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Farsangi táncház
A Zöldalma Egyesület a farsang jegyében nyi-
totta meg február 11-én, a Rákóczi-kert Civil 
és Közösségi Házban havonta megrendezett 
táncházat. A malackának, angyalkának, vám-
pírnak, huszárnak és betyárnak öltözött ap-
róságok a Kobzos együttes muzsikájára tán-
coltak, szüleik pedig a felnőttek táncházában 
perdültek-fordultak. A kézműves-foglalkozást 
Joó Sándorné vezette: segítségével például 
filcből kivágott farsangi álarcokat készíthettek 
a gyerekek.

Tüzelőosztás Király-
erdőben és Hároson

A január 1-jétől érvényes új családtámogatási 
rendelet lehetővé teszi, hogy szociális rászo-
rultság alapján természetbeni ellátással (tüzelő, 
élelmiszersegély, temetési segély) is segíthet 
a csepeli önkormányzat a nehéz helyzetbe ke-
rült családokon. A Családtámogatási Iroda és a 
Csepeli Szociális Szolgálat kezdeményezésére 
57 család kapott februárban tűzifát és szenet 
az extrém időjárásra való tekintettel. A tüzelő-
anyagra fordított összeget a segélyezésre szánt 
pénzből különítette el az önkormányzat – tájé-
koztatta lapunkat Kanyik Csaba, a Szociális és 
Egészségügyi Ágazat vezetője. A szociális szol-
gálat munkatársai – a krízisidőszakban hozzá-
juk beérkezett telefonhívások, az éjjel-nappal 
működő krízistelefonszámot értesítők, vala-
mint a Családtámogatási Irodával kapcsolatban 
állók visszajelzései alapján – a téli hidegben 
előre feltérképezték a rászoruló családok fűté-
si körülményeit. Így jutott el Királyerdőbe és 
Hárosra február 10-én Németh Szilárd polgár-
mester Kanyik Csaba ágazatvezetővel együtt: 
ezen a napon öt, segítségre szoruló családnak 
vittek tüzelőanyagot, fát és szenet.   
A szenet a Bonaszén Kft. ajánlotta fel, a tűzifát 
pedig az önkormányzat vásárolta meg a fűtési 
gondokkal küszködő családoknak. A 15 mázsa 
tüzelőt ingyen szállították házhoz, amelyből 
háztartásonként három mázsa fa és két mázsa 
szén jutott Szilágyi Lajos, Cserjés Károlyné, 
Simon Istvánné, Guj János és Balogh József 
családjának. A helyszínen járva a Balogh és a 
Szilágyi család lapunknak elmondta, hogy elő-
ször kaptak az önkormányzattól segítséget.

Jókedvű jelmezesek
Nagy Imre ÁMK Általános Iskola alsó tago-
zatos diákjai február 10-én, a felsősök pedig 
február 17-én tartottak farsangot. Volt tombola, 
tánc, fánkevés, és sok jókedvű, jelmezbe öltö-
zött gyerek. Képeink a mulatságon készültek.

Idősek köszöntése
Ábel Attila alpolgármester és Fatérné Rothbart 
Mária, a Családtámogatási Iroda vezetője négy 
szépkorú csepelit látogatott meg otthonában 
február 16-án. A 90. és 100. születésnapjukat 
ünneplő nyugdíjasokat egy, Magyarország mi-
niszterelnöke által aláírt emléklappal és az ön-
kormányzat által összeállított, személyre sza-
bott ajándékcsomaggal köszöntötték.

Csepeli óvodák 
szülői estje
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ 
színháztermében 15. alkalommal  rendezték 
meg az immár hagyományossá váló csepeli 
óvodák szülői estjét február 15-én. A Pedagó-
giai Szakmai Szolgáltató Intézmény (PSZSZI) 
és a kerületi óvodák rendezésében kellemes 
családi programmal várták a gyerekeket és szü-
leiket. A Játéksziget Óvoda Jupiter utcai óvo-
dapedagógusai telt ház előtt adták elő A róka 
meg a nyúl című mesejátékot.  A vidám előadás 
után Barnáné Likovszky Márta, a PSZSZI óvo-
dapedagógiai szaktanácsadója megköszönte az 
óvodák szülői közösségeiben legaktívabban 
dolgozók munkáját. 
A rendezvény a központi aulában folytatódott, 
ahol a farsangi hangulatot a Kádár Katalin 
Óvoda nevelőtestületének népi táncháza biz-
tosította. A gyerekek az óvónők segítségével 
kézműveskedtek, textilből faliképet készítet-
tek, rajzoltak, festettek és szőttek.
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Éjjel is járőröznek a közterület-felügyelők
Hamarosan éjjel is járőröznek a csepeli közterület-felügyelet munkatársai. a csoport létszáma 18 fővel nő, miután a 
képviselő-testület elfogadta az erről szóló előterjesztést. ságHi jenő, a csoport vezetője ugyanezen a januári tes-
tületi ülésen veHette át a polgárőröknek járó legmagasabb kitüntetést, a polgárőr érdemkereszt aranyfokozatát. 
vele beszélgettünk a közterület-felügyelet létszámbővítéséről és megnövekedett feladataikról. 

	 Hol	tart	a	létszám	bővítése?
 Folyamatosan jelentkeznek az érdeklődők, 
mi pedig igyekszünk kiválasztani a legalkalma-
sabb kollégákat. Főleg olyan fiatalokat várunk, 
akiknek jó az állóképessége és elkötelezettek 
a munka iránt. A fizikai alkalmasság alapvető, 
mert nálunk sokat kell állni, gyalogolni. Lét-
számunk bővülésével a feladatkör is gyarapo-
dik, ezentúl három műszakban teljesítünk szol-
gálatot. Akik idáig úgy érezték, hogy éjszaka 
nyugodtan elkövethetnek különféle szabály-
sértéseket, törvénytelenségeket a kerületben, 
azoknak rossz hír, hogy mostantól nem lesznek 
biztonságban, mert mi is az utcákon leszünk.

	 Hogyan	változik	a	tevékenységük?
 A rendőrökkel és a polgárőrökkel közösen 
fogunk járőrözni. A csepeli rendőrség részéről 

nagy segítséget kapunk Szilágyi Sándor őrnagy 
úrtól, a közrendvédelmi osztály vezetőjétől. A 
szorosabb kapcsolatnak köszönhetően hatéko-
nyabb bűnmegelőzést végezhetünk. Több tér-
figyelő kamera lesz a kerületben, amelyeket a 
legkritikusabb helyeken szerelünk fel. A ka-
merák figyelése is az új feladataink közé tar-
tozik. A „Szomszédok egymásért mozgalom” 
szintén kiemelt szerepet játszik Csepel közbiz-
tonságának javításában. A mozgalom vezetője 
Dam Józsefné, akinél bátran jelentkezhet, aki 
részt akar venni a tevékenységükben. A lakó-
kat nem arra kérjük, hogy „árulkodjanak” a 
szomszédaikra, hanem arra, hogy figyeljenek 
egymásra. Jelezhetik például, ha észreveszik, 
hogy valaki illegálisan szemetet rak le, ha 
gyanús autók kószálnak a környéken, vagy ha 
éppen segítségre szoruló ember akad a környe-
zetükben. Jelenlegi irodánk, ahol Dam József-
né is dolgozik, a Csikó sétány 2/A szám alatt 
működik. Nemsokára azonban egy új, nagyobb 
irodába költözünk, ahol a bővített létszámmal 
jobban elférünk.  

	 Mik	 most	 a	 legfontosabb	 feladatok,	 ame-
lyekre	koncentrálnak?
 Mindig arra törekedtünk, hogy Csepelen 
visszaszorítsuk a bűnözést, a törvénytelensé-
geket, szabálysértéseket. Azt akarjuk, hogy egy 
élhetőbb, biztonságosabb kerületben éljünk. A 
lakók eddig is megtapasztalhatták tevékeny-
ségünk eredményeit. Továbbra is az egyik 
legfőbb célunk az illegális szemétlerakás meg-
szüntetése. Télen, a leghidegebb napokban arra 

is odafigyelünk, hogy a szabadban élő embere-
ket felkeressük, megvédjük őket a fagyhaláltól. 
A csepeliek rendelkezésére állunk, ha bármiben 
a segítségükre lehetünk.

Cs. A.

A  februári mínuszokban szinte folyamatosan 
telt házzal működött a csepeli önkormányzat 
segítségével megnyitott Ady Endre út–Védgát 
utca sarkán található éjjel-nappali melegedő. 
„A	 krízisidőszakban	 naponta	 70-80	 rászoruló	
kereste	 fel	 a	 korábban	 hajléktalanszállóként	
működő	épületet,	amelyben	rendszeresen	40-50	
fő	 tartózkodott.	A	menedéket	 találók	 legalább	
napi	 egyszer	 meleg	 ételhez	 jutottak,	 amit	 a	
segélyszervezet	munkatársai	a	kerületi	önkén-
tesekkel	 együtt	 mintegy	 75	 adagra	 porciózva	
osztottak	 ki.	Mindennap	 félórán	 belül	 fogyott	
el	ugyanennyi	adag	ebéd	a	csepeli	temető	mö-
götti	 részen,	 ahová	 nemcsak	 a	 hajléktalanok,	
hanem	a	nagyon	rossz	körülmények	között	élők	
is	 ellátogattak.	Ők	 szívesen	 vitték	 volna	 haza	 
az	 óvodából	 vagy	 iskolából	 megérkező	 gyer-

mekeiknek	a	meleg	ételt	– mondta el lapunknak 
Révfalvi Dorottya, az Ökumenikus Segély-
szervezet budapesti vezetője. Azt is megtudtuk 
tőle, hogy a 24 órán át működő krízisközpont 
folyamatos üzemeletetésébe a kerületi önkor-
mányzat dolgozói és a környékbeli lakosok is 
bekapcsolódtak. A téli hidegben eleinte keve-
sen, később körülbelül ötvenen maradtak éjsza-
kára az ideiglenes szállón. A segélyszervezet-
hez érkező felajánlásokból mindenkinek jutott 
takaró és ruhanemű. Sokan fürödtek és cserél-
ték ruhájukat, valamint szociális ügyekben is 
többen kértek a segítőktől tanácsot. 
Az éjjel-nappali melegedő előreláthatólag feb-
ruár 29-éig – amíg a napi hőmérséklet a 0 fokot 
el nem éri – nyitva lesz. 

- antal -

Telt ház a melegedőben

fotó: Zarándi Bence
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Mi történt a hitelként felvett 550 millió forinttal?

Vita a csepeli MSZP-irodáról
éles vita alakult ki az mszp XXi. kerületi, kiss jános altábornagy utcai pártirodájáról, melynek tulajdoni lapját  
a csepel.info Hírblog Hozta nyilvánosságra. a dokumentum alapján a 2005-ben megvásárolt ingatlanra és még Három 
másikra később 550 millió forintos Hitelt vettek fel a szocialisták. a fidesz gyanúsnak tartja, Hogy az mszp akkor vásá-
rolt ingatlanokat, amikor Hagyó miklós főpolgármester-Helyettes „felügyelte” a bkv-t. arra voltunk kíváncsiak, Hogy a 
szocialisták milyen pénzből és mennyiért vették az irodákat, majd mire költötték a több mint félmilliárd forintos Hitelt.

Az MSZP jogilag az 1956-os forradalom leve-
résekor hatalomra került MSZMP utódpártja. 
Bár a párt az ideológiai örökséget megtagadta, 
a vagyonról nem mondott le. A rendszerváltás 
furcsaságainak egyike ezért, hogy az MSZP ma 
is az ország leggazdagabb pártja. A csepeli, Kiss 
János altábornagy utcai iroda azonban már nem 
tartozik ebbe az örökségbe. Azt jóval később, a 
Gyurcsány kormány idején vásárolták meg szo-
cialisták. Ezzel ők az egyedüliek, akiknek saját 
tulajdonú irodájuk van a kerületünkben.
A Csepel.info által nyilvánosságra hozott in-
gatlantulajdoni lapok arról tanúskodnak, hogy 
az elmúlt években négy ingatlant vásárolt az 
MSZP (ebből egyet Csepelen). Ezekből az 
ingatlanokból kettőt abban az időben vettek 
meg a szocialisták, amikor Hagyó Miklós volt 
a főpolgármester-helyettes. A Fidesz szerint a 
pártnak már csak azért is el kell számolnia az 
ingatlanvétellel, mert – az ügyészségi vádirat 
alapján – Hagyó Miklós részben úgy tekintett 
a BKV-ra, mint a politikai jellegű kiadások 
fedezetére. Az MSZP-s fővárosi politikus bűn-
szervezete a vádirat szerint 2008 augusztusáig 
működött, és több mint 1,49 milliárd forint kárt 
okozott a BKV Zrt-nek.

Ábel Attila alpolgármester a Hírmondó kér-
désére elmondta: nem csak az ingatlanok vé-
telének időpontjai, hanem az eladók személye 

is „érdekes”, ezért a vételi árra is kíváncsiak. 
A tulajdoni lapok alapján az egyik XVII. ke-
rületi 1085 m2-es ingatlant és irodát például 
2005 nyarán szerezte meg, és 2007-ben adta 
tovább az MSZP-nek az Inveszt-Alfa Kft. Ezt a 
kft.-t ugyanakkor az a Juhász Ferenc soroksári 
MSZP-s politikus és vállalkozó „jegyzi”, aki-
nek a cégei évekig voltak valóságos aduászok 
a kerületünkben. Az alpolgármester kiemelte: a 
Csevak kimutatásai alapján Juhász különböző 
cégei csak Csepelen 800 millió forint értékben 
kaptak megrendeléseket az előző, MSZP-s ön-
kormányzati vezetéstől. Emiatt több feljelentést 
tettek, az ellenőrzések során ugyanis kiderült, 
hogy ezek a cégek nem csak lényegesen drágáb-
ban dolgoztak a piaci árnál, de el sem végzett 
munkákat is leszámláztak, a Csevak pedig ki is 
fizette azokat. Még az is előfordult, hogy egy 
közbeszerzési eljárást Juhász Ferencnek egy 
olyan cége nyert meg, amelyik el sem indult a 
közbeszerzésen. Egy szabályosan lefolytatott 
közbeszerzésnél ez természetesen lehetetlen. 

A Csepel.info hírblog fórumán kialakult vitában 
megszólalt Borka-Szász Tamás is, aki koráb-
ban a csepeli MSZP frakcióvezetője volt. A je-
lenleg a Demokratikus Koalíció csepeli szerve-
zőjeként dolgozó politikus gittrágásnak nevezte 
a pártirodákról és az azokra felvett 550 millió 
forintról szóló találgatásokat. Szerinte a csepeli 

MSZP nem tudott arról, hogyan és mennyiért 
került a tulajdonukba a csepeli iroda, és szerinte 
az ilyen jellegű kérdésekkel az Állami Számve-
vőszéket érdemes megkeresni. 
Ábel Attila viszont úgy nyilatkozott: képviselő-
társa is fel lenne háborodva, ha az önkormány-
zat az ÁSZ-hoz küldené őt az olyan kérdések-
kel, melyekben az önkormányzat kompetens.  
A csepeli MSZP pártirodájáról az alpolgármes-
ter szerint nem a Számvevőszéknek kell tájé-
koztatást adni, hanem a csepeli MSZP-nek, az 
ugyanis nem hihető, hogy nem tudják, hogyan 
és mennyiért került az iroda a tulajdonukba.
A pártirodák ügyében az MSZP részéről 
Szenteczky Jánost, a Csevak Zrt. korábbi ve-
zetőjét, a csepeli MSZP jelenlegi elnökét és 
frakcióvezetőjét kerestük meg. Arra voltunk 
kíváncsiak, hogy milyen pénzből, mennyiért 
vette az MSZP az irodákat, és mire költötték a 
több mint félmilliárd forintos hitelt. 
Szenteczky János a kérdéseinkre a következő 
választ adta: „Tekintettel	 arra,	 hogy	 a	 Kiss	
János	 altábornagy	 utcai	 ingatlan	 az	 MSZP	
országos	központjának	a	tulajdonában	van,	az	
így	a	 feltett	kérdésekre	„kapásból"	nem	tudok	
válaszolni.	Türelmet	és	egy	kis	időt	kérek,	míg	
a	szükséges	adatokat	beszerzem.”

Lapzártánkig Szenteczky János nem kereste 
meg a szerkesztőséget. Amennyiben ez a ké-
sőbbiekben megtörténik, természetesen erről 
még beszámolunk.

Zelei	László

Pályázat napkollektorra

A nap energiájának felhasználásával meleg víz előál-
lítására és fűtéskiegészítésre alkalmas napkollektorok 
és tartozékaik megvásárlására, illetve a telepítéshez, 
és az üzembe helyezéshez szükséges költségekre 
pályázhatnak március 31-éig magánszemélyek és 
a – legfeljebb – 12 lakásos társasházak. A pályázók 
lakásonként legfeljebb 800 ezer forintos vissza nem 
térítendő támogatásra pályázhatnak. Az elnyerhető 
támogatás összege a teljes beruházásnak legfeljebb 
a felét teheti ki, a másik felét önerőként a pályázónak 
kell biztosítania. (Fontos tudni, hogy a pályázat utófi-
nanszírozásos, tehát a pályázó a számlával igazolt költ-
ségeket utólag kapja meg.) 
A pályázatra vonatkozó minden információ elérhető a 
pályázatkezelő ÉMI Nonprofit Kft. honlapján: 
www.emi.hu/napkollektor, 
vagy a http://zbr.kormany.hu/ oldalon.
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„Egyértelmű	 a	 korcsolyapálya	 sikere.	 Külön	
köszönet	az	önkormányzatnak	azért,	hogy	az	is-
kolai	 csoportok	 ingyenesen	 vehették	 igénybe	 a	
pályát	és	a	korcsolyákat	is.	A	helyszín	biztosítá-
sáért	felelősökről	és	a	melegedőben	dolgozókról	
is	csak	jót	mondhatok,	igazán	mindent	megtettek	
azért,	 hogy	 mindenki	 felhőtlenül	 szórakozzon.	
Iskolaidőn	kívül	 is	 jó	volt	a	korcsolyapálya	ki-
használtsága,	 hiszen	 délutánonként	 is	 sokan	
sportoltak	itt.	Reméljük,	hogy	jövőre	is	lesz	lehe-
tőség	hasonlóra.	S	ha	időben	megtudnánk,	hogy	
ismét	megnyílik	a	pálya,	akár	–	s	ez	egyedülálló	
lenne	 az	 országban	 –	 diákolimpiai	 versenyt	 is	
rendezhetnénk	rajta,	ami	tovább	növelné	a	jeges	
sportok	presztízsét” – mondta el a Csepeli Hír-

mondó megkeresésére Jenei János, a testnevelő-
tanárok munkaközösségének vezetője.
Kraxner István, az üzemeltető Csevak Zrt. di-
vízióvezetője is megerősítette, hogy mind a 
lakosság, mind az iskolák körében népszerű 
volt a korcsolyapálya. Az önkormányzat tá-
mogatásával létrejött „csúszkálóhely” szinte 
intézménnyé nőtte ki magát a lakosság köré-
ben. A divízióvezető hozzátette: a február vé-
géig nyitva tartó jégpálya sok örömteli percet 
szerzett a csepelieknek, akik jövőre is szíve-
sen korcsolyáznának itt a kerületben.
A technikai feltételeket biztosító cég is jelezte, 
hogy jövőre is szívesen vállalnák azt, hogy is-
mét megépítsék és működtessék a létesítményt, 
ami azonban még sok mindentől függ, hiszen 
őket is közbeszerzés alapján választották ki. 

Légrádi	Gábor

Hasonlóan a bolgár, az örmény és a 
roma kisebbségi önkormányzatokHoz 
– róluk előző lapszámunkban szá-
moltunk be – a csepeli görög, román 
és német nemzetiségi önkormányza-
tok is megtartották éves beszámoló-
jukat az elmúlt év végén.  

Deliagosz Paszkalisz, a Csepeli Görög Önkor-
mányzat elnöke elmondta, hogy önkormány-
zatuk tavaly havonta egyszer görög táncházat 
szervezett a Radnóti Miklós Művelődési Ház-
ban. Áprilisban Budapestre látogatott Glykeria, 
Görögország egyik leghíresebb énekesnője, 
akinek a koncertjén részt vettek, és a művész-
nővel személyesen is beszélgettek. Júliusban  
a Királyerdei Művelődési Házban rendeztek 
görög napot, ahol a zene és a tánc mellett görög 
ételspecialitások kóstolására is lehetőség nyílt. 
Programjaik igen népszerűek a csepeli görög és 
magyar közönség körében, sőt Százhalombat-

táról, Érdről, Beloiannisz faluból és Budapest 
más kerületeiből is érkeztek érdeklődők. Idén 
folytatják táncházaik műsorát a Radnóti Miklós 
Művelődési Házban. 

Bodnár Zoltán, a Csepeli Román Önkormány-
zat elnöke arról számolt be, hogy tavaly február-
ban az Országos Román Önkormányzattal 
együtt részt vettek az országos román bálon. A 
nyár közepén Kárpátaljára utaztak, ahol a kár-
pátaljai román honfitársaikat látogatták meg. 
Augusztusban megemlékeztek az új kenyér ün-
nepéről, majd októberben a hagyományos szü-
reti rendezvényen múlatták az időt. Idén a tava-
lyihoz hasonló eseményeket, ünnepeket akarják 
megtartani. Azt tervezik, hogy júliusban kirán-
dulást szerveznek Gyulára, illetve ellátogatnak 
Románia délnyugati vidékére, és szeretnének 
egy hosszú hétvégi kirándulást tenni Erdélyben 
is. A mulatságok, kirándulások megtartása azon-
ban nagyban függ az anyagi lehetőségeiktől. 

Lászlóné Balázsovits Magdolna, a Csepeli Né-
met Önkormányzat elnöke arról szólt, hogy a sváb 
bált hagyományosan megrendezik. (Erről tudó-
sítást olvashattak február 10-én megjelent újsá-
gunkban.) A vers- és prózamondó versenyt 1996 
óta tartják meg, amely nagyon fontos a nyelvok-
tatás szempontjából. Tavaly második alkalommal 
indították el a Királyerdei Művelődési Házban a 
német nemzetiségi iskola előkészítő tanfolyamát 
az óvodásoknak. Megrendezték az északi régiós 
táncfesztivált felnőtteknek a Munkásotthonban, 
ahol 11 csoport lépett fel. Az összes német nyel-
vet oktató iskola, óvoda növendékei részt vettek 
az egész napos programon. Az Eötvös József Ál-
talános Iskolát, valamint az Árpád utcai óvodát 
ötvenezer forinttal támogatták népviseleti ruhák 
varratására. A Szent Imre téri főplébánia-temp-
lom adventi rendezvényeihez harmincezer forint-
tal járultak hozzá. 2012-ben a tavalyihoz hason-
lóan számtalan programot, eseményt rendeznek. 

Cs. A.

önkormányzat

Kisebbségek programjai a kerületben

„Jeges” siker RAJZPÁLYÁZAT ISKOLÁSOKNAK

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
és a Csepeli Városkép Kft. rajzpályázatot hirdet  

csepeli általános iskolásoknak 

CSEPELI TÉL címmel.

A rajzpályázaton a csepeli téli ünnepeket 
vagy a csepeli tél örömeit, eseményeit megjelenítő 
(például Márton-napi mulatság, adventi pillanatok, 
korcsolyázás örömei, csepeli disznótor) alkotásokat 

várunk max. A/3 méretben, technikai megkötés nélkül.
A műveket paszpartuzva, névvel, életkorral, iskolával 

ellátva kérjük beküldeni a Csepeli Városkép Kft. 
címére  2012. március 30-áig.

(1214 Budapest, XXI. Simon Bolivár sétány 4–8.,
vagy 1751 Pf. 28)

A csomagolásra írják rá:  Csepeli tél rajzpályázat

A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg, 
alsó tagozatosok (1–4.osztály)
felső tagozatosok (5–8.osztály)

Az ünnepélyes kiállításmegnyitóra, eredményhirdetésre 
és díjátadóra 2012. április 18-án kerül sor a Nagy Imre 

ÁMK galériájában. (Simon Bolivár sétány 4–8.) 

fotó: Halászi Vilmos
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Aki az utcán hagyja, bírságot fizethet!

Tilos a Dunán jégre lépni

Előző számunkban hírt adtunk arról, hogy a 
csepeli kutyatartók hogyan kérhetnek ingye-
nesen a kutyapiszok összeszedéséhez nejlon-
zacskókat a Csepeli Vagyonkezelő Zrt. ügyfél-
szolgálatán. Arról, hogy miért nem lehet már 
ezeket a zacskókat a közterületeken elhelye-
zett kutyapiszok-gyűjtőládáknál megtalálni, 

Fenyőváriné Csanádi Brigittát, a vagyonkeze-
lő munkatársát kérdeztük. 

Sajnos	a	kutyapiszok-gyűjtőládákról	gyakran	el-
tűntek	a	kihelyezett	nejlonzacskók.	Azontúl,	hogy	
ellopták	ezeket,	gyakran	tapasztaltuk,	hogy	szét	
is	 szórták	a	 zacskókat	a	 földön,	 s	 így	használ-
hatatlanná	váltak.	Ezért	a	kerületben	élő	kutya-
tulajdonosok	–	a	lakcímkártyájuk	és	a	kutyájuk	
oltási	könyvének	a	felmutatásával	–	már	tavaly	a	
CSEVAK	Zrt.	ügyfélszolgálatán	vehették	át	eze-
ket	a	zacskókat.	Akkor	négyszáz,	az	idén	pedig	
ötszáz	darab	 zacskót	 kaphatnak	évente	a	helyi	
kutyasétáltatók.	 2011-ben	 körülbelül	 félezren	
jöttek	be	az	ügyfélszolgálatra	zacskóért.	Remél-
jük,	az	idén	többen	lesznek,	hiszen	a	kerületben	
ennél	sokkal	több	kutyatulajdonos	van.

Áprilistól emelkedik a bírság
Ha a kutyasétáltatók elmulasztják összeszedni 
a kutyapiszkot, komoly büntetésre számíthat-
nak. Az idevonatkozó bírságokról, és a közterü-
leten hagyott kutyapiszok súlyos egészségügyi 
veszélyeiről Sághi Jenő, a Csepeli Közterület-
felügyelet csoportvezetője tájékoztatta lapunk 
olvasóit. 

A	 közterület-felügyelet	 munkatársai	
rendszeresen	 járják	 a	 kerületet,	
és	 ha	 észreveszik,	 hogy	 valaki	
mulasztást	követ	el,	lefotóz-
zák,	és	így	bizonyíthatóan	
dokumentálják	az	ese-
tet.	Ha	a	kutyatulaj-
donos	 elismeri	 a	
mulasztást,	 akkor	
szabálysértésért 
háromtól	 ötezer	
forintig	 terjedő	
helyszíni	 bírságot	 ró-
nak	ki	a	munkatársaink.	

Amennyiben	 a	 szabálysértést	 nem	 ismerik	 el,	
akkor	a	 fotókra	mint	bizonyítékokra	alapozva	
feljelentik	 a	 kutyatartót.	 Ebben	 az	 esetben	 a	
bíróság	húszezer	forint	feletti	bírságot	szokott	
kiszabni.	Érdemes	azt	is	tudni,	hogy	az	idevo-
natkozó	törvény	április	15-étől	módosul:	jóval	
magasabbak	 lesznek	 a	 bírságok.	 Csak	 helye-
selni	tudom	az	idevonatkozó	szigorításokat,	hi-
szen	a	közterületen	hagyott	kutyapiszok	nagyon	
komoly	 egészségügyi	 problémákat	 okozhat.	 A	
legveszélyeztetettebbek	 a	 fertőzéssel	 szemben	
még	kevésbé	ellenálló	kisgyerekek:	éppen	ezért	
azokat	 is	 szigorúbban	 fogjuk	 büntetni,	 akik	
nem	 a	 kijelölt	 kutyafuttatókban	 sétáltatják	 az	
ebüket.
Érdemes	 lenne	 követni	 a	 tőlünk	nyugatra	 lát-
ható	példákat,	ahol	teljesen	természetes,	hogy	
a	kutyások	összeszedik	a	kutyapiszkot,	és	csak	
a	sétáltatás	céljára	kijelölt,	körbekerített	futta-
tókban	engedik	szabadjára	a	kedvencüket.
-	zelei	-

A csepeli Kis-Duna-part felé járók február közepén láthatták, hogy sokan a befagyott 
folyó jegét használták korcsolyapályának. Különösen a horgásztanya tőszomszédsá-
gában fekvő öböl és a fahídjáról is ismert Kis-Duna-öböl vált csábító célponttá a 
bátrabbak számára, ami komoly veszélyforrást jelenthet. „Semmiképpen	nem	aján-
lom	a	befagyott	Dunán	való	csúszkálást,	mert	könnyen	 tragédiához	vezethet!” – fi-
gyelmeztet Sághi Jenő, a csepeli közterület-felügyeleti csoport vezetője. „Folyóvizek	
jegén	tartózkodni	egyébként	is	tilos	és	életveszélyes,	hiszen	e	vizek	jég	alatti	vízszint-
változásai	 jégmozgást	 idéznek	 elő,	 az	 apadás	miatt	 a	 látszólag	 szilárd	 jég	 állapo-
ta	megváltozik,	 akár	 be	 is	 roppanhat.	 Amennyiben	 hó	 is	 hullik	 a	 jégre,	 így	 annak	
tényleges	állapotát	nehezen	vagy	egyáltalán	nem	lehet	felismerni,	ezért	veszélyes.	Az	
idő	enyhülésekor	pedig	olvadásnak	indul	a	jég,	szilárdsága	romlik,	ezért	a	rajta	való	
közlekedés,	 sportolás	 rendkívül	 veszélyes.	Óva	 intenék	 tehát	 bárkit	 is	 attól,	 hogy	a	
Duna	jegére	merészkedjen,	mert	amellett,	hogy	az	életével	játszik,	komoly	büntetésre	
is	számíthat” – tette még hozzá Sághi Jenő. 

-	l.	g	–	

Egészségügyi veszélyek 
A háziállatok, így a kutyák szervezetében 
is gyakoriak a bélférgek, a galandférgek 
és az egyéb paraziták. A veszélyt gyakran 
nehéz felismerni, hiszen ezek az élősködők 
a húsevő háziállatokban a legtöbbször nem 
okoznak látványos megbetegedést. Ezek az 
élősködők azonban az emberi szervezetben 
heves és sokszor gyógyíthatatlan szövőd-
ményeket produkálnak. Megtámadhatják a 
tüdőt, a gyomrot és a bélrendszert, a vesét, 
a májat és szívburkot, valamint a szemet 
is. Komoly belsőszervi megbetegedése-
ket és vakságot is okozhatnak. Ezeknek a 
parazitáknak a petéi leginkább a bélsárral 
kerülnek ki a környezetbe. Mivel néhány 
hét kell ahhoz, hogy a peték kifejlődjenek, 
így a friss kutyapiszoknál a megszáradt 
ürülék, illetve annak a pora sokkal veszé-
lyesebb. Amikor egy forró nyári napon a 
száraz kutyaürülék porát széthordja a szél, 
akkor a közterületen hagyott kutyapiszok 
fizikai érintkezés nélkül is nagyon sok em-
bert megfertőzhet. Ha például akár csak 
egy kutyaürülék belekerül egy játszótéri 
homokozóba, akkor az ott található összes 
homokot ki kellene cserélni. A probléma 
súlyosságára jellemző, hogy Magyarorszá-
gon körülbelül kétmillió kutya él, és ebből 
több száz ezer a fővárosban. Csak Buda-
pesten naponta mintegy hatvan tonna ku-
tyaürülék kerül a közterületekre.

fotó: Bede Orsolya
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Csendháborítás, szemét

Rossz szomszédság török átok – tartja a mondás. 
Sajnos ez az átok ma is sok csepeli ember éle-
tét teszi pokollá. Előfordul, hogy egyetlen lakó 
igénytelensége miatt csótányok ezrei özönlik 
el a szomszédos lakásokat, máshol folyamatos 
a dáridó. Az alábbiakban azt foglaljuk össze, 
hogy ilyen esetekben – főként, ha a kifogásolt 
magatartású szomszéd nem hajlandó változtat-
ni az életmódján – kihez fordulhatnak az áldat-
lan állapotokat megunó lakók.
Zajos tevékenység végzése miatt – ezt hívják 
csendháborításnak – szabálysértési eljárásnak 
lehet helye. A XXI. kerületben szabálysértési 
hatóság nem működik. A IX. kerületi önkor-
mányzat és a csepeli önkormányzat megál-
lapodása alapján a XXI. kerületben történt 

szabálysértési ügyekben is a ferencvárosi ön-
kormányzat intézkedik. A szabálysértési cso-
portnál lehet feljelentést tenni, a cím: 1091 Bu-
dapest, Üllői út 45. 
A hangoskodás, hangos zenehallgatás csend-
háborításnak minősül: ezt egy 1999-es kor-
mányrendelet határozza meg. E szerint, aki 
lakott területen, az ott levő épületben, vagy az 
ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési esz-
közön, továbbá természeti és védett természeti 
területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkal-
mas arra, hogy mások nyugalmát, illetőleg a 
természeti vagy a védett természeti értéket za-
varja, harmincezer forintig terjedő pénzbírság-
gal sújtható. A szabálysértés elkövetőjével 
szemben a rendőrség, továbbá a helyi önkor-
mányzat képviselő-testülete hivatalának erre fel-
hatalmazott ügyintézője, a közterület-felügyelő, 
a természeti és védett természeti területen a 
természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett 
területen az önkormányzati természetvédelmi őr 
helyszíni bírságot szabhat ki. 

Szemét a szomszédban
A lakókörnyezetben tapasztalt „elfogadhatat-
lan lakáshasználatból származó” állapot (bűz, 
mocsok, bogarak megjelenése, szemetelés) mi-
att a közegészségügyben lehet eljárásnak helye.
A 2002-es egészségügyi minisztériumi rende-
let szerint, amennyiben alaposan feltételezhető, 
hogy magánlakásban vagy a hozzá tartozó in-
gatlanon a hulladékgyűjtés közegészségügyi 
szempontból súlyosan kifogásolható, akkor a 
kistérségi népegészségügyi intézet helyszíni 
ellenőrzést végez, és intézkedést kezdeményez. 
Közegészségügyben a Budapest Főváros Ko-
rmányhivatala Népegészségügyi Szolgáltatási 
Szerve jogosult eljárni. Ha panasza van, keresse 
az illetékes hatóság XXI. kerületi kirendeltségét 
is (1211 Budapest, Táncsics Mihály u. 69).

Kiskorú lehetséges veszélyeztetése esetén 
ezt jelezni kell a Csepeli Szociális Szolgálat 
Gyermekjóléti Központjának (1211 Buda-
pest, Kiss János altábornagy u. 54.), akik 
környezettanulmányt készítenek. 
Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével 
vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást 
követ el. A rongálás miatt a rendőrségnél kell 
feljelentést tenni.
Közmű, közös költség, egyéb hátralék meg-
fizetése érdekében a fizetési meghagyás kibo-
csátása iránti kérelmet bármelyik közjegyzőnél 
lehet előterjeszteni. A jogerős fizetési megha-
gyás végrehajtása érdekében is a közjegyző 
intézkedhet. 
A hivatalban történő ügyek ügyintézésével kap-
csolatosan további információk az önkormány-
zat ügyfélszolgálatán lévő terminálon találhatók, 
de az ügyintézők is rendelkezésre állnak. 

(Forrás:	csepel.hu)

Elhunyt 
Feith Bence
Budapest XXI. kerület Csepel Önkor-
mányzata megrendülten értesült arról, 
hogy 2012. február 18-án, életének 65. 
évében elhunyt Feith Bence, kerületünk 
oktatási életének jelentős képviselője.

Feith Bence 1984-től, megalakulásától 
kezdve 21 éven keresztül vezette a cse-
peli Általános Művelődési Központot, 
amely az ő kezdeményezésére vette fel 
Nagy Imre nevét. Haláláig vezető pozí-
ciót töltött be a Nagy Imre Társaságban. 

Számtalan innováció, pedagógiai kezde-
ményezés köthető a nevéhez. 15 éven ke-
resztül volt elnöke az Általános Művelő-
dési Központok Országos Egyesületének, 
1994-ben az ő vezetésével vált az egyesület 
önálló jogi személlyé. Szívügyének tekin-
tette az ÁMK-k lehetőségeinek kutatását, 
terjesztését. A kerület oktatás-politikájában 
is jelentős szerepet játszott. Az MSZP kép-
viselőjeként évekig volt az oktatási bizott-
ság vezetője, 1997–1998 között pedig Cse-
pel alpolgármestereként is tevékenykedett.

Budapest XXI. kerület Csepel Önkor-
mányzata nevében részvétünket fejezzük 
ki az elhunyt családtagjainak, szerette-
inek, munkatársainak. Feith Bencét az 
önkormányzat saját halottjának tekinti, 
emlékét megőrizzük.

Németh Szilárd 
polgármester
Budapest	XXI.	kerület	Csepel	
Önkormányzata

ISKOLAHÍVOGATÓ

A Gróf Széchenyi István Általános és Két Tannyelvű 
Iskola várja a gyerekeket!

2012/2013-as tanév leendő elsős osztályai:
•	 Csepelen	csak	nálunk:	magyar–német	két	tannyelvű	

tagozat, két választható sportköri órával/napközi
•	 angol	tagozat	emelt	szintű	testneveléssel	(sport-
iskola:	heti	5	óra	testnevelővel)/	iskolaotthon

•	 hagyományos	írás-,	olvasástanítás
•	 gyermeke	német/angol	nemzetközi	nyelvvizsgát	

szerezhet, külföldi nyelvgyakorló utakon vehet részt, 
és német anyanyelvű tanár is tanítja.

OVIS	JÁTSZÓHÁZ:	hétfőnként	16.30-tól	17.15-ig	
TÁJÉKOZTATÓ ÉRTEKEZLET 
az	elsős	osztályokról	az	érdeklődő	szülőknek:	
2012.	március	5-e,	hétfő,	17	óra
NYÍLT	TANÍTÁSI	NAP:	
2012.	március	6-a,	kedd,	8-tól	10.45-ig

ÚJ!	A	2012/2013-as	tanévben	induló	felső	tagozatos	
SPORTISKOLAI osztályunkba jelenlegi 4. osztályos 
tanulókat várunk. TÁJÉKOZTATÓ ÉRTEKEZLET az érdek-
lődő	szülőknek:	2012.	március	26-a,	hétfő,	17	óra
JELENTKEZÉSI LAP (honlapról letölthető) leadási 
határideje:	2012.	április	16-a.

Bp. XXI., Széchenyi u. 93. (Királymajor)
www.szechenyi-csepel.sulinet.hu
Telefonszám: 278-0942
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Az Európai Űrügynökség (ESA) Vega hordozórakétájának fedélzetén indult 
az űrbe, és az óta már pályára is állt az első magyar műhold, ami Masat–1 

névre hallgat. A Magyarországon egyedülálló szerkezet 
létrehozásában elévülhetetlen érdemei vannak két 

egykori csepeli diáknak, Czifra Dávidnak 
és Bükkfejes Andrásnak is: Dávid a Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskola, András a 
Jedlik Ányos Gimnázium tanulója volt. 
Az Egyenlítő közelében található Francia 
Guyana-i Kourou európai űrközpontból 

február 13-án felbocsátott műhold-
ról a Csepeli Hírmondó követ-

kező számában mesél  
a két fiatalember.

Légrádi	Gábor

aktuális

két új tagozat elindítását tervezik 
szeptembertől a jedlik ányos gim-
náziumban. az egyik az élsportolói,  
a másik a természettudományi tago-
zat, amelyek iránt komoly az érdek-
lődés. újdonságnak számít a vermes 
miklós program, és jó Hír, Hogy a tor-
natermet felújítják. a részletekről 
bese benő igazgatót kérdeztük. 

	 Hogyan	folyik	most	az	oktatás	a	gimnázium-
ban,	s	milyen	eredményeket	érnek	el	a	diákok?	
 Jelenleg 632 diák tanul nálunk. A túlje-
lentkezés mintegy 3-4-szeres; a gimnázium-
ba jelentkezők előbb központi írásbelit írnak, 
majd szóbeli meghallgatáson vesznek részt. 
Évfolyamonként négy osztály van, de nyolc 
évfolyamos képzés is folyik. A hagyományos 
osztályok mellett angol, német, matematika és 
informatika tagozat működik. A nyelvszakok 
igen népszerűek, a tanulók pedig rendkívül 
eredményesek. A tagozatos diákok túlnyomó 
többsége az érettségi előtt megszerzi a közép-
fokú nyelvvizsgát, de mintegy harminc százalé-
kuk a felsőfokú nyelvvizsgával is megbirkózik. 
Az érettségizők legalább nyolcvan százaléka 

továbbtanul. A végzős nyolc évfolyamos diá-
kok kilencven százalékát egyből felveszik egy 
felsőfokú intézménybe, a négyosztályosok 
között ez az arány 65-70 százalék. Főként az 
ELTE-n és műszaki egyetemeken, főiskolákon 
tanulnak tovább. Az országos középiskolai 
tanulmányi versenyeken szintén jeleskednek 
diákjaink. Említésre méltó eredményeket ér-
tek el a nyelvi, informatikai, földrajzi, kémiai, 
matematikai versenyeken. Kémiából és mate-
matikából országos első helyezettünk is volt, 
ráadásul rendre dobogós helyezéseket érnek el 
diákjainak e két tantárgy versenyein.  
      
	 Mit	 lehet	 tudni	 az	 élsportolói	 és	 a	 termé-
szettudományi	tagozatokról?	
 Németh Szilárd polgármester úr üdvözölte 
azt a sport szakosztályok által jelzett kezde-
ményezést, hogy élsportolói tagozat induljon 
el szeptembertől. Az a törekvés vezérel, hogy 
azok a csepeli sportolók, akik jól tanulnak, ne 
más kerületekben folytassák tanulmányaikat, 
hanem maradjanak Csepelen. A tagozat fél 
osztályban, 15-17-es létszámmal működne. 
Feltétel, hogy a jelentkező igazolt és eredmé-
nyes versenyző legyen, ha pedig válogatott 
szinten űzi a sportágát, az előnyt jelent. A je-
lentkezésnél sportági megkötés nincs. Jelenleg 
is jó néhány élsportoló jár hozzánk, így például 
a vízi és küzdősportok képviselői, kajakozók, 
kenusok. A természettudományi tagozat iránt is 
jelentős az érdeklődés, mert a képzésben hiány 
van. A tagozatra szintén 15-17 diákot vennénk 
fel, akik emelt óraszámban tanulnák a fizikát, 
kémiát, biológiát.

	 Miben	segíti	a	gimnáziumot	a	Vermes	Mik-
lós	program?	
 A program keretében az önkormányzat 3,2 
millió forinttal támogatja a gimnáziumot, ami 

komoly segítség, és köszönet illeti a fenntartó 
önkormányzatot. A pénzt eszközbeszerzésre 
fordítjuk. A természettudományi tagozat elindí-
tásához bővebb és jobb felszerelésre van szük-
ségünk, emellett több tanárt kell alkalmaznunk. 
Április 3-án, a legendás Vermes Miklós tanár úr 
születésnapján ünnep lesz, aznap keresztelik át 
az egyik utcát az ő nevére. Ebből az alkalom-
ból az egykori fizikatanár kedvenc kísérleteit is 
bemutatja a gimnázium.

	 Mit	lehet	tudni	a	tornaterem	felújításáról?	
 Az önkormányzat ígéretet tett, hogy a te-
remhez tartozó vizesblokkot és öltözőket fel-
újítják, a tornaterem parkettáját pedig kicseré-
lik. A parketta nagyon elhasználódott, még az 
ötvenes években rakták le. Bízunk benne, hogy 
a felújítások hamarosan megvalósulnak. 

Cs. A.

Élsportolói tagozat is indul a Jedlikben

fotó: Bede Orsolya

fotó: cubesat.bme.hu

Masat–1: két csepeli az alkotók között

Interjú	a	következő	számban
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A csepeli Nevelési Tanácsadóban ugyanúgy 
indul ez a nap is, mint a többi. Az ott dolgozó 
szakemberek és Tóth Valéria, a tanácsadó ve-
zetője előjegyzéseket, dátumokat böngésznek. 
Az ilyenkor szokásos – január közepétől már- 
cius végéig zajló – iskolaérettségi vizsgálatok-
ra készülnek, reggel kilenc órára várják a szü-
leikkel érkező gyerekeket. Amíg megérkezik 
az első csoport, addig Valéria Borovics Bri-
gitta klinikai szakpszichológushoz irányít, aki 
segít eligazodni az iskolakezdéssel járó kétsé-
gek, kérdések, nehézségek ingoványos talaján.  
A vizsgálószobában ülünk le beszélgetni, aho-
vá a gyerekek is nemsokára bejönnek. Brigitta 
rögtön elém rak egy paksamétát, amelyben a 
tankötelezettségről, az iskolaérettség fogalmá-
ról s a fejlődés-lélektani jellemzőkről szóló 
szakkifejezések és rajzos ábrák szerepelnek.  

	 Milyen	szempontok	fontosak	az	iskolába	ké-
szülő	gyerekeknél?
 Az iskolaérettségi vizsgálatnál több szem-
pontot veszünk figyelembe. Először a csoportos 
foglalkozás alkalmával – amelyen rendszerint 
négy gyerek vesz részt – azt nézzük, hogy szo-
ciálisan mennyire érettek egy viszonylag idegen 
környezetben. Vagyis: hogyan viszonyulnak 
hozzám, a társaikkal sikerül-e kapcsolatba lép-
niük. A körülbelül kétszer húsz-huszonöt percet 
igénybe vevő vizsgálaton főleg ábrázolós és 
formarajzolós feladatokat kapnak a gyerekek. 
Ilyenkor felmérjük, hogyan tudnak embert raj-
zolni, sorrendiséget tartani vagy balról jobbra 
haladni a papíron. Kis pihenő után egyenként az 
értelmi funkcióképességüket figyeljük: ilyenkor 
az derül ki, hogy a szókincsük és kifejezőkés-
zségük területén hol tartanak. Ebben a korban 
különösen fontos az emlékezet, a figyelem mér-
téke, a sorrendiség felismerése, a térbeli tájéko-
zódás és az általános tájékozottság is. Fontos, 
hogy a gyermek mennyire ismeri önmagát,  
a családját és a környezetét. Az iskolába készü-

lőknél további lényeges szempont az érzelmi-
akarati élet megléte is. Egyre gyakrabban talál-
kozom olyan magas intellektusú gyerekekkel, 
akiknek érzelmi fejlődésük még egyáltalán nem 
bírná elviselni az iskolarendszer kötöttségét. 
Szoronganak, túl mozgékonyak, nem ismerik 
a határokat. Ilyen esetekben – bármennyire is 
magas a gyerek intelligenciája – nem javaslom 
iskolába kerülésüket. 

	 Melyik	 gyerekről	 mondható,	 hogy	 iskola-
érett?	
 A hat-nyolc éves korúak könnyen kon-
taktust teremtenek a felnőttekkel. Általában 
figyelmesen várják a feladatokat és önállóan 
megoldják azokat. Munkatempójukra inkább 
azt mondanám, hogy nem a gyorsaság, hanem 
az átlagosság jellemzi. Kiemelném azt is, hogy 
az iskolaéretteknél a fáradékonyság jelei nem 
mutatkozhatnak. Tapasztalatom szerint már 
sok gyermek tíz perc után elfárad. Mi várha-
tó akkor az iskolában, ahol esetleg négyszer 
negyvenöt percet kell majd végigülniük? Nem 
beszélve arról, hogy a váltakozó mennyiségű 
dicséret mellett a kritikát is el kell tudni visel-
niük. Az iskolába menőknek nem árt tudniuk, 
hogy bizonyos időre távol lesznek a szeretteik- 
től. Ha barátokat is akarnak szerezni, akkor 
szeretetteljes magatartással kell közeledniük az 
idegenekhez. Első osztályban írni, olvasni és 
számolni tanulnak a kisdiákok, ezért a beszéd-
fejlődésük szempontjából a kifejezőkészségük, 
beszédészlelésük, beszédértésük is fontos. 

Miközben a szakemberrel beszélgetek, a váró-
ba megérkeztek a gyerekek. Brigitta – a mun-
katársait is bemutatva – üdvözli őket, majd  
a szülőknek részletes tájékoztatást ad a felmé-
rés menetéről. Ezután az óvodások – két kis-
lány és egy kisfiú – elindulnak a kiscsoportos 
foglalkozásra. A szoba berendezése hasonló, 
mint az oviban, játékok, kis szék, az asztalon 

üres papír és egy ceruza. Mindjárt munkához 
is látnak a kicsik, a pszichológus feladatait – 
legkedvesebb családtag lerajzolása, különböző 
formák másolása – a kislányok sorra végrehajt-
ják, míg a kisfiú „nem akarom” magatartásával 
kissé zavarja társait. Pedig Brigitta szeretettel-
jes segítőkészsége a lehető legtöbbet akarja ki-
hozni belőle. A fiúcska mégsem rajzol a papírra 
semmit, csak később – külön feladatot kapva 
– színez ki egy kutyát. 

Mialatt a gyerekek szorgalmasan dolgoznak, 
addig kimegyek a várakozó anyukákhoz. Tóth-
né Orosz Bernadettet arról kérdezem, hogy 
miért kereste fel a tanácsadót. „Az	 óvoda	 ké-
résére	jöttem	el	 ide,	mivel	az	ott	végzett	 tava-
lyi	 tesztfelmérő	eredménye	némi	hiányosságot	
mutatott.	Azt	mondták,	hogy	fejlesztésre	szorul	
a	lányom	memóriája	és	rajzkészsége.	A	férjem-
mel	mindketten	azt	szeretnénk,	ha	idén	menne	
a	lányunk	iskolába,	nem	akarunk	még	egy	évet	
halasztani,	 ugyanis	 novemberi	 születésű”	 – 
mondja az anyuka. 

Időközben elkészültek a felméréssel a gyere-
kek. A pszichológusok a szülőkkel egyenként 
beszélgetnek az eredményekről. Ezalatt Tóth 
Valéria vezetőhöz sietek, akitől az elmúlt év 
statisztikájáról tudakozódom. Adataik szerint 
iskolaérettségi vizsgálatra 2011-ben összesen 
195-en látogattak el hozzájuk. Ebből 108 gyer-
meket javasoltak iskolába, 71 gyerek szüleinek 
azt tanácsolták, hagyják még egy évig óvodá-
ban a csemetéjüket, míg három gyerek eseté-
ben augusztusi kontrollt kértek. 

Ez év szeptember 1-jétől módosul a köznevelési 
törvény. A változásokkal, a fontos tudnivalókkal 
a Csepeli Hírmondóban is foglalkozunk majd. 

Antal	Zsuzsa

A Nevelési Tanácsadóban jártunk

Iskolaérett-e a gyermekem?

fotó: Bede Orsolya
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Almamánia a Királyerdőben

Mackóünnep a Hétszínvirág óvodában Ipari táj

Zsúfolásig telt nézőtér előtt játszott február 
9-én az Alma együttest a Királyerdei Mű-
velődési Házban. A főleg a kisebbek köré-
ben népszerű zenekar mozgalmas műsorral 
készült a csepeli koncertre, előadásukkal 
nemcsak a gyerekeknek, hanem az őket kí-
sérő felnőtteknek is örömet szereztek. Az 
interaktív családi koncert során a közönség 
többször is óriási tapssal jutalmazta a vi-
dám előadást. A repertoáron Nagy Bandó 
András és Kányádi Sándor megzenésített 
versei mellett olyan örökzöld Alma-dalok 
is szerepeltek, mint az Almamánia vagy 
a Ma van a szülinapom. A táncos lábúak 
megismerkedhettek a verébtánccal, meg-
mászták a nótafát, voltak, akik körtáncot 
jártak, mások a szülők ölében mozgatták 
meg tagjaikat. A koncert után a zenekar de-
dikálással kedveskedett a gyerekeknek.

A	koncerten	készült	képek	és	videó	
megtekinthetőek	a	márciusban	induló	
www.csepelivaroskep.hu	honlapon	is.

Többéves hagyomány óvodánkban, hogy az új 
év elején minden kisgyerek behozza kedvenc 
maciját az oviba, mi pedig szorgosan gyártjuk 
a mackóknak a különböző koronákat, sapká-
kat, nyakláncokat, amelyekre aztán rákerül a 
macinak és gazdájának a neve. A macik ez-
után hetekig díszítik az óvoda falait, polcait, 
de gyakran játszunk is velük. Sok-sok macis 
játékot játszottunk egész januárban, ami végül 
a Mackóünnepen teljesedett ki. Február elején 
mindenki izgatottan figyelte a híradásokat, 
hogy kibújik-e a medve a barlangjából, mert 
ezt a napot mi is megünnepeltük az óvodában.
E jeles nap délelőttjén a gyerekek abban a cso-

portban játszhattak, amelyikben akartak, így 
kipróbálták a másik csoportokban található 
játékokat, macis ötleteket.
A nap zárásaként a gyerekek – macijukkal 
együtt – megnézték az óvónénik által előadott 
Barna mackó kuckója című mesejátékot, majd 
mindenki táncolt és énekelt a mackóbálon. 
A nagy napon már nem is volt olyan fontos, 
hogy látta-e a mackó az árnyékát vagy sem, 
hiszen mindenki tudta, hogy a tavasz megál-
líthatatlanul közeledik. 
 
Rigóné Pataki Éva 
óvodapedagógus,	Hétszínvirág	óvoda

Hajdú József fotóművész Ipari táj című kiállí-
tása nyílt meg február 17-én a Királyerdei Mű-
velődési Házban (Szent István út 230.) Hajdú 
József – többek között – így ír képei születésé-
ről: „1988-89	között	kezdtem	el	gyárakat	fény-
képezni,	 de	 csak	1990-ben,	 a	 változás	 évében	
vált	számomra	nyilvánvalóvá,	hogy	az	elsősor-
ban	külső	kerületekben	található	gyárépületek	
sorsa	 megpecsételődött.	 A	 kilencvenes	 évek	
első	fele	ideális	volt	a	fényképezéshez.	A	Buda-
pest	Gyűjtemény	megbízólevelével	 szinte	 bár-
melyik	gyárba	bejutottam,	s	néha	még	kísérőt	
is	kaptam,	aki	segítette	–	vagy	éppen	hátráltat-
ta	–	munkámat.	Az	1990	és	1997	között	készült	
fotókból	 a	 Városháza	Kiadó	 Ipari	 táj	 címmel	
1998-ban	megjelentetett	egy	könyvet	Az	én	Bu-
dapestem-sorozatban.	A	 könyv	 bemutatásakor	
már	 volt	 jó	 néhány	 olyan	 épület,	 amelyet	 ad-
digra	lebontottak,	s	a	folyamat	azóta	is	tart.”
A kiállítás március 20-áig tekinthető meg.

fotó: Zarándi Bence
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Kalandok képregényekenEgyházi élet
a csepeli lelkészkör egy-egy tag-
jának gondolatait olvasHatják. 

A beszéd 
A beszéd a szeretet, a megbecsülés kife-
jeződése. Még a kisbabával is beszélünk, 
noha ő nem tud válaszolni. Abban a kö-
zösségben, ahol nincs beszélgetés, minden 
eltorzul. Magunkra maradunk a gondola-
tainkkal, torz képet alakítunk ki környeze-
tünkről és a velünk élőkről.
A megszólalás követeli a meghallgatást is. 
Aki egyikre vagy másikra képtelen, elve-
szíti emberségét. A beszéd felelősség is. 
Irgalmatlan szavakkal – még ha igazak is 
– ölni lehet. „Mind	a	halál,	mind	az	élet	a	
nyelv	hatalmában	van,	és	amiképpen	ki-ki	
szeret	 azzal	 élni,	 úgy	 eszi	 annak	 gyümöl-
csét.” (Példabeszédek k. 18,21.) 
Nagy baj mutatkozik a beszéd terén. Sok 
szó hangzik el, aminek nem kellene, és 
némaság van, amikor beszélni kellene. Az 
oktalan beszédben harag ömlik ki. Az ok-
talan hallgatás oka pedig hatalmi gőg vagy 
sértődöttség. Kárt okoz mindkettő. A felgyü-
lemlett harag epét hány mindenre és min-
denkire. A hatalom magabiztos némasága,  
a „mit-miért” elhallgatása pedig a nyilvánva-
ló jót is gyűlöletessé teszi az emberek előtt.
Isten beszél. A Biblia tanúsága szerint a te-
remtéskor sem csettintett egyet, hanem ked-
vesen egy szót mondott: „Legyen!” Azután 
folytatta a párbeszédet az emberrel. Akkor 
sem szakította meg, amikor az ember már 
nem akarta hallani, hogy mit mond az Isten. 
Végül pedig szólt Fia által, aki úgy beszélt, 
ahogy bárki megérthette. Lelkesedve mond-
ta Jézus szavairól Péter apostol: „örök élet 
beszéde”. Bárcsak napi „szóváltásainkat” 
nem szócsatának, hanem „éltető beszédnek” 
fognánk föl! Családban, munkahelyen, ut-
cán, újságok hasábjain, még a politika fóru-
main is. Bárcsak volna kedvünk a megértést 
váró és megértetni akaró beszédhez! 
„Beteg	ember	mérges	ember” – tartja a köz- 
mondás. Magyarország beteg ország.   
A mérges emberek országa. A csendet 
gyakran csak akkor töri meg a szó, ha már 
annyi indulat felgyülemlett, hogy az nem is 
szó többé, hanem kiabálás.
Isten beszél. Minket is beszélni tanít. Meg 
is hallgat minket. Minket is tanít meghall-
gatni másokat. Követve példáját, sok egyé-
ni és országos bajunk megoldódna.

Zólyomi Mátyás
evangélikus	lelkész

Az én szigetem, az én iskolám
Csepel idén ünnepli fennállásának 300. évfor-
dulóját, a Herman Ottó Általános Iskola pedig 
megalakulásának	70.	évfordulóját.	Ebből	az	alkalomból	
iskolánk pályázatot hirdet írói ambíciókkal rendelkező 
általános iskolai tanulók számára.

Írjatok verseket, meséket, elbeszéléseket! 
A téma: az én szigetem, az én iskolám.

A műveiteket két korcsoportban – alsó és felső tagoza-
tosok – értékeljük. 

Március 20-áig várjuk az alkotásokat a Herman Ottó 
Általános Iskola címére (1214 Budapest, Gombos tér 1.)

A legügyesebb tanulók értékes díjakban részesülnek, 
melyeket április 26-án, az iskola évfordulójának ünne-
pi gálaműsorán adunk át. 

Köszönetnyilvánítás
 
Fájó szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik szeretett édesapám, 
Geiger Miklós temetésén megjelentek, rész-
vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

A legkülönfélébb stílusokban, a legváltozato-
sabb technikákkal készült képregények színe-
sítik a Nebulart Gyermekgaléria falait márci-
us 20-áig. A kiállított képeken Harry Potter, a 
fáraók vagy éppen ismerős tanárok kalandjai 
köszönnek vissza. A Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskolában található galériában február 8-án 
nyílt meg a Képregény című kiállítás, mely az 
azonos mottójú pályázatra beérkezett alkotá-
sokat mutatja be. A megnyitó ünnepségségen 
az iskola tanulóinak előadásában olyan ismert 
dallamok csendültek fel, mint a Pofonofon 
A dzsungel könyve című musicalből vagy  
a Gyermekember a Tarzan című rajzfilmből.  
Az ünnepség végén a pályázók emléklapot és 
ajándékokat vehettek át a szervezőktől. 

- a - 

fotó: Halászi Vilm
os
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Régen faluhelyen nem nőtt fel úgy gyer-
mek, hogy ne látott volna igazi disznó-
ölést. A falusi népszokások közül ez volt 
az egyik legnépszerűbb családi esemény, 
amely az egész közösséget megmozgatta. 
A népi hagyományok szerint általában 
karácsony előtt vagy után vágták le  
a háznál nevelt malacot, amelyből több 
hónapra jutott elegendő szalonna, sonka, 
tepertő, csülök, oldalas, sertészsír, hurka 
és kolbász. A legtöbb helyen ma is füstöl-
ve tartósítják a kolbászt és a sonkát, amit 
húsvétig elraknak, és csak az ünnepen 
tálalják föl. A sertészsír pedig máig a ma-
gyar konyha nélkülözhetetlen alapanyaga 
maradt.

Elődeink tradícióinak a megismerteté-
se és továbbörökítése jegyében zajlott 
február 18-án a Csepeli Ifjúsági Táborban 
a disznótor, az önkormányzat hagyo-
mányteremtő rendezvénye. A vérpezsdítő 
pálinka, a forralt bor kóstolása után  
a mintegy 160 kilós hússertés pörzsölését 
kezdték el a böllérek.
A faluhelyeken ilyenkor szokásos eljárás 
szerint bontották és dolgozták fel a ser-
tést. A hentesek felkockázták a zsírsza-
lonnát, kicsontozták a lapockából a kol-
básznak való húst, nagy üstben sütötték  
a tepertőt, töltötték a kolbászt és a hurkát. 
Reggelire készült a hagymás vér és  
a pecsenye, ebédre pedig orjaleves, 
toroskáposzta, hurka, kolbász. A régi idők 
hangulatát idéző disznótoros eszem-
iszomhoz a Puszta Band mulatós zenéje 
szólt.
A gyerekek sem unatkoztak, mert  
a kézműves-foglalkozáson gyurmázással, 
farsangi álarckészítéssel és arcfestéssel 
várták őket a szervezők.
Miközben a disznótoros vigadalom 
zajlott, addig a Vaga Banda komédiásai 
és gólyalábasai télűző mutatványaikkal 
szórakoztatták a résztvevőket. Tréfás han-
gulatú, népies előadásukon fújták a trom-
bitát, a mohácsi busójáráskor használatos 
jelmezt öltöttek magukra, tűzzel zsong-
lőrködtek. Majd elégették a telet elűző, 
Farsang Rozália nevű szalmabábujukat.
Jó mulatság, férfimunka volt. 

-	anzsu	-	

Disznótoros 
eszem-iszom
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NAGY IMRE ÁMK – KÖZMŰVELŐDÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., tel.: 420-7874
www.amkkozmu.mlap.hu

HÜLLŐKIÁLLÍTÁS
2012.	február	28	–	március	6-a	között	ismét	
megrendezzük a mindig nagy sikert arató 
kiállítást és ásványvásárt, melyen seregnyi 
barátságos csúszómászóval és egyéb izgő-
mozgóval lehet közelebbi ismeretséget köt-
ni.	Nyitva	tartás:	kedd	–	vasárnap,	9–18	óra.
Csoportok előzetes bejelentkezését kérjük!

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 tanfolyamok kis létszámúak és játé-
kosak. A gyerektanfolyamot végzettek 
később a felnőtt kurzust már olcsób-
ban végezhetik. Szülőknek ingyenes! 
Jelentkezés:	 06-20/551-3079;	 info@
alfahullam.hu, vagy személyesen  
a Nagy Imre ÁMK Közművelődésén

Íjászat
Február	25-én	és	március	10-én

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 

Február 6-ától Szépvölgyi Csók Ágnes fest-
ményeiből látható kiállítás a könyvtár nyit-
vatartási	 idejében.	Több	mint	 30	 festmény	
látható, mely megvásárolható az alkotótól.
Március 8-án 10	órától	-	Négyszögletű	kerek	
erdő címmel - baba-mama foglalkozás a Ha-
lacska Bábcsoport rövid bábelőadásával. Utána 
beszélgetés, játék
Március 10-én	 19	 órától	 közös	 színházlá-
togatás a Pódium-Színházbarátok Körével. 
A Vígszínházban nézzük meg Shakespeare 
Makrancos Kata című vígjátékát. A főbb 
szerepekben:	Börcsök	Enikő,	Lukács	Sándor,	
Molnár Áron, Nagy Ervin Jegyek vásárolha-
tóak március 2-áig a könyvtár nyitvatartási 
idejében.
Következő számítógépes tanfolyamok kez-
dési	időpontja:	március	5-e,	április	16-a.	
Március 23-a és 30-a között Internet Fiesta 
programok	a	könyvtárban.	Téma:	álláskeresés,	
továbbtanulás a neten.
Kedves pedagógusok!  Várjuk az iskolás 
és óvodáscsoportokat könyvtárbemutató és 
könyvtárhasználati foglalkozásokra –  előzetes 
egyeztetés	szükséges.	tel.:	2763-512
Színházjegy-árusítás:	minden	hétfőn	16-tól	
18	óráig	Novák	Zoltánnétól:	06-30/414-1684
Jógafoglalkozás minden csütörtökön 
18	 órától	 19.30	 óráig	 (800	 Ft/alk.),	 foglal-
kozásvezető:	 Palotainé	 Jánoshegyi	 Tünde	
(mozgásterepauta-jógaoktató)

Ünnepi zárva tartás: Március 15-e és 18-a 
között a könyvtár ZÁRVA!
KÖZÉRDEKŰ KÉRÉS!
Szeretnénk tovább gyarapítani Csepelről 
szóló, illetve a Csepel-szigettel kapcsolatos 
helytörténeti könyvekből, kiadványokból 
álló gyűjteményünket. Ha szeretné, hogy 
ezek a kiadványok mások részére is hozzá-
férhetővé váljanak és megőrzésre kerülje-
nek, kérjük juttassa el a csepeli Sétáló utcai  
könyvtárba. Szívesen vesszük a tanulmá-
nyokat, szakdolgozatokat, a fenti témában. 
Ha ön rendelkezik ilyennel, kérjük, küldje el 
e-mailben a fszek2101@fszek.hu e-mail 
címre. Közreműködését előre is köszönjük!

* * *
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 24-e,	péntek,	17.30:	„Hölgyválasz”:	
táncbemutató és -tanítás, össztánc. Vendége-
ink Molnár Melinda Antónia és Valentin Viktor
Február 29-e,	 szerda,	 16.30:	 Kineziológiai	
előadás:	 Kapcsolataink.	 Előadó:	 Novákné	
Riba Ágnes
Március 5-e,	 hétfő,	 17.30:„Keskeny	 út	
klub”	 –	 Biblia-foglalkozás	 kicsinyeknek
Vendégünk:	Artner	Gergő
Március 7-e,	szerda,	14	óra:	a	DélUtán	Já-
ték Klub várja az idősebb korosztályt

társasjátékra – minden hónap első szerdá-
ján a későbbiekben
Március 8-a,	csütörtök,	17	óra:	Kineziológi-
ai	előadás:	Nő	vagyok/Férfi	vagyok.	Előadó:	
Novákné Riba Ágnes
Március 9-e.,	 péntek,	17	óra:	 Ezért-klub	 -	
grafológia.	Előadó:	Berényi	Ibolya
Március 9-e,	 péntek,	 17	 óra:	 Kézmű-
ves-foglalkozás Nagy Sándorné, Icával. 
Teafilterből képek készítése. (Kérjük, aki 
teheti addig is gyűjtse, és hozza magával.)
A csütörtök	 továbbra	 is	 a	 játék	napja.	Dél-
előtt kártyával, délután társasjátékkal várjuk 
az érdeklődőket. Várjuk óvodás csoportok és 
iskolai osztályok jelentkezését könyvtári fog-
lalkozásra. A könyvet házhoz program ke-
retében kínáljuk fel annak lehetőségét, hogy 
azon könyvtártagoknak, akik mozgásukban 
korlátozottak, házhoz visszük az általuk kért 
könyveket. A könyvtárban meghirdetett 
programok ingyenesek.

* * *
CSEPELI MUNKÁSOTTHON
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   
Csepel Színház
Március	 14-e,	 szerda,	 19	 óra:	VÉRTESTVÉREK	
– musical két részben. A Turay Ida Színház 
előadása.	 A	 szereposztásból:	 Papadimitriu	
Athina,  Földes Tamás,  Nyírő Bea,  Nagy Gábor. 
Március 22-e,	 csütörtök,	 10	 óra:	 A	 CSO-
DÁLATOS	LÁMPÁS	–	a	Grimm-Busz	Színház	
zenés mesejátéka
Március 27-e,	 kedd,	 10	 óra	 és	március 

28-a,	szerda,	10	óra:	ÓZ	–	a	Magyar	Nem-
zeti Gyermek és Ifjúsági Színház műsora

Programok
Március 3-a,	 szombat,	 9–14	 óra:	 BABA- 
RUHABÖRZE
Március 23 -26-a:	Interkulturális	Folklórfesz-
tivál. A résztvevők – várhatóan – 25 országból 
érkeznek és bemutatják nemzetük sajátos kul-
turális örökségét, népzenéjét és táncait.

Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub
Március 13-a, 17 óra:	 A	 85	 éves	 Szán-
tai Sándor, a Magyar Kultúra Lovagja, és 
Stancsics Erzsébet író, költő estje
Március  27-e, 17 óra:	Drégely	István	költő	
irodalmi estje

Egyéb
Országos és budapesti színházak, koncertek, 
fesztiválok jegyirodája:	h–p.:	14–18	óra		
A Munkásotthon jegyirodája:	 hétfőtől	
péntekig,	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	festő-
művész kiállítása.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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Szén-monoxid-mérgezés: mire figyeljünk?

Fejfájás, szédülés, rosszullét
könnyű félrediagnosztizálni, mert  
a tünetek sokféle bajra utalHatnak. 
agyvérzés, infarktus gyanúja is felme-
rülHet, Ha a beteg rossz közérzetre, 
fejfájásra, szédülésre panaszkodik, 
Hiszen az oXigénHiány, ami ráadásul 
zavartsággal, bénulásos jelekkel is 
társulHat, nem csak szén-monoXid-
mérgezés következménye leHet. 

A fűtési szezonban jóval gyakoribb a szén-
monoxid okozta rosszullétek, és – sajnos –  
a halálesetek száma, bár tegyük hozzá: minden 
időszakban, még a legnagyobb kánikulában is 
előfordulhatnak mérgezéses esetek. Ahogy az 
általunk megkérdezett szakértő elmondta, nem 
csupán az emberi gondatlanság vezethet baj-
hoz. Főleg a viharos szélnek lehet jelentősége 
a szén-monoxid-mérgezésben, mert ennek ha-
tására megváltozhatnak az épületben a levegő 
bevezetésének vagy az égéstermék elvezeté-
sének helyénél a nyomásviszonyok. A követ-
kezmény pedig az, hogy a tüzelőberendezés 
levegőellátása, illetve az égéstermék elvezeté-
se nem megfelelő. A füst elvezetését egyrészt  
a kémény eltömődése, vagy a nem megfelelően 
méretezett kémény okozhatja. A kérdésre, hogy 
mi akadályozhatja az égéstermék távozását,  
a szakember azt mondja, hogy akár egy helyé-
ről kiesett tégla, vagy éppen egy madárfészek 
okozta torlasz is megállíthatja a füst távozását.

Amit nem szabad
A lakásban a nyitott égésterű tüzelőberendezé-
sek okozhatnak bajt, ezek közül is elsősorban 
a gázkészülékek (cirkók, átfolyós vízmelegí-
tők). Sokszor a kellő körültekintés hiánya miatt 

alakulhat ki akár életveszélyes mérgezés is, és 
ez nem csak a gázszerelő, hanem a mi gondat-
lanságunk következménye is lehet. Hogy csak 
néhány példát említsünk: ha letakarjuk a für-
dőszobai szellőzőrácsokat, vagy légelszívót 
építünk be egy olyan helyiségbe, ahol fokozott 
légzárású ablakok vannak, könnyen baj lehet. 
De az is előfordulhat, hogy az építkezés vagy 
a lakás átalakítása során önkényesen figyelmen 
kívül hagyjuk a hatósági előírásokat. Ez utóbbi 
például akkor fordulhat elő, ha egy új tüzelőbe-
rendezést a régi kéménybe kötnek be úgy, hogy 
ennek sem ellenőrzése, sem esetleg szükséges 
átalakítása nem történik meg.  

Sokszor a rosszullét figyelmeztet
A szén-monoxid igen erős mérgező hatása az-
zal magyarázható, hogy a vér hemoglobinjában 
található vasatomhoz már nagyon kis kon-
centrációban is könnyen kötődik a káros gáz. 
Ennek az lesz az eredménye, hogy szervezet 
oxigénfelvétele és ellátása akadályozottá válik.  
A súlyos oxigénhiány károsíthatja a tüdőt, a szí- 
vet, az agyat, akár maradandó károsodásokat is 
okoz, nem beszélve a végzetes következmény-
ről. Mivel a gáz teljesen szagtalan, sokszor 
csak a rosszullét figyelmeztet arra, hogy valami 
gond van. Fejfájás, hányinger, fülzúgás, szédü-
lés a kezdeti tünetek: ezeket sokan csak múló 
rosszullét jeleinek hiszik, nem is gondolva arra, 
hogy mérgezés állhat a gyengeség mögött. Ha 
továbbra is beszívjuk a szén-monoxidot, erőtel-
jesebb állapotromlás léphet fel: izomgörcs, bé-
nultság, fulladás, eszméletvesztés is kialakulhat, 
de még ezek a tünetek sem mindig egyértel- 
műek – ezért is fordul elő, hogy infarktus vagy 
agyvérzés gyanújával érkezik a beteg a kór- 

házba. Abban az esetben mindenképpen szén-
monoxid-mérgezésre kell gyanakodni, ha a be- 
teg potenciálisan veszélyes helyiségben tartóz-
kodott (kazánház, garázs, fürdőszoba), esetleg 
többször, több családtagnál is ugyanott jelent-
keztek a panaszok. Abban persze egyéni elté-
rések lehetnek, ki mennyi mérgező gázmeny-
nyiséget tud elviselni. Van, aki még semmilyen 
tünetet nem észlel, míg a helyiségben tartóz-
kodó társa már rosszul van. Mindenesetre, 
ha bármi arra utal, hogy szén-monoxid került  
a levegőbe, azonnal menjünk ki a szabadba és 
hívjunk segítséget. 
A gázmérgezés megelőzésére az előírásosan 
telepített és lelkiismeretesen karbantartott be-
rendezések és a kémények mellett az sem árt, 
ha olyan érzékelőt is beszerzünk, ami jelzi, ha 
megemelkedik a levegő szén-monoxid-kon-
centrációja. 

- m -

Egészségklub márciustól!
Az első tavaszi hónapban indul útjára a csepeli Egészségklub, amelynek találkozóin nem csak arról beszélgetünk majd, 
milyen betegségek érhetnek el minket, s ezeket hogyan lehet kezelni, hanem főképpen arról, hogyan tudnánk a legnagyobb 
eséllyel elkerülni a különböző testi és lelki kórokat. Szakemberek szerint egészségi állapotunkért, az esetlegesen kiala-
kuló	betegségekért	20-30	százalékban	a	családi	örökség,	60	százalékban	mi	magunk,	vagyis	az	életmódunk	a	 felelős,	és	
csak	10	százaléknyi	az	egészségügyi	ellátás	szerepe.	Nincs	tehát	kibúvó:	a	jóllétünk	főleg	azon	múlik,	mit	eszünk,	mennyit	
mozgunk, hogyan tudunk kikapcsolódni, mennyire vagyunk képesek uralnia mindennapi stresszhelyzeteket. Egészségklu-
bunkban szakemberek – háziorvos, szakorvos, dietetikus – segítségével igyekszünk mindezekre választ találni. Persze nem 
csak	előadások	hallhatóak	majd:	kérdezni	is	lehet,	sőt	azt	is	megtanulhatják,	hogyan	készíthetnek	egészséges	ételeket,	vagy	
hogyan lehet a legeredményesebben életmódot váltani. 

Első találkozónk ideje március 12-e, hétfő, 17 óra, a helyszín pedig a Radnóti Miklós Művelődési Ház. A témánk a 
magyarok egészségi állapota lesz. Aktuális erről beszélni, hiszen két végén égetjük a gyertyát, nehezen birkózunk meg a negatív 
életeseményekkel, aggódunk, szorongunk. Noha daganatos megbetegedésekben világelsők vagyunk, egészségtudatosságunk 
mégis gyenge lábakon áll, a szűrővizsgálatokat makacsul elkerüljük. Vajon miért? Hiszen génállományunk nem rosszabb, mint 
más európai népé, tehát ismét beigazolódik, hogy sok múlhat az életmódunkon, a hozzáállásunkon. 

Várunk minden érdeklődőt, akinek fontos az egészsége, aki tudni szeretné, hogyan élhetne egészségesebben. 
A belépés díjtalan, de kérjük, regisztráljanak a 420-6950-es telefonszámon, vagy az info@csepelihirmondo.hu címen.
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egyelőre nem leHet tudni, mi okozta 
annak a 31 éves fiatalembernek a Ha-
lálát, aki előbb düHöngve a szüleinek, 
majd a kiérkező rendőröknek is neki-
esett az óvoda utca egyik négyeme-
letes társasHázában február 11-én 
Hajnalban. annyi bizonyos, Hogy a fia-
talember skizofréniában szenvedett, 
s nem először támadt rá szüleire.

A tragikus esemény helyszínén csend honol;  
a lakások ablakaiból azonban kíváncsi tekin-
tetek merednek az utcára. A függönyök meg-
rebbennek, mögülük pedig félénk emberek 
kukucskálnak kifelé. A környéket megrázták a 
szombat hajnalban történt események, de a több- 
ség úgy tesz, mintha semmiről nem tudna. 

Nem	ez	volt	az	első	eset,	rendszeresen	voltak	ve-
szekedések – magyarázza egy férfi, aki a kutyáját 
sétáltatja. – Jobb,	ha	nem	ártom	bele	magam…	

Más szomszédok arról beszélnek, hogy hajnali 3 
és 4 óra között hangoskodásra, majd ordítozásra 
lettek figyelmesek, még a kutyák is felugattak  
a környéken. Hamarosan kiérkeztek a rendőrök, 
s lezárták a ház mindkét bejáratát. Utána a men-
tők is megjelentek, a további fejleményekről 
pedig csak a hírekből hallottak a lakók. 
Az elhunyt fiatalember édesanyjával és édes-
apjával élt egy lakásban. Az anya azt közölte 
az egyik tévécsatorna híradójában, hogy a fia 
16 éves kora óta skizofrén, s többször volt zárt 
osztályon. Rettegésben tartotta a családot, folya-
matosan fenyegette a szülőket. A tragédia előtti 
hetekben nem szedte be gyógyereit. Aznap haj-
nalban előbb az anyjára rontott rá, majd több-
ször megütötte az apját. Összetörte a bútorokat 
és késsel hadonászott. A szülők ekkor az egyik 
szobába menekültek, s kihívták a rendőrséget. 
Szemtanúk szerint a megvadult férfi a rendőrök-
re is rátámadt a lépcsőházban, ahol dulakodni 

kezdtek. A rendőrök erősítést kértek, végül meg-
fékezték a fiatalembert. A férfi az intézkedés so-
rán rosszul lett, s hiába próbálták újraéleszteni 
háromnegyed órán át, nem jártak sikerrel.   

A férfi anyja a tragédia után erősen feldúlt, nem 
akar beszélni a történtekről. Amikor ismeretle-
nül megkérdem tőle, hogy a családtagjáról van-e 
szó, azt feleli: „A	gyerekem	volt…” 

Másoktól megtudom, hogy a házaspárnak há-
rom gyereke van. Két lányuk azonban elköltö-
zött otthonról, mert nem bírták elviselni az ál-
landó cirkuszokat, a fiútestvérük fenyegetéseit. 
A szomszédok némelyike szerint az elhunyt 
férfi normálisnak látszott, néhányszor beszél-
gettek vele. Az is igaz viszont, hogy a lakásuk-
ból gyakran kihallatszott az ordítozása. Noha 
betegsége miatt rokkant volt, korábban rend-
szeresen dolgozott. A tragédia előtt körülbelül 
két héttel állítólag megszűnt a munkahelye, s 
azóta nem vette be a gyógyszereit. Alighanem 
ez is közrejátszott abban, hogy féktelenné vált. 

Az esettel kapcsolatban megkérdeztük Végh 
József bűnügyi pszichológust, túsztárgyalót. 

	 Ön	szerint	mi	történhetett?
 A skizofrének leginkább a családjukra ve-
szélyesek. A szülők gyakorlatilag tehetetlenek, 
amikor a betegnek elborul az elméje, mert az 
agresszió éppen ellenük irányul. Egyet tehet-
nek: értesítik a pszichiátriát, illetve a rendőrsé-
get. A fiatalember dühkitörésében fontos szere-
pet játszhatott, hogy abbahagyta a gyógyszerek 
szedését. A gyógyszerektől elmúlhatnak azok  
a tünetek, amelyek a skizofrénekre jellemzőek. 

	 Milyen	tapasztalata	van	a	skizofrénekkel?
 Nemegyszer tárgyaltam már skizofrénekkel 
kiélezett szituációban. Volt olyan eset, hogy az 
illetőnek már teljesen elborult az elméje, de 

a beszélgetés hatására lehiggadt. Egy másik 
alkalommal egy egyetemista lány őrjöngött, 
aki attól félt, hogy meg akarják ölni, mire egy 
darabig magára hagytam, és megnyugodott.  
A skizofréneknek vannak normális időszakaik, 
és olyanok is, amikor elborul az elméjük. Ha 
nem veszik be a gyógyszerüket, súlyos helyzet-
be kerülhetnek. Ön- és közveszélyessé válhat-
nak, mert hallucináció útján különféle hangokat 
hallanak belülről, amelyeknek engedelmesked-
nek. Ezek a hangok mondják a betegnek, hogy 
mit tegyen, például akár azt is, hogy öljön…  

	 Mi	okozhatta	a	csepeli	fiatalember	halálát?
 Elképzelhető, hogy a férfinak más szervi 
betegségei is voltak, tehát akár szívinfarktust is 
kaphatott. Feltételezhető az is, hogy a beteg sa-
ját magát ölte meg, mert az őrjöngésében nem 
tudta, mit cselekszik. Egy skizofrénben óriási 
fizikai erő gyülemlik fel tombolása közben, s 
képes a saját karját is eltörni. Féktelen pillana-
taiban öntudatlanul is provokálhatta a halálát, 
mert így akarta elkerülni a következményeket. 
Hozzá kell tennem, hogy a rendőrök külön ki-
képzést kapnak arra, miként bánjanak az elme-
betegekkel. 

Az ügyben a Budapesti Nyomozó Ügyészség 
folytat eljárást, hogy tisztázzák a fiatalember 
halálának körülményeit.

Csarnai	Attila

Mi a skizofrénia? 
A skizofrénia egyik jellegzetes tünete a tév- 
eszmék kialakulása: ilyenkor a beteg bele-
helyezi magát egy olyan szerepbe, amelyet 
valóságosnak hisz – és így is éli meg – s 
amely egyben magyarázatot is ad a szo-
rongására. A skizofrénia nem tekinthető 
új keletű, és ritka betegségnek sem. A vi-
lág lakosságának hozzávetőleg 1 százalé-
ka szenved e kórtól. Magyarországon 100 
ezerre tehető azoknak a száma, akik életük 
során skizofréniában megbetegedtek. Fon-
tos sajátsága a betegségnek, hogy a fér- 
fiaknál gyakoribb és általában 20 éves kor 
körül jelentkezik.  Első jele az alkalmaz-
kodási zavar; a többi tünet, mint a szemé-
lyiségváltozás, lassan alakul ki. De az sem 
ritka, hogy a beteg nyugtalan, állandóan 
pörgésben van. Számos tévhit él a köztu-
datban a skizofréniával kapcsolatban. Tipi-
kus hamis információ, hogy az elmebeteg-
ségben szenvedők pszichopata gyilkosok 
lennének. Nemzetközi statisztikák kimu-
tatták, hogy a bűnelkövetők zöme – kö-
rülbelül 96 százaléka –, nem pszichiátriai 
beteg. (Sokkal inkább igaz, hogy a tettes 
drog és/vagy alkohol hatása alatt állt.) Az 
viszont igaz, hogy a kezeletlen pszichiát-
riai betegek között az agresszív cselekede-
tek előfordulása valamivel gyakoribb, mint 
a kezelt páciensek esetében. 

képünk illusztráció

Tragédia a társasházban
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Elkábította a férfiakat a társkereső nő

Ellenőrizték a teherautókat

egyéni módszerrel édesgette magá-
Hoz, majd rabolta ki a férfiakat az az 
53 éves dabasi nő, aki végül rajtave-
szett a trükközésein, s a rendőrség 
eljárást indított ellene. a „sütis” nő-
ként elHíresült asszonynak egy cse-
peli áldozata is volt; országosan pe-
dig eddig öt férfi jelentkezett, Hogy  
a társkereső nő elkábította őket. 

Sas Oszkár, a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
sajtóügyeletese elmondta, hogy a rendőrség 
rablás elkövetésének gyanúja miatt indított el-
járást az 53 éves nő ellen, akit a bíróság hatá-
rozata alapján jelenleg házi őrizetben tartanak 
Dabason. Az eddigi adatok szerint a gyanúsí-
tott Budapest III., XVI. és XXI. kerületében 
egy apróhirdetéseket tartalmazó újság társke-
reső hirdetésére jelentkezett. Megjelent a sér-
tettek lakásán, ahol a saját maga által készített 
süteménnyel kínálta vendéglátóit. A sértettek 
a sütemény elfogyasztása után magatehetet-
len, esetleg eszméletlen állapotba kerültek. 
Ezt követően a nő elvitte a sértettek ékszereit, 
valamint a lakásban található egyéb értékeket.  
A nyomozás jelenlegi állása alapján a gyanúsí-
tott az ország egész területén követhetett el ko-
rábban hasonló módszerrel bűncselekményeket, 
ezért a nyomozók – köztük a csepeli rendőrök 
is – további sértettek jelentkezését várják.

Bódító falatok
A csepeli eset azért is említésre méltó, mert  
a sértett azonnal feljelentést tett a rendőrségen. 
Az ügy részleteiről kevés információ szivárgott 
ki, de annyi tudható, hogy a dabasi asszony  
a bevált trükkjével kopogtatott be a férfi laká-
sán. Szépen csomagolt süteményt tálalt fel ki-
szemelt áldozatának, aki egy darabig jóízűen 
falatozott, aztán csakhamar elbódult. Az asz-
szony nem vesztegette az idejét, hanem gyor-
san összeszedte a lakásban lévő készpénzt és 
ékszereket, majd távozott. A lassan magához 
térő férfi a szomszédjától kért segítséget, aki 
rögtön orvost hívott. A férfinak nem lett komo-
lyabb baja, de orvosa szerint akár nagyobb sze-
rencsétlenség is történhetett volna. 

Megtudtuk, hogy a dabasi asszony olyan kábí-
tó anyaggal „dobta fel” süteményét, amelynek 
erős nyugtató hatása van. Ez a bizonyos vegyü-
let altatókban található, s a patikákban csak or-
vosi receptre váltható ki.    

A csepeli férfi feljelentése után az asszonyt őri-
zetbe vették, majd a bíróság házi őrizetet ren-
delt el. Az őrizetnek ez a formája azt jelenti, 
hogy a nő a hatóságok engedélye nélkül nem 
hagyhatja el lakását, s ezt a rendőrök naponta 
kétszer személyesen ellenőrzik. 

Csarnai	Attila 

 

A BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságának 
munkatársai – Szilágyi Sándor r. alezredes ve-
zetésével, a közterület-felügyelettel együttmű-
ködve – napi 8 órában ellenőrizték február 14-e 
és 16-a között a tehergépjárműveket és autóbu-
szokat. Az ellenőrzésre Csepel olyan területein 
került sor, ahol a gépjárműveket biztonságosan 
le lehetett állítani és a technikai jellegű ellenőr-
zés feltételei is adottak voltak. (Az ellenőrzés 
az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Há-
lózatának ez évi közlekedésbiztonsági akciójá-
nak keretében zajlott.) Sághi Jenő, a közterület-
felügyeleti csoport vezetője elmondta: a közös 
járőrszolgálat eredményesnek bizonyult, az 

akció sikeresen zárult. Az ORFK tájékoztatása 
szerint az európai szintű akció kiemelt feladata 
a magyar és a külföldi tehergépjárművek közúti 
közlekedésével kapcsolatos szabályok ellenőr-
zése volt.
Az akció a járművezetők általános ellenőrzé-
sén túl a szükséges okmányok meglétének és  
érvényességének vizsgálatára, illetve a követ- 
kezőkre terjedt ki: vezetési és pihenőidő sza- 
bályainak megsértése; sebességtúllépés; rako-
mányok rögzítésével kapcsolatos szabályta- 
lanságok; jármű műszaki állapotának hiányos-
ságai.

-	k	-	

Mit jelent a házi őrizet?
A házi őrizet a bíróság által elrendelhető 
egyik kényszerintézkedés. Ilyenkor a házi 
őrizetben lévő a lakását csak a bíróság ha-
tározatában megjelölt célból és időre hagy-
hatja el. Ilyen eset lehet például az orvosi 
gyógykezelés, a bevásárlás, a vallásgya-
korlás. A rendelkezés betartását a rendőr-
ség személyesen és telefonon ellenőrzi.  
A néhány nyugati országban használt 
elektronikus nyomkövetőt Magyarorszá-
gon nem alkalmazzák, noha szó van a be-
vezetéséről. A házi őrizetben eltöltött idő 
beleszámít a kiszabott büntetés idejébe. 
A kényszerintézkedésnek ez a formája szá-
mos helyen azért vált általánosan elfoga-
dottá, mert csökkenthetővé vált a börtönök 
zsúfoltsága és az adófizetők pénzét nem 
kellett a fogvatartottak őrzésére költeni.  
A házi őrizetnek több fajtája létezik a kü-
lönböző országokban attól függően, meny-
nyire szigorú a fogva tartás. Enyhített 
változatában az őrizetes felügyelet mellett 
mindenféle kommunikációs eszközt igény-
be vehet otthon, ám a bíróság meg is tilt-
hatja ezek használatát. Néhány nyugati or-
szágban bevett gyakorlat, hogy az aránylag 
rövid időre elítélt személy börtönéveinek 
végét házi őrizetben töltheti.  
A házi őrizetet először az 1900-as évek ele-
jén kezdték el alkalmazni az Egyesült Ál-
lamokban, de igazából 1983-tól terjedt el, 
amikor bevezették az elektronikus nyom-
követőt. Európában elsőként Nagy-Britan-
niában helyeztek házi őrizetbe embereket 
1989-ben, de nagyobb mértékben 1999-től 
létezik a büntetés-végrehajtásnak ez a for-
mája. Azóta alkalmazzák az elektronikus 
házi őrizetet. A nyomkövetőt az őrizetes 
karjára vagy bokájára helyezik, s a rendőr-
ségre jelzést küld, ha az illető eltávolodik 
otthonától.  
Külföldön gyakran helyeznek házi őrizetbe 
embereket politikai okokból. Az Egyesült 
Államokban, Nagy-Britanniában a terro-
ristáknak vélt személyeket is házi őrizet-
ben tarthatják, Kínában pedig évtizedek-
re elzárhatják a külvilágtól a politikailag 
veszélyesnek 
ítélt szemé-
lyeket. Nyiki-
ta Hruscsov, 
a Szovjetunió 
1964-ben le-
váltott párt-
főtitkára élete 
végéig, 1971-
ig házi őrizet-
ben volt.

fotó: W
ikipédia
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Fatolvajok 
rendőrkézen

A körzethez tartozó iskolák:  
Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola, Ív u. 8–12.
Katona	József	Általános	Iskola,	Katona	J.	u.	60.
Kazinczy	Ferenc	Általános	Iskola,	Vágóhíd	u.	68
Jedlik	Ányos	Gimnázium,	Táncsics	Mihály	u.	92.

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 terület önkormányzati képviselője: 
Noé László	(noetanacsnok@gmail.com)	
minden	hónap	első	hétfőjén,	18-19	óra	között,	
Reznicsek Zoltán	(reznicsek.zoltan@budapest21.hu)	
minden	hónap	utolsó	keddjén,	18	és	19	óra	között	
tart fogadóórát a Jedlik Ányos Gimnáziumban.

A körzetre jellemző bűncselekmények: 
Lakásbetörések, gépkocsifeltörések.

XXI/III-as körzet
Kosztyú László r. főtörzsőrmester
XXI/4. számú körzeti megbízott
                  
A terület határai:
Kossuth L. u. – Károli G. u. – Kiss J. Alt. u.. – Vermes M. u. – Táncsics M. u. 
– Árpád u. – Jerzy Popieluszko u. – Vágóhíd u. – Katona J. u. – 
Kolozsvári u. – Szebeni u.- Szent I. u. –Névtelen u. – Sass u. 
– Kossuth L. u. – Völgy u.  – Baross u. – Szent I. u. – II. Rákóczi F. u. 
– Karácsony S. u. – Kossuth L. 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/9

XXI/7

XXI/3

XXI/10

XXI/1

XXI/2

XXI/8

XXI/6

XXI/4

XXI/5

XXI/11

Röplabda
NB I férfi, rájátszás (3 győztes mérkőzésig)

2012.	február	2-e,	szombat:	Csepeli	RC–	FINO	Kaposvár
Csepel SC Alapítvány, Bajnokok Csarnoka
(amennyiben	még	nincs	győztes)	2012.	február	29-e,	szerda:	
Csepeli RC– FINO Kaposvár
A pontos kezdési időpontokról bővebb tájékoztatást 
a www.csepelirc.hu oldalon találnak.

Kosárlabda
Február	25.,	szombat:	Kazinczy	Ferenc	Ált.	(Ív	u.	65-71.)
14:40	BOCI	Klub-BC	Csepel–	Bp.	Honvéd/B	(serdülő	fiú	C	csop.)
16:20	BOCI	Klub-BC	Csepel–ÁFDSE	(felnőtt	női	A	csop.)
18:00	BOCI	KLUB-BC	Csepel–Budai	XI.	SE/A	(felnőtt	ffi.	NBII	
Közép A csop.)
Február	28-a,	kedd,	19	óra:	
BC	Csepel	II.–Budafok/B	(felnőtt	ffi.	NBII	Közép	B	csop.)
Március	3-a,	szombat,16	óra:	
BOCI	Klub-BC	Csepel–Bp.	Honvéd	(felnőtt	ffi.	tartalék)
17:40	BOCI	Klub-BC	Csepel–Ultimate	Warrior’s	(fel.	ffi	D	csop.)

Március	4-e,	vasárnap:	Vermes	Miklós	Ált.	Iskola	(Tejút	u.	2.)
16:30	Csepeli	Rombolók–Szent	Pál	Akadémia	(felnőtt	ffi	D	csop.)

Birkózás

Március	10-e,	szombat,	10	óra,	
Csepel	SC	Alapítvány,	Baracsi	Imre	Birkózóterem,	Béke	tér	1.:
Junior szabadfogású és női rangsorverseny 

Asztalitenisz

Február	27-e,	hétfő:	Karácsony	Sándor	Általános	Iskola

Csepel-Sziget SE I.– Klebelsberg Kuno-HSC I.
Csepel-Sziget SE II.–APEH SE II.-Pénzügyőr

Csepel,	Központi	út	17-19.
Csepeli Vállalkozók AK III.–Szigeti Veszedelem SK

Sakk

Február	26-a,	szombat:	Csepel,	Templom	u.	38.	(alagsor)

NB II felnőttbajnokság, Bilek csoport
Csepeli TK I.–Erzsébetváros

Sportprogramok a kerületben
A csepeli kapitányság körzeti megbízott mun-
katársai február 13-án késő délután, szolgá-
latuk teljesítése közben a Fácános dűlő–Du-
na-part árterület alatti részén felfigyeltek egy 
négyfős csoportra, akik engedély nélkül vágtak 
ki fát, s a kivágott farönköket a töltés tetején 
parkoló kisteherautóba pakolták. A terület, ahol 
az illegális fakitermelés folyt, a csepeli önkor-
mányzat tulajdonában van. Az illegális fakivá-
gók ellen eljárás indult. 

fotó: Mizik Zsuzsa
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„Bízom a csepeli kézilabda felemelkedésében!”

Beszélgetés Laurencz Lászlóval

kerületünk lakója egy sokak által 
tisztelt, sokat látott sportember, 
aki jelenleg azon dolgozik, Hogy cse-
pel ismét visszakerüljön a kézilabda 
vérkeringésébe. a tapasztalt, nemzet-
közileg is elismert szakember volt az 
1996-ban olimpiai bronzérmes, és az 
1995-ben világbajnoki ezüstérmes női 
kézilabda-válogatott egykori szövet-
ségi kapitánya. de szívesen emlékszik 
vissza arra az időre is, amikor a cse-
peli sporttelep betonos kézilabdapá-
lyáján még Hatalmas volt a sportélet. 
laurencz lászló mesteredzővel ki-
rályerdei ottHonában a kerületi ké-
zilabda Helyzetéről beszélgettünk.
 
	 Több	mint	egy	éve	a	csepeli	utánpótlás-ne-
velésben	dolgozik.	Miért	vállalta	el?
 Találkoztam egy hihetetlenül agilis, kézi-
labdát imádó vezetősséggel, akik éjt-nappallá 
téve, pénzköltséget nem kímélve fáradoznak 
azon, hogy a kézilabda a XXI. kerületben újra 
a régi fényében ragyogjon. Valamikor, az „én 
időmben” Csepel volt a sportág egyik felleg-
vára: s ez megmutatkozott a kézilabdázók 
számában és a játék minőségében is. Aztán ez 
egyszerűen megszűnt… Jelenleg két egyesület 
is működik a kerületben, velünk párhuzamosan 
egy másik társaságnál is komolyan foglalkoz-
nak a gyerekekkel, aminek én személy szerint 
örülök, hiszen ez is elősegíti a sportág helyi 
megerősödését. Hozzánk – a Csepeli Diák 
Sport Egyesületbe – az elmúlt egy évben több 
mint száz gyerek jött el sportolni. 90 százalé-
kuk lány, de most indultunk el egy fiúcsoporttal 
is, és ez mindenképpen jó irányt mutat. 

	 Milyen	körülmények	között	dolgoznak?
 Nos, erről felemás érzésekkel beszélhe-
tek…Sajnos ebben a 75 ezres lélekszámú ke-
rületben mindössze egy, szabványos méretű, 
kézilabdázásra alkalmas terem található. Csar-
nokról nem beszélnék, mert lelátó az sajnos 
nincs, és a kiszolgálóhelyiségek sem ütik meg 
egy kézilabdacsarnok színvonalát. Ez a minő-
ségi fejlődést hihetetlen mértékben korlátozza, 
függetlenül attól, hogy az én csapatom – az 
1997–1999-es korosztály – egy héten három-
szor bejuthat ebbe a helyiségbe. Sajnos a töb- 
biek – más azonos korosztályú csapat és a kez-
dők – hely- és időhiány miatt nem jutnak hozzá 
ehhez a pályához, és bizony ez erősen korlátoz-
za a fejlődési lehetőségeket.

	 Milyen	pozitívumokról	beszélhetünk?
 Szerencsére azok is vannak. A megfelelő 
munkához szükséges szereket, eszközöket ma-
radéktalanul előteremtik a számunkra, legyen 
az medicinlabda, jelzőkaró, nehezített kézilab-
da, vagy akár gumikötél: ezek majdnem NBI-
es szinten rendelkezésre állnak, köszönhetően 
a Csepeli DSE vezetőinek. Segített továbbá egy 
pályázat is, amin sikeresen szerepeltünk, és az 
így elnyert támogatást is mind a gyerekek spor-
tolásának elősegítésére tudtuk fordítani. A klub 
vezetői okosan „használják” az én nevemet is – 
ami még mindig igen jól cseng sportberkekben 
(a szerk.) –, amit egy percig se bánok, hiszen 
tele jó szándékkal, tisztességesen, a kézilabda 
ügyéért teszik.

	 Sokan	keménykezű	edzőként	 ismerték.	Ho-
gyan	fogadták	a	fiatalok?
 Valóban, én következetesen, mindig ragasz-
kodtam a fegyelemhez, és a kemény munkához: 
persze itt, a gyerekeknél megfelelő mértékkel 
alkalmazom ezt. Ennek ellenére, vagy éppen 
ezért, az edzéslátogatottság kiemelkedő, 1-1 
gyerek marad el néha edzésről betegség miatt, 
de az nem számottevő. Sikerült a szülők nagy 
részével is megértetni, hogy itt rend és fegye-
lem van, ami mindenkire egyaránt vonatkozik. 
Inkább ide járjon a gyerek – még ha nem is lesz 
belőle élsportoló – mint az utcán csellengjen. 

 Már	beszámoltunk	 róla,	 hogy	 sportosztály	
is	indul	jövőre,	ahol	a	kézilabda	kulcsszerepet	
kaphat…

 Ebben is fokozatosan próbálunk előre lépe-
getni. A Csepeli DSE bázisiskolája a Széchenyi, 
ahol Jenei János – úgy is, mint régi, kézilabdával 
foglalkozó szakember – mellett Udvary Erika ta-
nárnő – egykori csepeli kézilabdázó – is felügyeli 
a szakmai munkát, úgyhogy jó kezekben vannak 
a gyerekek. A sportosztály elindítása nem csak 
a kézilabda oktatást foglalja magába, minden 

olyan fiatalt várunk, akik tehetségesek választott 
sportágukban, és a tanulást sem hanyagolják el. 
Itt a tehetséggondozáson lesz a hangsúly, és ter-
mészetesen az is fontos, hogy a kerületben régen 
jól működő sportiskolai szemlélet újjáéledjen. 
Heti hat testnevelés órát tartunk, aminek jó része 
kézilabda lesz, és ezenfelül kerül sor a délutáni 
tréningekre, ami így megközelíti az NB-s szintű 
edzésszámokat.

	 Gondolom,	hogy	az	oktatásra	is	komoly	fi-
gyelem	irányul	majd.
 Mint volt pedagógus tisztában vagyok vele, 
hogy a gyerekek első és legfontosabb dolga  
a tanulás. Kollégáimmal együtt meggyőződé-
sünk, hogy a sport erősen támogatja a szellemi 
fejlődést is. Rendre, fegyelemre, kitartásra, cé-
lok elérésére nevel, ugyanarra, amire az iskola.

	 Laci	bácsi	említett	egy	fontos	dolgot,	ami-
ről	még	beszélni	szeretne…
 „Merjünk álmodni” jelszóval ez a szorgos 
és mindenre elszánt vezetőség most annak ér-
dekében próbál lépéseket tenni, hogy a közel-
jövőben felépüljön egy sportcsarnok a kerület-
ben, ami az igazi áttörést jelenthetné a csepeli 
kézilabdának. Az edzői gárdánkat már megfe-
lelőnek tartanám egy ekkora munkára, jelenleg 
is hat trénerrel dolgozunk. Veszeli Judit kétsze-
res magyar gólkirálynő, és Bajcziné Nemere 
Tünde, volt bajnokcsapatom játékosa, valamint 
Csányi László is tagja már az edzői karnak, 
akik szintén garanciát jelentenek a szakmai 
munka minőségére. 

Laurencz László búcsúzóul még körbevezetett 
a relikviáit rejtő kis szobában, ahol számtalan 
olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érem mellett 
kupák, serlegek, zászlók jelzik a mester életút-
ját. A csapatzászlókkal zsúfolásig telt falakon 
egy kicsi, kék-piros színűt is láttam Csepel 
SC felirattal, amiről az jutott eszembe, hogy  
a nagy csapatok között mindig volt, és talán 
lesz is majd helye a Csepelnek.

Légrádi	Gábor
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Röplabda MK: 
4. hely a fináléban

Jó évkezdet 
a Csepeli BC 
utánpótlásánál

Elbúcsúztatták 
Losonci Flóriánt
A Csepeli Teme-
tőben február 17-
én kísérték utolsó 
útjára Losonci 
Flóriánt, a Csepel 
SC egykori lab-
darúgóját, a klub 
utolsó elnökét. 
A kerületszerte 
megbecsült, 68 
éves korában elhunyt sportembertől családta-
gok, barátok, egykori sporttársak búcsúztak. 
„Sorra	megy	el	ez	a	generáció,	pedig	még	túl	
korán	 van	 ehhez!” – mondta szomorúan Var-
ga Ferenc, a Csepel egykori kapusa, amikor 
találkoztam vele, s Losonci Flórián váratlan 
halála került szóba. Sorba vettük azok nevét, 
akik kortársai voltak a most távozott legendá-
nak: nincs már Molnár, Vellai, Kandi, Hunyadi, 
Rottenbiller, Kalmár, Gondár sem. És most már 
nincs Losonci Flórián sem, aki visszavonulása 
után sem szakadt el a klubtól, inkább a klub ko-
pott ki mellőle. A csepeli sporttelepen naponta 
lehetett látni: Losonci Flórián mindvégig azért 
a klubért dolgozott, ami már csak nevében 
létezik. Aztán tőle is elköszöntek, s most ő is 
elköszönt… A sors furcsa fintoraként a „Fradi 
Flórija”, Albert és a „Csepel Flórija”, Loson-
ci, alig három hónap különbséggel távoztak az 
örök futballmezőkre, ahol talán már egymás el-
len küzdenek ismét, mint tették egykor az Üllői 
úton, vagy a Béke téren… „Sorra	megy	el	ez	
a	generáció,	pedig	még	túl	korán	van	ehhez!” 

L.G.

A röplabda Magyar Kupa négyes fináléjába be-
került a Csepeli Röplabda Club is, amire leg-
utóbb 17 esztendeje volt példa. A Vasas Fáy ut-
cai csarnokába lelkes szurkolótábor is elkísérte 
a XXI. kerületi röplabdázókat, ám sajnos ez 
sem tudott segíteni a csapaton. A kék-piros gár-
da a lehető legnehezebb ellenfelet kapta az első 
összecsapáson: a címvédő Kaposvárral kellett 
megmérkőznie, ami sajnos az eredményen is 
meglátszott. Fino Kaposvár–Csepeli RC 3–0 
(25–15, 25–18, 25–17). A bronzcsatát a másik 
ágon vereséget szenvedő Dunaferr ellenében 
vívta a Csepel, de sajnos ott sem sok babér ter-
mett a remek napot kifogó dunaújvárosiak el-
len, így újabb 3–0-s vereség lett a meccs vége, 
s ezzel a Magyar Kupa 4. helyét szerezte meg  
a csepeli gárda. A férfiaknál a Kaposvár a Kecs-
kemétet, a hölgyeknél a Vasas a BSE-t verte 
meg a fináléban.

- l. g. -

Japán mester 
oktatott Csepelen
A csepeli kjúdósok nagy napja volt február  
15-e, amikor a sportág őshazájából látogatott el 
kerületünkbe kilenc japán vendég. A delegáció 
látogatásának célja a sportág népszerűsítése, 
bemutatása volt Budapesten és vidéken egy-
aránt. A kjúdómester és hét diákja látványos 
bemutatót tartott a Karácsony Sándor Általános 
Iskola tornatermében, majd Székesfehérvárra 
és Hajdúnánásra is ellátogattak.

A Csepeli Birkózó Club felnőtt versenyzői 
mellet az utánpótlás is jól kezdte – az idén 
tízéves Csepel SC tiszteletére – a jubileumi 
évadra keresztelt 2012-es szezont. Nagy Jó-
zsef edző beszámolója szerint a téli felkészü-
lés utáni első megmérettetés január 21-én az 
Érd Kupa Nemzetközi Emlékversenyen volt, 
ahol 4 ország 28 egyesületének 346 birkózója 
mérlegelt. A csepeli klub sportolói a diák II-es 
korcsoportban két első és egy második helyt 
szereztek, (42 kg-ban Nagy Péter, míg 46 
kg-ban Korcsog Milán győzött, a 38 kg-osok 
mezőnyében Veszeli Dániel a 2. lett). A diák 
I. korcsoportban Piricz Mihály II. (29 kg), 
Babai Dezső III. (50 kg), míg Tunyogi Zoltán 
(38 kg), és Horváth Zsolt (46 kg) az V. helyet 
szerezte meg. A serdülők közül a +85 kilós 
Ármán Márió az I., míg a 69 kg-os Rizmayer 
Antal a II. lett súlycsoportjában.

Az érdi sikereket Kaposváron folytatták a klub 
versenyzői, ahol a Serdülő Országos Csapat-
bajnokságot rendezték január 28-án. A 15 csa-
patot felvonultató versenyen 4 csoportban küz-
döttek a végső sikerért, ahol Csepeli BC a „C” 
jelűben vitézkedett: átgázolva a Nagyszénási 
BSK-n, a Hőszig-Szigetvári BSE-n, és a Vasas 
SC-n, beverekedték magukat a döntőbe. A finá-
léban az ESMTK-t, a Kaposvári SI-t, és végül 
az Orosházi Spartacust is két vállra fektették, s 
megszerezték a csapatbajnoki címet.

-	légrádi	-	

A képen balról: Magnucz Ferenc, Nagy Zoltán, Dobozi Ádám, Piricz Tamás, Magnucz 
Richárd, Ármán Márió, Rizmajer Antal, Vida Csaba, Váradi Dávid
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Kedvezményes vásár

A Magyar Vöröskereszt 
csepeli szervezete egynapos 
játék- és cipővásárt szervez 

március 6-án, kedden, 
9-16 óra között. 

Használt és új, jó minőségű játékot, 
cipőt kínálnak igen kedvező áron.

Helyszín: Ady Endre út 61.
Megközelíthető: 148, 15l, 36-os 

autóbusszal. (Papírgyári megálló)
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A	helyes	megfejtést	beküldő	felnőttek	1000	forintos	Libri	utalványt,	a	gyerekek	2	db	belépőt	nyerhetnek	a	Húsvéti	tojást	vegyenek	című	zenés	mesejátékra	(időpont:	2012.	április	1-je,	11	óra).	A	megfejté-
seket	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: március 5-e.

Sorsoltunk!		A	február	10-én	megjelent	keresztrejtvény	megfejtése:	Itt	a	farsang,	áll	a	bál.	A	nyertes:	Horváth	Attila,	Zrínyi	u. Nyereménye 2	db	belépő	a	Magyar	Zenevarázs	koncertre.	(Helyszín:	Radnóti	Miklós	Művelő-
dési	Ház.	Időpont:	március	10-e,	18	óra. 	A	gyerekrejtvény	megfejtése:	Sarkady	Sándor:	Farsang.	A	nyertes:	Kele	Dániel.		Nyereménye	2	db	belépő	a	Micimackó	zenés	mesejátékra.	(Helyszín:	Királyerdei	Művelődési	Ház.	
Időpont: március	11-e,	11	óra.)	A	nyeremények	átvehetők	a	Csepeli	Hírmondó	szerkesztőségében,	Simon	Bolivár	sétány	4–8.	Gratulálunk!

gyereksarok

Rejtvényünkben egy vers három rövid sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a vers címe?

Vízszintes: 1. Az idézet eleje  9. Ivó, italpult  10. Suli  
11. Kevert víz!  12. Nem szoros  13. Kímél mh-i!  
14. … berek, nádak, erek!  16. Tóth Dávid  17. Néma vonat!  
19. Város a Hernád völgyében  21. Az idézet vége  
24. Egészséges, rostos reggeli étel  26. Kavics  28. Főszakács  
29. Birtokában van az ismereteknek  30. A hideg éghajlaton  
33. Állóvíz

Függőleges: 1. Élőlény, de nem állat  2. Majdnem nyír!  
3. Vissza: titán!  4. Semmittevő kétéltű (két szó!)  5. Nitrogén 
és kén  6. Dél-Koreai autó  7. Balti nép  8. Kibérelhető  
9. Az idézet közepe  12. Becézett László  
15. Konflis összekeverve!  18. X  20. Sebez  22. Vissza vasal!  
23.Kevert kaput!  25. Rádióállomások  27. Elődöt  
31. Névelő visszafelé!  32. Némán néz!

Előző rejtvényünk megfejtése: Sarkady Sándor: Farsang

rejtvény

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31 32 33
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Belépő:
gyerek: 500 Ft
felnőtt: 800 Ft

Színházi előadás 
csecsemőknek és babáknak

Kezeslábas
2012. február 29. 
(szerda) 10 óra

Élőzenés, mondókás, 
bábozós kavalkád 
kutyussal, cicussal 
és más állatokkal. 
Egészen kicsiknek és 
kicsit nagyobbaknak.

Helyszín:
Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.
Telefon: (06 1) 278 2747; 
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

KÖZÖS
KÉPVISELŐT
KERES?

TAPASZTALAT – MEGBÍZHATÓSÁG – BIZTONSÁG

✔ ÖNKORMÁNYZATI HÁTTÉR
✔ KÖZEL 20 ÉVES TAPASZTALAT
✔ SZAKKÉPZETT MUNKATÁRSAK
✔ JOGI APPARÁTUS
✔ NAPRAKÉSZ KÖNYVELÉS
✔ HATÉKONY KINTLÉVŐSÉGKEZELÉS 
✔ ENERGETIKAI FELADATOK ELLÁTÁSA
✔ PÁLYÁZATFIGYELÉS
✔ TULAJDONOSOKKAL VALÓ 
 SZEMÉLYES KAPCSOLATTARTÁS

ELÉRHETŐSÉGEINK:
CSEVAK CSEPELI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1215 Budapest, Katona J. u. 62-64. 
telefon:  (+36) 1-278-5851 (Pócza József), (+36) 1-278-5852 (Csordás Lajos)

internet: www.csevak.hu • e-mail: info@csevak.hu

Válassza 
a CSEVAK Zrt.-t!

Helyszín: Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.

Telefon: 278-2747, e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Micimackó
Mesekocsi Színház előadása

2012. március 11. 
(vasárnap) 11 óra

Gyere velünk Tejfelező 
(felfedező) túrára a Száz-
holdas pagonyba. Talál-
kozhatsz Micimackóval, 
Malackával, Tigrissel és 
Róbert Gidával.

Belépő: 800 Ft
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RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ
1214 Budapest, Vénusz u. 2., tel.: 278 2757
email: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

jegyek elővételben 1300 Ft, az előadás napján 1500 Ft

MAGYAR NÓTA – NÉPDAL – OPERETT

Magyar zenevaráz s

Közreműködik: 
Szeredy Krisztina, Mrakovics Emil 

és a Puszta Band zenekar 
Suki András vezetésével

Március 10., szombat 18 óra
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22 Csepeli Hírmondóprogramok

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

RENDEZVÉNYEK:

2012. március 17. 9.00–14.00: BABA-MAMA BÖRZE
asztalbérlés: nagy 2500 Ft, közepes 1500 Ft, kicsi 1000 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 18.00 – 19.00
KONDICIONÁLÓ TORNA – Kedd, péntek 8.00 – 9.00 
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:

2012. március 10. 9.00–13.00: BABA-MAMA BÖRZE
asztalbérlés 1500 Ft.

GÖRÖG TÁNCHÁZ – MYDROS: Március 17.; május 26.; 
PYGROS: április 14. 18–22-ig, a részvétel ingyenes

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.

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS SOROZAT INDUL MÁRCIUSTÓL!
Érdekes témák, jó hangulatú, látványos bemutatók havi rendszerességgel.
A belépés díjtalan!
Március 13., kedd 18 óra „AKI VITÉZ FEL A LÓRA!” című előadás.
1848/49-es honvéd egyenruha- fegyver,- és életmód bemutató.

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
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INGATLAN___________________________________
CSEPELEN Kertvárosban, Vágóhíd u.-ban, kétszobás, rész-
ben	felújított	75	nm-es	családi	ház,	850	nm	gondozott	tele-
ken	tulajdonostól	eladó.	I.ár:	15.99	mFt.	T.:	06	(30)	951-5322.___________________________________
TULAJDONOSTÓL	 eladó	 vagy	 elcserélhető:	 Budaörsön,	
csendes zsákutcában lévő, kicsi, de 2 fürdőszobás, teljes 
közműves, jó hőszigetelésű, könnyűszerkezetes, tetőteres 
családi	ház	garázssal	667	nm-es	telken,	sok	gyümölcsfával.	
Csere az Erdősor – Szent László utcák által határolt terüle-
ten	érdekel.	T.:	06	(70)	533-7716.___________________________________
XXI.	 Rózsa	 utca	 végétől	 4.	 lakóház	 160	 nöl-es	 telken	
15,2	mFt-ért	eladó.	T.:	06	(70)	280-4149___________________________________
CSEPELEN	Darázs	u.	1	szám	alatt,	687	nm-es	telek	bon-
tandó	vályogházzal,	közművekkel	eladó.	I.ár:	17,5	mFt.	
T.:	06	(20)	523-0516

KIADÓ___________________________________
SZOBA kiadó Csepelen 1-2 káros szenvedélyektől mentes 
személy	részére.	T.:	06	(20)	971-8854___________________________________
KIADÓ Csepelen Kertvárosban fiatal párnak összkomfortos 
lakrész	családi	házban.	T.:	06	(30)	304-7054.___________________________________
EGYSZOBÁS gázfűtéses lakás kiadó Csepelen 1-2 nemdo-
hányzó	személy	részére.	T.:	06	(20)	439-8329.___________________________________
KATONA József u.-ban piac mellett, hévhez közel 1+fél-
szobás részben bútorozott, III. em.-i, felújított lakás 
kiadó	58	eFt	+	rezsi.	T.:	06	(20)	489-5294.___________________________________
CSEPEL, Szabadság u.-ban mfszt.-i, 35 nm-es berendezett 
lakás hosszú távra kiadó. Új konvektorok, új berendezés. 
Havi 48 eFt + 2 hó kaucióval. Nemdohányzó személynek 
vagy	párnak.	T.:	276-2057.___________________________________
CSEPELEN kiadó másfél szobás lakás, összkomfortos. 
45	eFt+kaució+rezsi	T.:	420-6413,	06	(30)	214-4143___________________________________
2,5	szobás,	66	nm-es	újszerű	állapotú	lakás,	 igény	esetén	
hozzátartozó garázzsal együtt kiadó Csepel központjában. 
T.:	17	óra	után	420-0677___________________________________
CSILLAGTELEPEN	 63	 nm-es	 I.	 em.-i	 lakás	 hosszútávra	
kiadó.	2	havi	kaució	szükséges	T.:	06	(20)	931-4839.

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

ÜZLET___________________________________
FŐÚTVONALON	60	nm-es	üzlethelyiség	kiadó.	Más	célra	is	
használható.	T.:	06	(30)	685-3473
ÉLELMISZERBOLT kompletten családi okok miatt átadó. 
Iskola	–	óvoda.	T.:	06	(70)	379-0749.
BEVEZETETT szépségszalonba fodrásznak, műkörmös-
nek szék kiadó kedvező áron, vagy kiadó ugyanaz az üzlet. 
T.:	06	(30)	220-9633.
VÖLGY utcai üzletsoron üzlet kiadó (ABC volt). 
T.:	06	(70)	379-0749.

ADÁS-VÉTEL___________________________________
MEGUNT kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem	vagyok	kereskedő.	T.:	06	(20)	956-4084

EGYÉB___________________________________
TISZTELT csepeli lakosok! 
Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket! Már Csepelen is 
működik, a Mindenre Van Megoldás Családsegítő Karitatív 
Egyesület. Az egyesület célja a segítségnyújtás. Pld. Kórházba 
kerül, és nem tudd hazajönni mi, elhozzuk otthonába benzin 
költségért. Problémát jelent a pékáru megvétele, mi tudunk 
segíteni. Ruhaneműre van szüksége, nálunk havi 3 db-ot el-
hozhat. Tűzifát tudunk biztosítani a piaci árhoz képest sokkal 
olcsóbban. Reklámozna valamit, eladna, venne, mi 1 hónapig 
ingyen hirdetjük. És még sok-sok fajta segítség a-z ig.
Tagsági	díj:	5000.Ft./év	Ezért	egész	évbe	rendelkezésre	állunk	
a problémái megoldásában.
Csepeli	képviselő	Kocsis	Gyuláné.	T.:	06	(70)	268-6114.

OKTATÁS___________________________________
MATEMATIKA korrepetálást, érettségire való felkészítést 
vállalok.	T.:	06	(30)	982-7685	matek.otos@gmail.com		___________________________________
DAJKA, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens 
képzés.	Kasza	szakképzés.	T.:	276-5918,	NYSZ:	01006404___________________________________
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek,	levelezés,	internet	chat.	Dán	Zsuzsa	06	(30)	592-7740

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.	Akci-
ós	árak:	www.pedikursziget.hupont.hu	Csepelen	INGYEN	
házhoz	megyek.	T.:	06	(70)	323-1230.

ÁLLÁST KERES___________________________________
TAKARÍTÁST vasalást vállalok heti vagy kétheti rendsze-
rességgel.	T.:	06	(30)	389-0903.

ÁLLÁST KÍNÁL___________________________________
ALAPÍTVÁNYI munkában jártas telemarketingeseket 
várunk	csepeli	irodánkba.	Érdeklődni	8h-16h-ig	a	
06	(20)	259-5833-as	telefonszámon	lehet.___________________________________
A CSEVAK Zrt. felvételt hirdet kertészeti gépkezelő mun-
kakörbe.
A	 feladat:	 Budapest	 XXI.	 kerület	 közigazgatási	 területén	
parkfenntartási (fűnyírás, kaszálás) munkák elvégzése. Az 
elvárások:	 Hasonló	 munkaterületen	 szerzett	 tapasztalat,	
felelősségvállalás, önálló munkavégzés, minőségi mun-
kavégzés.	 A	 foglalkoztatásra	 2012.	 áprilistól	 kerül	 sor,	 a	
munkaviszony teljes munkaidős. Önéletrajzát bérigény 
megjelölésével	 az	 info@csevak.hu	 e-mail	 címre,	 vagy	 a	
1215	 Budapest	 Katona	 J.	 utca	 62-64.	 címre	 várjuk	 2012.	
március	6-ig.	
JÓ kozmetikust, fodrászt, műkörmöst keresek Csepelen, for-
galmas	helyen	lévő	szépségszalonomba.	T.:	06	(20)	292-3737	

SZOLGÁLTATÁS___________________________________
MOSÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, minden típus. Csepelen 
javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. 
T.:	276-5118,	06	(20)	230-1443.___________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás	esetén	ingyenes	kiszállás.	T.:	06	(20)	288-5148.___________________________________
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Víz, Gáz, Központi-
fűtés szerelés. Ázások csőtörések megszüntetése, mosdók, 
tartályok szifonok cseréje, egyéb vízszerelési munkák. 
Tel:	402-4330,	06	(20)	491-5089

IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, iroda-
bútorok	 stb.	méretre	 gyártása	 a	 legolcsóbban.	 Pl:	 könyv-
szekrény	 228	 x	 80	 x	 28	 cm.	 13.800,-	 Ft.	 Igényes	munka,	
rövid	határidő.	T.:	06	(30)	368-1354___________________________________
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, 
cirkók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gázter-
vezések, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.:	276-9408,	06	(20)	955-4768___________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS Non-Stop 2 órán belül bontás nél-
kül	 tisztán	gyorsan	géppel	20	méterig,	alapdíjért	fix	áron	
garanciával.	T.:	317-6298,	06	(20)	970-5933.___________________________________
FESTŐ mester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, 
penészes falak szakszerű rendbehozatalát. Villany és fűtés-
szerelők utáni kisebb kőműves munkákat. 
T.:	285-2882,	06	(30)	878-8977	___________________________________
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen garanciával. 
T.:	06	(20)	471-8871___________________________________
ANTIALKOHOLISTA megbízható szakemberekkel szoba-
festést, mázolást, tapétázást, csempézést, PVC-szőnyeg-
padlózást, parkettázást, víz- villanyszerelést, gipszkar-
tonozást, kőműves, asztalos munkát. Nagytakarítással 
vállalunk.	T.:	06	(20)	998-2369,		T/Fax:	06	(24)	658-910___________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS reális áron garanciával! 
Ugyanitt víz-fűtés szerelés. Kis munkákat is vállalok! 
Pálfi	József	Károly	T.:	06	(70)	773-0761	www.csoszaki.hu

apróhirdetések

Eladó	a	Kertvárosban	egy	100	nm-es	teljesen	felújított,	önálló	családi	ház	720nm-es	telken,	garázzsal.	
alkuképes	irányár:	24,5	mFt.	Azonosító:	32071	__________________________________________________________________________ 
Eladó	a	HÉV	közelében	egy	70	nm-es,	3	szobás	panellakás	felújítva.
alkuképes	irányár:	9,9	mFt.	Azonosító:	23163	__________________________________________________________________________ 
Eladó	a	Hév	közelében	egy	56	nm-es,	1+2	félszobás,	szép	állapotú,	I.	em.-i	panellakás,	10	emeletes	
házban.	Ár:	6,6	mFt.	Azonosító:	30216	__________________________________________________________________________ 
Eladó	a	Királyerdőben	egy	485	nm-es	telken	álló	79	nm-es	különálló	ház	jó	állapotban	+	40	nm-es	
lakóépülettel.	Alkuképes	irányár:	18,5	mFt.	Azonosító:	27767	__________________________________________________________________________ 
Eladó a Szent László úti lakótelepen egy 52 nm-es, 2 szobás, jó állapotú téglaépítésű lakás a II. 
emeleten.	Alkuképes	irányár:	9,5	mFt.	Azonosító:	20566	__________________________________________________________________________ 
Eladó	a	Királymajorban	egy	59	nm-es,	1+2	félszobás	panellakás,	a	fürdőszoba	kivételével	felújítva.
Alkuképes	irányár:	7,5	mFt.	Azonosító:	27756	__________________________________________________________________________ 
Eladó Csillagtelepen újépítésű 54 nm-es, 2 szobás lakás, kulcsrakészen, 1 hónapos átadással. Haszná-
latbavételi	engedéllyel	rendelkezik!	Alkuképes	irányár:	12	mFt.	Azonosító:	11212__________________________________________________________________________ 
Eladó a Pláza közelében utcában egy teljesen felújított, erkélyes, I. em.-i, 2+2 félszobás 74 nm-es 
lakás.	Alkuképes	irányár:	10,5	mFt.	Azonosító:	29237	__________________________________________________________________________ 
Eladó	az	Ady	telepen	egy	1+1	félszobás,	46	nm-es	felújítandó	panellakás.	
Alkuképes	irányár:	5,8	mFt.	Azonosító:	33915	__________________________________________________________________________ 
Eladó	a	Királyerdőben	egy	90	nm-es,	jó	állapotban	lévő	ikerház	fél	210	nm-es	telken.	
Alkuképes	irányár:	15,5	mFt.	Azonosító:	27178	__________________________________________________________________________ 
Eladó	a	Kertvárosban	egy	100	nm-es	felújítandó,	beton	födémes	családi	ház,	700	nm-es	telken.
Alkuképes	irányár:	18,5	mFt.	Azonosító:	25455	__________________________________________________________________________ 
Eladó a HÉV közelében egy 74 nm-es,3 szobás felújítandó lakás, 4 emeletes házban. Alkuképes 
irányár:	8,5	mFt.	Azonosító:	29757	__________________________________________________________________________ 
Eladó a Királyerdőben egy teljesen felújított, még nem lakott, 85 nm-es ikerház fél, 575 nm-es telken. 
Alkuképes	irányár:	21,3	mFt.	Azonosító:	29587__________________________________________________________________________ 
Eladó	a	Zrínyi	u.-ban	egy	50	nm-e,	2	szobás	lakás,	felújítva,	szabályozható/mérhető	távfűtéssel.
Alkuképes	irányár:	7,9	mFt.	Azonosító:	33839

Dr. Makkos Ingatlan centrum Csepel
Eladó és kiadó ingatlanok közvetítése
1214 Bp. Akácfa u. 5. | nyitva tartás: H-P 10-18
www.ingatlandoktor.com | csepel@ingatlandoktor.com
+361-276-0711,  +36 (70) 626-1309.

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 MO 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 Kossuth Lajos u.-ban, I. em.-i 34 nm-es, 1 szo-
bás,	szép	állapotú,	erkélyes,	lakás	5.9	mFt-ért	eladó.	
T.:	06	(20) 945-1214.____________________________________
Csepelen a Szent István út elején, VIII. em.-i 54 nm-es, 2 szo-
bás,	felújítandó	lakás	6.9	mFt-ért.	T.:	06	(20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Merkúr u.-ban, négyemeletes házban 34 nm-
es, 1 szobás, jó állapotú, gázkonvektoros téglalakás, tárolóval 
7.3	mFt-ért.	T.:	06	(20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, az Ady Endre úton, XIV. em.-i 47 nm-es, 1.5 szo-
bás, 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-étkezős, 
erkélyes	jó	lakás	7.9	mFt-ért.	T.:	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 franciaerké-
lyes,	lakás	9.9	mFt-ért.	T.:	06	(20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Tejút u.-ban, I. em.-i, 1+1 félszobás, erkélyes, 
extrán felújított, új konyhabútoros, átalakított fürdőszobás, 
konvektoros	lakás	10.35	mFt-ért.	
T.:	420-3510,	06	(20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN, a Táncsics u.-ban, négyemeletes házban, 
mfszt.-i, 71 nm-es, 2+2 félszobás, jó állapotú, egyedi mé-
rős,	franciaerkélyes	lakás	10.9	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,	garázs-
zsal,		eladó	16.9	mFt-ért.		T.:	420-3510,	06	(20) 945-1214.

CSEPELEN,	 a	 Szilas	 u.-ban	 65	 nm-es,	 2	 szobás	 felújítandó	
ház,	700	nm-es,	csatorna	nélküli	telekkel,	eladó	17.9	mFt-ért.	
T.:	420-3510,	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.:	420-3510,	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.:	420-3510,	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.:	420-3510,	06	(20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN,	a	Damjanich	u.-ban	2	szintes,	130	nm-es	7	éves	
ház,	 tárolóval,	 szaunával,	 garázzsal,	 420	 nm-es	 telekkel,	
extra	beépített	bútorokkal	eladó	29.9	mFt-ért.		T.:	420-3510,	
06	(20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN,	a	Lankás	u.-ban	2	szintes,	230	nm-es	5	szoba-
nappalis	igényes	ház,	dupla	garázzsal,	1140	nm-es	telekkel,	
beépített	 bútorokkal	 eladó	 44.9	 mFt-ért.	 T.:	 420-3510,	
06	(20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN,	a	Tamariska	domb	közelében,	250	nm-es	extra	
ház,	 1000	nm-es	 kerttel,	 igényeseknek	eladó	55	mFt-ért.	
T.:	420-3510,	06	(20) 945-1214.____________________________________
CSEPELEN,	 egyszintes,	90	nm-es,	2	 szobás,	önálló	gázkon-
vektoros	ház,	720	nm-es	összközműves	telekkel,	14.9	mFt-ért.		
T.:	420-3510,	06	(20) 945-1214.____________________________________
HALÁSZTELKEN,	egyszintes,	207	nm-es,	3+3	félszobás,	új	hő-
szigetelt, háromlakásos ház, 721 nm-es összközműves telekkel, 
dupla	garázzsal	39.9	mFt-ért.		T.:	420-3510,	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.

A	hirdetések tartalmáért a szerkesztőség	
nem vállal felelősséget!

 Hirdetésfeladás: 
Hétfőtől-szerdáig	8-16	óráig.

Cím: 1214 Bp. Simon Bolivár sétány 4-8.
Telefon:	420-6950

zubormonika@csepelihirmondo.hu

HIRDESSEN ÖN IS 
A CSEPELI HÍRMONDÓBAN
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CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc u. 277. (ÚJ BAUMAX-nál 1200 m²-en)
Tel: 278-01-09 • Nyitva: H-P: 9-19, Szo-V: 9-14 • www.diego.hu

500 FÉLE
FÜGGÖNY

SZEGÉSSEL
INGYEN*

Ft/m²

1.499
2.299

7 mm, ausztrál cseresznye

L A M I N Á L T  P A D L Ó

Ajánlataink 2012. február 1-29-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
*Az akció az egyenes szegésre és a nálunk vásárolt függönyökre vonatkozik. Az akció további részleteiről érdeklődjön áruházainkban!

Miért érdemes az LHT Társasházak Kft-t választani? Mert
• irodánkban szakmailag felkészült csapat várja Önt,
• nagyobb műszaki figyelmet kap a Társasház,
• a hátralékok behajtásra kerülnek,
• csökkenek a felesleges kiadások,
• eredményesen vesznek részt pályázatokon,
• cégünk szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik,
• leinformálható a referencia.

TÁRSASHÁZKEZELÉS – KÖZÖS KÉPVISELET

LHT Társasházak Kft.
211 Budapest, Kossuth L. utca 88/A. fszt. 1. 
(Kossuth L. utca - Sétáló utca sarok)
Tel.: 06-70/210-1046, iroda@lht.hu, www.lht.hu

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


