli alapításának három-
századik évfordulóját, ezért az önkormányzat  
a Szent Imre tér egy részének átalakítását ter-
vezi. Más helyre kerül az országzászló és új 
pavilonegyüttes épül. Feladatomnak tartom, 
hogy támogassam azokat a közösségi kezde-
ményezéseket, amelyek az „épített környeze-
tünk” minőségi javulását eredményezhetik. 
Gondolok itt például olyan lehetőségekre, mint 
az úgynevezett „átmeneti” területek közösségi 
kezelésbe adása. A helyi rendelet lehetőséget ad 
arra, hogy a városközpont területén lévő önkor-
mányzati tulajdonú zöldfelületeket az ott lakók 
gondozzák. Ez véleményem szerint jó megol-
dás lehet, mert a lakók érdekében áll, hogy 
kellemes tér vegye őket körül, ahová levihetik  
a gyerekeiket játszani, ahol biztonságban van-
nak, és ápolt zöldfelületen tölthetik el idejüket.  
A tágabb lakóközösség számára is hasznos, mert 
a szépen gondozott park látványában az utcai  
járókelő is gyönyörködhet. Erre akad egy jó 
példa: a Karácsony Sándor út egyik tízemele-
tes panelházának közössége már kicsinosította  
a környékét.   

 Mik a személyes vágyai? 
 Olyan emberléptékű városközpont létreho-
zásában szeretnék közreműködni, ahol kultu-
rált körülmények között lehet sétálni, kávézni, 
ismerősökkel találkozni, vásárolni. Szinte min-
den, Csepellel azonos lélekszámú településen 
létezik egy központ, amely meghatározó hely 
a város életében. Követendő példa a II. kerü-
letben lévő régi Ganz gyár területének átalakí-
tása, amely jelenleg a közkedvelt Millenáris.  
A lepusztult gyár helyén ma egy gondozott park 
és felújított épületegyüttes áll, ahová szívesen 
mennek az emberek. Még nem tudom, Csepel 
városközpontján belül hol lehetne létrehozni 
ezt a helyet, de törekszem rá, hogy megtaláljuk. 

csarnai

Pályázat Csepel
300. évfordulójára

Az ünnepi, az elmúlt három évszázadra emlékező esz-
tendő rendezvénysorozata nem lehet teljes az itt élők, a 
csepeliek aktív részvétele, értékteremtő ötletei nélkül. 
Ezért Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata – 
több kategóriában – pályázatot hirdet az alábbiakban 
felsorolt csepeli közösségek számára. A pályázók feladata, 
hogy megfogalmazzák az évforduló megünneplésével 
kapcsolatos terveiket, programjavaslataikat. A tervek 
megvalósításához – sikeres pályázat esetén – a csepeli 
önkormányzat anyagilag is hozzájárul. A pályázatok elbí-
rálása kategóriánként történik. A benyújtott pályázatokat 
az emlékbizottság értékeli, bírálja el.

Kategóriák:
I. Oktatási, nevelési, kulturális és közművelődési 
 intézmények
II. Egyházak jogi személyiséggel rendelkező szervei, 
 civil szervezetek (pl. sportegyesületek, alapítványok), 
 közhasznú szervezetek
III. Helyi nemzetiségi önkormányzatok
IV. Társasházak, lakószövetkezetek
V. Csepeli vendéglátó egységet üzemeltető szervezet
 vagy egyéni vállalkozó

Az egyes pályázatok támogatására adható maximális 
összeg 100 ezer forint. (Egy pályázó csak egy pályá-
zatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül több 
program is megjelölhető.)

A pályázatok kizárólag a pályázati dokumentációban 
szereplő adatlapon és az abban foglalt formanyomtatvá-
nyokkal lehet benyújtani, számítógéppel vagy olvasható 
kézírással kitöltve. Pályázati dokumentáció beszerezhető 
személyesen a Csepeli Városkép Kft. telephelyén (Simon 
Bolivár sétány 4–8.), vagy letölthető a www.csepel.hu 
honlapról, a pályázatok menüpontból. 

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban kell le-
adni a Csepeli Városkép Kft.-nél, vagy elküldeni postán.  
A borítékra írják rá:  Csepel 300. évfordulója – pályázat

A benyújtás határideje: 
2012. február 17-e, péntek, 12 óra.
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Átadták a Csepel-szigeti 
gerincút első szakaszát

Kerékpárút: továbbra is munkaterület

Megindult a forgalom a Csepel-szigeti gerinc-
út – M0-s és Lórév közötti, jelenleg Tökölig 
elkészült – Szigetszentmiklóst elkerülő első 
szakaszán. Az ünnepélyes keretek között át-
adott 5,7 kilométer hosszú útszakasz naponta 
mintegy 14 ezer jármű közlekedését könnyít-
heti meg a jövőben. Az öt körforgalmat és két 
szintbeli kereszteződést is magába foglaló, új 
aszfaltcsík átadásán részt vett Kövér László, az 
Országgyűlés elnöke, Szűcs Lajos, a Közép-
magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke, valamint térségbeli polgármesterek és 
képviselők is. A kivitelező konzorcium kép-
viseletében Zsiga György, a Colas Zrt. vezér-
igazgatója, Orosz Ferenc, a beruházó Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója, és 
Kovács Ákos, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója tette tiszteletét, köszöntő be-
szédet pedig Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium infrastruktúráért felelős államtit-
kára mondott. Szabó József, Szigetszentmiklós 
polgármestere, a Csepel-sziget és Környéke 
Többcélú Önkormányzati Társulás elnöke „há-
zigazdaként” mondta el köszöntőjét.
Az új Széchenyi-terv részeként megvalósult 
beruházásról, ami nettó 1 milliárd 136 millió 
forintba került, Hoffman Pál, a térség ország-
gyűlési képviselője, Tököl polgármestere nyi-
latkozott a Csepeli Hírmondónak.
– Nagyon örülök, hiszen akik itt élnek, azok jól 
tudják, hogy több évtizedes álom valósult meg 
e szakasz megépülésével. Mindenki köszönetet 
érdemel: akik a döntésben részt vettek, akik  
a forrást biztosították, és nem utolsósorban, 
akik a kivitelezést lebonyolították. Nagyon bí-
zom benne, hogy ez az útszakasz változást hoz 
a környék közlekedésének életében.
Ahogy Völner államtitkár úr is jelezte, egyelőre 
örülnünk kell ennek a beruházásnak, a további 
igényeinket később kell megfogalmaznunk. Jól 
tudjuk, hogy még mire van szüksége a térség-
nek, s ez csak egy állomás. További lépésként 
fontos lenne a gerincút 5-ös számú körforga-
lom és a szigethalmi HÉV közötti szakasz ren-
dezése, valamint a halásztelki leágazás meg-
építése, ami már a tervek szerint halad. Fontos 
az is, hogy az M0-s autóút építése megfelelő 

ütemben halad, hiszen a végső javulást annak 
befejezése fogja hozni a térség számára. 

Légrádi Gábor

Több olvasónk is kérdezte, mi az oka annak, hogy a gyorsforgalmi út 
mellett készülő kerékpárútnak – melyet a tervek szerint legkésőbb 2012. 
szeptember 30-áig hivatalosan is átadnak a forgalomnak – már kész sza-
kaszai is le vannak zárva. A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. érdeklő-
désünkre a következő választ adta. 
A fejlesztés még nem zárult le, a kivitelező a téli időszakban szünetelteti 

a munkát. Az átmeneti lezárás oka a hideg, ami nehezíti a technológia kö-
vetelmények maradéktalan betartását. Mivel az elkészült részek még nem 
alkalmasak üzemszerű közösségi használatra, ezért ezeket a szakaszokat 
korlátozó elemekkel zártuk le. Felhívjuk a figyelmet, hogy az elkészült 
szakaszok továbbra is munkaterületnek számítanak, ahol csak engedéllyel 
lehet tartózkodni, áthajtani. A kerékpárút illegális használata során kelet-
kező bármilyen balesetért a vállalkozó nem vállal felelősséget. 
A kerékpárút nyomvonala a Kvassay hídtól indul, keresztezi a Corvin 
úti csomópontot, és az Ady Endre útnál ér véget. A csomópont teljes ki-
építése része a „Budapest XXI. Csepeli Gerincút I. ütem (Szabadkikötő 
út – Posztógyár utca között) építése elnevezésű projektnek, ami magába 
foglalja – többek között – ennek a csomópontnak a forgalomtechnikai 
eszköztelepítését és újraprogramozását is. 
A Corvin úti csomópont felújítása mind a mai napig nem készült el, ezért 
a kerékpárút sem fizikailag, sem forgalomtechnikailag nem csatlakoztat-
ható a csomóponthoz. 
Társaságunk, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. természetesen min-
dent elkövet annak érdekében, hogy a kerület lakói és a kerékpárosok mi-
hamarabb használatba vehessék az új utat. Szoros együttműködésben dol-
gozunk a Csepeli Gerincút projektmenedzsmentjével annak érdekében, 
hogy amint a műszaki feltételek megengedik – akár ideiglenes forgalom-
technikai megoldásokkal is –, lehetővé tegyük a kerékpárút használatát.

Közlekedők véleménye
Az utat azóta birtokba vevőknek megoszlik 
a véleményük az elkészült szakaszról.
Egy internetes fórumozó szerint ezzel jelen-
tősen csökkent a közlekedésre szánt idő Tö-
kölig, mások szerint – mivel még nincs kész 
a többi szakasz – nem vezet „sehová”. Egy 
másik vélemény szerint a három fő csomó-
pont (csepeli híd, halásztelki és szigetszent-
miklósi lehajtók) gyakran zsúfolt forgalmát 
érdemben nem befolyásolja.
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CSEVAK Zrt.: tapasztalat és megbízhatóság 
a január a Társasházi közgyűlések-
re való felkészülés jegyében Telik  
a közös képviselők számára. a Tár-
sasházak május 31-éig köTelesek 
meg-TarTani éves beszámoló közgyű-
lésükeT. ezek előkészíTő munkálaTai –  
az álTala kezelT Társasházak eseTé- 
ben – a csepeli vagyonkezelő zrT.-
nél (csevak zrT.) is javában TarTanak.  
Werner péTerrel, a Társaság vezér-
igazgaTójával beszélgeTTünk. 

 Az elmúlt időszakban jelentősen megvál-
tozott a csepeli önkormányzat vagyonkezelő 
cége, a CSEVAK. Mi a megújulás a lényege?
 Társaságunknak nem csupán a vezetősége 
cserélődött ki, de munkatársi gárdája, vala-
mint belső szerkezeti struktúrája is jelentősen 
megújult. Az önkormányzat a minden területre 
kiterjedő takarékosság jegyében szervezte át a 
kerület működtetéséért, fejlesztéséért végzen-
dő munkákat. Ennek részeként jelentősen bő-
vült az a feladatkör, amelyet a CSEVAK eddig 
ellátott. Számos olyan tevékenységet végzünk, 
amelyet eddig külső vállalkozókra bíztunk.
A teljes körű változtatás szándékát jól jelzi, 
hogy társaságunk nevét is szeretnénk lecserél-
ni a közeljövőben CSEVAK Zrt.-ről Csepeli 
Városgazda Nonprofit Zrt.-re. A névváltozás 
jelenleg cégbírósági bejegyzésre vár.

 A CSEVAK mióta foglalkozik társasházke-
zeléssel? 
 1994-ben, az első társasházak megalakulá-
sa idején cégünk jogelődjénél is megkezdődött  
a társasház-kezelési tevékenység. Vannak szép 
számmal olyan társasházak, amelyeket a meg-
alakulásuk óta folyamatosan mi kezelünk.
Jelenleg 79 társasház tartozik hozzánk, összesen 
körülbelül 4500 lakással. Ezek között megtalál-
hatóak a tisztán magántulajdonú, valamint a ve-

gyes tulajdonú társasházak is. Épületeink között 
vannak mind középmagas panel, mind a hagyo-
mányos építési móddal készült téglaépületek is. 
Így nem csak szinte minden előfordulható prob-
lémával találkoztunk már, de jó megközelítéssel 
prognosztizálni is tudjuk a lakóházak várható 
gondjait. Ebből leszűrhető, hogy az adott tulaj-
donosi közösségtől függően igen sokszínűek és 
változatosak a felmerülő problémák. 

 Mit emelne ki a társasház-kezelési tevé-
kenységük fő jellemzői közül?
 Ehhez az akkoriban új feladathoz cégünk  
folyamatos szakmai képzéseket biztosított  
a munkatársai részére. Kevés más társasház- 
kezelő cég büszkélkedhet minden feladatkör-
höz megfelelően képzett szakemberrel, úgymint 
szakképzett társasházkezelők, mérlegképes 
könyvelők, bérszámfejtők, saját jogtanácsos, 
valamint műszaki ellenőrök. Cégünknél dol-
gozik belső ellenőr, az önkormányzat mint tu-
lajdonos pedig rendszeresen ellenőrzi cégünk 
törvényes működését. A CSEVAK stabil mű-
ködését az önkormányzati háttér biztosítja, ami 

az általunk kezelt társasházaknak biztonságot 
jelent mind a pénzkezelés, mind az elérhető-
ség, valamint a felelősségvállalás tekintetében. 
A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben minden 
kerületi lakosnak elemi érdeke, hogy társashá-
zának kezelését jól áttekinthető, megbízható, 
gondos és számon kérhető cégre bízza. 

 Milyen előnyökkel jár a cég széles tevé-
kenységi köre?
 Olyan területeken is segítséget tudunk 
nyújtani a társasházak lakóinak, amelyek nem 
közvetlenül a társasház-kezelési alaptevé-
kenységhez tartoznak. A szervezeten belül a 
társasházkezelők közvetlenül fel tudják venni 
a kapcsolatot az illetékes ügyintézővel, hogy 
gyorsabban és hatékonyabban megoldhatók le-
gyenek a zöldterületekkel, közutakkal, parko-
lókkal stb. kapcsolatos felvetések és javaslatok. 
A CSEVAK a társasház-kezelési feladatokat 
ellátó csoportját is bővítette. Arra biztatjuk a 
csepeli társasházakat, hogy ajánlatkéréseikkel 
keressék meg kollégáinkat.

- l -

Ez évtől az ötven négyzetméternél nagyobb la-
kóingatlanok adásvételéhez és egy évnél hosz-
szabb távú bérbeadásához energetikai tanúsít-
vány szükséges. A lényegesebb tudnivalókat az 
alábbiakban foglaltuk össze.

Ez a tanúsítvány – a lakás zöldkártyája – olyan 
közokirat, ami megmutatja az épület energia-
felhasználásának a hatékonyságát, és energeti-
kai osztályokba sorolja az ingatlant. A besorolás 
a legjobbtól (A+) a legrosszabb (I) kategóriáig 
terjed. A „C" kategória, még megfelel a jogsza-
bályi követelményeknek. A rosszabb besorolást 
kapó ingatlanokhoz, a spórolást eredményező 
felújításokra vonatkozó független szakértői ta-
nácsokat mellékelnek.

Bár az okirat érvényessége tíz év, minden el-
adásnál és egy évet meghaladó bérbeadás-
nál újat kell készíttetnie a tulajdonosnak.  
Az okiratot független, minősített szakértők ké-
szíthetik el, a lista a Magyar Mérnöki Kamara  
(www.mmk.hu) és a Magyar Építész Kamara 
(www.mek.hu)  honlapján található.
Az ide vonatkozó jogszabály a tanúsítás díját 
maximalizálja (11 000 forint + áfa), kivételes 
esetekben legfeljebb 10 százalék extra költség-
átalány számolható el. 
Az igénylőnek a következő dokumentumokat 
kell a tanúsítónak átadni: építészeti dokumen-
tumok (alaprajzok, homlokzati rajzok, met-
szetek, rétegrend), gépészeti dokumentumok 
(műszaki leírás a gépészeti rendszerről) és 

nyilatkozat a felelős műszaki vezető részéről, 
hogy a tervek alapján készült a lakás. 

Ha ezek nincsenek meg, a kiszállás, a hely-
színi szemle, a szerkezeti, gépészeti, energia-
fogyasztási felmérés, a vázlatszintű alaprajz 
készítése, az energetikai igazoló számítás ké-
szítése extraköltségeket jelentenek, ami a szol-
gáltatás árát a tízszeresére is növelheti. Fontos: 
hiába van meg a teljes dokumentáció, egy öreg 
épület esetében mindenképp teljes felmérést 
kell készíttetni.

További részletekről a Magyar Építészkamara 
honlapján (www.mek.hu) tájékozódhatnak. 

- z -

Energetikai tanúsítvány kell a lakások adásvételéhez
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februárTól havonTa TájékozTaTjuk olvasóinkaT arról, 
hogy mikénT alakulnak a házasságköTések, a szüleTé-
sek, a haláleseTek, illeTve a magyar állampolgárságoT 
szerzők számadaTai. a Tavalyi évről földy zsuzsannával, 
a csepeli önkormányzaT anyakönyvi csoporTvezeTőjével 
beszélgeTTünk.

 Az anyakönyvi eljárás meglehetősen speciális terület, mivel az ese-
mények helye szerint történik az ügyintézés, teljesen függetlenül a la-
kóhelytől. A születések és a halálozások számadatait nézve ezért nem 
kapunk pontos, kerületet érintő adatot, hiszen például egy csepeli lakos 
más kerületben levő kórházban is elhunyhat. 2011-ben 905 halálesetet 
anyakönyveztünk. Az anyakönyvi folyószámozás minden évben újra-
kezdődik. Arról, hogy a születésekkel mennyivel nőtt a kerületi lakosok 
száma, nem tudunk adatot, hiszen kerületünkben nincs aktív szülészet, 
csak véletlen lefolyású, illetve tudatos otthonszülés történik. Az utóbbi 
években két-három ilyen eset volt Csepelen. 

 A házasságkötésekkel kapcsolatban mit lehet elmondani? 
 Magyarországon – lakóhelytől függetlenül – bármelyik településen 
házasságot köthet minden nagykorú személy (16-tól 18 éves korig gyám-
hatósági engedély kell). A bejelentkezéskor a személyi igazolványt és  
a legszükségesebb okiratot, a születési anyakönyvi kivonatot kell elhozni. 
Az elváltak esetében a családi állapot igazolásához a válási ítéletet vagy 
a záradékolt házassági okmányt, illetve az özvegyeknél a volt házastárs 
halotti anyakönyvi kivonatát vagy záradékolt házassági okiratot kell be-
mutatni. Tapasztalataim szerint márciustól októberig történik a legtöbb 
házasságkötés, télen általában az ünnepekhez fűzik ezt az emlékezetes 
időpontot. Csepelen az utóbbi három év (2009-ben 186, 2010-ben 193, 

2011-ben 235) házasságkötéseit nézve örömmel mondhatom, hogy nőtt 
a házasulandók kedve. Ebben valószínűleg szerepet játszik az is, hogy 
tavaly áprilistól nem a Munkásotthonban, hanem a polgármesteri hivatal 
házasságkötő termében történik e jeles esemény. 

 Csepelen kell-e fizetni a házasságkötésekért?
 Az anyakönyvi jogszabályban szerepel, hogy a hivatali munkaidőn 
túl kötött házasságokért a helyi rendeletben szabályozott díjat kell fizet-
ni. Ezért született Csepelen tavaly az a rendelkezés, ami szerint aki he-
lyi címet tud igazolni (állandó lakóhely vagy tartózkodási hely), annak 
továbbra is díjmentes marad a hivatali munkaidő túli házasságkötés is. 
Ennek hiányában 12 ezer forint plusz áfa terheli az esküvő polgári részét. 
Budapesten nem sok olyan kerületről tudok, ahol terembérleti díj sincs. 
Az esküvői ceremónia szolgáltatási részét (zene, pezsgőfelszolgálás, 
gyertyás köszöntő) ugyancsak tavaly áprilistól az önkormányzati hivatal 
köztisztviselő munkatársai végzik. Bármennyire furcsán hangzik, de az 
adatvédelmi törvény oly mértékben védi a házasulandók személyiségi 
jogait, hogy legutóbb még szülői kérésre sem adhattunk erről semmilyen 
felvilágosítást.  

 2011. január 1-jén lépett hatályba a módosított állampolgársági tör-
vény. Mi a helyzet a honosítási eljárásokkal?
 Tavaly január óta kétféle honosítást lehet kérelmezni Magyarorszá-
gon: a normál és az egyszerűsített eljárást. Utóbbinál lényegében az 
kaphat magyar állampolgárságot, aki volt már magyar állampolgár vagy 
ha családjában egyenes ágon igazolni tudja magyarságát. Házastársak 
esetében mindkét fél saját leszármaztatása alapján jogosult erre. Az egy-
szerűsített honosítás során nem kell lakóhelyet és megélhetést igazolni, 
de az anyakönyvvezető egy egyszerű beszélgetés során felméri, hogy a 
kérelmező érti-e és beszéli-e a magyar nyelvet. A határon túliak bárhol 
beadhatják (pl. anyakönyvvezetők, kormányablakok) honosítási kérel-
müket, és személyesen eldönthetik, hogy hol szeretnék letenni a foga-
dalmat. Utóbbi kettőnek sem kell feltétlenül megegyeznie. Nemrég volt 
olyan ügyfelem, aki Romániában lakik, itt adta be Csepelen a kérelmét, 
de Kanadában tette le az esküt. Erre is van lehetőség. Ennek következté-
ben többszörösére nőtt a hivatalunkban beadott kérelmek száma. Kerü-
letünkben minden hónap első hétfőjén tartjuk az állampolgársági eskü-
tételt, ami nyilvános és ünnepélyes ceremónia. 2011-ben 376-an kaptak 
magyar állampolgárságot.

A. Zs.

Házasságok, születések, honosítások

fotó: Bede Orsolya



10 Csepeli Hírmondóaktuális

A csepeli kettős gyilkosság – 8. rész 

Tárgyalás a tragédia helyszínén
ellenTmondásokba keveredeTT k. Tamás elsőrendű vádloTT azon a januári Tárgyaláson, amelyeT a keTTős gyilkosság 
helyszínén, a csepel-szigeT álTalános és szakképző iskolában TarToTTak. deme gábor másodrendű vádloTT szinTén Több 
olyan kijelenTésT TeTT, amelyek – az egyéb bizonyíTékokkal összeveTve – valószínűleg nem állják meg a helyükeT.

Januárban két tárgyalási napot tartottak, ame-
lyek közül az iskolában lebonyolított per külön-
legesnek számít, mert a Fővárosi Törvényszék 
a gyilkosság helyszínén igyekezett rekonstruál-
ni a három évvel ezelőtt történt kettős ember-
ölést. A bíróságok csak kivételes alkalmakkor 
szokták elrendelni a helyszíni bizonyítási eljá-
rást, de a mostani ügy éppen ilyen, vagyis a fel-
tételezett elkövetők minden mozzanata jelen-
tőséggel bír. (A Fővárosi Bíróság neve 2012. 
január 1-jétől: Fővárosi Törvényszék.)

Az előző tárgyalásról érdemes megjegyezni, 
hogy K. Tamás feljelentette Németh Nándor ta-
nácsvezető bírót, amit maga az érintett jelentett 
be. A bíró nem kívánta részletezni az ellene tett 
feljelentést, csak annyit fűzött hozzá, hogy ez 
nem akasztja meg a tárgyalások menetét. Más 
forrásból megtudtuk, hogy K. Tamás segítség-
nyújtás elmulasztása miatt jelentette fel a bírót, 
mivel a vádlott egy korábbi tárgyaláson rosszul-
létre panaszkodott, és a per elhalasztását kérte. 
A bíró akkor ezt elutasította, ám többször szü-
netet rendelt el. Az akkori tudósításunkban be-
számoltunk az esetről, miközben szemtanúként 
legfeljebb az volt érzékelhető, hogy K. Tamás a 
szokásosnál is sápadtabb. Semmi nem indokol-
ta, hogy a tárgyalást félbeszakítsák, vagy mentőt 
hívjanak a vádlott ellátására. Sokkal valószí-
nűbb, hogy K. Tamás a bíró elleni feljelentésé-
vel a büntetőeljárás folyamatát akarja lassítani, 
de terve minden bizonnyal kudarcra van ítélve. 

Vörös Csepel az ügyvédnél 
Szintén említésre méltó és üde színfolt volt, 
hogy Deme Gábor ügyvédjének, Ruttner 
Györgynek az asztalán hevert a Vörös Cse-
pel című könyv, amelyet igyekezett letakarni 
különféle iratokkal, de folyton elővillant az 
élénkpiros színű fedéllap. Rákérdeztem az 
ügyvédnél, milyen érzésekkel forgatja a kiad-
ványt, de nem kívánt válaszolni. Az epizódból 
mindenesetre kiderült, hogy Ruttner György és 
Deme Gábor olvassa a könyvet, amelynek egy 
jelentős része éppen a csepeli kettős gyilkosság 
történetéről szól. 

A következő tárgyalást a helyszínen tartották 
meg. K. Tamás és Deme Gábor három év után 
most először lépett be újra az iskolába, ahol a 
tragédia történt. A vádlottakat nyolc komman-
dós kísérte, köztük kutyás rendőrök is. K. Ta-
más szürke rabruhában jelent meg, Deme Gá-
bort szokásos sötét öltönyében vezették elő, a 
szemét végig lesütötte. Az épületbe nem enged-
ték be az újságírókat, mert a bizonyítási eljá-

rás szűk helyen történt, s a szép számmal ösz-
szegyűlt hallgatóság zavarta volna a procedúra 
lefolytatását. Már három órája folyt a tárgyalás, 
mire a bíróság tagjai első ízben kivonultak az 
utcára, hogy az iskolát kintről is megnézzék. 
Arra voltak kíváncsiak, hogy kívülről be lehe-
tett-e hatolni az épületbe. Az aprólékos kutako-
dásának jelentősége van, de haladjunk sorjában. 

Deme nem fért ki az ablakon
Mivel tudósítóként nem vehettem részt a hely-
színi szemlén, a bent tartózkodók elmondása 
alapján összegzem mindazt, ami az épületben 
történhetett.  Ruttner György, Deme Gábor 
ügyvédje úgy nyilatkozott az újságíróknak, 
hogy szerinte sok mindent sikerült tisztázni vé-
dencével kapcsolatban. Újra elmondta azt, amit 
korábban számtalanszor hangoztatott, hogy 
Deme Gábor ártatlan a gyilkosságok elköveté-
sében, és szerinte ezúttal sem merült fel olyan 
körülmény vagy bizonyíték, amely igazolná 
részvételét a bűncselekményben. Ruttner úgy 
fogalmazott, hogy „Deme nem tudott a gyil-
kosságról”. A tragédia utáni percekről azt kö-
zölte, hogy Deme „sokkos állapotban, félelmé-
ben” cselekedett, ezért vitte magával a szervert; 
ez a körülmény pedig felvetheti a büntethető-
ségének a kizárását. Ruttner megerősítette: K. 
Tamás ezúttal is kitartott a „csuklyás elkövető” 
verziója mellett, de az ügyvéd szerint ez „nem-

igen tekinthető reálisnak”. A vádlottnak azon-
ban jogában áll megtagadni a vallomást, illetve 
védekezhet saját belátása szerint. 

Más forrásból megtudtam, hogy Deme Gábor 
esete jóval árnyaltabb annál, mint ahogyan vé-
dője beállította. Az egyik fontos momentum, 
hogy Deme Gábor pontosan hol tartózkodott 
a gyilkos lövések pillanatában. Deme állítólag 
kitartott amellett, hogy már elhagyta az irodát, 
amikor a lövések eldördültek. Igen ám, de a 
hangfelvétel ennek az ellenkezőjéről tanúsko-
dik: Deme még éppen beszélgetett Papp László 
tanárral a helyiségben, amikor az első lövést le-
adták. Deme csak ezt követően hagyhatta el az 
irodát, de a diktafonon még akkor is közvetlen 
közelről – a hangszakértők szerint mintegy két-
három méterről –  hallatszott a hangja. A bíró a 
hangfelvétel alapján újra és újra eljátszatta ezt a 
szituációt a helyszínen, de jelen nem lévő tudó-
sítóként nem tudok következtetéseket levonni. 

De térjünk vissza arra, hogy miért vonult ki 
a bíróság az utcára! Ennek oka az, hogy K. 
Tamás szerint a „csuklyás elkövető” valószí-
nűleg egy vészkijáraton keresztül hatolhatott 
be az épületbe. A padlásról kivezető nyílás 
azonban olyan kicsi, hogy legfeljebb egy igen 
apró termetű ember férhetne át rajta. Ráadásul 
a tetőnek ezen a részén nincs létra, amelyen 
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bárki fel- vagy lemászhatna. Deme pedig azért 
emlegette a szűk ablakot, mert „félelmében” 
állítólag azon keresztül menekült volna el a 
gyilkosság után. Deme állítólag most is azzal 
hozakodott elő, hogy kifért volna az ablakon, de 
a bizonyítás során kiderült, hogy ez lehetetlen. 
A bíróság arra is kíváncsi volt, hogy az utcáról 
mennyire lehet belátni a kivilágított épületbe. 
A válasz: jól. Ez azért érdekes, mert a vádlottak 
a gyilkosság előtt az utcáról leskelődtek be az 
iskolába, hogy kik tartózkodnak odabent. 

K. Tamás összezavarodott 
K. Tamás állításai közül a legmeglepőbb az 
volt, hogy szerinte nem is hangzott el párbe-
széd közte és Papp László tanár között, noha a 
hangfelvétel alapján egyértelműen szót váltot-
tak. A bíró kérdésére állítólag azt felelte, hogy 
„monológot tartott”.  Információim szerint K. 
Tamás azt is vallotta, hogy a „csuklyás elkö-
vető” valahonnan a háta mögül bújt elő. A bíró 
erre megkérdezte Demét, hogy látott-e „álarcos 
személyt”, mire Deme tagadólag felelt. A bíró 

ezután K. Tamáshoz fordult: hogyan lehetséges 
az, hogy Deme nem észlelt semmiféle „csuk-
lyás egyént”? Szemtanúk szerint K. Tamás ré-
széről ekkor „hosszú és komoly dramaturgiai 
csönd” állt be. 

Stiller Magdolna, K. Tamás védője nem tartotta 
hihetőnek, hogy Deme Gábor félelmében cse-
lekedett volna a gyilkosság után. Deme ugyanis 
nem lehetett fenyegetett helyzetben, mivel ép-
pen ő volt az, aki kimért hangon figyelmeztette 
K. Tamást a szerverre, amelyet el kellett tüntet-
ni. A bíró is utalt rá, hogy a felfokozott szituá-
ció ellenére Deme viselkedésében a racionális 
gondolkodás is tetten érhető. Deme Gábor pe-
dig nemcsak a szervert, hanem a pénzügyi visz-
szaéléseiről szóló dokumentumokkal teli táskát 
is magával vitte, amely a mai napig nem került 
elő.  

A Fővárosi Törvényszéken március 8-án foly-
tatják a pert. 

Csarnai Attila

Eldobott üvegek, szemét, szilveszteri petárdák, letör-
delt ágak, kivágott fák, mély gödrök és egy motokrossz- 
pálya nyomai – e nem éppen szívderítő látvány fo-
gadta Németh Szilárd polgármestert és a Magyar 
Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 
munkatársait január 18-án, a Tamariska-dombon. 
S bár az önkormányzat – a képviselő-testület tavaly 
őszi döntése alapján – többek között kerítéssel is vé-
dené a területet, az igazi megoldást nem ez jelentené. 
Ahogy a kerület vezetője hangsúlyozta, nagy szükség 
van csepeliek összefogására, természetvédő munkájá-
ra, amihez a szakmai hátteret az MME adja. 

Lendvai Csaba, az MME munkatársa azt mondja, 2011 
decemberében már második alkalommal végeztek itt 
– önkéntesek bevonásával – területvédelmi munkát. 
Az emberi környezetkárosításon túl, a dombon el-
szaporodó ezüstfa is gondot okoz, mert elnyomja  
a gyepet. „Félhektárnyi területet már sikerült meg-
tisztítanunk, ott már ki is alakult a dombra jellemző, 
ligetes nyílt gyep. Szőlőrigók, telelő madarak élnek 
itt, de talán a legfontosabb, hogy nyolc-tíz erdei füles-
bagoly is itt tölti a telet” – magyarázza Lendvai Csa-
ba, azt is hozzátéve, hogy olyan pallósor kialakítását 
javasolják az önkormányzatnak, amelyen közlekedve 
az újjáéledő gyepet meg lehet majd védeni. Persze ah-
hoz, hogy Csepel egyetlen természetvédelmi területe 
valóban rendben és védve legyen, nem elég a palló,  
a kerítés: a lakosság összefogása nélkül – bármennyit 
költsön is rá az önkormányzat – nem lehet megvédeni 
a területet. „Ökológusok, civil szervezetek is bekap-
csolódnak a munkába, de ez mind kevés, ha a csepe-
liek nem érzik magukénak a Tamariska-dombot. Arra 
kérek mindenkit, határozzuk el, együtt óvjuk meg ezt a 
területet” – tette még hozzá a kerület polgármestere.   

- m –

Motokrosszpálya a Tamariska-dombon?
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Színes szalagok, 
keringő és palotás

Keringő, fehér abroncsos ruha, szmoking, színes szalag a fiatalokon: 
ezek a középiskolások egyik legnagyobb ünnepének, a szalagavatónak 
a kellékei. A szalagavató hagyománya Selmecbányáról, az 1830-as 
évekből származik. Az akkoriban még valétálásnak nevezett esemé-
nyen a helyi iskola végzős diákjai – a maihoz hasonló bál keretében 
– tűzték fel megszentelt valétaszalagjaikat, melyen monogram és év-
szám szerepelt. Napjainkban a legtöbb középiskolában már szeptem-
berben elkezdődik a szalagavatóra való készülődés: táncot, műsort 
tanulnak be a végzős osztályok. A legnépszerűbb a bécsi keringő és a 
palotás, de ezek mellett gyakran láthatunk modern táncokat vagy akár 
szirtakit is. A szalagavató után a fiatalok kabátjukra, táskájukra tűzve 
hordják az iskola nevével és dátummal ellátott színes szalagot. A Jed-
lik Ányos Gimnázium négy negyedik osztályának 124 tanulója január 
21-én ünnepelt. Az érettségi előtt álló tanulókat nem csak a szalagava-
tó tartja izgalomban, továbbtanulásuk szempontjából is mozgalmas  
a február, hiszen a szeptemberben induló felsőoktatási képzések jelent-
kezési határideje február 15-e. Sok sikert minden csepeli végzősnek! 

- angel - 

fotó: Bede Orsolya
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Tarkabarka kiállítás az ÁMK Galériában

Ismét alkotásaikkal népesítették be a Nagy Imre 
ÁMK Galériáját és az iskola auláját az Alapfo-
kú Művészeti Iskola képzőművészetet tanuló 
fiataljai. Az elmúlt félév legjobban sikerült mű-
veit bemutató kiállítás január 18-ai megnyitóján 
a vendégeket az intézmény vezetője, Körömi 
Gábor köszöntötte, majd Geisbühl Tünde mű-
vésztanár rendhagyó tárlatvezetése kalauzolta 
a lelkes hallgatóságot. Az ünnepi hangulatot 
a Fasang Árpád Zeneiskola tanulói és tanárai 
hozták el trombita- és fuvolazenéjükkel. A vál-
tozatos alkotások – melyek között találunk szí-
nes páccal, tussal, festékkel készült képeket és 
plasztikákat, kisméretű ikonokat és nyomdázott 
párnákat is – február 17-éig tekinthetőek meg.

Bottyán Dalma, 
Nagy Imre ÁMK Ált. Isk., 4. osztály
Nagyon szeretek rajzolni, színek és formák nél-
kül minden olyan unalmas lenne. Lotti nénivel 
délutánonként festünk, varrunk, ragasztunk, 
mindig kitalálunk valami újat, és sokat neve-
tünk. Örülök, hogy kiállították a képemet, és 
másoknak is tetszik. Most még nagyobb kedv-
vel fogok rajzolni.

Dajka Dávid, 
Kölcsey Ferenc Ált. Isk., 8. osztály
A rajzolás a végtelen lehetőségek színtere. 
A művészeti iskolában értékelik a munkámat, 
és amellett, hogy gyakran van szabadfoglalko-

zás, konkrétan meghatározott témákat dolgo-
zunk fel. A mai kiállítás különösen sokat jelent 
nekem, mert a kiállított képem a kedvenc tech-
nikámmal, tűhegyű filccel készült.

Buzogány Jácint, 
Kölcsey Ferenc Ált. Isk., 8. osztály
Jó érzés a képemet egy kiállításon látni, és kí-
váncsi vagyok a többiek munkáira is. Nyolc 
éve járok az AMI-ba, szerintem a féléves kiál-
lításaink egyre izgalmasabbak. Az én képemen 
például a Csepel Művek bejárata szerepel, új-
szerű értelmezésben. Az alkotásban az a leg-
jobb, hogy bármit párosíthatunk bármivel, itt 
nincsenek határok.

kultúra

A disznóölés és az utána következő disznótor a téli hónapok jelentős eseménye. 
Csepelen  2012. február 18-án, 8-16 óra között, az I�úsági Táborban igazi, 
a régi idők hangulatát felidéző eszem-iszom, vigadalom elevenedik meg. 
Nyomon követhetjük a disznóperzselés, a bontás, 
a hurka- és kolbászkészítés mesteri fogásait.  
Aznap még a mondás is változik: Mindent a szemnek, és minden �nomat a gyomornak ! 
Bendődagasztó reggeli:  szalonna, sült máj, töpörtyű
Ínycsiklandó ebéd:  orjaleves, toroskáposzta, hurka, kolbász, pecsenye, farsangi fánk 
És hogy ne csak együnk, hanem igyunk is: lesz jóféle pálinka, forralt bor, puncs, forró tea. 
Kicsiknek: gólyalábas meseszínház, farsangi álarckészítés.
Nagyoknak: bordalok, magyar nóták, csürdöngölő mulatós. 
A részletes programot a következő, február 10-én megjelenő számunkban olvashatják.

CSEPELI 
DISZNÓTOR

2012. 
FEBRUÁR 18.
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Zenével született
a magyar kulTúra napja alkalmából érkezeTT kerüle-
Tünkbe sebesTyén márTa előadóművész, aki felejTheTeT-
len koncerTeT adoTT a királyerdei művelődési házban. 
fellépése uTán eddigi pályafuTásáról kérdezTük.

 Hogyan emlékszik vissza arra a pillanatra, amikor először muzsika-
szót hallott?
 Édesanyám a Zeneakadémiára járt, mikor várandós volt velem. Így 
már születésem előtt hallhattam Kodály tanár úr, Bárdos Lajos és Lajtha 
László szerzeményeit. Mondhatnám azt is, hogy kilenc hónapig jártam 
a Zeneakadémia népzene tanszakára, ahol édesanyám tanult. Amióta az 
eszemet tudom, az ő éneke s a gyönyörű kórusművek kísértek zenei 
pályafutásomon. Rokonaim mesélték, hogy beszélni még nem tudtam, 
de már visszaénekeltem azt, amit hallottam. Szüleim hároméves korom-
ban zeneóvodába írattak. Ötévesen – a magyar gyerekek nevében – kö-
szönthettem egy dallal Kodály tanár urat a születésnapján. Ő lehajolt 
hozzám és nagyon megdicsért: „…ha mindenki ilyen szépen énekelne, 
akkor érdemes volt megírni ezeket a zenéket…” Ez volt az első komoly 
elismerésem. 

 A családi indíttatás miatt döntött úgy, hogy egész életét az éneklésnek 
szenteli?
 Ez jött magától, hiszen olyan erővel sodort a muzsika, hogy hiába 
voltak a szülői aggályok, nem választhattam mást. Pedig mindketten azt 
szerették volna, ha valamilyen polgári foglalkozást választok. Gyakran 
mondogatta Vas megyei édesapám: „hiábavalóság ez lányom, hiábava-
lóság.” Szenvedélyesen kerestem az utam, elkezdtem Sebő Ferencékkel 
énekelni. Mivel akkoriban nem volt főiskolai szintű képzés a Zeneakadé-
mia népzene tanszakán (édesanyám időszakában megszűnt, most, ötven 
év múlva ismét van), ezért nincs is ilyen irányú diplomám, de szerencsé-
re a Kossuth-, a Liszt-, a Prima Primissima és az UNESCO-díjakat nem 
a diploma miatt adják, hanem valódi teljesítményre. 

 Pályafutása során kitől tanult a legtöbbet?
 Kalló Zoltán gyűjtéseiből és olyan ismeretlen, falusi énekesektől, 
akiktől közvetlenül tanultam meg a népzenei stílust. És azt a hozzáállást 
is elleshettem tőlük, ami nélkül nem lehet hitelesen elénekelni a magyar 
népdalokat. Úgy gondolom, ez nem csak jó énekhang kérdése, szív is 
kell hozzá. Én a valóságos dolgokban hiszek. Csalhatatlanul megérzem 
egyébként más műfajban is, ha egy művész nem hitelesen éli át azt, amit 
valóban előad, amit velem el akar hitetni. 

 

Milyen volt a csepeli közönség?
 Különös érzésem támadt. Örültem annak, hogy végre nem a „fanyal-
gó” Budapesten vagyok, hanem egy vidékies helyre érkeztem. Oda, ahol 
még melegszívű emberek élnek. Ez sajnos a fővárosiakra általában nem 
jellemző. A közönség soraiból viszont kicsit hiányoltam a fiatalokat. Szí-
vesen elmondtam volna nekik, hogy a gordonos nótámmal a Deep Forest 
együttes Grammy-díjat nyert, és ezt a lemezüket kilencmillió példányban 
adták el a világon. Egyébként mindig jobban szeretem a bensőségesebb, 
intimebb helyszínt, mert szívesen nézem a rám figyelő tekinteteket. 

 Van-e kedvenc éneke, amit bárhol, bárkinek szívesen elénekel?
 Úgy gondolom, hogy az éneklés általában hangulat- és életkorfüggő. 
16 éves koromban teljesen más dalok álltak jól nekem, mint mostaná-
ban. De például 17 évesen megtanultam egy moldvai csángó asszonytól 
a Mária altatóját, ami a mai napig igen kedves számomra. Egyébként a 
magyar népdalok állnak a legközelebb hozzám, de ugyanilyen átéléssel 
énekelem más népek dalait is. Ezért kaptam meg 2010-ben az UNESCO 
Artist for Peace díját, amelynek én vagyok az egyedüli magyar díjazottja. 
 
 Számos rangos kitüntetés birtokosa. Mit jelent önnek az elismerés?
 Számomra az itteni vendégszereplés is felér egy igazi sikerrel. Fan-
tasztikus vendégszeretettel fogadtak a csepeliek, ezt semmilyen díjjal 
nem lehet túlszárnyalni. A kitüntetés természetesen mindenkinek jólesik. 
Úgy érzem, hogy a díjaim sok embernek szólnak, mert általuk egy ma-
gyar közösséget képviselhetek határon innen és túl. 

 Mi volt eddigi legemlékezetesebb fellépése?
 Egyszeri és megismételhetetlen pillanat volt a japán császári párnak 
énekelni Magyar Tudományos Akadémián. Mádl Ferenc azzal bízott meg, 
hogy egy zenei névjegyet adjak át Magyarországról olyan házaspárnak, 
akiket rendkívül tisztelnek hazájukban. Kiderült, hogy mind a ketten 
nagy rajongói a magyar zenének, kiváltképp szeretik Bartókot és Kodályt. 
Büszke vagyok arra, hogy én képviselhettem országom kultúráját. 

- antal - 
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Elvarázsolt közönség
A Kijevi Zeneakadémia és a Vienna Konser-
vatorium Budapest hallgatói nagy sikerű kon-
certtel örvendeztették meg a zenerajongókat 
január 20-án, az Egressy Béni Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium koncertter-
mében. 
A teltházas előadáson felcsendültek többek kö-
zött Kodály, Liszt, Strauss, és Doppler művek 
is, melyeket a fellépők magas színvonalú tel-
jesítménye tett felejthetetlenné. A kijevi ven-
dégművészek különösen kitettek magukért: 
a klarinéton közreműködő Valentin Pravosud 
és a zongorán játszó Andrii Misik először kö-
zösen mutatta be nem mindennapi tehetségét, 
majd külön-külön is elkápráztatták a közönsé-
get. A publikum szűnni nem akaró tapssal ju-
talmazta Andrii Misik zongora-előadását, aki  
a csak egyszerűen „zenefolyamként” jellemzett 
Liszt: H-moll szonátáját adta elő fiatal korához 
képest profikat megszégyenítő könnyedséggel. 
A két zeneiskola növendékei egytől-egyig di-
cséretre méltó, emlékezetes produkcióval ör-
vendeztették meg a zenekedvelőket, s színvo-
nalas estét varázsoltak az Egressy falai közé.

Légrádi Gábor

Pilinszky-est 
az ÁMK-ban
A XX. század második felének talán legkiemel-
kedőbb magyar költőjének, Pilinszky Jánosnak 
a verseiből tartott előadóestet Závory Andrea 
színésznő a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
a Nagy Imre Általános Művelődési Központ-
ban, január 20-án. Az Egyenes labirintus című 
előadói esten a közönség soraiban sok érdeklő-

dő fiatal is ült. Závory Andrea már korábban is 
több, a költészetnek szentelt előadói estet mu-
tatott be a publikumnak: foglalkozott már Ady 
Endrével és az erdélyi költészettel is. Pilinsz-
ky-estje izgalmas és megható volt. 
A József Attila és Kossuth-díjjal kitüntetett ka-
tolikus költő az Isten és ember közötti viszonyt, 
az emberi lélek rejtélyeit, a lélekre leselkedő 
csapdákat és a kiút keresését örökítette meg 
verseiben és prózai műveiben. A művésznő eb-
ből az életműből villantott fel képeket.

cs. a.

Különös világ 
A Csepel-sziget Műszaki Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium Mansfeld Péter Ga-
lériája (Posztógyár u. 10.) február 10-éig várja 
az érdeklődőket, akik Mátai Attila festőművész 
Szent és Profán című kiállítását szeretnék meg-
nézni. A galéria hétköznapokon 10-től 18 óráig 
látogatható. 

civil élet

Elköszönt Hantos Jenő lelkipásztor
negyed évszázados csepeli szolgálaT 
uTán végleg elköszönT a budapesT-
csepel-közponT reformáTus egyház-
községTől hanTos jenő lelkész, aki 
Tavaly nyáron vonulT nyugdíjba. 

Január 15-én hálaadó istentiszteleten Illés Dá-
vid, a Duna Melléki Református Egyházkerület 
esperese búcsúzott tőle, aki igehirdetése után 
Máté evangéliuma 5. fejezetének 48. versét 
(„Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy 
mennyei Atyátok tökéletes.”) adta útravalóul 
Hantos Jenő nyugdíjas lelkipásztornak. Az is-
tentisztelet után Morovik Attila alpolgármester 
is megköszönte a búcsúzó lelkésznek, hogy 25 
évig összefogta a csepeli reformátusokat, meg-
szervezte a kerületi iskolákban a hitoktatást, és 

lelkesen vezette a Csepeli Lelkészi Kört. Az al-
polgármester Faragó Dávid beosztott lelkésztől 
szintén elköszönt, aki öt évig teljesített szolgá-
latot az egyházközségben, irányította ott az if-
júság munkáját, s aki új gyülekezetben folytatja 
hivatását.  
Hantos Jenő beszédében válaszolt a köszön-
tésekre: mélységes háláját fejezte ki gyüleke-
zetének, munkatársainak és nem utolsósorban 
feleségének, majd felidézte szolgálati idejének 
kezdeti éveit. 

A Budapest-Csepel-Központ Református Egy-
házközség az elmúlt évben Kéri Tamást válasz-
totta a gyülekezet új lelkészévé. (Kéri Tamást 
január 13-ai lapszámunkban mutattuk be.) 

- antal - 

Mackók, 
medvék, bocsok
2012. február 1-je és 5-e között a Nagy 
Imre ÁMK Tükrös termében néhány napra 
a medvék veszik át a hatalmat. Méhész Ot-
tóné gyűjteményéből közel ezer különböző 
méretű maci várja az érdeklődőket. Lesz 
mackódögönyöző, mézes apróságok vására, 
mackós fényképezkedő, 4-én pedig mackós 
foglalkozások. 
Nyitva tartás: 9-től 18 óráig, Simon Bolivár 
sétány 4–8., tel: 420-7874
Belépő: 200 forint. Csoportoktól előzetes 
bejelentkezést kérnek. 
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Újra sportosztály indul Csepelen

Kerületünkben hosszú ideig sikeresen működ-
tek egyes iskolákban sportosztályok, ahonnan 
nemegyszer olyan tehetségek kerültek ki, akikre 
később nemcsak Csepel, hanem az egész ország 
büszke volt. Egyöntetűen állítják azok is, akik 
a sportban nem vitték a válogatottságig vagy 
profi szintig, hogy olyan pluszt kaptak ezekben 
az osztályokban, ami későbbi életükre is hatás-
sal volt. A Gróf Széchenyi István Általános és 
Két Tannyelvű Iskolában most újjáéled a hagyo-
mány. Jenei János testnevelő, akinek oroszlánré-
sze van az újrakezdésben, a Csepeli Hírmondó-
nak elmondta, hosszú út vezetett el idáig.

 Nálunk is – akkor még Királymajorinak ne-
vezték az iskolát – hosszú időn át működött kézi-
labda- és fociosztály egészen addig, amíg le nem 
csökkentették a testnevelés órák számát. Ekkor 
az egész kerületben megszűntek a sportosztá-
lyok, elsőként a Gombos téri (ma Herman Ottó) 
iskolában, ahol szintén sikeresen működött ez  
a modell, amit országos diákolimpiai címek is 
bizonyítanak. Mi ugyan még működtünk egy 
ideig, de sajnos mi sem tarthattunk ki sokáig: 
pedig volt olyan kézilabdacsapatunk is, amely – 
a nagyon erős mezőnyben – országos harmadik-
ként végzett. A sportosztályos képzés egyesüle-
tekkel karöltve működött: fiú- kézilabdában az 
Elektromossal, a lányoknál a Spartacusszal dol-
goztunk együtt, fociban pedig a Csepel SC-vel, 

míg a Gombos téri suliban ez az egykori Áfor 
SC-vel, és szintén a Csepel SC-vel valósult meg.

 Mi történt ezután?
 Éveken át lobbiztam a kerületi vezetésnél 
annak érdekében, hogy újraindulhasson a sport-
osztály, de sikertelenül. Pedig egy csapatsportág 
támogatása rendkívül jó lehetőségeket teremt-
het, például a külfölddel való remek kapcsolat-
tartásra. Erre kiváló példa Veszprém esete, ahol 
az önkormányzat remekül „táplálkozik” a helyi 
kézilabdacsapat világszínvonalú teljesítményé-
ből. Nekünk is jó kapcsolatunk volt, van a ro-
mánokkal, szlovénokkal, franciákkal: ezeket az 
ismeretségeket újra fel lehetne éleszteni. Sze-
rencsére végre nyitott fülekre találtunk: a csepeli 
képviselő-testület minden tagja megszavazta, 
hogy újra elindulhasson a sportosztály.

 Milyen sportágakról van szó?
 Elsősorban kézilabda, labdarúgás és öttusa, 
de természetesen nem látjuk akadályát annak 
sem, hogy más sportegyesületben jeleskedők 
is beüljenek az iskolapadba, sőt nagyon szeret-
nénk, ha mondjuk egy tehetséges vívó, röplab-
dás, vagy éppen atléta kerülne ide!
Az infrastruktúra itt, a Széchenyiben adott: van 
tornacsarnok és műfüves labdarúgópálya is ren-
delkezésre áll. Helyben működik a Csepeli DSE 
kézilabdaklub, amely egy év alatt jelentős fej-
lődésen ment keresztül, közel száz gyerek spor-
tol ott. Ez remek alapja lehet a sportosztálynak, 
csakúgy, mint a nagy hagyományokkal rendel-
kező – immáron a „vizes” jelzőt is a nevében 

hordozó – Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesü-
let, amely már az úszó-diákolimpián is besegí-
tett a szervezésbe. 
 
 Szükség lesz-e új tanárokra?
 Igen, hiszen négyéves ciklusra tervezünk, s 
így új testnevelőre, később testnevelőkre is szá-
mítunk a növekvő óraszámok miatt. Az iskola 
„fénykorában” négy testnevelő dolgozott itt. 

 A Jedlik Ányos Gimnáziumban is indul ha-
sonló osztály szeptembertől.
Igen, és ennek mi leszünk az előkészítő osztá-
lya. Az ott induló képzéssel szorosan szeretnénk 
együttműködni, ami azt is jelzi, hogy nemcsak  
a sport, de a tanulmányi eredmény terén is telje-
sítenie kell annak, aki ide szeretne járni. 
Az iskolában idén ősszel, az ötödik évfolyamtól 
indulhat ismét sportosztály, ahová – a csepelie-
ken kívül – a környékbeli települések tanulóit is 
várják. A délelőtti öt testnevelés óra keretében 
sportágspecifikus képzést tartanak, ami a délutá-
ni egyesületi edzésekhez kellő alapot nyújthat. 
A 25 főben maximalizált osztályban a tanulók-
nak – vagy az addig elsajátított idegennyelv-
tanulás folytatásaként, vagy választás alapján 
– heti három órában angol-, illetve németokta-
tásban lehet részük, illetve emelt szintű nyelv-
oktatást is kérhetnek. Az osztályról bővebb tá-
jékoztatást az érdeklődő szülők és a gyerekek 
március 26-án, 17 órakor, a Széchenyi iskolá-
ban tartandó megbeszélésen kaphatnak, illetve 
hívhatják a 278-0942-es telefonszámot is. 

Légrádi Gábor

Tizenhét év elteltével ismét képviselteti magát 
kerületünk NB I-es röplabdacsapata a Magyar 
Kupa négyes döntőjében. A Csepeli RC honlap-
jának beszámolója szerint január 19-én, drámai 
csatában, 3–2-re diadalmaskodott a kék-piros 
együttes a Pécs otthonában. 
A hosszú utazás és az alacsonyabb osztályú, 
hazai csapatot illető, szabályban rögzített elő-
nyök (elmaradt technikai idő, másfajta labda) 

sem vették el a csepeliek kedvét, s végig szoros 
csatában, a legfontosabb pillanatokban helyén 
volt a fiúk szíve, így sikerült a bravúros győ-
zelem. Ezzel 1995 után, idén ismét helyet kap  
a Csepel a kupa februári, négyes fináléjában. 

A végeredmény: PTE PEAC–Csepeli RC 2–3 
(25–21, 13–25, 25–14, 23–25, 12–15)

L.G.

Röplabda-MK: négy között a Csepel!
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Csepeli Tanuszoda: túl az első versenyen

100 éves a Csepel SC

Újranyitását követőn ismét jelentős sportesemény házi-
gazdája volt a Csepeli Tanuszoda. A kerületi úszó-diák-
olimpián négy korcsoport versengett a Tanműhely köz 2. 
alatt található létesítményben, ami remekül állta a mint-
egy kétszáz gyerek „ostromát”. 

A január 11-én és 12-én rendezett sporteseményre 
Morovik Attila alpolgármester is ellátogatott, s öröm-
mel tapasztalta, hogy ismét gyerekzsivajtól volt hangos 
a kényszerűségből három hónapra bezárt uszoda, ami 
jelenleg Csepel egyetlen úszásoktatásra alkalmas hely-
színe. A „vizes sportműhely” mindkét napon zsúfolásig 
megtelt, az iskolások és tanáraik mellett a gyermekei-
ket lelkesen buzdító szülők is szép számmal ellátogattak 
a jelentős változásokon átesett tanuszodába, ahol – az 
épület kültéri részén – a verseny ideje alatt is dolgoz-
tak azon, hogy még komfortosabbá váljon a létesítmény.  
A szervezők elégedetten nyugtázták, hogy az első ver-
senyzőtől az utolsóig kristálytiszta vízben úsztak a gye-
rekek, ami sajnos nem volt jellemző a bezárás előtti idő-
szakra. A versenyek után a győztesek és a dobogósok 
is elismerésben részesültek, sőt – az uszoda felújításá-
ban és a verseny lebonyolításában is részt vállaló Cse-
peli Öttusa és Vízisport Egyesület jóvoltából – minden  
résztvevő ajándékkal térhetett haza. Az úszó-diákolimpia 
részletes eredményeit olvasóink megtalálják a csepel.hu/
sport internetes oldalon.

Légrádi Gábor

A fennállásának 100. évfordulóját 2012-ben 
ünneplő Csepel Sport Club tiszteletére cente-
náriumi díszközgyűlésre kerül sor január 27-én  
a Munkásotthonban. Ebből az alkalomból 
tartottak sajtótájékoztatót a szervezők január  
20-án a Magyar Sportok Házában.
A megjelenteket Kiss Imre, a centenáriumi em-
lékbizottság  vezetője köszöntötte, és ismertette 
a rendezvény programját. Az eseményen meg-
jelent többek között Buzek László, egykori vi-
lágklasszis, 266-szoros válogatott röplabdázó, 
az újjáalakult Csepel SC elnöke, Németh Fe-

renc, kétszeres olimpiai bajnok öttusázó, Melis 
Antal, olimpiai ezüstérmes evezős, valamint a 
százesztendős klub egykori szakosztályainak – 
jelenleg önálló egyesületek – egyes vezetői. A 
díszközgyűlésre 450 egykori és jelenlegi spor-
tolót, sportvezetőt hívtak meg, akik mindannyi-
an kötődtek, kötődnek Csepel egykori patinás 
klubjához. A centenárium évében további jelen-
tősnek ígérkező programok – köztük egy ván-
dorkiállítás – is lesznek, amelyek mind az egy 
évszázados Csepel Sport Club előtt tisztelegnek.

Légrádi Gábor
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Röplabda
NB I férfi, alapszakasz
21. forduló: február 4-e, 17 óra: 
Csepel SC Alapítvány, Bajnokok Csarnoka
Csepeli RC–Vegyész RC Kazincbarcika

Kosárlabda
Január 18-a, szombat, 
Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Ív u. 65-71.)
15:20 Boci Klub-BC Csepel–Kaszások 2000 (fiú serdülő C csop.)
17:00 Boci Klub-BC Csepel–Budai XI. SE U20 (felnőtt ffi. tart.)
18:40 Boci Klub-BC Csepel–Gyűrűk Urai KSE (felnőtt ffi. D csop.)
Január 31-e, 19 óra: 
BC Csepel II.–Közgáz/B (felnőtt ffi. NBII Közép B csop.)
Február 4-e: 
14:40 Boci Klub-BC Csepel–BLF Palota (felnőtt ffi. tartalék)
16:20 Boci Klub-BC Csepel–MAFC/A (felnőtt női A csop.)
18:00 Boci Klub-BC Csepel–Közgáz/A  
 (felnőtt ffi. NBII Közép A csop.)
19:40 Boci Klub-BC Csepel–Budapesti Bikák (fiú junior B csop.)
Február 5-e, 9 óra:
Vermes Miklós Általános Iskola (Tejút u. 2.)
Csepeli Rombolók–Kőbányai Darazsak II. (felnőtt ffi. D csop.)

Birkózás
Február 4-e,10 óra: 
Csepel SC Alapítvány, Baracsi Imre Birkózóterem (Béke tér 1.)
4. Felnőtt szabadfogású és junior női rangsorverseny 

Sportprogramok 
a kerületben fotó: Tőzsér László
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NAGY IMRE ÁMK – KÖZMŰVELŐDÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8.
Információ: 420-7874 
www.amkkozmu.mlap.hu

MACKÓKIÁLLÍTÁS
2012. február 1– 5-e, a Nagy Imre ÁMK 
Tükrös terme
Méhész Ottóné gyűjteményéből közel 1000 
különböző méretű mackót, illetve a játékok-
ból berendezett életképeket mutatunk be. 
A kiállítás megtekintése után a Mackódö-
gönyözőben bárki kézbe veheti és játszhat 
az ott elhelyezett plüssmedvékkel. Mézes 
apróságok vására, mackós fényképezkedő- 
sarok egész nap. Nyitva tartás: 9–18 óra
Február 4-én, szombaton 10-től 12 órá-
ig Mackógyár – kézműves-foglalkozás (Hozz 
magaddal egy régi, fél pár ötujjas kesztyűt!). 
Cammogó – mackós játékok az 5–10 éves 
korosztálynak az Alapfokú Művészeti Iskola 
közreműködésével. Mackómesék – versek, 
történetek a medvékről, játék a könyvtárban. 
15–17óra: Mackós Kuckó – énekes-mondó-
kás foglalkozással várjuk a legkisebbeket, a 
2–5 éves korosztályt. Mackóművek – memó-
ria- és kirakójáték-készítő foglalkozás

GYEREKAGYKONTROLL-TANFOLYAM 
10–14 éveseknek, szülők részvételével
Március 3-a és 4-e, Pétercsák Maxim ve-

zetésével. A gyerekagykontroll-tanfolyam 
hatására a gyerek várhatóan: magabizto-
sabb lesz – eredményesebben tud tanulni 
– képes megszüntetni fájdalmai zömét – 
betegség esetén gyorsabban meggyógyul 
– megtanulja céljait elérni – képes lesz 
megszabadulni rossz szokásaitól. A tanfo-
lyamok kis létszámúak és játékosak. A gye-
rektanfolyamot végzettek később a felnőtt 
kurzust már olcsóbban végezhetik. Szülők-
nek ingyenes! Jelentkezés: 06-20/551-3079; 
info@alfahullam.hu, vagy személyesen  
a Nagy Imre ÁMK Közművelődésén

További információk és jelentkezés  
a 420-7874-es telefonszámon.

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

Sebestyén Anna grafikusművész tollrajz- 
kiállítása február 3-áig tekinthető meg.

Február 6-ától Szépvölgyi Ágnes festmé-
nyeiből látható kiállítás a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

2012. január 31-én, 17 órától 
Vészhelyzet(ben) – Szemtől szemben a 
bűnözővel! 

Farsangi kölcsönzési akció! Kettőt 

fizet, hármat vihet dévédé, cédé, videó, 
hangoskönyv, oktatócsomag  kölcsönzésekor.

Szeretne internetezni? Jelentkezni 
lehet szervezett számítógép-használati 
foglalkozásokra. A 20 órás foglalkozásokon 
a résztvevők csak számítógép-használati 
díjat fizetnek. Következő tanfolyam: 2012. 
február 6-ától

Színházjegy-árusítás: minden hétfőn 16-tól 
18 óráig Novák Zoltánnétól: 06-30/414-1684

Jógafoglalkozás minden csütörtökön 
18 órától 19.30 óráig (600 Ft/alk.), foglal-
kozásvezető: Palotainé Jánoshegyi Tünde 
(mozgásterepauta-jógaoktató)

Február 9-én, 10 órától Négyszögletű 
kerek erdő címmel baba-mama foglalkozás  
a Halacska Bábcsoport rövid bábelőadásá-
val. Utána beszélgetés, játék

* * *
VÉNUSZ UTCAI KÖNYVTÁR  
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.

Február 6-a és 20-a, 17.30: „Keskeny 
Út Klub” – Bibliáról gyermekeknek Artner 
Gergővel

Február 9-e,10 óra: Kineziológia Novákné 
Riba Ágnessel. Téma: Felállni újra és újra

Február 10-e és 16-a, 17 óra: Grafológia- 
sorozat. Vendégünk: Berényi Ibolya

Kézműves-foglalkozás Nagy Sándorné, 
Icával. Itt a farsang áll a bál – Farsangi ál-
arcokat készítünk.

* * *
CSEPELI MUNKÁSOTTHON
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   
Csepel Színház
2012 tavaszi bérletsorozata a Turay Ida Szín-
ház előadásában: Sári bíró, Vértestvérek, 
Balfácán vacsorára! Bérletváltás elővételben!

Január 29-e, vasárnap, 11 óra: HÉTVÉGI 
MATINÉ: BOHÓCPARÁDÉ, OROSZ–MAGYAR 
cirkuszi produkció

Február 11-e, szombat, 11 óra: INGYENES 
HÉTVÉGI MATINÉ. A gőgös királykisasszony 
– mesejáték a 6–14 éves korosztálynak

Február 22-e, kedd, 19 óra: Sári bíró – víg-
játék két felvonásban. A szereposztásból: 
Benkő Péter, Hűvösvölgyi Ildikó, Mikó 
István, Boros Zoltán, Nagy Gábor, Germán 
Lívia, Rusz Milán és sokan mások… 

Programok
Február 4-e, 9–14 óra: Babaruhabörze

Február 11-12-e, 9–17 óra: Ásványbörze. 
A belépés díjtalan!

Február 17-e,19 óra: a Pesti Fiatalok Szín-
háza bemutatja: Békeffi István–Lajtai Lajos:  
A régi nyár – operett két felvonásban

Február 26-a, 15 óra: Magyarnóta műsor –
Virágot Kovács Apollóniának. Fellépők: Hat-
vani Kiss Györgyi, Budai Beatrix, Somogyi 
Erika, Kollár Katalin, Bokor János, Nánássy 
Lajos, Tolnai András, Kolostyák Gyula

Egyéb
Országos és budapesti színházak, koncertek, 
fesztiválok jegyirodája: hétfőtől péntekig, 
14–18 óra  

A Munkásotthon jegyirodája: hétfőtől pén-
tekig, 15–18 óra. Tel.: 276-7733

OKJ-s dajka, kisgyermekgondozó-asszisz-
tens szakképzés. Tel.: 276-5918

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

Február 7-e és március 1-je között erdélyi 
festőművészek és grafikusok gyűjteményes 
emlékkiállítása látható. (Köllő Margit, 
Plugor Sándor grafikusművész, Karancsi 
Sándor, Meggyesi Mária festőművész). 
Március 6-ától 30-áig: Deák Zoltán festőmű-
vész kiállítása.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK

Sakkozó diákok
Kerületünkben folyamatosan zajlanak a diákolimpia küzdelmei, ahol kü-
lönböző sportágakban mutathatják meg az iskolások, miben a legtehetsége-
sebbek. Ezúttal nem a fizikai, hanem a szellemi megmérettetésen volt a sor: 
a Nagy Imre ÁMK-ban rendezték ugyanis a sakkozók versenyét. Szőllősi 
László, a sportesemény szakmai felelőse szerint a szervezők kitűnő munkát 
végeztek idén is, mindenben igyekeztek a versenyzők, illetve az iskolák 
kedvében járni. A január 16-17-én lezajlott versenyen közel 120-an ültek 
asztalhoz az I.-II., III.-IV. korcsoportosok közül egyéni és csapatverseny-
ben egyaránt. Az iskolák közül a Jedlik, a Katona, az Eötvös, a Kazinczy,  
a Herman, a Kölcsey, a Karácsony, a Mátyás és az ÁMK tanulói néztek 
farkasszemet egymással. Ami a végeredményt illeti: a legkisebb fiú kor-
osztály kivételével valamennyi győztes a Csepeli TK sakkszakosztályának 
tagja, illetve versenyzője, ami jól mutatja az egyesületnél folyó szakmai 
munka minőségét. A diákolimpia részletes eredményeit a csepel.hu/sport 
internetes oldalon találják. 
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A körzethez tartozó iskolák:  
Általános és középiskola nincs a körzetben.

Elérhetőség: a 427-4613/61-113-as számon. 
Itt lehet üzenetet hagyni, név és telefonszám megadásával. 
A körzeti megbízott mindenkit visszahív.  

Fogadóóra: változó időpontban, 
a BRFK XXI. kerületi kapitányság épületében. 
A körzeti megbízott fogadóóráját 
nem együtt tartja Czibulyáné Szonday Szilvia 
(czibulya.szilvia@fidesz.hu) 
önkormányzati képviselő asszonnyal.

A körzetre jellemző bűncselekmények: 
lakásbetörések, gépkocsilopások, gépkocsifeltörések.

XXI/II-es körzet
Nagy Szabolcs r. törzsőrmester
XXI/2. számú körzeti megbízott
                  
A terület határai:
Ady E. u. – Szerviz u. – Csete B. u . – Táncsics M. u. 
– Árpád u. – Ságvári u. – Vágóhíd u. – Kassai u. –  
Katona J. u. – Karácsony S. u. –  Petz F. u – Tanácsház u.
– II. Rákóczi F. u. – Ady E. u. által határolt terület  

Körzeti megbízottak Csepelen
januári első lapszámunkTól folyamaTosan közöljük 
a kerüleTi rendőrkapiTányságon szolgálaToT TeljesíTő 
körzeTi megbízoTTak elérheTőségéT, fogadóórájáT. 
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XXI/3
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XXI/1

XXI/2

XXI/8

XXI/6

XXI/4

XXI/5

XXI/11

Állatkínzás a Csőgyár utcában
„Kutyamaffiára csaptak le Csepelen!” – adta hí-
rül az egyik internetes oldal január 7-én. Ezen  
a napon kerületünkben – összehangolt akció 
során – elképesztő körülmények között tartott 
állatokat szabadítottak ki az Országos Állatvéd- 
őrség Alapítvány, az Állatmentő Liga és a cse-
peli rendőrkapitányság munkatársai. A Csőgyár 
utca 26. szám alatt egy – valószínűleg önkénye-
sen elfoglalt – romos épületben két hajléktalan 
tartott fogva 16 kutyát és 5 macskát. Koczka 
Sándor százados, a kerületi kapitányság bűn-
ügyi osztályvezetője lapunknak elmondta, hogy 
állatvédők jelezték: négylábúakat tartanak fog-
va az említett címen, igen rossz körülmények 
között, így azonnal kivonultak a helyszínre. 

 Kollégáim és az állatvédők egy kicsi, szel-
lőzés nélküli helyiségben találták meg az álla-
tokat, lesoványodva, saját ürülékükben taposva, 
láthatóan rossz állapotban. Később kiderült, 
hogy volt olyan kutya is, aki húsz kilót fogyott, 
mialatt elzárva tartották.

 Úgy tudom, volt közöttük beazonosítható is.
 Igen, két kutya volt ellátva csippel, akik már 
vissza is kerültek a gazdájukhoz, hét másikat 

pedig a hatósági állatorvos azonnal elkobzott 
a fogvatartóktól. A többieket is elszállították  
a helyszínről, ők most várják, hogy emberibb 
körülmények között, új gazdira találjanak.

 Sikerült elfogni az elkövetőket?
 Az intézkedő kollégák felvették a helyszí-
nen tartózkodó személyek adatait, akik minden 
valószínűség szerint nemcsak ellopták, hanem 
megpróbálták értékesíteni is az állatokat. A két, 
csippel ellátott kutya tulajdonosa elmondta, 
hogy előfordult már máskor is, hogy kedvenceik 
elcsavarogtak otthonról, de egy idő után mindig 
hazatértek, így szinte biztosra vehető, hogy őket 
önkényesen befogták.

Az ügyben tart a további adatgyűjtés, állatkínzás 
miatt eljárás indulhat a két tettes ellen.

 - légrádi - 

Díjváltozás márciustól
A Fővárosi Közgyűlés december 21-ei ülésén határozott 
arról, hogy a korábban tervezett 2012. január 1-jei idő-
pont helyett két hónappal később, március 1-jétől, felké-
szülési időszak után lépteti életbe Budapesten a lakossági 
szennyvízszállítás rendjére vonatkozó változásokat.

A felkészülési időszak február végéig tart: a két hónap 
alatt a „szippantott” szennyvizet a Fővárosi Településtisz-
tasági és Környezetvédelmi (FTSZV) Kft. készpénzért szál-
lítja el: ennek díja nem változik, azaz 1498 forint + áfa/m³. 

A Fővárosi Közgyűlés döntésének értelmében  2012. 
március 1-jétől kizárólag az FTSZV Kft. végezheti  
a „szippantott” szennyvízszállítást.  Ennek díját  
a jogszabály a vízfogyasztás alapján határozza meg. 

2012. március 1-jétől – a vízfogyasztás alapján – a víz-
számlával együtt kell fizetni a lakossági szennyvízszállí-
tást: ennek díja 337,70 forint + áfa /m³ a fogyasztott víz 
mennyisége alapján.

A naprakész tájékoztatás érdekében az FTSZV Kft. 
ingyenesen hívható zöldszámot működtet: 

06-80/550-055
Az új szabályokról a www.ftszv.hu weboldalon is olvashat. 
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A helyes megfejtést beküldők között ezer forintos Libri könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket elküldhetik a következő címre: Csepeli Hírmondó, Budapest,1751 PF. 28., de e-mailben is várjuk 
a válaszokat:  info@csepelihirmondo.hu, és bedobhatják a Csepeli Hírmondó postaládájába is, ami az ÁMK aulájában – Simon Bolivár sétány 4–8. – található. Beküldési határidő: február 3-a.

Sorsoltunk!  A Csepeli Hírmondó január 13-ai számában megjelent keresztrejtvény nyertese: Katona Erzsébet, Budapest, Mária királyné útja. A gyerekrejtvény nyertese: Nándor József Budapest, Darázs u. Ezer forintos 
Libri könyvutalvány a jutalmuk. A nyeremények – melyeket 3 hónapig őrzünk meg – átvehetők a Csepeli Hírmondó szerkesztőségében, Simon Bolivár sétány 4–8. Gratulálunk!

gyereksarok

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

Vízszintes: 2.  Az idézet közepe 8.  Napszak 9.  Vég nélkül 
exkluzív szállodalánc! 10.  Némán igaz! 11.  Üresen mer!  
13.  Német sör 14.  Kérted páros betűi 16.  Hasad a ruha 
18.  Repeta 20.  Európai Unió és Ausztria 21.  Az idézet vége   
23.  Alkotmánybíróság 24. Becézett Erika 25.  Fafúvós hang-
szer 27.  Honvédelmi Minisztérium 29.  Női név 31.  Léteztek  
34.  Szövetség

Függőleges: 1.  Az idézet eleje 2.  Latin és 3.  Tagadás  
4.  Koplalás 5.  Lúd 6.  Becézett Ilona 7.  Bukaresti sport- 
egyesület 12.  Kevert kosár! 15.  Vissza áthalad! 17.  Ruházaton 
lévő kicsi tárolóhelye 19.  Ellenben 22.  Összevissza eltol!   
26. Épphogy 28.  Folyadékot szed 30.  Angol életkor 32.  Elem!  
33.  Kicsinyítő képző 35.  Asztácium

Előző rejtvényünk megfejtése:  
Enyedi György: Hóember
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8 9
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14 15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25 26
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rejtvény

1 százalék

A Népművészeti és 
Kézműves Óvoda 

Új Mesterségek Bölcsője 
Művészeti Óvodai 

Alapítvány kuratóriu-
ma köszönetét fejezi ki 

minden támogatójá-
nak, akik a 2010-ben  
személyi jövedelem-

adójuk 1%-ának felaján-
lásával hozzájárultak  

az óvoda működési fel-
tételeinek javításához.

Pomothy Györgyné
a kuratórium elnöke
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Új címünk: 
Csepel,Kossuthutca 84.

Közelebb költöztünk!
Új fiókunkba nem 
érkeztünk üres kézzel!

Most duplán érdemes benézni!
Nyitási kedvezményekkel és ajándékkal várjuk!
– kedvezményes számlavezetés1

– díjmentes bankkártya kibocsátás2

– kedvezményes SMS szolgáltatások3

Jöjjön el új fiókunkba, nyisson bankszámlát az első 100 ügyfelünk egyikeként, és húzzon egyet az Erste Bank 
ajándékkártyákból, hogy Öné lehessen egy meglepetés!4

1 2012. február 29-ig a Csepeli Fiók Lakossági Folyószámla-szerződést kötő új ügyfeleinek a számlavezetési díj 6 hónapon keresztül 0 Ft.
2 2012. február 29-ig a Csepeli Fiók új lakossági ügyfeleinek a Visa Electron vagy Maestro bankkártya (főkártya) kibocsátási díja 0 Ft.
3 2012. február 29-ig a Csepeli Fiók új Erste Lakossági Folyószámla-szerződést kötő ügyfeleinek az SMS KártyaŐr és az SMS SzámlaŐr szolgáltatást
6 hónapig havidíjmentesen biztosítjuk. A kedvezmény az SMS-ek eseti díjaira nem vonatkozik.
4 Az ajándékakció lakossági és mikrovállalati számlanyitás esetén, a készlet erejéig, de legkésőbb 2012. február 29-ig tart. Bankunk mikrovállalkozóknak 
a 200 millió forint éves nettó árbevételt meg nem haladó gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, valamint egyéni vállalkozókat tekinti.

www.erstebank.hu Erste TeleBank: 06 40 222 222

erste-koltozes-csepelihirmondo-209x274-GCR.indd   1 1/5/12   1:27 PM

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

RENDEZVÉNYEK:

2012. február 29. 10.00: KEZESLÁBAS – babaszínház
Belépő: felnőtt: 800 Ft; gyerek 500 Ft
2012. március 11. 11.00: MICIMACKÓ – zenés mesejáték – Mesekocsi Színház
Belépő: 800 Ft
2012. április 1. 11.00: HÚSVÉTI TOJÁST VEGYENEK! – zenés mesejáték – SZÖSZ
Belépő: 800 Ft
2012. április 22. 11.00: A DZSUNGEL KÖNYVE – zenés bábelőadás – Kincses Színház
Belépő: 800 Ft
2012. május 20. 11.00: NAGY AKAROK LENNI! – zenés bábelőadás – Fabula Bábszínház
Belépő: 800 Ft
2012. március 8 – 21. Megnyitó: március 8. 16.00: KÉZIMUNKA KIÁLLÍTÁS
Belépő: ingyenes
2012. május 13. 10.00 – 18.00: XVII. KIRÁLYERDEI ÁSVÁNYKIÁLLÍTÁS ÉS BÖRZE

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK:

BUKFENC BABATORNA – Szombat: 10.00 – 10.45
ZENEBÖLCSI – Csütörtök: 9.30 – 11.00
KREATÍV ZENEVARÁZS – Hétfő, szerda:  17.00 – 18.00
MANDALA TANODA – Szombat: 10.00 – 13.00
CSEPELI NÉMET NEMZETISÉGI TÁNCEGYÜTTES 
 Hétfő: ovis: 17.00 – 18.00, ifj úsági: 18.00 – 20.00, szerda: ifj úsági: 18.00 – 19.45
GOJU-RYU KARATE KISISKOLÁS KORTÓL – Kedd kezdő: 17.30 – 18.30, haladó: 17.30 – 19.00          
 Csütörtök haladó: 17.30 – 18.45; péntek kezdő: 17.30 – 18.30, haladó: 18.30 – 19.30
PARAMHANS SWAMI MAHESWARANANDA EREDETI JÓGARENDSZERE – Kedd 17.00 – 18.00
MILIEU DANCE –  Mini csoport: kedd, csütörtök 16.00 – 16.45

Serdülő csoport: kedd, csütörtök 16.45 – 17.45
Junior csoport: kedd, csütörtök 15.00 – 16.00, szerda 16.00  –  17.30

NO COMMENT HIP-HOP TÁNCISKOLA – Hétfő, szerda 15.00 – 17.30
JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZTANFOLYAM GYEREKEKNEK 
 Február 10. – minden pénteken 17.00 – 19.00

FELNŐTTEKNEK:

JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN – Kedd 18.30 – 20.00
DINAMIKUS GERINCTRÉNING – Péntek 19.00 – 20.00, csütörtök: 8.30 – 9.30
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ JÓGA TORNA – Csütörtök 18.00 – 20.00
NYUGDÍJAS HÖLGYEK TORNÁJA – Hétfő, csütörtök 8.30 – 9.30
ALAKFORMÁLÓ-EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ KONDITORNA
 Kedd 19.00 – 20.00, csütörtök 17.00 – 18.00
KONDICIONÁLÓ TORNA – Kedd, péntek 9.00 – 10.00 
LATIN CARDIO – Hétfő, szerda, csütörtök 20.00 – 21.00
TÁRSASTÁNC –  Hobby haladó csoport hétfő 18.30 – 20.00

Középhaladó csoport szerda 19.00 – 20.00
Kezdő csoport csütörtök 19.00 – 20.00

TAI CHI – Szerda 19.00 – 21.00
HONG LUNG CH’UAN TAO KUNG FU – Hétfő 18.00 – 19.30, csütörtök 18.30 – 20.00
ÚJ! ZUMBA – Hétfő 19.00 – 20.00,  szerda 18.00 – 19.00
ÚJ! HASTÁNC – Csütörtök 17.30 – 18.30
ÚJ! FITTNES ORIENTÁL – Csütörtök 16.30 – 17.30
 

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

RENDEZVÉNYEK:

GÖRÖG TÁNCHÁZ – Február 18; március 17.; április 14.; 
május 26. szombatonként 18–22-ig a részvétel ingyenes

Március 10., szombat 18 óra – MAGYAR ZENEVARÁZS 
Népdal, nóta, operett, klasszikus melódiák
A Puszta Band-zenekar másfél órás koncertje
A belépő ára elővételben 1300 Ft, az előadás napján 1500 Ft, 
amely a helyszínen megvásárolható.

Március 31. szombat 10-17
HÚSVÉTVÁRÓ CSALÁDI NAP A RADNÓTIBAN
Bábelőadás-kézművesfoglalkozások, tojásírás, nemezelés, 
népi gyermek hangszerkészítés, vásár, játéksarok sok-sok muzsikával 
az egész napos program részvételi díja: 550 Ft/gyerek és 850 Ft/felnőtt;
2 felnőtt 2 gyerek 2.200 Ft.

TANFOLYAMOK GYEREKEKNEK:

OVIS KARATE – Hétfő: 16.30-17.30
CSEP’ JAZZ DANCE TÁNCEGYÜTTES – csoportbeosztás szerint
DANCE EXPRESS TSE KURZUSAI – GYERMEK TÁRSASTÁNC
 Haladó, kedd: 17.00-18.00; csütörtök: 17.30-18.30
KEZDŐ OVISTÁNCTANFOLYAM – Hétfő:16.00-17.00
ZUMBATOMIC – Gyerekeknek, szombat: 9.00-10.00
CSIRI-BIRI MUZSIKA – Hat hónapos kortól három éves korig
 Hétfő: 10.00-11.00
CSIRI-BIRI TORNA – Szerda: 9.30-10.15;  10.15-11.00
RINGATÓ – Szerda:9.30-10.15; 10.15-11.00

FELNŐTTEKNEK:

DIADÉM S.E. VERSENYTÁNC EGYESÜLET – Hétfő: 19.00–21.00, csütörtök: 18.30–21.00
KYOKUSHIN KARATE  – Kedd: 16.30–17.30;  csütörtök: 16.30–18.30
ALAKFORMÁLÓ TORNA – Hétfő, csütörtök: 18.30–19.30
HASTÁNC –  haladó: szerda: 17.30–18.30

középhaladó: szerda: 18.30–19.30
kezdő: szerda: 19.30–20.30

FITDANCE – péntek: 18.00–19.30
JÓGA A MINDENNAPI ÉLETBEN® – kedd: 18.00–19.30
FELNŐTT TÁRSASTÁNC – Haladó, hétfő: 20.00–21.00
ZUMBA FITNESS – Kedd: 19.30–20.30
CAPOEIRA – Kedd: 18.30–19.30;  péntek: 19.30–21.00
ÖNZETLEN MASSZÁZS – Kedd: 16.00–20.00
SALSA – Haladó: I. csop- hétfő: 19.00–20.00; II. csop- csütörtök: 20.00–21.00
 

Csepeli
Városkép

Untitled-2.indd   1 2012.01.25.   10:15:05



Csepeli Hírmondó 23

INGATLAN___________________________________
ELADÓ 150 nöl-es telken 3+2 félszobás tehermentes ház 
eladó Fix: 25 mFt-ért. T.: 06 (70) 588-7517___________________________________
CSEPELEN Darázs u. 1 szám alatt, 687 nm-es telek bontandó 
vályogházzal, közművekkel eladó. I.ár: 17,5 mFt. 
T.: 06 (20) 523-0516.___________________________________
CSALÁDI ház eladó Budapesttől 60 km-re Kunpeszéren. 
Iár: 6 mFt. Azonnal költözhető. T.: 06 (30) 292-3737 este.
XXI. Rózsa utca végétől 4. lakó ház olcsón eladó. 
T.: 06 (70) 280-4149___________________________________
CSEPELEN Szabadság u. 80. 72 nm-es felújított családi ház 
22 mFt-ért eladó. T.: 06 (20) 315-6191. 

KIADÓ___________________________________
2,5 SZOBÁS, 66 nm-es újszerű állapotú lakás, igény esetén 
hozzátartozó garázzsal együtt kiadó Csepel központjában. 
T.: 17 óra után 420-0677___________________________________
GÁZKONVEKTOROS lakás kiadó a Szent László u-ban. 
T.: 06 (20) 583-7582___________________________________
CSILLAGTELEPEN 63 nm-es I. em.-i lakás hosszútávra ki-
adó. 2 havi kaució szükséges T.: 06 (20) 931-4839.___________________________________
CSILLAGTELEPEN garzon kiadó. 38 eFt + kaució + rezsi.
 T.: 06 (70) 254-0822.___________________________________
KIADÓ Kolozsvári úton egy 1+félszobás, felújított, I. em.-i, er-
kélyes, gázfűtéses lakás. Ár:  45 eFt + rezsi. T.: 06 (30) 970-5729___________________________________
CSILLAGTELEPEN egyszobás I. em.-i, konvektoros lakás 
kiadó. T.: 06 (30) 492-3548___________________________________
KERTES kisház kiadó. T.: 06 (30) 516-0840.___________________________________
CSEPELEN a Tigris u.-ban 2 szobás, családi ház, kerttel kiadó. 
T.: 06 (30) 910-8891.___________________________________
CSEPELEN kertes ház alsó része, külön-bejáratú, 2 szoba 
összkomfort kiadó. T.: 06 (30) 459-0645.___________________________________
CSILLAGTELEP központjában első emeleti, egyszobás, 
felújított, erkélyes, konvektoros, alacsony rezsijű téglalakás 
hosszú távra 45 ezer Ft-ért kiadó. 06 (30) 749-3078.

GARÁZS___________________________________
KIADÓ 22 nm-es garázs Csepelen a Tihanyi út – Sárgarózsa 
út sarkán a Puli sétány mellett, esetleg padlástérrel is. 
T.: 06 (30) 634-7320.

CSERE___________________________________

KÉSZPÉNZ ráfizetéssel csepeli kertes házra cserélném 
2+félszobás öröklakásomat. T.: 06 (70) 324-2969. 

TELEK___________________________________
CSEPELI Tesco-nál 160 nöl-es összközműves telek olcsón 
eladó. T.: 06 (70) 280-4149.

ÜZLET___________________________________
FŐÚTVONALON 60 nm-es üzlethelyiség kiadó. Más célra is 
használható. T.: 06 (30) 685-3473___________________________________
CSEPELEN eladó vagy kiadó 34 nm-es vegyesboltként üze-
melt üzlet a hévvégállomásánál, Posztógyár u.-ban. 
I.ár: 800 eFt. T.: 06 (30) 749-0892.

OKTATÁS___________________________________
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06 (30) 592-7740___________________________________
DAJKA, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens 
képzés. Kasza szakképzés. T.: 276-5918, NYSZ: 01006404

ADÁS-VÉTEL___________________________________
RÉGI képeslapot pénzt, bélyeggyűjteményt vásárolok, in-
gyenesen értékelek. Péteri János. T.: 06 (20) 587-7218.___________________________________
MEGUNT kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. T.: 06 (20) 956-4084.

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

EGÉSZSÉG___________________________________
GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, kéz-és lábmasszázs, műkö-
röm, paraffin kezelés Csepelen a sportpálya mögött. 
Akciós árak: www.pedikursziget.hupont.hu 
Csepelen INGYEN házhoz megyek. T.: 06 (70) 323-1230.

ÁLLÁST KÍNÁL
VÖLGY u.-i üzletsoron működő fodrászatba fodrászt, műkör-
möst, pedikűrös váltótársat keresek. 
T.: 277-4044, 06 (30) 680-2924 Marcsi.

JÓ kozmetikust, műkörmöst, fodrászt keresek Csepelen, 
forgalmas helyen lévő szépségszalonomba. 
T.: 06 (30) 292-3737 este. 

A CSEVAK ZRT. FELVÉTELT HIRDET  
TETŐSZIGETELŐ MUNKAKÖRBE. 
A feladat:  Csepel közigazgatási területén lapos- és 
magastető szigetelési és javítási munkák elvégzése.
Elvárások: Tetőfedő bizonyítvány, szakmai gyakorlat, te-
tőszigetelő anyagok ismeretében való jártasság.
Önéletrajzát bérigény megjelölésével és a végzettséget 
igazoló dokumentumok fénymásolatainak csatolásával 
az info@csevak.hu címre, vagy a 1215 Budapest Katona 
J. utca 62-64. címre várjuk 2012.02.29-ig. 

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___________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06 (20) 288-5148___________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Víz, Gáz, Közpon-
ti-fűtés szerelés. Ázások csőtörések megszüntetése, mos-
dók, tartályok szifonok cseréje, egyéb vízszerelési munkák. 
Tel: 402-4330, 06 (20) 491-5089___________________________________
ANTIALKOHOLISTA megbízható szakemberekkel szo-
bafestést, mázolást, tapétázást, csempézést, PVC-sző-
nyegpadlózást, parkettázást, víz- villanyszerelést, gipsz-
kartonozást, kőműves, asztalos munkát. Nagytakarítással 
vállalunk. T.: 06 (20) 998-2369,  T/Fax: 06 (24) 658-910___________________________________
VILLANYSZERELÉS A-Z-IG www.villanyszereles-csepel.hu 
T.: 06 (20) 961-5317___________________________________
VÍZVEZETÉK ÉS BERENDEZÉSI TÁRGYAK felszerelése, javítása 
és cseréje, dugulás megszüntetés! T.: 06 (1) 284-8381

VÍZ-,GÁZ-,FŰTÉS szerelés és javítás, lakásfelújítás, komplett 
családi házak szerelése, garanciával, akár anyagbeszerzéssel 
is. Csepelen kiszállási díj nélkül! Telefon: 06-20/490-55-61 ___________________________________
ÁCS, tetőfedő, kőművesmester vállal a legkisebb munkákig. 
Beázás-mentesítést. Tetőjavítást, homlokzati szigetelést, 
aszfaltozást, előtető készítést garanciával, kedvezménnyel, 
hétvégén is. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (30) 318-2173 ___________________________________
KERT-TELEK rendezés térkövezés, kerítés építés, favágás, 
bozótirtás permetezésen, járda-kocsi beálló készítése 
egyéb-kertészeti és kőműves munkák. Reális áron! 
T.: 06(70)547-2584, 06(70)391-8976 ___________________________________
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.___________________________________
REDŐNY javítás-készítés, gurtni csere, szúnyogháló, reluxa, 
harmonika ajtó. T.: 276-5827, 06 (30) 212-9919.___________________________________
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen garanciával. 
T.: 06 (20) 471-8871___________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS reális áron garanciával! Ugyanitt 
víz-fűtés szerelés. Kis munkákat is vállalok! Pálfi József Károly 
T.: 06 (70) 773-0761 www.csoszaki.hu___________________________________
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen garanciával. 
T.: 06 (20) 471-8871___________________________________
GÁZKÉSZÜLÉK és kazán szerviz (ipari is) karbantartással 
gázt spórolhat. Mérőcomputeres beszabályzás. 
T.: 277-3748, 06 (30) 972-7454.

apróhirdetések

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

KIADÓ  lakások a  XXI. kerületben, összközműves üzemrészek 
a gyárban  90- 800 nm-ig, Irányár: 500 Ft/nm + áfa ártól.  
T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a bányatavak közelében, az M0 u.-ban, bekerített 
720 nm-es zártkerti mesés telek, villannyal, vízzel 25 nm-es 
lakható faházzal eladó 4.4 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, az Ady Endre úton, X. em.-i 35 nm-es, 1.5 szo-
bás, 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, az Ady Endre úton, XIV. em.-i 47 nm-es, 1,5 
szobás, jó állapotú, dupla erkélyes, lakás 7.5 mFt-ért eladó. 
T.: 06 (20) 945-1214____________________________________
CSEPELEN a Nap u.-ban, IV. em.-i 54 nm-es, 2 szoba-étke-
zős, 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 hét-
végi téglaház, áron alul eladó 8.9 mFt-ért. T.: 420-6686, 
06 (20) 945-1214____________________________________
CSEPELEN a Zsák Hugó u.-ban, hőszigetelt, liftes házban, 
III. em.-i, 61 nm-es, 2,5 szobás, részben felújított, erkélyes 
lakás 8.9 mFt-ért T.: 06 (20) 945-1214____________________________________
CSEPELEN, a Táncsics u.-ban, négyemeletesben, II. em.-i, 
64 nm-es, 2.5 szobás, hőmennyiségmérős, felújított francia-
erkélyes, lakás 9.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214____________________________________
CSEPELEN, a Rakéta u.-ban, II. em.-i, 1+1 félszobás, 
erkélyes, extrán felújított, átalakított, cirkófűtéses lakás 
10.35 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, francia-
erkélyes lakás 11.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214

CSEPELEN, a Martinász u.-ban egyszintes, 2.5 szobás 65 
nm-es házrész, 201 nm-es összközműves telekkel, garázzsal, 
eladó 16.9 mFt-ért.  T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214____________________________________
CSEPELEN, a Damjanich u.-ban 130 nm-es 2 lakásos ház-
rész, 300 nm-es, használatilag megosztott telekkel eladó 
17.9 mFt-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214____________________________________
CSEPELEN, a Királyhágó u.-ban, szinte új, belső 2 szintes 75 
nm-es ikerház-fél, 2 szoba, konyha-étkező, 2 WC, fürdőszo-
ba, gázcirkó, gépkocsi beállóval, 30 nm-es konditeremmel 
19.9 mFt-ért.  T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214____________________________________
CSEPELEN, a Csalitos u.-ban, sorházban, 2 szintes, 3 szoba 
– nappalis, 123 nm-es könnyűszerkezetes ház, dupla fürdő-
szobával, 652 nm-es összközműves telekkel, garázzsal eladó 
23.9 mFt-ért.  T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214____________________________________
CSEPELEN, a Maros u.-ban kétszintes, 2 lakásos, 71+118 
nm-es, 5 szobás, 2 nappalis ház, dupla fürdőszobával, kony-
hával, 547 nm-es összközműves telekkel, garázzsal, 20 nm-es 
pincével eladó 29.9 mFt-ért.  T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214____________________________________
CSEPELEN, a Damjanich u.-ban 2 szintes, 130 nm-es 7 éves 
ház, tárolóval, szaunával, garázzsal, 400 nm-es telekkel, 
extra beépített bútorokkal eladó 29.9 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 55 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 összközmű-
ves 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.

INGATLANÜGYEK 
ELADÁS, KIADÁS

HÍVJA! 06 (30) 616 6888___________________________________
CSEPELEN Szent László úton parkra néző, extrán felújí-
tott bútorozott III. em.-i 55 nm-es kétszobás, erkélyes, 
gázkonvektoros, bútorozott lakás, téglaépítésű házban 55 
eFt+rezsiért kiadó.___________________________________ 
KIADÓ Csillagtelepen a Kozmosz stny.-on extrán felújított és 
extrán bútorozott lakás, III. em.-i 60 nm-es,  2+félszobás, er-
kélyes 60 eFt +rezsiért, ami a közös költséget is tartalmazza___________________________________ 
PLÁZÁNÁL 55 nm-es kétszobás, saját fűtésmérős, erkélyes 
lakások eladók. Felújítandó: 6,5 mFt, felújított: 7,5 mFt___________________________________ 
CSEPEL központjában a Katona J. u.-ban tégla, gázfűtéses, 
I. em. 49 nm-es 1+félszobás, erkélyes lakás 9,4  mFt.___________________________________ 
MÁZOLÓ u.-ban, 64 nm-es, 3 szobás, gázkonvektoros, er-
kélyes IV. emeleti lakás 10,2 mFt irányáron eladó.___________________________________ 
JUPITER u-ban, III. em, 56 nm-es, 2 szoba-étkezős, mű-
anyag nyílászárós, erkélyes, gázkonvektoros lakás 8,9 mFt. ___________________________________ 
MARS u.-ban extrán felújított I. emeleti, 2 szobás lakás: 
11,5 mFt. Gépesítve, bútorozva extrákkal.___________________________________ 
SZENT LÁSZLÓ u.-ban, téglaházban, I. em.-i 64 nm-es 
2+félszobás, erkélyes, gázkonvektoros átlagos állapotú 
lakás 9,9 mFT-ért eladó.___________________________________ 
SZENT LÁSZLÓ u.-ban január 30-ig II. em.-i 53 nm-es két-
szobás gázkonvektoros, erkélyes lakás 8,5 mFt.___________________________________ 
PULI sétányon felújított, klímás, II. em.-i, 64 nm-es, 
2+félszobás, erkélyes, cirkófűtéses lakás: 10,9 mFt.___________________________________ 
KOMÁROMI u.-ban, parkosított téglaházban, gázfűtéses, 
I. em.-i, 53 nm-es, klímás, 2 szobás lakás: 10,5 mFt.___________________________________ 
KAPOS u.-ban, 34 nm-es, egyszobás, gázkonvektoros, 
erkélyes, fszt.-i, felújítandó lakás, alacsony rezsiköltséggel 
6,5 mFt-ért eladó. ___________________________________ 
ERDŐSOR u.-ban 86 nm-es, erkélyes, 3+félszobás, ház-
központi fűtéses, fszt.-i, erkélyes lakás 9,9 mFt.___________________________________ 
TEJÚTON, I. em.-i teljeskörűen felújított 49 nm-es, 1+fél-
szobás, erkélyes, gázfűtéses lakás 9,9 mFt.___________________________________ 
ORION u.-ban, I. em.-i 5 nm-es felújított, 2 szobás, erké-
lyes, gázkonvektoros lakás 9,5 mFt.___________________________________ 
ORION u.-ban, parkos zöldövezeti II. em.-i 49 nm-es, erké-
lyes, felújított, gázfűtéses lakás 7,9 mFt.___________________________________ 
VÉNUSZ u.-ban, III. em.-i 49 nm-es, kétszobás, gázfűtéses 
lakás téglaépítésű házban 8,5 mFt.___________________________________ 
RAKÉTA u.-ban, III. em.-i 53 nm-es, kétszobás, felújított 
lakás, tárolóval 8,3 mFt.

CSEPEL Rózsadombján, 70 nm-es 2 szobás 2WC fürdő-
szobás, teljes körűen felújított, betonfödémes, hőszigetelt 
családi ház 130 nöl-es gondozott kerttel 18,9 mFt (lakás 
cserével is a Katona J u.-ban) 18,9 mFt.___________________________________ 
KRIZANTÉM u.-ban 64 nm-es, 2+ félszobás felújított, IV. 
emeleti lakás: 9,9mFt és II. emeleti: 10,8 mFt___________________________________ 
ÚJÉPÍTÉSŰ ikerház az Erdősor u.-nál, és a  Szent László u.-
nál, 70 nm-től 95 nm-ig, akár egyszintes, KERTKAPCSOLATOS 
19,9 mFt-tól lakásbeszámítással is!___________________________________ 
ÚJÉPÍTÉSŰ EXTRA EGYSZINTES ikerházak  a TIHANYI LA-
KÓPARKBAN, EXTRA  800 nm-es önálló telekkel. 90 nm-es: 
25,9 mFt, 100 nm-es: 26,9 mFt,  120 nm-es: 29,9 mFt. LA-
KÁS BESZÁMÍTÁSSAL IS!___________________________________ 
RÁKÓCZI LIGET lakóparkban 82 nm-es 3 szoba-nappalis 
ÚJSZERŰ, erkélyes lakás, hűtő-fűtő, egyedi fűtésmérős la-
kás berendezve, bútorozva: 23,5 mFt ___________________________________ 
VÖLGY u.-ban, 50 nm-es, kétszobás, felújított kiskertes 
(100 nöl), ikerház garázzsal 14,9 mFt.___________________________________ 
ARANY JÁNOS u.-nál , 72 nm-es, 3 szobás, gázkonvekto-
ros, 3 lakásos, házrész telekkel: 8,9 mFt irányáron.___________________________________ 
SZABADSÁG u.-nál 170 nöl-es összközműves telken 120 
nm-es felújított, szintenként 2 szobával és fürdőszobával, 
beépített új konyha és bútorok, kertkapcsolatos terasszal, 
garázzsal: 26,9 mFt.___________________________________ 
MÁRIA KIRÁLYNÉ úton egyszintes extra 165 nm-es 5 szo-
bás önálló családi ház, 220 nöl-es telekkel 40,9 mFt.___________________________________ 
SZENTMIKLÓSI út végén, mellékutcában extra 260 nm-
es 4 szoba + nappalis ház,150 nöl telekkel, 38,5 mFt.___________________________________ 
HŐ u.-ban akár, kétgenerációs, felújított családi ház, 
(75+35) nm-es, külön bejárattal, 150 nöl összközműves 
telekkel, garázzsal, tárolókkal, új konyhabútorral 26,5 mFt.___________________________________ 
DAMJANICH u.-ban, 120 nm-es kétszintes, 3+félszobás 
családi ház 100 nöl-es telekkel: 20,9 mFt irányáron___________________________________ 
AKCIÓ 110 ezer/nm + ajándék 180 nöl-es telekkel Rep-
kény u.-ban, egy telken 2 ház! Külön bejáratú családi 
házak! 133 nm-es , kétszintes, 5 szobás, és 60 nm-es, egy-
szintes 2 szobás újszerű ház, 636 nm-es telekkel: 22,9 mFt___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN 700 nm-es telken, 68+62 nm-es házak, 
külön bejárattal, pincével, garázzsal, tárolóval: 25,9 mFt.___________________________________ 
CSEPELEN a városközpontban, II. Rákóczi F úton, 900 nm-
es, összközműves, építési telek: 15,2 mFt___________________________________ 
PESTERZSÉBETEN a Szigligeti u.-ban, 90 nm-es, 2 szo-
bás, nagykonyhás, részben felújított családi ház 150 nöl-es 
összközműves telekkel 16,9 mFt irányáron eladó.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN 10 éve épült 170 nm-es, 4 szobás csalá-
di ház, 570 nm-es összközműves telekkel 28,9 mFt.

A hirdetések tartalmáért a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget!

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

zubormonika@csepelihirmondo.hu

HIRDESSEN ÖN IS 
A CSEPELI HÍRMONDÓBAN

hirdetés
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Könyvelés – pályázatkészítés

Hívjon díjmentes árajánlatért
06-1/284-57-18
06-20/325-9096
06-30/359-3976
e-mail: bbela60@t-online.hu

Társasházkezelés - képviselet

hirdetés

A Groupama Garancia Zrt. Csepel Plázában nyíló ügyfélszolgálatára 
keres 2 fô ügyfélszolgálati és üzletkötô munkatársat.
 
Elvárások:
• Középfokú végzettség (felsôfokú végzettség elôny)
• Felhasználói szintû számítógépes tudás
• Kiváló kommunikációs készség
• Legalább 3 éves igazolható, sikeres biztosítási tapasztalat
 
Amit a cég kínál:
• Alkalmazotti munkaviszony
• Vonzó juttatási csomag (béren kívüli juttatások, kezdô támogatás 
   maximum 1,5 millió Ft értékben)
• Ingyenes szakmai képzések, oktatások
• Garantált ügyfélkör
 
Jelentkezés módja: Önéletrajzokat:  
zsolt.tomka@groupamagarancia.hu 
e-mail címre kérjük megküldeni.

B
A

B
A

-M
A

M
A

 B
Ö

R
ZE

h
a

sz
n

á
lt

 g
ye

re
k
ru

h
á

k
, j

á
té

ko
k
 c

se
ré

je
, v

á
sá

ra

FEBRUÁR 11. SZOMBAT

MÁRCIUS 10. SZOMBAT
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Radnóti Miklós Művelődési Ház, 

1214 Budapest, Vénusz utca 2. 

Tel.: 06 1 278 2757

radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

FEBRUÁR 18. SZOMBATMÁRCIUS 17. SZOMBAT
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Királyerdei Művelődési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230.
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.
hu, tel.: 06 1 278 2747

asztalbérlés: nagy 2 500 Ft., 
közepes 1 500 Ft., kicsi 1 000 Ft.

asztalbérlés: 1 500 Ft.

134.indd   1 2012.01.25.   10:43:19


