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Történelemverseny
Lakiteleken
Hadak villáma címmel hirdetett országos tör-
ténelemversenyt a Lakiteleki Népfőiskola, 
amire Csepelről is sok nevezés érkezett. A ve- 
télkedő során a magyar történelem 1301 és 
1699 között időszakának politika- és művelő-
déstörténetében kellett búvárkodniuk a részt 
vevő tanulóknak. Három írásbeli feladatsor 
megoldása után derült ki, hogy a 119 csapat-
ból melyik az a legjobb húsz, amely a közép-
döntőben és a döntőben összemérheti tudását, 
felkészültségét. A kerület három általános 
iskolájából négy csapat – kettő a Karácsony 
Sándor Általános Iskolából, egy-egy csoport  
a Herman Ottó és a Szárcsa Általános Iskolá-
ból – jutott a legjobbak közé.

Március 12-én és 13-án a Lakiteleki Népfő-
iskola adott otthont a rangos történelemver-
senynek, melyre a határokon túlról is érkez-
tek versenyzők. A csepeli önkormányzatnak 
köszönhetően a csepeli diákok és felkészítő 

tanáraik egy kisbusszal jutottak el a vetélkedő 
helyszínére. A verseny első napján kiderült: 
minden csepeli csapat kiválóan felkészült, va-
lamennyien szerepelhetnek majd a döntőben. 
Végül – a komoly és játékos feladatok teljesíté-
se után – a kerületi iskolák közül a szárcsások 
érték el a legjobb helyezést: Szélig Krisztián és 
Tóth Ákos a negyedik helyet szerezték meg.  
A Karácsony iskola diákjai a nyolcadik és ti-
zenkettedik, míg a Herman Ottó Általános Is-
kola tanulói a tizenegyedik helyen végeztek.

Hogyan tovább? 
Ki lesz az új köz-
társasági elnök?
A csepel.hu kérdésére Németh Szilárd polgár-
mester, országgyűlési képviselő a következőket 
válaszolta:
 Hétfő este arra kértük Orbán Viktor minisz-
terelnök urat, a Fidesz elnökét, hogy két hét 
múlva, április 16-án jelöljön új államfőt. Azért 
döntöttünk így, mert a Schmitt Pál lemondása 
után tartott ötpárti tanácskozáson meghallgat-
tuk az ellenzék véleményét, amely szerint az or-
szág érdeke egyfelől, hogy rövid időn belül le-
gyen új köztársasági elnök, másrészt viszont az, 
hogy a jelölt kiválasztásakor kellő körültekin-
téssel járjunk el. Ezeket a tanácsokat megfon-
tolva kezdjük meg a szükséges egyeztetéseket. 
Kíváncsiak vagyunk az ellenzék véleményére, 
várjuk a javaslatukat, mert érdemi személyi 
javaslat a hétfő esti ötpárti egyeztetésen nem 
hangzott el tőlük.

Az elnökjelölt személyét illetően semmilyen  ta-
lálgatásba nem kívánok belemenni. Olyan el-
nökre van szükség, aki a nemzet egységét képes 
megjeleníteni és szimbolizálni munkájával és 
jövőbeni tevékenységével egyaránt.A Katasztrófavédelmi Igazgatóság (KFI) 

igazgatója, Varga Ferenc április 1-jén átadta  
a megbízólevelet Galgócz-Deák Antal tűzoltó-
alezredesnek, akit a kerületi tűzoltó-parancs-
nokság vezetésével bíztak meg. Galgócz-Deák 
Antal 1991-ben került a Csepeli Tűzőrséghez, 
melynek három éve volt a parancsnoka. Az új 
katasztrófavédelmi törvény értelmében a kerü-
leti kirendeltség új neve: XXI. Kerületi Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság.

Csepeli számok 
Földy Zsuzsanna, a csepeli önkormányzat 
anyakönyvi csoportvezetőjének tájékoztatása 
szerint 2012 márciusában a kerületben 19-en 
szereztek honosítással állampolgárságot, 17 
pár kötött házasságot, 92-en haltak meg. 

Tűzőrségből parancsnokság

Áldott, békés 
húsvéti ünnepeket kívánok!

Németh Szilárd 
polgármester, országgyűlési képviselő
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Sok más településsel ellentétben a bölcsődei 
ellátás – az étkeztetés kivételével – továbbra 
is ingyenes marad Csepelen. Emellett 90-ről 
70 évre csökken az az életkor, amikortól az 
időskorúak házi segítségnyújtásra tarthatnak 
igényt; az ikreket szülő édesanyák pedig a gye-
rekek húszhetes koráig térítésmentesen kapnak 
gondozónői ellátást. Az MSZP képviselőinek 
tartózkodása mellett a képviselő-testület több-
sége megszavazta a családok helyzetének köny-
nyítését célzó intézkedéseket. 
Németh Szilárd polgármester az ikreket szülő 
anyák esetében módosító javaslattal élt, mert 
eredetileg csak a hármas ikreket szülő nőkre 
vonatkozott volna az előterjesztés. Csepelen 
azonban utoljára 2008-ban születtek hármas 
ikrek, miközben az utóbbi öt évben 64 iker-
gyermeknek adtak életet. A képviselők több-
sége által elfogadott javaslat szerint a három 
ikergyermeket szülő nő a gyermek húszhetes 
koráig napi nyolcórás gondozónői ellátást ve-
het igénybe, míg a két gyermeket szülő anyák 
napi négyórás gondozónői ellátást kaphatnak. 

Építészeti tervtanács 
A képviselők elfogadták a csepeli tervtanács 
felállítását. A tanács az építészeti tervek, és ez-

zel közvetve az épített környezet javítását segíti 
azzal, hogy véleményezi a terveket, és indokolt 
esetben minősíti azokat. Egy terület építészeti 
vizuális környezeti színvonalának emelése a ke- 
rületről alkotott képet pozitívan befolyásolja, s 
ezzel emelheti a kerület ingatlanpiaci és a fővá-
roson belüli megítélését. A tervtanácsnak épí-
tészek lesznek a tagjai. Az ülésen elhangzott, 
hogy a korábbi önkormányzat idején a civilek 
tiltakozása mellett éppen a fővárosi tervtanács 
volt az, amely megakadályozta lakóparkok épí-
tését a csepeli Duna-parton. 
Döntés született a Csikó sétány és a Gyimesi 
utca közvilágításának fejlesztéséről. Ezekben a 
régóta húzódó ügyekben a helyben lakók kér-
ték Gárday Balázs, a Gyimesi utca esetében 
Bercsik Károly képviselők közbenjárását.

Anyagi segítség
A csepeli önkormányzat támogatja a határon 
túli magyarok állampolgárságának megszer-
zését. Ennek érdekében a testvérváros Nagy-
szalontának egymillió forint anyagi támogatást 
nyújt: az összeget a magyar állampolgárságot 
megszerezni kívánók kiadásaira kell fordítani. 
Szintén a határon túl élő magyarok segítését 
szolgálja, hogy a testület megszavazta a Rákó-

czi Szövetség civil szervezet egyszeri anyagi 
támogatását. A testület elfogadta azt a javasla-
tot, hogy a kiváló fiatal csepeli sakkozó, Hor-
váth Dávid idei versenyeinek nevezési díjait az 
önkormányzat átvállalja. 
A képviselők döntése értelmében az önkor-
mányzat oktatási ágazatán legalább húsz éve 
intézményvezetői feladatot ellátó vezetők havi 
tízezer forint, úgynevezett csepeli vezetői pót-
lékban részesülnek.   
A testület elfogadta azt a javaslatot, hogy a Rákó-
czi út 110. szám alatt található Csodakút Óvoda 
udvarát az önkormányzat helyreállítja és a csa-
tornaépítési munkálatokhoz való hozzájárulását 
megadja. Arról is döntöttek, hogy csak olyan 
pártok alakíthatnak frakciókat az önkormányzat-
ban, melyek a választásokon is részt vettek.

Elbontanák az átjátszótornyot 
Újra terítékre került a Tamariska-dombon lévő 
átjátszóállomás ügye. Erről úgy döntött a tes-
tület, hogy a bázisállomás átépítéséhez szük-
séges tulajdonosi hozzájárulást nem adja meg,  
a Magyar Telekommal bérleti jogviszonyt pe-
dig nem kíván létesíteni a Tamariska-domb 
területén. Ennek érdekében az önkormányzat 
szorgalmazza a bázisállomás elbontását, vala-
mint a jogcím nélküli használat idejére vonat-
kozó használati díj megfizetését. 

Cs. A.   

önkormányzat

Márciusi testületi ülés

A március 27-ei képviselő-testületi ülés előtt 
tizenhárom csepelinek gratulált Németh Szi-
lárd polgármester kiemelkedő egyéni és csa-
patban nyújtott teljesítményükhöz. Valamint 
megköszönte a volt csepeli rendőrkapitány, 
Nagy András rendőr alezredes kerületért vég-
zett munkáját is. Az alábbiakban a köszöntöttek 
névsorát olvashatják. 

Bükkfejes András és Czifra Dávid, 
a Masat–1 műhold csepeli alkotói
A két egykori csepeli diákkal – Dávid a Ka-
zinczy Ferenc Általános Iskola, András a Jed-
lik Ányos Gimnázium tanulója volt – készült 
interjúnkat a Csepeli Hírmondó március 9-ei 
számunkban olvashatják.

Nagy András
Nagy András Tibor rendőr alezredes 1990. szep-
tember 16-ától lát el hivatásos rendőri szolgálatot. 
A rendőrkapitányi posztot Csepelen 2009. április 
17-e és 2012. február 27-e között töltötte be.

Simán Fanni és edzője, Takács Tibor
Fanni négyévesen kezdett el úszni Kis Miklós 
mesteredző keze alatt a Spartacusban. 2004-
ben kezdett el kajakozni a Csepel Kajak Kenu 
Egyesületben, 2005 óta versenyez. Takács Ti-
bor 2007 márciusa óta az edzője. 

Deák Balázs és Görögh Zoltán tanítványai
Március 17-18-án a dortmundi Körnig Halle 
adott otthont a fedett pályás atlétikai nemzet-
közi gyermek- és serdülőversenynek. Hazánk-
ból a Budapest-válogatott kapott meghívást, 
amelyben a Csepeli Diákatlétikai Club csapata 
hat fővel képviseltette magát. A gyermek- és ser-
dülőcsapat toronymagasan nyerte a nemzetközi 
pontversenyt. Összesen három első, egy máso-
dik, két harmadik, valamint négy további helye-
zéssel tértek haza Dortmundból a fiatal atléták.

Szőnyi Oxána
Szőnyi Oxána nyerte el idén tíz induló közül 
a Magyarországi Siketek Szépe címet. Az ifjú 
hölgy azért indult a megmérettetésen, hogy 
megmutathassa, ugyanazt érzik, látják, szere-
tik azok is, akik kénytelenek a hangok nélküli 
világban élni. Oxána hamarosan Prágába uta-
zik, hogy ott képviselje hazánkat a Nemzetközi 
Siket Szépségversenyen. Szőnyi Oxánával ké-
szült interjúnkat a 16. oldalon olvashatják. 

(Forrás: csepel.hu) 

Tizenhárom csepelit köszöntöttek
fotó: Zarándi Bence
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Közmunkaprogram

Sikerek és eredmények
A közfoglAlkoztAtási rendszer legfőbb céljA, hogy minél több munkárA ké-
pes és kész, Aktív korú, szociálisAn rászoruló ember számárA biztosítson 
munkAlehetőséget. Az új rendelkezésekkel biztosíthAtó A tArtós munkA 
nélküliek visszAvezetése A munkA világábA, A helyben rendelkezésre álló 
munkAerő értelmes felhAsználásA, A munkAvégzés méltóságánAk visszA-
állításA. 2011 jAnuárjábAn A csepeli önkormányzAt képviselő-testülete 
döntött Arról, hogy A kerületben A közfoglAlkoztAtási progrAm lebonyo-
lításáért A csevAk zrt. A felelős. ezzel kApcsolAtbAn kérdeztük A csevAk 
zrt. hr- és ügyviteli csoportjánAk vezetőjét, nAgy krisztinát.

 Milyen új feladatokkal, kihívásokkal kellett 
szembenézniük a döntés után? 
 A 2011. január 1-jétől bevezetett közfoglal-
koztatási program kapcsán megszűnt a korábbi 
közcélú foglalkoztatás, a közhasznú munka-
végzés. Az új rendszer a munkaügyi kirendelt-
ségekkel való szoros együttműködést írt elő,  
a közfoglalkoztatás csak a munkaügyi kirendelt-
ség közvetítésével valósulhatott meg. A Csevak 
Zrt. életében a közfoglalkoztatással kapcsola-
tos munkafolyamatok kialakítása, az illetékes 
munkaügyi kirendeltséggel való szoros együtt-
működés megteremtése, a közfoglalkoztatási 
koordináció ellátására megfelelő munkatársak 
kiválasztása és felvétele, a szükséges pályáza-
tok előkésztése mind-mind olyan feladat volt, 
amely alapjaiban változtatta meg cégünk mun-
kaügyi szakterületének munkáját. Meg kellett 
ismerkednünk a jogi háttérrel, ki kellett alakí-
tanunk a munkafolyamatokat, megteremtettük  
a HR- és ügyviteli csoportot, amely jelenleg hat 
fővel működik. A csoport ügyintézői látják el 
a Csevak munkatársainak munka-, bérügyi és 
ügyviteli tevékenységéhez kapcsolódó, illetve  
a közfoglalkoztatást érintő kiválasztási, tobor-
zási, bérszámfejtési és elszámolási feladatait.  
Kiemelten fontos, hogy a Csevak nemcsak a sa- 
ját tevékenységeinek ellátásához toboroz köz- 
foglalkoztatott munkatársakat, hanem az önkor-
mányzat által fenntartott csepeli intézmények-
be is. Ezért az érintett intézmények vezetőivel 
és meghatározott ügyintézőivel is szükség volt 
a megfelelő, egymást segítő, támogató munka-
kapcsolat kialakítására.

 Mivel büszkélkedhetett a Csevak 2011-ben? 
 Az elmúlt évben három közfoglalkoztatási 
tevékenységre irányuló pályázaton indultunk 
és nyertünk: összesen 107 státus feltöltésére 
kaptunk engedélyt. Így tizennégy nyolcórás 
és kilencvenhárom négy órában dolgozó mun-
katársat tudtunk foglalkoztatni, akik közül 
többeket – a pályázati ciklus leteltét követően 
– cégünk állandó munkatársi állományában 
tovább foglalkoztattunk. A munkatársak zöme 
a csepeli zöldterületeken, közterületeken lát-
tak el hulladékgyűjtési, zöldfelület-fenntartási 
feladatokat, illetve szép számban voltak olyan 
szakképzett munkatársak is, akik karbantartási, 
hibaelhárítási feladatokat végeztek.  

 Miben változott a közfoglalkoztatási rend-
szer 2012-ben? 
 A közfoglalkoztatás 2012-re jelentősen át-
alakult. Már nem kell pályázni a foglalkozta-
tásra, „elég” kérelmet benyújtani a munkatársi 
igényre. A Csevak Zrt. februárban benyújtott 
kérelme alapján március 1-jétől újra alkalma-
zunk közfoglalkoztatott munkatársakat, ezúttal 
hetven státus feltöltését céloztuk meg. A hetven 
státus mindegyike nyolcórás munkakörben al-
kalmazott munkatárs lesz, foglalkoztatásuk pe-
dig ez év végégig, azaz december 31-éig tart. 
Hasonlóan a tavalyi évhez, most is elsősorban 
zöldfelület- és parkfenntartási, hulladékgyűj-
tési, illetve kisebb létszámban karbantartási 
feladatok ellátására kerestünk munkatársakat. 
Közvetlen munkatársaim, Petrányi Szilvia és 
Turai Magdolna HR-ügyintézők munkáját di-
cséri, hogy a hetven státust április 2-ára fel-
töltöttük!
És megemlíteném a csepeli önkormányzat 
közfoglalkoztatásra vonatkozó kérelmét és az 
intézményi igényeket is: összesen tíz csepeli 
iskola, illetve óvoda jelezte cégünknél kérel-

mét közfoglalkoztatással kapcsolatban. Az ő 
esetükben a kért munkakörök feltöltése április 
2-ától valósulhat meg. A megfelelő munkatár-
sak toborzásában, közvetítésében segítségünk-
re van a csepeli munkaügyi kirendeltség és az 
OSZI illetékes munkatársa is, az ő munkájukat 
ezúton is köszönöm. 

 Hogyan tovább 2012-ben?
 A Csevak Zrt. – lehetőségeihez mérten – to-
vábbra is megtesz mindent azért, hogy a mun-
kára kész, dolgozni akaró és tudó embereket 
munkához segítse, és ha ez a közfoglalkoztatási 
rendszer kereteiben valósulhat meg, akkor ab-
ban valósítjuk meg. Célunk, hogy Csepel egyik 
legnagyobb létszámmal üzemelő munkáltatója-
ként a csepeli lakosok megelégedésére, Csepel 
tisztaságáért, rendezettségéért dolgozzunk.  

- l -

Közfoglalkoztatással kapcsolatos bővebb információ:
Csevak Zrt. (1215 Bp., Katona J. utca 62–64.), telefon: 278-5848
Nagy Krisztina HR- és ügyviteli csoportvezető
Petrányi Szilvia és Turai Magdolna HR-ügyintézők 
Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd: 12–16 óra; csütörtök: 8–16 óra
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A csepeli gerincút kivitelezéséhez kapcsolódó-
an forgalomkorlátozásokra kell számítani már-
cius 30-ától a Vermes Miklós utca (volt Koltói 
Anna utca) északi oldalán, a Csőgyár utca 
és a II. Rákóczi Ferenc út közötti szakaszon.  
A gerincút kivitelezéséhez kapcsolódó köz-
mű- és útépítési munkálatok kivitelezése a Vo-
lánbusz-végállomás zavartalan működése és  
a közúti forgalom fenntartása mellett zajlik.

Április 6-án, 12 órától új, ideiglenes forgalmi 
rendet vezetnek be a Corvin úti csomópontban.
A Weiss Manfréd út egy részét teljesen lezár-
ják. A csomópont új forgalmi rendjét jelző-
lámpák irányítják. Az áthangolás idején a cso-
mópont közúti jelzői szerda reggeltől sárgán 
villognak. 
Napi információkat a változásokról a csepel.
hu-n találnak.

Ez év januárjától a Csevak Zrt. saját maga 
végzi a kerületi fák ápolásával kapcsolatos 
munkálatokat: ezeket 2012 előtt vállalkozóval 
végeztették. A cég a fasorfenntartási munkák 
szakszerű kertészeti végzéséhez sokéves szak-
mai tapasztalattal rendelkező szakembereket 
alkalmaz, akik mérnöki irányítással dolgoznak. 
Munkájukhoz elengedhetetlen emelőkosaras 
gépkocsit is vásárolt a Csevak: egy használt, de 
felújított Avia MP-16-ost. 
A fasorfenntartási munkák – zömében – to-
vábbra is a lakosság által bejelentett problémás 
fák ápolását jelentik, de folyamatosan szeret-
nének tervszerű fasori rekonstrukciókat is vé-
gezni a legelhanyagoltabb, legproblémásabb 
utcákban, utcaszakaszokon.
Az első ilyen átfogó program a kerületben az 
elektromos szolgáltató által végeztetett érin-
tésvédelmi gallyazás kiváltása, amire minden 
tavasszal sor kerül. Az ilyen érintésvédelmi 
gallyazások – a kertészeti szempontokat figyel-
men kívül hagyva –, csak a biztonsági távolság 
betartására korlátozódtak. Most ezt a munkát  
a Csevak maga kívánja végezni úgy, hogy  
a biztonságtechnikai szempontok mellett a ker-
tészeti szempontokat is szem előtt tartva ápolja 
a villamos felsővezeték alatt levő fákat.
Ezek a munkák gyakran túlzott mértékűnek 
tűnnek, és valóban ellentétben állnak a Csevak 
favédelmi törekvéseivel, ám a villamos felső-
vezetékek kapcsán a törvényben előírt rendel-
kezéséknek csak így lehet megfelelni.

Pályázat szociális bérlakásra
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-
testületének Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés 
Bizottsága   5/2011. (II.25.) számú Kt. rendelet alapján 
pályázatot ír ki harminc szociális bérlakásra.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2012. május 5-e, 12 óra

A pályázat teljes szövege és a pályázati adatlap letölt-
hető a www.csevak.hu honlapról, illetve beszerezhető 
250 forintért a Csevak Zrt.-nél. (Katona J. u. 62–64.)

Bölcsőde- és óvodavezetőt keresnek
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Nagy Imre 
Általános Művelődési Központ (1214 Budapest, Simon 
Bolivár sétány 4–8.) bölcsőde- és óvodavezetőt keres.  
A két állásra a pályázat beadásának határideje 2012. áp-
rilis 20-a. További információt Rónaháti Sándorné Katona 
Cecília intézményvezetőtől kaphatnak a 277-3860-as 
vagy a 06-30/938-7193-as telefonszámon.

Felhívás csepeli általános iskolákhoz
A Móra Ferenc Általános Iskola Csepel újratelepítésének 
300. évfordulója alkalmából kerületi helyismereti 
versenyre hívja a csepeli iskolákat. A vetélkedő 2012. 
október 12-én lesz – terveink szerint – a csillagtelepi 
városrészben.

A vetélkedőn részt vevő iskolák számára ajánlott, hogy 
2012 szeptemberében megtartsák a Csepel-projektet, 
melyhez témajavaslataink a következők:
•	 Csepel természeti környezete, helye a szigeten.    

Védett helyek és növények
•	 Érdekességek Csepel középkori történetéből
•	 300 évvel ezelőtti újjászületés
•	 Sváb szokások Csepelen
•	 Egy régi család története
•	 Weiss Manfréd és Bertold nagy döntése
•	 Virágzó ipar, növekvő népesség
•	 Az első magyar rádióállomás
•	 Kultúra Csepelen
•	 Régi épületek
•	 Köztéri szobrok, emléktáblák
•	 Csepeli közlekedési eszközök
•	 Technika a csepeliek szolgálatában
•	 Híres csepeliek
•	 Városrészek, nevük eredete
•	 Csepel testvértelepülései

A nevezés feltételei:
A részt vevő iskola diákjai kutassanak fel egy régi cse-
peli családot, tárják fel kötődésüket a településhez. 
Eredményeiket összegezzék egy 3-4 perces rövidfilm-
ben, vagy max. 25 diaképből álló prezentációban. Ezt 
az anyagot kell beküldeni 2012. szeptember 20-áig  
a Móra Ferenc Általános Iskolába, valamint a kitöltött 
nevezési lapot a vetélkedőre. A pályaművet független 
bírálóbizottság minősíti. (A pontszám a Csepel hely-
történeti versenyen elért eredményhez hozzáadódik.) 
Minden iskolából egy 8 fős csapat jelentkezését várjuk, 
akik az iskola 8 évfolyamát képviselik.

A vetélkedő két részből fog állni: 
– a csapatokból öten a helyben kialakított állomáso-
kon feladatokat oldanak meg, forgószínpadszerűen. 
(kb. 10 állomás) A „kalandtúra” tervezett helyszínei: 
Csepel jelképei;  tájékozódás a térképen; a hírközlés 
történetéből, épített örökség; ipartörténet; közlekedés 
régen és ma; környezetvédelem; sport régen és ma; 
híres emberek; régi tárgyak.
– a csapatokból hárman (a nagyobbak) térkép és feladat-
lap segítségével „terepre” mennek, ahol a csepeli fonto-
sabb épületeket, nevezetes helyeket kell felkeresniük és 
feladatokat megoldaniuk úgy, hogy az eltöltött idő is szá-
mít. (Az útvonalterv a helyszínen ismerhető meg.)

Móra Ferenc Általános Iskola

Fasori munkák Csepelen

Gerincút: forgalmi változások
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országszerte számos színes progrAm 
vártA Az érdeklődőket március 22-én, 
A víz világnApján. A rendezvényekből 
természetesen A főváros sem mArAd-
hAtott ki, Ahol nyílt nApon látogAt-
hAtták meg Az érdeklődők A 2010 ótA 
csepelen működő budApesti központi 
szennyvíztisztító telepet (bkszt). 

Már az előzetes bejelentkezéskor kiderült, hogy 
rengetegen kíváncsiak a Nagy-Duna sor 2. 
szám alatt működő létesítményre, hiszen csak 
a harmadik látogatói csoportba sikerült beke-
rülnünk a reggel 9 és 15 óra között zajló nyílt 
napon. A program egy rövid előadással kezdő-
dött, ahol ismertették a telep működését, az ott 
zajló munka fázisait, és szót ejtettek a beruhá-
zás már megvalósult eredményeiről, és a még 
megvalósítandó tervekről is. Kiderült, hogy 
míg régebben a Dunába visszajuttatott, biológi-
ailag tisztított víz aránya csupán 51 százalékos 
volt, a szennyvíztisztítónak köszönhetően ez 
mára 95 százalékra emelkedett, megszüntetve 
a folyó sok évtizede tartó, túlzott környezet-

terhelését. Budapesten jelenleg három szenny-
víztisztító működik, de mind közül a BKSZT  
a legnagyobb, ahol naponta 6-8 darab 25 ton-
nás kamionnal szállítják el a víztelenített isza-
pot. Amíg ebbe a fázisba jut a szennyvíztisztí-
tás, addig persze rengeteg víz lefolyik a Dunán. 

Víztisztító baktériumok
A szennyezett víz – bejutva a telepre –, először 
különböző szűrési és ülepítési folyamatokon 
megy keresztül, ahol hatalmas területű egysé-
gekben választják le a zsírt, a homokot: az így 
keletkezett iszapot pedig biológiai kezelésnek 
vetik alá. A víz, többek között egy „elevenisza-
pos” tisztítási eljárásnak köszönhetően nyeri 
vissza eredeti minőségét. Az eljárás lényege, 
hogy a biológiailag bontható anyagokat tartal-
mazó szennyvizet kevert baktériumkultúrával 
hozzák kapcsolatba, amely – oxigén jelenlété-
ben – a szerves anyagok jelentős részét bioké-
miai folyamat révén lebontja. Megtudtuk azt 
is, hogy a telep tervezésénél elsődleges cél volt 
a magas tisztítási hatásfok és az alacsony üze-
meltetési költség összehangolása, az energia-
takarékosság érdekében alacsony hidraulikus 
veszteséget eredményező, kompakt kialakítású 
berendezéseket terveztek, amelyek lehetővé te-
szik, hogy a víz gravitációs úton haladjon végig 
a BKSZT területén.

Hasznos iszap
A víz, miután megtisztult, visszakerül a Duná-
ba, ám az iszapra számos egyéb műveletet vár 
még. Az erjedő iszap például természetesen gá-
zokat is termel, amit nem hagynak kárba vesz-
ni. A messziről csak hatalmas luftballonokhoz 
hasonlító, két biogáztárolóba áramló gázból 
energiát nyernek, ami egy motort meghajtva 
generátorok segítségével hő- és elektromos 
áramot generál. 
A folyamatok megismerése után a telep bejá-
rása következett, amit védőfelszerelésben (lát-
hatósági mellény, munkavédelmi sapka) tehe-
tett meg mindenki, aki kíváncsi volt a naponta 
900 000 köbméter víz megtisztítására is képes 
üzem bizonyos részeire. A „tárlatvezetés” köz-

ben a gyakorlatban is láthattuk a Duna vizének 
tisztulási folyamatait, amint a hatalmas méretű 
„tárgyakban”, komoly gépészeti berendezések 
segítségével válik ismét tisztává. A szakem-
berek elmondták, hogy a korszerű technoló-
giának köszönhetően a különböző folyamatok 
során keletkező, jól érezhető kellemetlen szag 
nem kerül a levegőbe, azok biológiai és kémiai 
szagtalanítás következtében semlegesítődnek.  
A telepen mintegy százan dolgoznak különbö-
ző munkaterületeken: vannak, akik a központi 
vezérlőben monitorokon követik nyomon a mű- 
veleteket, és természetesen a műszaki biz-
tonságnak, a technológiai folyamatoknak és  
a laborokban analizált vízmintáknak is megvan 
a maga felelőse.

A mintegy másfél órás, tartalmas program vé-
gén a látogatók egyetértettek abban, hogy ér-
demes volt megnézni azt, hogyan lesz ismét 
tisztább, kékebb a Duna vize.

- légrádi -

aktuális

Mit láttunk a szennyvíztisztítóban?
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Adomány a víz jegyében
A víz világnapját ünneplő rendezvénysorozatba 
kerületünk egyik ökoiskolája, a Kék Általános 
Iskola is bekapcsolódott, s a tartalmas prog-
ramok méltó lezárásaként egy igen hasznos 
adománnyal gyarapodott. A Trend-Papír Kft. 
felajánlására március 26-án három darab Uri-
mat típusú piszoárt szereltek fel az iskolában, 
melynek működése tökéletesen illeszkedik  
a víz világnapjának céljához: egy csepp vizet 
sem igényel, így használatával jelentős víz-
megtakarítás érhető el. Az iskola ezzel is csat-
lakozott azokhoz, akik világszerte igyekeznek 
felhívni a figyelmet a víz szerepének fontos-
ságára, a vízkészletek megóvására, és egyúttal  
a környezetvédelemre is. Tikosné Turi Erzsé-
bet, az intézmény vezetője köszöntötte az ün-
nepélyes átadón megjelent diákokat, tanárokat, 
és az ajándékozó cég képviselőjét, s röviden is-
mertette, hogy az iskola milyen programokkal 
vett részt a világnapi programsorozatban. 
Március 22-én az iskolarádión keresztül hív-
ták fel a figyelmet a víz szerepére, arra, hogy 
a víz az élet forrása, s hogy e természeti kincs 
semmivel sem helyettesíthető. A gyerekek totót 
töltöttek ki, bizonyságot téve arról, hogy meny-
nyire tájékozottak a vízzel, annak hasznossá-
gával kapcsolatosan, továbbá olyan alkotások 

is készültek, amelyeket az iskola alagsorában 
állítottak ki. Március 24-én a Fővárosi Állat- és 
Növénykertben folytatták az ünneplést a felső 
tagozatosok, ahol számos – vízzel kapcsolatos 
– programon vettek részt. Az alsó tagozatosok 
az iskolában ünnepeltek: a már hagyománnyá 
vált családi nap keretében ügyességi és szelle-
mi vetélkedőkön vettek részt, melynek témája 
szintén a víz volt. 
A szülők, nagyszülők, diákok együtt sportoltak, 
játszottak és vetélkedtek egymással, s a jó han-
gulatú Élet a Duna mentén című rendezvényt 
a Kolompos együttes nagy sikerű koncertje 
zárta. A rendezvénysorozatot a március 26-án 
átadott víztakarékos piszoár, és a vízcsapokra 
felhelyezett, úgynevezett vízadagoló perlátok 
felszerelése tette teljessé, amit Nagy Róbert 
értékesítési igazgató jó szívvel, és – a diákok 
számára megszívlelendő – jó tanácsokkal bo-
csátott a tanulók és az intézmény rendelkezésé-
re. Az ajándékot biztosító kft., illetve a gyártó 
cég jóvoltából a Kék Iskola lett az első olyan 
pesti általános iskola, amelyet ezzel a víz, áram 
és vegyszer nélkül működő készülékekkel sze-
reltek fel, s amitől jelentős költségcsökkenésre 
számítanak.

Légrádi Gábor

bár A víz világnApját március 22-én ün-
nepelték, A jeles nAphoz kApcsolódó 
progrAmokbAn később sem volt hiány. 

Március 31-én a Csepeli Horgász Egyesület 
(CSHE) rendezte meg – 2011-hez hasonló-
an – a víz ünnepét, amelynek ezúttal a Gróf 
Széchenyi István Általános és Két Tannyelvű 
Iskola adott otthont. A kissé hűvösre fordult 
idő sem tántorította el az érdeklődőket: Mé-
száros Ferenc, a CSHE elnöke, és Ábel Attila 
alpolgármester is örömmel látta, hogy a nem 
éppen ideális időjárás és a hétvégéhez ké-
pest korai időpont ellenére már reggel 9-kor 
voltak, akik lelkesen végezték a feladatokat.  
Az iskola udvarán búvárkiállítással egybe-
kötött bemutatót tartottak, minden érdeklődő 
részt vehetett az árvizes ügyességi játékok-
ban, és többen jeleskedtek a horgászattal kap-
csolatos feladatok megoldásában. 
A Kis Túr Természetvédelmi Egyesület termé-
szetvédelmi bemutatót tartott, a Közép-Duna-
völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazga-
tóság egy szakembere pedig a víz szerepéről 
mutatott be érdekes előadást. A vetélkedőn 
elért eredményeket pontokkal jutalmazták, s  
a legügyesebbek a szervezők jóvoltából díja-
zásban részesültek.

l.g.

A Széchenyiben ünnepeltek a horgászok
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Pontban hajnali 4 óra 15 perckor gurultunk 
ki autóbuszunkkal a Szent Imre térről, 
ahonnan a kerületi általános iskolák és óvo-
dák pedagógusaival Erdélybe indultunk. 
Velünk tartottak a csepeli önkormányzat 
elöljárói, akik a határon túli magyar lak-
ta területek megismerését tűzték ki célul  
a csepeli diákok számára. A tervezett min-
taprogramra – Közép-Erdély és Székely-
föld megismerése – az utazást szervező 
Budai László, a Misszió Tours Utazási 
Iroda vezetője kísért el minket. Méhke-
réknél léptük át a magyar határt, és úti 
célunk első állomása testvérvárosunkba, 
Nagyszalontára vezetett. Arany János szü-
lővárosában Török László polgármester 
fogadott minket, ami szívélyes vendéglá-
tással is párosult. Kalocsai népviseletbe 
öltözött gyerekek pálinkával kínáltak, és 
a finom falatok sem maradtak el. Ezután 
megtekintettük Arany János emlékmúzeu-
mát a Csonka-toronyban. Itt Németh Szi-
lárd polgármester, a 2011-ben megkezdett 
egyszerűsített magyar állampolgárság fel-
vételének folytatásaként, egymillió forint 
adományról szóló megállapodást írt alá 
Nagyszalonta vezetőjével.  

A Csonka-torony emléktáblájánál koszorút 
helyezett el Csepel polgármestere és a két 
alpolgármester, Morovik Attila és Borbély 
Lénárd. Villámlátogatásunk végeztével ki-
csiny zsákocskába csomagolt ajándékkal 
(Arany János „szülőföldje”) a zsebünkben 
autóbuszos városnéző sétára igyekeztünk. 
Nagyváradot elhagyva legközelebb a Ki-
rályhágón pihentünk meg. Aztán Bánffyhu-
nyadnál elértük Kalotaszeg néprajzi tájegy-
ségét, majd felsétáltunk a négyfiatornyos, 

fazsindelyes, idős Umling Lőrinc által 
készített kazettás mennyezetes református 
templomba. Erdélyi utunk egyik emlékeze-
tes pillanata marad az ősi szász város, Seges-
vár megtekintése, és Székelykeresztúron,  
a Gyárfás-kúriánál Petőfi körtefája. 

16 órányi utazás után a késő esti órákban 
érkeztünk meg szálláshelyünkre, Orosz-
hegyre, ahol Bálint Elemér polgármester 
fogadott minket. A koccintásokat egyik 
szállásadó házigazdánknál, Bálint-Pál Gá-
bornál folytattuk, akitől hamar megtanul-
tuk a székelyföldi aranyszabályokat: „a sör 
nem ital, az asszony nem ember, a medve 
nem játék.” A falusi turizmussal foglalko-
zó családoknál megkóstolhattuk az erdé-
lyi ízeket: tárkonyos pityókaleves, túrós 
puliszka, pánkó (fánk), padlizsánkrém, 
lestyános csorbaleves. 

Másnap megismerkedtünk a helyi általá-
nos iskola diákjaival és tanáraival, majd 
ellátogattunk a Böjte Csaba által létreho-
zott Tamási György Szeretetházba is, ahol  
a csepeli pedagógusok édességet és játéko-
kat adtak át Mihály Anna intézményvezető-
nek. Az oroszhegyi Petőfi Sándor Általános 
Iskolában a Csepellel kötött testvér-telepü-
lési megállapodás aláírásának hírvivői le-
hettünk, amit Németh Szilárd polgármester 
Farkaslakán folytatott. Legújabb testvérfa-
lunkban megkoszorúztuk Tamási Áron sír-
helyét, majd elidőztünk Erdély első triano-
ni emlékművénél, miközben Albert Mátyás 
polgármester falubemutatóját hallgattuk. 
Előtte Szelykefürdőn – a 15 székelykapu 
alatt felsétálva – csepeli vezetőink ma-
gyar tanárokkal együtt megkoszorúzták 
Orbán Balázs lengyelfavi báró síremlékét. 
Ismét buszra szálltunk: megbízott útika-
lauzunk Dimény Attila, a kézdivásárhelyi 
Céhtörténeti Múzeum vezetője volt. Ízes 
beszéde azonnal oldott hangulatot terem-
tett. Kérésére minden alkalommal felvettük 
„veddfelkénket”, vagyis a kabátunkat, és 
együtt barangoltuk be Székelyudvarhelyet, 
Madéfalvát, a gyergyószentmiklósi Ta-
risznyás Márton Múzeumot, a szovátai 
Medve-tó környékét, Maroshévizet, ahol 
megkoszorúztuk Urmánczy Nándor sír-
helyét. Gyönyörködtünk a havas feny-
vesekben a Békás-szorosnál, megnéztük  
a Gyilkos-tavat, megízleltük a Lobogó-bor-
vízforrást, voltunk a parajdi sóbányában, 
közösen költöttük el pisztrángvacsoránkat 
Székelyszentkirályon, Korondon betér-
tünk Józsa János és fia fazekasmesterek-
hez. Szoros programjaink után jólestek az 

oroszhegyi esték a „nagykultúrban”, ahol 
egyik este Vas Laci és Péter Dénes helyi ze-
nészek muzsikájára mulattunk. Szombaton 
– a falun éppen átutazó – bukaresti magyar 
nagykövettel, Füzes Oszkárral együtt meg-
ismerkedtünk a falubeli általános iskola és 
óvoda pedagógusaival is. 

Virágvasárnap elbúcsúztunk Székelyföld-
től, elköszöntünk szívélyes vendéglátóink-
tól és hazaindultunk. Erdélyi kirándulásunk 
utolsó helyszíne Kolozsvár volt. Felmen-
tünk a fellegvár dombjára, aztán bementünk 
a híres Szent Mihály-templomba, megnéz-
tük Mátyás király szobrát. Körbenéztünk 
Mátyás király és Bocskai István szülőházá-
ban is, ahonnan felsétáltunk a házsongárdi 
temetőbe. Ott Kós Károly és Dsida Jenő 
sírboltjánál tisztelegtünk. 

Ártándnál léptük át a magyar határt. Nem 
feledjük el kedves úti kalauzunk, Dimény 
Attila ízes nyelvjárását, aki így mondaná: 
„a szösz tudja, hogy mikor járhatunk ismé-
telten erre.”  

Antal Zsuzsa

Erdélyi kalandozások

Tamási Áron emlékműve Farkaslakán

fotó: Halászi Vilm
os
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Trianoni emlékmű Farkaslakán Tizenöt székelykapu vezet Orbán Balázs sírjához

A Gyilkos-tó Kolozsváron, Mátyás király szobránál

A Békás-szoros

Az oroszhegyi óvodásokSegesvárAz első kóstoló Nagyszalontán
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minden tekintetben felejthetetlen 
volt A comenius progrAmbAn részt 
vevő gróf széchenyi istván áltAlános 
és két tAnnyelvű iskolA március 18-A 
és 24-e között lezAjlott eseményso-
rozAtA – mondták Azok A külföldi ven-
dégek, Aki egy héten keresztül voltAk 
budApest és csepel vendégei Az euró-
pAi bizottság áltAl kiírt iskolAi prog-
rAm keretében. Az 56 fős delegáció 
tAgjAi élményekkel telve és tApAsztA-
lAtokkAl gAzdAgodvA indultAk hAzA. 

A Comenius program lehetőséget ad a nem-
zetközi együttműködésekben részt vevő isko-
láknak a közös munkára egy vagy több, közös 
érdeklődésre számot tartó témában. Az iskolai 
kapcsolatok segítenek a tanároknak és diákok-
nak, hogy megszerezzék és fejlesszék tudá-
sukat nemcsak a választott területen, hanem 
– többek között – a csapatmunka, a szociális 
kapcsolatok, az információs és kommunikációs 
eszközök használata terén is.

Cserépné Varga Veronika, a Gróf Széchenyi 
István Iskola intézményvezetője az események-
ben bővelkedő hetet követően, kissé fáradtan 
mesélt tapasztalatairól a Csepeli Hírmondónak:
 Nagyon pozitív tapasztalatokkal gazda-
godtunk az elmúlt hét során, és bizony már 
érkeznek a visszajelzések vendégeinktől, hogy 

mennyire jól érezték magukat nálunk, hogy 
milyen gyönyörűnek látták Budapestet, s hogy 
az itt töltött idő után milyen nehéz volt vissza-
csöppenniük az átlagos hétköznapokba. Leg-
inkább kisebb városokból érkeztek hozzánk  
a diákok és tanáraik, akiknek bizony nagy szó 
volt az, hogy egy fővárosban vendégeskedhet-
nek. Megérkezésüket követően március 19-én, 
itt az iskolában hivatalosan is köszöntöttük 
a lengyel, litván, olasz, német, angol, finn és 
spanyol küldöttségeket; diákjaink műsorral is 
üdvözölték a vendégeket.

A csepeli tanintézmény immár két éve vesz részt 
a Comenius programban, a projekt hivatalos 
hazai szervének, a Tempus közalapítványnak a 
segítségével. A Széchenyi iskola angol szakos 
tanára, Kovács Attiláné a program főkoordináto-
ra, hiszen a Comenius hivatalos nyelve az angol.  
A XXI. kerületi iskola részvételével zajló pro-
jekt központi eleme a víz és a hozzá kapcsolódó 
témák – például a hajózás, a környezetvédelem, 
a víz vizsgálata –, így a szakmai és kulturális 
programok szorosan kötődtek ezekhez. A pro-
jekt további fontos része az idegen nyelv isme-
rete és használata, ami a Széchenyiben évek óta 
zajló két idegen nyelv oktatásának köszönhető-
en alapvetően biztosított. A csepeli küldöttség 
három alkalommal látogatott el külföldre: 2010-
ben Spanyolországban, 2011-ben pedig Litvá-
niában és Finnországban vendégeskedtek, ahol 
megismerhették az ottani partneriskolákban zaj-
ló munkát, és a hétköznapi életbe is betekintést 
nyertek. Csakúgy, mint most itt Csepelen, ott is 
családoknál szállásolták el a tanulókat. 

A sokrétű program megszervezése nem kis 
feladatot jelentett, főleg úgy, hogy az isko-
lai rendnek megfelelően az intézményben fo-
lyamatos tanítás zajlott. Szerencsére sikerült 
mindenre sort kerítettünk. Nagy tetszést aratott  

a parlamenti látogatás, de a gyerekek megnéz-
ték a főváros nevezetességeit, jártak az Operá-
ban is, illetve az egyik este hajóról csodálták 
meg a budapesti panorámát, ami mindenkit 
elbűvölt. Ellátogattak Szentendrére, és Vise-
grádon lovagi tornán vettek részt. A víz világ-
napján a Csodák Palotájába látogattak – vízzel 
kapcsolatos kísérletekben vettek részt –, és  
a gellérthegyi víztározóba is elvittük őket, ami 
nem csak nekik jelent nagy élményt.

 A lengyel küldöttségnek külön is sikerült 
örömet szerezni…
 Valóban, őket sikerült eljuttatnunk a már-
cius 22-ei lengyel és magyar államfői látoga-
tásra és emléktábla-avatásra, aminek nagyon 
örültek a gyerekek, ugyanis még soha nem lát-
ták élőben a saját köztársasági elnöküket. Ezért 
külön köszönetet is mondtak nekünk.

Comenius program: külföldi diákok a Széchenyiben

„Jó hírünket viszik”
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folytAtjuk A csepel szol-
gálAtáért kitüntetést 
kApottAk bemutAtását.  
A MÁTYÁs KIRÁLY ÁLTALÁNOs 
iskolA igAzgAtójA juhász 
kAtAlin, Akivel Az áltAlA 
vezetett intézményben 
tAlálkoztunk, és eddigi 
munkájáról kérdeztük. 

 Váratlanul ért a díj, nagy 
megtiszteltetésnek érzem, hogy  
a birtokosa lehetek. Hálás vagyok 
érte és köszönöm a felterjesztők-
nek, hogy éppen rám gondoltak.

 Miért döntött annak idején a matematika-fizika szak mellett?
 Szinte tudatosan készültem a tanári pályára, gyerekkoromban is 
mindig tanárosdit játszottam. Az iskola alsó tagozatán általában négye-
seim voltak matematikából, de aztán hatodik osztálytól változás tör-
tént. Tanárom javaslatára elindultam egy kerületi versenyen, ahol első 
lettem. Utána iskolát váltottam, ott már matek szakkörbe is jártam, s 
egyre jobb eredményeim lettek. Középiskolában kiváló tanárom volt 
és egy matekzseni osztálytársam, akivel együtt búvárkodtunk a számok 
tengerében. Örökösen vittük egymásnak a matematikafeladatokat, és 
megállás nélkül versenyeztünk, hogy melyikünk tudja azokat hama-
rabb megoldani. Nekem a számolás öröm, kikapcsolódás. Itt az isko-
lában heti négy órában tanítom a gyerekeknek a matematikát, szakkört 
vezetek és korrepetálást tartok. 

 Mi jelenti a sikerélményt az igazgatói munkában?
 1985-ben kerültem ebbe az iskolába, ahol matematika-fizika szakos 
tanárként álltam a katedrára. Az osztályfőnöki munkába is belekóstoltam, 
hét évig pedig intézményünk gyermekvédelmi felelőse voltam. Azután 
15 évig igazgatóhelyettesi teendőket láttam el, így hamar hozzászoktam 
a vezetői munkához, hiszen fokozatosan kerültem a tanári asztaltól az 
igazgatói székbe. Négy éve vezetem ezt az iskolát. Nekem az jelenti  
a sikerélményt, ha látom a gyerekek arcán a mosolyt. Szeretnek idejár-
ni, szeretik a programjainkat, jól érzik magukat, s az is örömmel tölt 
el, hogy a kollégák támogatják munkámat. Úgy gondolom, hogy ebben  
a díjban az ő munkájuk is benne van. Boldog vagyok, ha látom rajtuk  
a megelégedettséget, mert emberséges légkörben dolgozhatnak. Nem 
tartom követelőző, parancsolgatós típusú vezetőnek magam, mindenki-
vel igyekszem jó kapcsolatot kialakítani. Azt gondolom, hogy a szakmai 
hozzáértéssel, az emberekkel való megfelelő hangvételű kapcsolattartás-
sal és a gyerekeknél kivívott tekintéllyel lehet igazán előbbre jutni. 

 Mit tart a nevelés és a tanítás fő elvének iskolájában?
 Mindkettő egyformán fontos. A tanítás terén elvárom a kollégáimtól, 
hogy szigorúan, következetesen, határozottan, de emberségesen álljanak 
a gyerekekhez. Az általános iskolában a tárgyi tudás megszerzése nélkü-
lözhetetlen. Mindemellett természetesen az erkölcsi és a magatartásbeli 
elvárások is hangsúlyosak. A nevelés területén elsősorban az erkölcsi 
értékek befogadására helyezném a hangsúlyt. A tisztesség, a becsület,  
a kitartás megtanulása nélkül a gyerekek nem állhatják meg jól a he-
lyüket az életben. Iskolánk az elmúlt időszakban a konzervatív, polgári 
értékeket képviselte, s ezután is ezen az úton haladunk. 

Antal Zsuzsa

Jól sikerültek az iskolai programok is: az úgynevezett workshopokban 
kézműves-foglalkozásokat, játékos vetélkedőket rendeztünk, és különö-
sen sikeres volt a közös tánctanulás, ahol a magyar néptáncok alapjait 
próbálták elsajátítani. 
Az iskoláról is pozitív visszajelzéseket kaptunk, szinte az első helyiség-
től az utolsóig végigjárták és dicsérték, azt mondták, hogy egyszerűsége 
mellett nagyon barátságos hangulatú. 

 Megkóstolták-e a magyar konyha ételeit a vendégek? 
 Természetesen! Különösen az az ebéd ízlett nekik, amit Jenei János 
tanár úr saját kezűleg készített el itt az iskolában: bográcsban főzött 
gulyáslevest.
Záró programunk a Tropicariumban volt, ami nem mindennapi környe-
zetet biztosított a búcsúzkodáshoz: egy különteremben néztük meg kö-
zösen az egy hét alatt készített videókat, kisfilmeket, majd mindannyian 
táncmulatsággal búcsúztunk a programtól és egymástól. 
A gyerekek között barátságok szövődtek, mindenki kellemes emlékek-
kel utazott haza, így biztosan jó hírét viszik majd Magyarországnak és 
Csepelnek is.

 Lesz-e folytatása a Comeniusnak az iskolában?
 Május elején Németországban zárul ez a program, és folyamatosan 
lehet pályázni a következőre, ám mi egyelőre szeretnénk most egy kis lé-
legzethez jutni a meglehetősen sűrű időszak után. Később természetesen 
ismét csatlakozhatunk ehhez a sok lehetőséget magában hordó, rendkí-
vüli élményeket adó programhoz.

Légrádi Gábor

„Nekem a számolás 
öröm, hobbi…”
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A valaha volt legismertebb csepeli középisko-
lai fizika-, kémia- és matematikatanárra, kiváló 
tankönyvíróra és kísérletezőre emlékeztek a 
kerületben április elején: Vermes Miklós most 
lenne 107 esztendős. A megemlékezés első 
mozzanatára április 2-án, a Farkasréti temető-
ben került sor, ahol Vemes Miklós – a csepeli 
önkormányzat segítségével és a Csepeli Város-
kép Kft. közreműködésével – felújított sírkö-
vének felavatását tartották, majd koszorúzásra 
is sor került Morovik Attila alpolgármester, és 
Bese Benő, a Jedlik Ányos Gimnázium igazga-
tójának jelenlétében. 

Az 1954-ben Kossuth díjjal kitüntetett, szin-
te egész életét a tanításnak, kísérletezésnek és 
kirándulásoknak szentelő Muki bácsi nevét 
április 3-a óta utcanévtábla is őrzi Csepelen. 
A jeles napon Németh Szilárd polgármester és 
Bese Benő igazgató ünnepélyes keretek kö-
zött, közösen szerelte fel az eddig Koltói Anna 
utca nevét viselő egyik házra a Vermes Miklós 
feliratú új táblát. Ezt követően a Jedlik Ányos 
Gimnázium kertjébe invitálták az érdeklődőket, 
ahol tovább folytatódott a Vermes nap program-
ja. Bese Benő köszöntője után Réthy Marcell, a 
Jedlik Ányos Gimnázium11. osztályos tanulója 

emlékezett Vermes tanár úrra, felidézve életút-
ját, az iskola életében betöltött szerepét. Ezután 
az Országos Jedlik Fizikaverseny területi dön-
tőjében kimagaslóan szereplő tanulók munkáját 
jutalmazta Németh Szilárd polgármester. Elis-
merésben részesült Baji Bence, Varga Norbert 
és Holczer Viktor, valamint az őket felkészítő 
tanárok, György Veronika és Elekné Becz Beat-
rix az ÁMK, illetve a Jedlik Ányos Gimnázium 
tanárai. A három diák a nyíregyházi döntőn kép-
viseli majd a kerületet. A díjátadó pillanatai után 
Lakó Ferenc tanár úr lépett a színpadra, és mu-
tatott be látványos kísérleteket, melyeket maga 
Muki bácsi is számtalanszor alkalmazott. Az 
első bemutató a Van de Graaff-generátorral tör-
tént, ami nagyfeszültség előállítására alkalmas, 
elektrosztatikus eszköz, s kitűnően alkalmas 
látványos és mulatságos kísérletek bemutatásá-
ra. Ezt a kísérletet Karinthy Frigyes: Tanár úr 
kérem című könyvében is megírta - a könyvből 
a mutatvány közben idézett is Réthy Marcell. 
Közben egy szigetelő zsámolyra álló tanuló 
„feltöltése” zajlott, akinek pillanatokon belül 
égnek állt a haja. Nem hiába keresztelte át Muki 
bácsi a Van de Graaff-generátort hajmeresztő 
készülékre. A kísérletezés közben Németh Szi-
lárd polgármester - aki egykoron a Jedlik padját 

koptatta – Lakó tanár úr bemutatóinál segédke-
zett, s nem volt rest egyik-másikban aktívan is 
részt venni. Ezután Pascal törvényének bemu-
tatása következett egy Pascal-buzogány vagy 
vízi buzogány segítségével, majd a Muki bácsi 
által készített úgynevezett Cartesius-búvárok 
kerültek sorra.  Láthattunk még – többek között 
– kísérletet vízcsapra szerelt biciklibelsővel, 
de nem maradhatott ki az elektromosság sem. 
Legvégül a termit reakció bemutatására is sor 
került, melynek során 4000 fokra felizzva vált 
szinte semmivé egy konzervdoboz. A kísérle-
tezésben később minden vállalkozókedvű részt 
vehetett. 

Az udvar után az épületben folytatódott az ün-
nepség. Előbb Németh Szilárd és Bese Benő 
közösen helyezett el koszorút Vermes Miklós 
domborművénél, majd a második emeleten 
ünnepélyesen megnyílt a Vermes terem, ahol 
Muki bácsi hagyatékából nyílt egyedülálló ki-
állítás, amit május elsejéig – előzetes bejelent-
kezés alapján – bárki meglátogathat. Különö-
sen várják a kerületi általános- és középiskolai 
csoportok jelentkezését. A csepeli önkormány-
zat anyagi támogatásának köszönhetően a fizi-
kaszertár is új eszközökkel gazdagodott. 

Vermes Miklós emlékére
aktuális
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vermes miklós vAgy – Ahogy minden-
ki ismeri – muki bácsi egykori iskolá-
jához, A jedlik ányos gimnáziumhoz 
igyekszünk fotós kollégámmAl. lAkó 
ferenc péter tAnár úr – Akit sokAn 
csAk A vermesi hAgyomány egyik őr-
zőjeként tArtAnAk számon – már vár 
bennünket. A gimnázium hArmAdik 
emeletén mA is ott A fizikAszertár, 
Ahol vAlAmikor A legtöbb időt töltöt-
te vermes miklós, s Ahol mA is szinte 
minden rá emlékeztet.

 Lakó tanár urat először arról kérdezem, mi 
is az igazi Vermes hagyaték?
 Az ember élete során ritkán találkozik 
olyannal, akire azt mondhatja, hogy zseni volt. 
Muki bácsi az volt. Emellett egy nagyon tisz-
ta, nagyon egyenes, nyílt, őszinte személyi-
ség volt, akivel nagy élményt jelentett együtt 
dolgozni. Hatására mi is megpróbáltunk kicsit 
jobbá válni. Őt persze nehéz utánozni, de jó 
a nyomdokain haladni… Sokszor előfordult, 
hogy egy tanórát követően valamelyik kolléga 
panaszkodott neki: „hiába mondtam el számta-
lanszor a gyereknek, már megint nem tudta be-
mutatni a feladatot.” Muki bácsi azt kérdezte  
a kissé dühös kollégától: 
– Tudsz te hegedülni? 
– Nem…
– És ha megmutatom, hogyan kell?!
Erre már nem érkezett persze válasz. Azt gon-
dolom, ez a fajta szellemiség, ez a fajta egyé-
ni hozzáállás példaértékű volt. Állandóan azon 
fáradozott, hogy megmutassa, hogyan kellene 
valamit jól csinálni, valamit tökéletesíteni. Mi a 
mai napig csak próbálkozunk ezzel. Szeretnénk 
megőrizni valamit abból, amit csak ő tudott 
adni, ám hogy mi is az ő valódi hagyatéka, azt 
egy mondatban lehetetlenség megfogalmazni…

 Sokan állítják, Muki bácsi csak testileg tá-
vozott az intézményből, ő maga most is ott van 
a Jedlik falai között..
 Hát hogyne lenne itt… 
(S még fel sem eszmélek, Lakó tanár úr a 
mellettem lévő petricsészéből kivesz egy da-
rab vattához hasonló anyagot, és öngyújtójá-
val látványosan ellobbantja azt: mindezt egy 
szempillantás alatt, így szemléltetve egy kí-
sérletet. Abban a pillanatban megértem: ez is 
Muki bácsi volt.)
Amikor órát tartunk, azokat a kísérleteket mu-
tatjuk be, amit tőle tanultunk, lestünk el. De 
nem is kellette lesni, hiszen mindent nyíltan 
csinált, mindent közkinccsé tett éppen azért, 
hogy másnak is átadhasson valamit. Ezek a kí-
sérletek továbbra is „élők”, abban a szellemben 
mutatjuk be diákjainknak, ahogy ezt tőle lát-
tuk, hallottuk. Azokból a könyvekből tanítunk, 
amelyeket ő írt, s bár ezeket már néhányszor 
átdolgoztuk, ez csak annyit jelent, hogy példá-
ul mértékegységeket próbáltuk hozzáigazítani 
a SI-rendszerhez, ami azóta már elfogadott, sőt 
megkövetelt. De az átdolgozásnak sajnos má-
sik apropója is van. A természettudományos 
tanórák száma jelentősen lecsökkent, így az 
eredetileg négy évfolyamra megírt tanköny-
veket – bármennyire nem szerettük volna –, le 
kellet rövidítenünk, ki kellett hagyni részeket. 
Talán még Muki bácsi stílusa is itt van közöt-
tünk, az, ahogyan ő tanított. Ő volt talán az 
egyetlen tanár akkoriban az országban, aki nem 
esett áldozatául az újításoknak, és nem dőlt be  
a modernkedéseknek. Ő előadott sajátos stílu-
sában, tökéletes módon, ez nála maradéktala-
nul bejött: mi ezt is megpróbáljuk követni.

 Mit gondol, Vermes tanár úr hogyan boldo-
gulna ma, a számítógépek néha kissé átlátha-
tatlan világában?
 Ez egy érdekes kérdés…Muki bácsi 1905-
ben született, amikor a speciális relativitásel-
mélet is, és amikor ezekhez a szakirodalmakhoz 
már hozzá lehetett jutni, azonnal lefordította 
magyarra és publikálta. Azt lehet mondani, 
hogy együtt nőtt fel a modern fizikával. Köny-
ve jelent meg a relativitáselméletről, cikket 

írt az atomenergia felhasználásáról 1939-ben, 
azaz pontosan követte a tudomány fejlődését. 
A technikai „kütyüket” ugyanakkor nem igazán 
szerette, aminél ő megmaradt, az a jól működő 
lemezjátszó (Lakó tanár úr az egyik sarokba 
mutat, ahol Muki bácsi hajdani lemezjátszója 
porosodik), ezen hallgatta kedvenceit, mielőtt 
megkezdődött a tanítás. 
Jól ismerte viszont az integrált áramköröket, 
vannak is olyan eszközök, amiket ezek fel-
használásával ő maga épített. Azt nem tudom 
megmondani, hogy a számítógépekhez milyen 
lett volna a viszonya. Lehet, hogy nem tetszett 
volna neki, de nem azért, mert az bonyolult – 
hiszen biztos, hogy kezelhetőnek tartotta volna 
ezeket –, hanem mert vannak a számítógépnek 
veszélyei is. Manapság már egyszerűbbnek tű-
nik bevinni egy laptopot és egy projektort az 
órára, és a kivetítő segítségével egy animációt 
bemutatni, ami akár jó is lehet, de nem biztos, 
hogy Muki bácsinak ez tetszene. Ugyanezt  
a prezentációt összerakni egy asztalon, élő, iga-
zi kísérlet formájában ugyan napok munkájába 
telik, ő mégis ezt szeretné, szerette leginkább. 
Hiszen, ami ott történt, amit meg lehetett fogni, 
meg lehetett figyelni, amibe bele lehetett avat-
kozni, meg lehetett ismételni, az volt számára 
az igazi természettudományos oktatás. 

 Mennyire nehéz Muki bácsi szellemiségét 
továbbvinni?
 Én a szerencsés vagyok, hogy együtt dolgoz-
hattam Vermes tanár úrral, és elleshettem azo-
kat a mesterfogásokat, amiket csak tőle lehetett 
megtanulni. Azt hiszem, hogy az ő nyomdoka-
iban haladva nagyon könnyű a dolgom. Mióta 
magunkra hagyott itt a Jedlikben, azóta persze 
mi tanárok is találunk ki újabb és újabb kísérle-
teket: ezekben is tetten érhető az ő munkássága, 
gondolkodása. Bennem egy-egy kísérletnél ma 
is ott motoszkál, hogy vajon mit szólna hozzá, 
ha látná, vagy ő ezt hogyan csinálná? 
Itt a fizikaszertárban a mai napig rendkívül jó 
a hangulat, sokszor, sok helyzetben emlegetjük 
Muki bácsit, de nem is kell emlegetni, hiszen ő 
e nélkül is itt van velünk minden nap.

Légrádi Gábor

„Muki bácsi minden nap itt van velünk”
aktuális

Muki bácsi egyik régi feladványa
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A bejárAton belépve AzonnAl szem-
betűnik, hogy mulAtságrA készül  
A mészáros jenő speciális áltAlános 
iskolA. de mitől speciális ez Az intéz-
mény, melynek neve csepelen gyAkrAn 
negAtív AsszociációkAt kelt?

Összesen öt tanuló ül az osztályban matema-
tikaórán, négy hiányzó van. A terem hátsó 
felében szülők figyelik, hogyan dolgoznak a 
gyerekek a táblánál; éppen bemutató foglalko-
zást tartanak. A gyógypedagógia alapelveinek 
megfelelően kis lépésekben haladnak, lassabb 
tempóban, a gyerekek sokféle megközelítés 
szerint tanulnak. A szülők láthatóan elégedet-
tek, csakúgy, mint dr. Tóth Zoltán, az iskola 
igazgatója. Zoli bácsi név szerint ismeri a gye-
rekeket, a folyosón sétálva többen is odaro-
hannak hozzá, megölelik, füzeteiket, rajzaikat 
mutatják neki. Ahogyan mondja, ő nem „ha-
gyományos” igazgató, neki az iskola az élete, 
a második otthona. Elismerően nyilatkozik 
az intézményről Laukonidesz Anna, az ELTE 
gyógypedagógia szakos főiskolai hallgatója, 
aki terepgyakorlatát végzi az Ív utcában. Min-
denképpen ide szeretett volna kerülni, hiszen  
a gyógypedagógiában jó híre van az iskolának. 
Mosolyogva mesél a felkészült, empatikus 
pedagógusokról, a lelkes gyerekekről, csak  
a technikai felszereltség miatt elégedetlen. „Jó 
lenne több számítógép, aktív tábla, hogy minél 
jobban felkelthessék a tanulók érdeklődését az 
anyag iránt” – teszi hozzá. 

Az iskoláról dr. Tóth Zoltánnal beszélgettünk.

 Ha Csepelen valaki meghallja az Ív utcai 
iskola nevét, általában az jut az eszébe: igen, 
az a kisegítő iskola. 
 Én úgy fogalmazok, hogy ide a különle-
ges gyerekek járnak, akik eltérnek – pozitív 
vagy negatív irányban – az átlagos gyerekkö-
zösségtől. Általában tanulási nehézségekkel, 
szociális, kulturális problémákkal kell szem-
benéznünk, amiket gyógypedagógiai munka 
keretében kell ellátnunk. Ezeknek a gyerekek-
nek egy kicsit többet kell adni, más módsze-
reket kell velük használni, hogy a lehető leg-
többet ki tudjuk hozni belőlük. Általában 12 
fős osztálylétszámmal dolgozunk, ez lehetővé 
teszi a személyre szabott oktatást, az igények 
és lehetőségek reális felmérését és kezelését. 

A mi gyerekeink eltérő fejlődési utat járnak 
be, így mi is új utakat, tanítási metodikákat 
keresünk.

 Mik a legfőbb célok, hová vezet az út innen?
 A legfontosabb, hogy a gyerekek a szá-
mukra legmegfelelőbb oktatásban, nevelésben 
részesüljenek. Ez nem csak a társadalmi beil-
leszkedéshez, az iskolai előmenetelhez fontos, 
hanem ahhoz is, hogy az életben megállják  
a helyüket. Az is fontos, hogy pozitív példákat 
állítsunk a tanulók elé. Sokan járnak vissza és 
büszkén mesélik, hogy pékként, árufeltöltőként 
vagy kertészeti munkatársként dolgoznak, szép 
családjuk van. Nagy szükség van ezekre a tör-
ténetekre, mert előfordul, hogy a fiatalok már 
itt, az általános iskolában lemondóan beszélnek 
a jövőről. Nem bíznak abban, hogy alkalmazni 
fogják őket, hiszen gyakran a szüleik is munka-
nélküliként élnek. A legtöbb tanulónk speciális 
szakiskolában tanul szakmát, szakmákat.

 Mi a Mészáros iskola legnagyobb erőssége?
 Közhelyesen hangzik, de tényleg olyanok 
vagyunk, mint egy nagy család. Ebben a lég-
körben neveljük a gyerekeket, nem csupán  
a tananyagot adjuk át, élni is tanítjuk őket,  
a gyerekek pedig megbíznak bennünk. Büszke 
vagyok a magasan képzett, elhivatott tanári kar-
ra, a csapatmunkára és természetesen a külön-
böző versenyeken elért eredményeinkre is. A ti-
tok, hogy nincsenek skatulyák, minden gyereket 
megillett a személyre szabott figyelem.

Angel Marianna

Csepeli siker 
Portugáliában
Lisszabonban rendezték meg március 19-e és 
22-e között a Microsoft Partners in Learning 
idei regionális fórumát, amelyre ezúttal is  
a hazai válogatóversenyek nyertesei kaptak 
meghívást. Magyarországot a lillafüredi fórum 

első három helyezettje képviselte a portugál fő-
városban, ahol a csepeli Klacsákné Tóth Ágota 
– a Nagy László Általános Iskola és Gimnázi-
um tanára – első, a váci Gergelyi Katalin pedig 
második helyet szerzett, s így továbbjutottak az 
Athénban novemberben sorra kerülő nemzet-
közi döntőbe. Klacsákné Tóth Ágota elmondta: 
a diákok élvezték a tanulást, a projekt végre-
hajtása során nagy szerepet kapott a tanulói 
kezdeményezés, az önállóság. A tanár a háttér-

ből nyújtott segítséget. A feladatok megoldá-
sához bevonták azokat a fórumokat, amelye-
ket szabadidejükben egyébként is használnak  
a diákok, így például a Facebookot. Alapve-
tő eszközként használták a notebookokat és  
a Microsoft Office-t. Ezek a megoldások, esz-
közök segítenek abban, hogy a magyar oktatás 
is „haladjon a korral”, és a diákok szeressenek 
iskolába járni – tette hozzá a tanárnő. 

(forrás: moderniskola.hu)

Látogatás az Ív utcában 

„Olyanok vagyunk, mint egy nagy család”
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Bár az internetes oldalak böngészése mára  
a munkakeresés bevett módjává vált, sokan még-
is bizonytalanok a formai és tartalmi elvárásokat 
illetően. A Sétáló utcai könyvtárban március 
27-én megrendezett Álláskeresés az interneten 
című előadás és gyakorlati tanácsadás hasznos 
ismeretekkel szolgált az érdeklődőknek, akik – 
a keresők használatától a szövegszerkesztésen 
keresztül a motivációs levél megírásáig – sok 
hasznos ötlettel gazdagodtak.

Ahogy Takács Gyula előadó mondja, az állás-
keresők gyakori hibája, hogy nem a megfelelő 
helyen keresnek; gyakran ugyanazokat az olda-
lakat látogatják. „Rugalmasan kell kezelnünk 
az internet adta lehetőségeket, folyamatosan új 
és új, erre szakosodott honlapokkal, szolgálta-
tásokkal kell megismerkednünk. A gyakorlati 
tanácsadáson világossá vált: az összetettebb 
honlapok áttekintése, a részletes keresés opció 
használata, a szövegszerkesztő programok al-
kalmazása nehéz feladat egy kevésbé gyakor-
lott internethasználó számára. Fontos, hogy  
a pályázó rendelkezzen beszkennelt okiratokkal, 
igazolásokkal, melyeket levele csatolmányaként 
eljuttathat a munkaadóhoz. Gyakori hibafor-
rás a nem megfelelő önéletrajz, pedig e nélkül 
csekély esélyünk van a kívánt állás elnyerésére. 
Az önéletrajz egyik funkciója, hogy elnyerjük  
a munkaadó szimpátiáját. Nem szabad elfelej-
teni, hogy egy-egy hirdetésre számos önéletrajz 
érkezik, a feldolgozásra szánt idő pedig korláto-
zott. Éppen ezért lényeges, hogy átlátható, meg-
felelően szerkesztett anyagot küldjön a pályázó, 
különben az első rostán fennakad. A jó önéletrajz 

alapja pedig a megfelelő önismeret” – szögezi 
le Takács Gyula. Erősségeink hangsúlyozása 
alapvető fontosságú. De milyen jellemvonások-
ra vadásznak a munkaadók? A szorgalom és a 
pozitív hozzáállás talán a két legfontosabb, 
ezekre ugyanis bármilyen munkakörben lehet 
építeni. A munkavállaló – sok esetben – az adott 
munka közben tanul bele igazán a konkrét tevé-
kenységbe, ilyen szituációban pedig döntő, hogy 
hajlandó legyen új ismereteket elsajátítására, 
legyen szorgalmas és a felelősségvállalástól se 
riadjon vissza. Minden jelentkezés előtt aktuali-
zálnunk kell önéletrajzunkat – figyelembe véve 
a megpályázott munkakört. Egy monoton mun-
kakörre való jelentkezés esetén nem szerencsés 
kreativitásunkat hangsúlyozni. Fontos, hogy az 
önéletrajz – bár alapvetően sablonszerűen épül 
fel – kiemeljen minket a többi pályázó közül, 
ezért akár erősségeinket, akár érdeklődésünket, 
hobbinkat mutatjuk be, kerüljük a közhelyeket.  
A megkopott önéletrajzi panelszövegek, üres 
felsorolások helyett használjunk saját mondato-
kat, engedjünk teret egyéniségünk bemutatásá-
nak. Kiemelten fontos a decens öltözetet muta-
tó igazolványkép és a megfelelő – szóvicceket 
mellőző – e-mail cím is.

„Sokak bizonytalanok, ha a munkaadó motivá-
ciós levelet kér, pedig nem felesleges körülmé-
nyeskedésről van szó. A motivációs levélben mu-
tassuk be, miért érezzük magunkat alkalmasnak 
a pozíció betöltésére és mivel tudnánk hozzájá-
rulni a cég sikeréhez. Keressünk a céggel kap-
csolatos információkat az interneten, legyünk 
naprakészek. A motivációs levelet vegyük komo-

lyan: ebben lehetőségünk van személyiségünk, 
ambícióink, elvárásaink részletesebb bemutatá-
sára. A csapongást azonban kerülnünk kell, tö-
rekedjünk a tömör, lényegre törő fogalmazásra. 
Érdemes a korra kevesebb hangsúlyt fektetni, in-
kább a tapasztalatra, gyakorlatra, a megbízha-
tóságra terelni a figyelmet. Pályázatunknak azt 
kell sugallnia, hogy dolgozni szeretnénk, meg-
felelő képességekkel rendelkezünk, és ami eset-
leg még hiányzik, megtanuljuk. Elkötelezettség 
és szorgalom, ezt az üzenetet kell eljuttatnunk  
a munkaadóhoz” – teszi még hozzá Takács Gyula. 

- angel - 

A csepeli ipartelep revitalizációját célzó prog-
ram, a ReTInA Projekt résztvevői a Királyer-
dei Művelődési Házban március 22-én a Jövő-
műhely második megbeszélését tartották. 
A fórumon a lakosság, a tulajdonosok, a szak-
mai és érdekvédelmi szervezetek képviselői, 
valamint a projektben dolgozó szakértők és a 
polgármesteri hivatal szakemberei is részt vet-
tek. Dr. Polinszky Tibor, a ReTInA Projekt ál-
talános vezetőjének és szakmai irányítójának 

köszöntője után a március 6-ai első konzul-
táción felvetődött részfeladatokról esett szó. 
Az észrevételek és hozzászólások után kis-
csoportos megbeszélések következtek, ahol 
a részfeladatok jövőbeni megvalósításának 
feltételeire is kitértek a szakemberek. A bar-
namezős beruházás előkészítésében érdekelt 
felek képviselői a projekttervezet főbb, általá-
nosabb témaköreiről és a projekt finanszírozá-
si sarokszámairól is beszéltek. 
A volt Csepel Művek területét érintő barna-
mezős revitalizációs tervről és beruházási 
programról az URB:ICON I. városfejlesztési 
kiállításon és projektvásáron részletesen tá-
jékozódhatnak az érdeklődők április 18-ától 
20-áig. A Hungexpo területén tartott rendez-
vénysorozaton a ReTInA Projekt munkatársai 
április 19-én 11 és 14 óra között nyílt szakmai 
beszélgetést és tervbemutatót tartanak, ahol 
számítanak az érdeklődök megjelenésére.

zelei

Álláskeresés a világhálón

Kerüljük a közhelyeket!

KÖZLEMÉNY
A polgármesteri hivatal nagytanácstermében 
(Szent Imre tér 10.) április 18-án, 16 órától 
közmeghallgatást tartanak. A közmeghallgatást  
a Tápegység Ipari Szolgáltató Kft. kérte. A téma 
a XXI. kerület 210012/1 hrsz.-ú ingatlanon vég-
zendő, nem veszélyes hulladék hasznosítása.   
A kft. az említett ingatlanon 600 000 tonna/év kapa-
citással tervezi nem veszélyes hulladék hasznosítását, 
melynek kapcsán 2011. december 24-én környezeti 
hatásvizsgálati eljárás indult. 
(Az ügy iktatószáma: KTVF: 6723/2012, az ügyintézési 
határidő 3 hónap).

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb 
irataiba a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Zöld Pont 
Irodájában (1072 Budapest, Nagydiófa utca 11.) ügyfél-
fogadási időben betekinthetnek. A felügyelőség a köz-
leményt a hivatalában, valamint a honlapján (http://
kdvktvf.zoldhatosag.hu) és a központi rendszeren 
(www.magyarorszag.hu) közzéteszi.

ReTInA a városfejlesztési kiállításon
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A húszéves szőnyi oxánA lett 2012-ben, 
csepel újjátelepítésének 300. évében 
csepel ArcA.  A németh szilárd pol-
gármester AdtA át Az ifjú hölgynek 
A felkérő oklevelet, Amelyen ez áll: 
A cím viselője A szépséget, Az emberi 
méltóságot és kitArtást, vAlAmint A 
fogyAtékkAl élőket, és A csepeli pol-
gárokAt hivAtott képviselni.

Oxánának nem ez volt idén az első sikere: ő 
nyerte el a tíz induló közül a Magyarországi 
Siketek Szépe címet. Oxána júliusban Prágába 
utazik, hogy ott képviselje hazánkat a Nemzet-
közi Siket Szépségversenyen. Ám addig sem 
unatkozik: amellett hogy a kerület háziasszo-
nya lesz, diplomázik és dolgozik is. A Csepeli 
Hírmondó felkereste, hogy az olvasók is meg-
ismerhessék ezt a kivételesen szép és tehetsé-
ges fiatalt.
Különleges neve, az Oxána orosz eredetű, a 
Xénia keresztnév orosz megfelelője, az édes-
apja választotta. Ahogy a fiatal lány meséli, 
születése óta itt él Csepelen, szereti a kerület 
nyugalmát, csendességét. 2011-ben indult már 
szépségversenyen, de most - második alka-
lommal – már sikerült is nyernie. Családja, 
barátai, ismerősei biztatták, induljon el a meg-
mérettetésen. 

 Mivel telnek a napjaid? 
 Mostanában a közeledő záróvizsgámra 
készülök. Amikor nem tanulok vagy dolgo-

zom, a barátokkal vagyok és járjuk a várost. 
De szívesen olvasok, nézek filmet, rajzolok 
és festek otthon.

 Mivel szeretnél foglalkozni?
 Egyelőre maradok a közgazdász szakmá-
nál, de igazság szerint engem sok minden más 
is érdekel. Meglátjuk, hogy alakul. Jelenleg az 
Általános Vállalkozási Főiskola utolsó éves 
hallgatója vagyok gazdálkodás és menedzs-
ment szakon, és dolgozom is mellette.

 Mit szólsz ahhoz, hogy Csepel Arca lettél? 
 Meglepetés volt számomra a felkérés, na-
gyon örülök a lehetőségnek. Ezt kihasználva 
szeretnék segíteni, kiállni a hátrányos helyzet-
ben lévő emberekért és saját példámon is meg-
mutatni, hogy fogyatékkal is élhetünk teljes 
életet. Néhányan felismernek már az utcán, s 
ez nagyon jól esik. 

 Hogyan viselkednek veled az emberek?
 Mindenki másképp reagál: van, aki hirte-
len nem tudja, hogy mit is kell ilyen helyzet-
ben csinálni. Egyesek megpróbálják megértet-
ni magukat velem, mások inkább elkerülnek. 
A siketségem miatt más a beszédhangom, 
s aki nincs hozzászokva ehhez, nehezen ért 
meg. Megfigyeltem, hogy azokkal az embe-
rekkel könnyebben kijövök, akik türelmesek, 
megértők és segítőkészek: ők nem előítélete-
sek velem.

 Mesélj egy kicsit a családodról.
 Szüleim szintén siketek, testvérem halló, de 
ő is ismeri és használja is a jelnyelvet. Egysze-
rű, hétköznapi család a miénk.

Kitzinger Adrienn

Az évtizedes hagyományokkal rendelkező Cse-
peli Művészeti Szemlét március 19-e és 29-e 
között rendezték meg a kerületben. A nívós 
rendezvénysorozat az iskolán kívüli tehetség-
gondozás fóruma, ahol a gyerekek bemutathat-

ják tudásukat, a pedagógusok pedig megismer-
hetik egymás munkáját. „A gyerekek élvezik  
a versenyhelyzetet, és fontos, hogy hozzá-
szokjanak a megmérettetéshez” – mondta el  
a Csepeli Hírmondónak Greierné Nagy Judit, 

a szervező Pedagógiai Szakmai Szolgáltató In-
tézmény alsó tagozatos szaktanácsadója. Hang-
súlyozta: a szemle közösségformáló erejét nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, legyen szó csa-
patokról vagy az egyéniben induló tanulókról.  
„A nevezők többsége hobbiként űzi az adott 
művészeti ágat, a felkészítést az elhivatott pe-
dagógusok tanórákon kívül, szabadidejükben 
végezik, de a felkészítők között megtaláljuk a 
művészeti iskolák tanárait és szakedzőket is” – 
tette hozzá Nagy Judit. 
Idén képzőművészet, vers és próza, hangszeres 
zene, szóló- és csoportos ének, valamint moz-
gásművészet kategóriákban adtak számot tudá-
sukról a résztvevők. Előadásaikat, alkotásaikat 
szakmai zsűri bírálta el. A legtöbb gyereket az 
ének, valamint a hangszeres kategória mozgatott 
meg. Az utóbbi évekre jellemző, hogy táncka-
tegóriában egyre kevesebben neveznek néptánc-
cal, a szalontáncok és a modern koreográfiák 
viszont egyre népszerűbbek a fiatalok körében.  
A zsűri és a szervezők minden kategória első há-
rom helyezettjét oklevéllel jutalmazták.

- a -

Bemutatjuk Szőnyi Oxánát

Csepel Arca

Művészpalánták Csepelen
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indiA ArcAi címmel nyílt fotókiállítás 
március 21-én A csepeli munkásott-
honbAn simonovicsné schmidt ilonA 
fotóművész képeiből. A réti pál fo-
tóklub tAgját indiAi úti élményeiről 
kérdeztük.

Tavaly márciusban jártam először a Föld má-
sodik legnépesebb országában. A hirtelen rám 
zúduló élményt nem tudtam azonnal befogadni, 
csak néhány hónappal a hazaérkezésem után 
ülepedett le bennem. Az indiaiak kedvessége, 
közvetlensége, a belőlük áradó szeretet egy élet-
re szóló emlék marad. Sosem feledem az ételek 
ízét és illatát, az asszonyok színpompás visele-
tét, ami olyan volt, mintha mindig ünnep lenne. 
Beleszerettem Indiába, visszavágyom oda.

 

 Mit üzen a képeivel erről a nem mindennapi 
világról?
 Nem kedvelem a beállított képeket. Uta-
zásom során mindig igyekeztem a legvégén 
menni a csoporttal, mert így több mindent 
megfigyelhettem és lencsevégre kaphattam. 
Megörökítettem a Taj Mahalt, a színpompás 
palotákat, de a kirándulás felejthetetlen élmé-
nyét az arcok, az elkapott portrék jelentették. 
Hamar közel kerültem az indiaiakhoz. Többször 
a kezükkel intettek a turbános férfiak – így je-
lezve, barátként már befogadtak –, hogy fotóz-
zam le őket. Életképeimből sugárzik a nyuga- 
lom, ami a szent könyvet áhítattal olvasó fér-
fiakból árad. Az európai embernek elképzel-
hetetlen nyomort, a szegénységet ábrázoló  
képeim mind a valóságos Indiát mutatják. 

Talán meghökkentő lehet fotóimon a renge- 
teg élénk szín. De a hinduk derűje kiapadha- 
tatlan, amit ezek az emberek a színes ru- 
hákkal is jeleznek. Az indiai asszonyok büsz-
kén viselik a pirosat és a narancssárgát: ez mu-
tatja, hogy férjnél vannak, akárcsak a hajukon 
lévő piros festék. 
Állandóan a nyakamban van a gépem, de ál-
talában nem tervezek előre semmit. Ennél az 
utazásnál mintegy hétezer képet készítettem, 
aminek csak a töredéke, összesen 56 kép látha-
tó a kiállításon.

 Civilben mivel foglalkozik?
 A közgazdasági szakközépiskola elvég-
zése után a pénzügyi szakmában dolgoztam 
23 évig. Néhány évvel ezelőtt, családi nya-
ralások alkalmával szerettem meg a fotózást. 
Elvégeztem egy fotóiskolát, ahol nagyon sok 
mindent megtanultam. Ha külföldre vetődöm, 
nem turistaszemmel nézem az embereket, ha-
nem megpróbálom a hétköznapi világukból 
kiragadva lefotózni őket. Nekem ez az igazi  
a művészet. 

Az India arcai fotókiállítás – munkanapokon – 
április 26-áig tekinthető meg a Csepeli Mun-
kásotthonban (Árpád u. 1., tel.: 276-7733).

Antal Zsuzsa

Izgalmas kiállításmegnyitóra gyűltek össze az 
érdeklődők március 30-án a Nagy Imre ÁMK 
Galériájába. Molnár Edit Az én utam című 
tárlata a csepeli festőművész filozofikus gon-
dolatait, eddigi életének állomásait mutatja be.  
A zsúfolásig telt teremben Szűcs Lajos, az al-
kotó férjének zeneművére Horváth Mónika 
táncművész saját koreográfiáját adta elő. Férjét 
idézi Molnár Edit, mikor az alkotási folyamat-
ról beszél: „Zeneszerző férjem is azt mondja, ő 
csak a kottafejeket jegyzi le, az ihletet más adja. 
Az én kezemet is vezeti egy felsőbb erő, kiállítá-
som tulajdonképpen ennek az erőnek a bemu-
tatása. Sokszor előfordul, hogy a legdrámaibb 
képeimre is azt mondják, világosság árad belő-
lük.” Az ünnepi beszédet mondó Prokopp Má-
ria művészettörténész is kiemelte a művésznő 
vízióiban megjelenő fényt, világosságot, mely 
húsvét előtt különleges jelentéssel bír. „A néző 
a művész útjának állomásait figyelve, az alkotá-
sok által a saját életútját teljesítheti ki” – tette 
hozzá az ELTE művészettörténész professzora.
Molnár Edit alkotásait április 19-éig tekinthetik 
meg az érdeklődők.

Fotókiállítás: az ezerarcú India

„Fényes”
képek
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Egyházi élet
A csepeli lelkészkör egy-egy tAg-
jánAk gondolAtAit olvAshAtják. 

Krisztus feltámadt!
A húsvét minden keresztény legnagyobb 
ünnepe. Jézus Krisztus feltámadása ha-
talmas üzenetet hordoz magában. Valljuk 
ugyan, hogy kereszthalálával megváltott 
minden embert, de ha nem támadt volna 
fel, halála mindössze egy hős vértanúha-
lála volna. Feltámadása bizonyítja, hogy 
mindannyiunk Megváltója, hiszen ez  
a húsvéti esemény Jézus isteni mivoltát 
hirdeti. Halála előtt kijelentette, hogy van 
hatalma odaadni az életét és van hatalma 
visszavenni azt. Ez tehát azt jelenti, hogy 
ő élet és halál ura, mindenható. Őt nem tá-
masztotta fel senki, ő maga a feltámadás és 
az élet. Istenségének ez a megdönthetetlen 
bizonyítéka. 
Mivel ő az élet ura, hatalma van ahhoz is, 
hogy mindannyiunkat feltámasszon. Min-
den benne hívő ember életének és halálá-
nak a koronája ez: ha vele együtt szenve-
dünk, vele együtt fogunk dicsőségben is 
részesülni a feltámadáskor. Ez a tudat, ez 
a hit olyan erős volt az első keresztények-
ben, hogy mindent vállaltak érte. Semmi 
sem volt nagyobb ajándék számukra, mint 
hogy Jézus országába jussanak. Tudjuk 
jól a történelemből, hogy hány és hány 
millió vértanúja van az egyháznak. De ez 
a hősi magatartás nem csak a múltra érvé-
nyes. A XX. század a vértanúk évszázada 
volt: Oroszország, Törökország, a keleti 
blokk országai, az afrikai kontinens mind 
az ő vérüktől piroslott. És ma sem különb 
a helyzet. Kínában több keresztényt öltek 
meg a vörös évtizedek során, mint bárhol 
a világon. Az iszlám országaiban most is 
kegyetlen üldözés folyik. De ne menjünk 
ilyen távolra: Európában egyre nyíltabb  
a keresztények hátrányos megkülönböz-
tetése. 
Mindez nem vád, nem panaszkodás. Jézus 
tudtunkra adta, hogy az őt követőknek min-
dig ez lesz a sorsa. Nekünk örvendenünk 
kell, hogy Krisztusért szenvedhetünk. Úgy 
kell gondolkodnunk, olyan mélyen kell 
hinnünk, mint az első század keresztényei-
nek. Mert az ígéret nekünk is szól: Ő örök-
ké él, és országába vár, akár csendesen,  
a hétköznapok cselekedetiben követjük 
akaratát, akár hősi magatartást vár tőlünk. 
Húsvét erre tanít bennünket: nem könnyű 
kereszténynek lenni, de „megéri”.

Ullrich Ágoston
c. esperes, plébános

Nagyhét – húsvét
Az egyházi év körforgásban ismét elérkeztünk a kereszténység legfontosabb ünnepéhez,  
a húsvéthoz. A húsvét hetének bevezetése a virágvasárnap, amelyet a negyvennapos nagyböjt 
előz meg. Ez egy felkészülési időszak, hogy testben és lélekben is ráhangolódjunk, résztvevői 
lehessünk megváltásunk titkának. Hitünk tanítja, hogy az Isten által megígért Messiás szenve-
désével, halálával és feltámadásával váltja meg az emberiséget a bűntől, engeszteli ki Istent az 
ember helyett, amire önmaga képtelen lenne, és állítja helyre az Isten-ember kapcsolatot. Az 
első emberpár bűnbeesését – a Messiásnak az ember iránti szeretetből önként vállalt kiengesz-
telődését – sűríti össze ebbe a néhány napba, virágvasárnaptól húsvétig. 
Virágvasárnap. Különleges, sőt mondhatjuk, látványos esemény történik. Jézus szamárháton 
vonul be Jeruzsálembe. Ez még nem volna feltűnő, hiszen minden gazdának volt ilyen teher-
hordó állata. De ez az esemény mégis mennyivel más volt! A gyerekek, a fiatalok az út menti 
pálmafákra másztak fel és tördelték le a zöld ágakat, és fektették a Jézust hordó állat elé, 
mások köntösüket terítették az útra, azzal a dicsőítő felkiáltással: „Hozsanna Dávid fiának, 
áldott, aki az Úr nevében jön.” Jézus királyként vonult be a városba. Az emberek érezték, 
megváltóra van szükségük, aki most végre megérkezett. Jézus úgy lép Jeruzsálembe – és a mai 
városokba is –, mint az egyetlen, aki megszabadít a rabságtól, aki képes minket az emberibb 
és együtt érzőbb élet felé vezetni. Az arca egy alázatos, szelíd ember arca. 
A dicsőséges bevonulást követően hat nap telik el, és arca a keresztre feszített, legyőzött em-
ber arca lesz. Ez a virágvasárnap ellentmondása: egyszerre éljük meg Jézus dicsőségét és 
szenvedését. A hozsannát követi a „feszítsd meg” kiáltás. Jézus királyi méltósággal vonul 
be a városba, de a fejére tett korona már tövisből van, a jogara egy nádszál, öltözéke a gúny 
bíborvörös köpenye. Azok az olajfaágak, melyek ma az ünnep jelei, pár nap elteltével a halál-
félelemtől vércseppeket izzadó Jézust látják majd a kertben, ahol imádkozik.
Jézus nem menekül el. Magára veszi a keresztet és felviszi a Golgotára, ahol megfeszítik.  
A halál, amely a legtöbbek szemében kudarcnak tűnik, valójában diadal volt: az Úrnak szentelt 
élet logikus beteljesülése. Valóban csak Isten élhetett és halhatott meg ilyen módon, önmagá-
ról megfeledkezve, önmagát teljesen feláldozva másokért. Egy pogány katona veszi ezt észre. 
Márk írja. „Amikor a százados ott állt, látta, hogyan leheli ki a lelkét, kijelentette: Ez az ember 
valóban az Isten fia volt.” (Mt,15,39)

Ki érti Jézust? A gyerekek. Ők fogadják 
és kísérik, amikor bevonul Jeruzsá-
lembe. „Ha nem lesztek olyanok, 
mint a gyermekek, nem mentek 
be a mennyek országába” – 
mondta Jézus. Péter is sírva 
fakad, mint egy gyerek, 
amikor kezdi megérteni 
árulását. Mikor Jézus meg-
mondta neki, hogy halálra 
ítélik, Péter megharagu-
dott. Nyerni akart, nem ve-
szíteni. Nem tudja elfogad-
ni a gyengeségeit. A felnőtt 
ember meg van győződve, 
hogy csak az erő oldhatja meg 
a gondokat, nem képes hinni a 
szeretet naivitásában. Csak me-
nekülni próbál. Elárulja a szeretetet. 
Szégyelli Jézust, a gyengét. Megtagadja 
a barátságot. Ezek a mi árulásaink. Pé-
ter sírva fakad, magába száll. Sírjunk 
mi is bűneink megbocsátásáért. 
A passió a fájdalom útja, de az örömé 
is. Járjuk végig Jézussal és vele együtt 
fogunk feltámadni. 

Krammer András
állandó diakónus
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„Legyen erőnk talpra állni”

Böjte Csaba 
Csepelen

Napbarnított arc, mosolygós tekintet, a feren-
ces rendiek ismerős öltözete: Böjte Csaba kö-
zeledik a Szent Imre téren, a templomba igyek-
szik, ahol három estén át gyóntatott és misézett 
húsvét előtt. Ahogy a Csepeli Hírmondónak 
elmondta, nagyböjt idején számos helyen tar-
tanak lelki gyakorlatot. „Meghívtak Csepelre, 
hogy találkozzak az itteni hívekkel. Egy ilyen 
gyakorlat fontos, hiszen nemcsak a parkjain-
kat, a házunk környékét rakjuk rendbe a tél vé-
gén, hanem bizony a lelkünknek is kell a tavaszi 
nagytakarítás. Sok emberre ráfér, hogy közösen 
imádkozva, énekelve, elgondolkodva próbálja 
megújítani az életét” – teszi hozzá. 
Böjte Csaba az egyik estén a vidámságról be-
szélt, mert mind mondja, úgy érzi, nagyon 
elvékonyodott a jókedv a világban. „Pedig  
a nehézségek ellenére meg kell látni az élet 
aprócska örömeit, fel kell fedezni a minden-
napi „mosolyravalót”. Nézzék meg a gyereket, 
milyen önfeledten jókedvűek! Róluk vegyünk 
példát, s legyen a vidámság a mindennapi ru-
hánk” – ad megszívlelendő tanácsot a ferences 
rendi szerzetes.   
A kérdésre, hogy milyen benyomása van Cse-
pelről, ahol első alkalommal járt, a következőt 
válaszolja: „Míg jöttem, sok embert láttam. Itt 
a téren is gyerekek játszanak, felnőttek beszél-
getnek. Ez nagyon jó dolog, kijönnek a parkba, 
együtt vannak: első pillantásra elevennek, ba-
rátságosnak tűnik a kerület” – mondja, s a kö-
vetkezőket üzeni olvasóinknak az ünnep előtt: 
„Jézus húsvét hajnalán feltámad – s bár komoly 
kudarc érte – nem volt harag a szívében, nem 
kiáltott bosszúért: Galileába ment, s folytatta  
a munkáját. Vegyünk példát róla: legyen erőnk 
minden baj után talpra állni, újrakezdeni, át-
döfött szívvel is szeretni, jót tenni, életünket to-
vább vinni.”  

- m -

Hímes tojás, bürökduda
„Rózsavízzel áldás szálljon Mariska fejedre,
Kérek egy pár írott tojást, hogy tegyem a zsebembe”

A húsvétváró családi napon a család apraja-
nagyja remekül érezhette magát. Délelőtt az 
apróságok Znamenák Ritával énekeltek csiri-
biri dallamokra, a nagyobbak tojást varrhattak 
filcből, vagy éppen népi fajátékokon játszhattak.  
Mindenki nagyon élvezte a viaszos tojásfestést, 
amiben Gálné Csizmadia Anikó hímestojás-
festő népi iparművész segítette a jelentkezőket. 
Apró titkokat is megtudtunk tőle, melyeket ott-
hon is kipróbálhatunk. Ilyen például az, hogy az 
írókába – ezzel rajzolunk a tojásra – méhviaszt 
tegyünk, mert az jobban tapad a héjra, vagy az, 
hogy a kifújt tojásokat textilfestékkel is meg-
festhetjük. A viaszt a mai kor technikájával pil-
lanatok alatt leolvaszthatjuk a tojásról, mégpe-
dig úgy, hogy pár percre a mikrohullámú sütőbe 
tesszük azt. Aki nem volt megelégedve a saját 
ügyességével, az vásárolhatott is a hímestojás-
festő által előre elkészített remekművekből. 

Egy kicsit veszélyesebb volt a bürökduda elké-
szítése, ugyanis itt fűrészelni, csiszolni és lyu-
kat fúrni is kellett. A hangszer megszólaltatása 
sem volt könnyű dolog, mert ez az a duda, amit 
nem fújni kell!
A nemezelés fortélyait is megtanulhatták  
a jelentkezők: addig kellett szappanos kézzel 
és sok-sok türelemmel hengergetni, gyömö-
szölni, simogatni a gyapjúgömböcskét, míg az 
nemezlabdává, virággá vagy éppen kitűzővé 
nem alakult.
Mesekalandban volt részük azoknak, akik 
meghallgatták Tárnok Marica varázslatos tör-
téneteit. A napot Venczel Mónika hangszeres 
éneklése zárta: a gyereket és felnőttek is vele 
énekeltek.  
Jó hangulatban, és sok-sok kézműves tojással 
tértek haza a húsvétot várók a Radnótiból!

- csordás -
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Az Allergiás betegek számA robbA-
násszerűen növekszik: két évszázAd 
elég volt Ahhoz, hogy elmondhAssuk, 
mA már minden negyedik ember érin-
tett. mivel Az Allergiát AlApvetően Az 
öröklődés és A környezetei tényezők 
hAtározzák meg, Adódik A kérdés, me-
lyik tényező változásA Az, Ami előidéz-
te A kórnAk ezt Az elképesztő mérté-
kű elterjedését. 

Ahogy az általunk megkérdezett allergológus 
elmondta, kétszáz év nagyon kevés ahhoz, 
hogy az ember genetikai állományában olyan 
alapvető átalakulások történjenek, ami meg-
magyarázná, miért nehezíti ennyi ember életét  
a tüsszögés, az orrfolyás, a köhögés. Ugyan-
akkor a legújabb kutatásoknak köszönhető-
en kiderült, hogy bár maguk a gének nem, de  
a csomagolásuk, a géneket takaró burok bizony 
ilyen rövid idő alatt is változhat – a környe-
zeti hatások nyomot hagynak rajtuk –, s ez is 
hajlamosíthat a betegség kialakulásra. Persze 
alapvetően a káros környezeti tényezők azok, 
amik igazán okolhatók az allergiások egyre 
gyarapodó táboráért. A civilizációs változások-
nak köszönhetjük például, hogy a dízelkorom-
részecskék megjelentek a levegőben: ha ezek 
rátapadnak a pollenszemcsékre, azok sokkal 

gyorsabban és hatékonyabban tudnak össze-
kapcsolódni az immunrendszer azon sejtjeivel, 
melyek elindítják a kórmechanizmust. Ez is 
megmagyarázhatja azt, hogy – más tényezők 
mellett, mint például a dohányfüst vagy az 
ételszínezékek – miért van jóval több esély az 
allergiás megbetegedésre egy szennyezettebb 
környezetben.

Mindenki beteg lehet
Az öröklődésre visszatérve: minden embernek 
körülbelül tízszázaléknyi esélye van arra, hogy 
valaha allergiás legyen. Ha az egyik szülő már 
szenved a betegségben, húsz, míg mindkét fel-
menő érintettsége esetén ötven százalékra nő  
a valószínűsége annak, hogy a gyermekük is 
allergiás legyen. Allergiásak egyébként igen 
sok mindenre lehetünk: a különböző növények 
pollenszemcséi, az állati szőrök, a penészgom-
bák, az ételallergének – tej, tojás, eper, dinnye –,  
a gyógyszerek vagy a rovarméreg is okozhat 
kellemetlenséget, sőt az utolsó esetben – emlé-
kezzünk a fáraóra – akár halált is. A betegség ki-
alakulása – ahogy szakértőnk megjegyzi – igen 
bonyolult kórfolyamat, ami az allergén szerve-
zetbe kerülésével kezdődik, és a megbetegedett 
szerv – orr, tüdő, belek – reakciójával végződik. 
A helyzetet tovább bonyolíthatja, hogy az aller-
giások egy részét még keresztreakció is sújtja, 

ami a pollenszemcsék és a bizonyos élelmi-
szerek között alakulhat ki. Csak néhány példa:  
a parlagfű-allergiások vigyázzanak a görögdiny-
nyével, aki viszont a fekete üröm virágporától 
tüsszög, az a zellerevéstől óvakodjon. 

Klímaváltozás: minden egyszerre
Ráadásul a klímaváltozás is nehezítheti a széna- 
náthások életét. A megszokott virágzási rend 
felborul, a jól használható pollennaptárak lassan 
használhatatlanná válnak. A nem ijesztgetésnek 
szánt kijelentést már tavaly is tapasztalhatták az 
allergiás náthában szenvedők: fa, fű, gyom egy-
szerre szórta a virágport. Az éghajlat melegedése 
miatt összecsúszott a különböző növények pol-
lenszórása, így szinte minden egyszerre volt a le-
vegőben. Az is aggasztó, hogy a melegházhatás 
miatt a levegő szén-dioxid-koncentrációja növek-
szik, ennek pedig egyik következménye az lesz, 
hogy a parlagfű pollenje még agresszívabbá vá-
lik. A melegedő éghajlat hatására olyan növények 
is honossá válnak majd a közvetlen környeze-
tünkben, amik eddig csak a mediterrán vidékeken 
éltek meg. Így új allergénforrások is megjelennek 
– például az olajfa, de a régiek egy része is meg-
marad: a parlagfűtől biztosan nem szabadulunk.

- m -

egészség

Rettenetes 
allergia

fotó: sxc.hu

Egészségklub: beszéljünk az ételekről!
Az egészség megőrzésében sokat segíthet a helyes táplálkozás. 
Ezért az Egészségklub második találkozójának témái az ételeinkhez kapcsolódnak. 
Következő beszélgetésünkön táplálkozási szakember, dietetikus is vendégünk lesz. 

Többek között arra keressük a választ, hogy valóban drága-e az egészséges táplálkozás? 
Vajat kenjünk a kenyérre vagy margarint? Mit kell tudni az E-számokról? 
És valóban fogyasztanak-e a sorra megjelenő divatdiéták? 

Várunk minden érdeklődőt április 16-án, hétfőn, 17 órától a Radnóti Miklós Művelődési Házban. 
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Hajóval Csepel körül
Közkívánatra ismét Csepel-sziget körüli hajókirándulás lesz a Csepeli 
Helytörténeti és Városszépítő Egyesület és a FSZEK csepeli könyvtá-
rainak szervezésében. A túrát május 19-én, szombaton tartják. A részvé-
teli díj 3500 forint személyenként (hatéves kor alatt ingyenes). 

Gyülekező 7 órakor, indulás 7.30-kor a Boráros térről (Petőfi híd),  
a Monarchia nevű hajóval. A programban ráckevei séta, szabadprogram 
és zsilipelés (a Kvassay és a tasi zsilipnél is) szerepel. A hazaérkezés 
várható időpontja 18 óra. A Sétáló utcai, a Vénusz utcai és a Királyerdei 
Könyvtárban a jelentkezés és a befizetés folyamatos. (A hajó 150 fős.)  
A kirándulás rossz idő esetén sem marad el. 

Kinyit a Kávéház
A Csepeli Irodalmi Kávéház címmel indul új kulturális programsorozat 
a kerületben. Az első vendég Végh Attila, József Attila-díjas költő, filo-
zófus, publicista lesz. Beszélgetőtársa Bíró Gergely író, a Magyar Napló 
szerkesztője. Az érdeklődőket április 16-án, 17 órától várják a Királyer-
dei Művelődési Házba. A rendezvény ingyenes. 

Időpont: 2012. április 11. 17 óra
Radnóti Miklós Művelődési Ház 

1214 Budapest, Vénusz u. 2.

Bevezetőt mond: 
Filip Tamás költő, 

a Magyar Írószövetség tagja.

A Ketten a Versben című előadás 
több szempontból is különleges 
verses-zenés est, melynek tema-
tikája a szerelem köré épül. Külön-
leges, mert a szerelem különböző 

családi életen át az időskorig, a 
magyar költészet kincsestárából 
válogatva egy több művészeti 
ágban is alkotó színészházaspár 
előadásában. A férfi  -nő viszonyra 
épülő, klasszikus és kortárs verse-
ket párbeszédszerűen adják elő és 
Tallián Mariann színművész hege-
dűn is közreműködik, Lázár Balázs 
színész, költő pedig saját versét is 
mondja az est folyamán.

Lázár Balázs és Tallián Mariann színművészek zenés előadóestje

S ki viszi át fogában tartva 
a Szerelmet a túlsó partra! 

Nagy László

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata szeretettel meghívja önt
a Költészet napja alkalmából tartandó rendezvényére.

102x134,5_osszes.indd   3 2012.04.03.   14:40:41

Háziorvosok felhívása

A csepeli családorvosok felhívják a hozzájuk bejelentkezett pácienseik figyelmét arra, hogy 
aki több mint két éve nem járt háziorvosánál, jelentkezzen be időszakos vizsgálatra. Ellenke-
ző esetben – az Országos Egészségügyi Pénztár követelményének megfelelően – kénytele-
nek lesznek kijelenteni ezeket a pácienseket a praxisból. 
Köszönjük megértő közreműködésüket.

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

Költészet Napja
Április 11-e, szerda, 16.30: Závory Andrea: 
„Tüzes seb vagyok”- válogatás Ady Endre 
műveiből. A belépés díjtalan!

Április 16-a, hétfő, 17:30: Keskeny-Út Klub 
– Biblia foglalkozás kicsinyeknek. Vendé-
günk: Artner Gergő

Kiállítás
MOLNÁR EDIT ikon, akvarell, tűzzománc-
kerámia, olaj és szilikon alkotásaiból ren-
dezett Az én utam című kiállítása április 
19-éig tekinthető meg.

Tanfolyam:
„Kattints rá Nagyi!" - 25 órás kezdő inter-
netes tanfolyam indul a Nagy Imre ÁMK-
ban, nyugdíjasoknak, az UPC támogatá-
sával. A tanfolyam ideje: április 23-ától 
május 14-éig, keddi és csütörtöki napokon, 
8 – 12 vagy 13 – 17 óra között. 

Íjászat
Március 24-e. Hagyomány, sport, szabadidő, 
fegyelem, figyelem!

További információk és jelentkezés: 
420-7874 

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

Április 2-ától Festett üvegvilág!címmel 
Orehovszy Ottóné kiállítása látható a könyv-
tár nyitvatartási idejében. 

Április 6-án 15-től 16 óráig húsvéti kéz-
műves játszóház gyerekeknek. Kicsik és 
nagyobbak is húsvéti ajándékokat készít-
hetnek. Közben locsolóverseket, és meséket 
lehet hallgatni.

Következő számítógépes tanfolyam idő-
pontja: április 16-tól 

Április 24-én, 17 órától találkozás Fábián 
Janka írónővel, a sikeres nosztalgikus tör-
ténelmi regények fiatal szerzőnőjével. A 
rendezvény ingyenes, mindenkit szeretet-
tel várunk! A programot az NKA támogatja.

Pódium Színházbarátok köre a könyv-
tárral következő programja: Április 28-a, 
szombat: Operett Gála 15 órától  az  Operett  
Színházban. 

Kedves pedagógusok! Várjuk az iskolás 
és óvodáscsoportokat könyvtárbemutató 
és könyvtárhasználati foglalkozásokra /elő-
zetes egyeztetés szükséges. Tel.: 2763-512

Színház jegyárusítás: minden hétfőn 
16-órától 18 óráig Novák Zoltánnétól. 
06/30 414 1684

Új! Az angol-német nyelvű szépirodalmi 
állományrészt sikerkönyvekkel, nyelvköny-
vekkel bővítettük. 

A könyvtár minden programja ingyenes!

CD, DVD, hangos-könyv, nyelvi oktatócso-
magok, Internet (15 gép), wifi, nyomtatás, 
fénymásolás, szkenelés, számítógép-hasz-
nálati tanfolyamok, 2 hetente új könyvek, 
60 féle folyóirat! 

Gyerekeknek nem csak kötelező olvas-
mányok!

Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, ne 
késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Helyben hasz-
nálat ingyenes. Egyéb díjakról érdeklődjön 
honlapunkon vagy személyesen illetve a 
2763-512 telefonszámon.

Húsvéti zárva tartás: 2012. április 7-e és 
9-e között a könyvtár ZÁRVA! 

Közérdekű kérés!
Szeretnénk tovább gyarapítani Csepelről, 
illetve a Csepel-szigettel kapcsolatos hely-
történeti könyvekből, kiadványokból álló 
gyűjteményünket. Ha szeretné, hogy ezek a 
kiadványok mások részére is hozzáférhetővé 
váljanak és megőrzésre kerüljenek, kérjük, 
juttassa el a csepeli Sétáló utcai könyvtárba. 
Szívesen vesszük a tanulmányokat, szak-
dolgozatokat a fenti témákban. Ha rendel-
kezik ilyennel, kérjük, küldje el e-mailben a 
fszek2101@fszek.hu címre.

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.

Március 29., csütörtök 17 órakor
Kineziológia: Nő vagyok. A nő és a férfi
Előadó: Novák Ágnes

Április 16-a, hétfő, 17:30: Keskeny-Út Klub 
– Biblia foglalkozás kicsinyeknek. Vendé-
günk: Artner Gergő

Április 12-e, csütörtök,16 óra: 
A leggyengébb láncszem: a húgycső. 
Ne nevettess, mert bepisilek! 
Mit tegyünk ellene? Intimtorna előadás. 
Előadó: dr. Skultéti Judit 

Április 19-e, csütörtök 17 óra: 
Kineziológia. Elfogadás és megbocsátás

Április 22-e, vasárnap délelőtt: 
Séta a Dohány utcai zsinagóga környékén
Idegenvezetőnk: Frisch György
Előzetes jelentkezést kérünk. 

Március 21-étől „Kint is – bent is” – Kiál-
lítás az elmúlt évek könyvtári eseményeiről.

A csütörtök továbbra is a játék napja. 
Délelőtt kártyával, délután társasjátékkal 
várjuk az érdeklődőket

CSEPELI MUNKÁSOTTHON
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

Csepel Színház
Április 25-e, szerda, 19 óra: Francis Veber: 
Balfácánt vacsorára - komédia két részben, 
a Turay Ida Színház előadásában. A szerep-
osztásból: Mikó István, Quintus Konrád, 
Bozsó József, Benkő Péter, Nagy Gábor, 
Germán Lívia, Szabó Anikó

Programok
Április 14-e, szombat, 9–14 óra: BABA- 
RUHABÖRZE

Április 20-a, péntek, 19 óra: a Pesti Fiata-
lok Színháza bemutatója. Kacsóh-Bakonyi-
Heltai: János vitéz – daljáték két részben. 

Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub
Április 10-e, 17 óra: Költészet Napja – 
Orosz Dávid irodalmi csoport
Április 24-e, 17 óra: Czigány György Jó-
zsef Attila-díjas költő 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

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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A csepeli kettős gyilkosság – 10. rész

Deme nem térdelhetett a vértócsában
várhAtóAn május közepén ítéletet 
hirdetnek deme gábor és k. tAmás el-
len A kettős emberölés ügyében fo-
lyó perben – derült ki A fővárosi tör-
vényszéken megtArtott tárgyAláson, 
április 3-án. A bűncselekmény 2009. 
jAnuár 7-én történt A csepel-sziget 
áltAlános és szAkképző iskolábAn. 

Megint megtelt a tárgyalóterem joghallgatók-
kal, és a hallgatóság részéről ezúttal is meg-
jegyzésekkel illették Deme Gábort, amikor 
megszólalt. Ez akkor történt, amikor a vádlott 
hosszas fejtegetésekbe kezdett arról, hogy csa-
ládja segítségével utánanézett a gyilkos fegy-
ver típusának, és annak esetleges konstrukciós 
hibájáról elmélkedett. Németh Nándor tanács-
vezető bíró rendre utasította a közönséget, a 
vádlott pedig tovább folytatta észrevételeinek 
közlését. Megtudhattuk, hogy Deme Gábor ex-
port-import nevű tantárgyat is oktatott, aminek 
szerinte jelentősége van. A tudósításban vissza-
térünk rá, hogy miért. 
 
K. Tamás múltjával kapcsolatban eddig nem 
ismert részletekről szerezhettünk tudomást. 
Kiderült, hogy az elsőrendű vádlott számláján 
több, korábban elkövetett bűncselekmény is 
szerepel. Németh Nándor bíró közölte, hogy a 
budaörsi bíróságtól megkapták azokat az ira-
tokat, amelyek szerint K. Tamást többrendbeli 
csalással és közokirat-hamisítással is vádolják. 
A jelentős anyagi kárt okozó csalás még 2001-
ben történt, amikor a vádlott saját nevére vá-
sárolt hat olyan ingatlant Érden, amelyeknek 
a tulajdonosai nem is léteztek, többen elhunyt 
személyek voltak. Később ezeket magasabb 
áron eladta. Az ügyből bírósági eljárás lett, de 
az első fokon meghozott ítéletet a másodfokon 
eljáró hatóság hatályon kívül helyezte. A Buda-
örsön folyó per jelenleg is tart. Az eset kapcsán 
újra felmerült Cs. Mihály egykori rendőrkapi-
tány neve, aki szintén Érden lakott, s akivel K. 
Tamás baráti viszonyt ápolt. Ám Cs. Mihályt 
sem vádlottként, sem tanúként nem idézték be 
a budaörsi bíróságra. A Fővárosi Törvényszék 
ennek kapcsán elutasította Ruttner György 
ügyvéd kérelmét, hogy szerezzék be az érdi és 
a székesfehérvári földhivatal dokumentumait, 
amelyek K. Tamás és Cs. Mihály esetleges üz-
leti kapcsolatát igazolták volna.   

Fegyelmi K. Tamás ellen
A Venyige utcai börtönből olyan információkra 
is szert tettünk, amelyek szerint K. Tamás állí-
tólag egy őrt akart megvesztegetni, de pontosan 
nem derült ki, hogy milyen célból. Az biztos, 
hogy fegyelmi eljárást indítottak ellene. Infor-
mációink szerint nem ez az első eset, hogy K. 
Tamást fenyítésben részesítik, bár jobbára csak 

kisebb súlyú vétkeket követett el. Előfordult 
például, hogy megtagadta az ebéd elfogyasztá-
sát, mert kihűlve adták át neki. A mostani kihá-
gásakor az a lehetőség kizárható, hogy szökni 
próbált volna, mert erre semmi esélye nincsen; 
sokkal valószínűbb, hogy különféle engedmé-
nyeket akart elérni. A börtönben minden ked-
vezmény jelentőséggel bír, és a rabok egymás 
közötti hierarchiáját is meghatározza, hogy ki 
milyen kiváltságokban részesül, illetve mifé-
le munkát végez. Azt tudjuk, hogy K. Tamás 
jelenleg ételosztóként dolgozik, ami aránylag 
komoly rangnak számít. 

A tárgyaláson Tóth István fegyverszakértő és 
Dombai Gyula igazságügyi- és orvos-szakértő 
véleményét olvasta fel a tanácsvezető bíró. A 
fegyverről az újabb szakértői jelentés is meg-
állapítja, hogy ezt a típust 1963-ban rendsze-
resítették, és a 80-as évek közepéig gyártották 
Magyarországon. A gyilkos pisztoly azonban 
nem szerepel a rendőrség nyilvántartásában. 
Valószínűleg hatástalanított állapotban értéke-
sítették, többnyire gyűjtők szokták megvásá-
rolni. A lőszerek eredete sem ismert, mert Ma-
gyarországon nem forgalmaznak ilyen típusú 
lövedékeket. Erre jegyezte meg Deme Gábor, 
hogy annak idején export-import tantárgyat is 
oktatott, szerinte tehát elképzelhetetlen, hogy 
ne lehessen kideríteni a lőszerek származását. 
A fegyverrel kapcsolatban is ragaszkodott ah-
hoz a véleményéhez, hogy a pisztoly csövét a 
gyilkosság után cserélhették ki. A bíróság nem 
tulajdonított ennek jelentőséget, mert a fegy-
verszakértő ellenkezőképpen vélekedett, s a 
gyilkosság szempontjából lényegtelenek ezek 
a részletek.   

Az orvos-szakértő K. Tamás sérüléséről azt nyi-
latkozta, hogy a vádlott saját maga is okozhatta 
azt, de nem kizárható az idegenkezűség. Való-
színűbbnek tartotta azonban, hogy a fegyvert a 
vádlott sütötte el véletlenül. A sérülés közvet-
len életveszélyt nem okozott, de a sebfertőzés 
miatt akár komolyabb baj is lehetett volna. 

Megdőlni látszik Deme Gábornak az a védeke-
zése, hogy a gyilkosság utáni percekben térden 
állva könyörgött az életéért. Ha ugyanis való-
ban ez történt volna, ruháján minden bizonnyal 
véres szennyeződést találnak, de maga az érin-
tett hivatkozott rá több alkalommal, hogy sem 
a ruháján, sem a cipőjén nem fedeztek fel vér-
nyomokat. Tény, hogy a nyomozók nem buk-
kantak rá a véres ruhadarabokra, de Demének 
volt ideje átöltözni és cipőt cserélni a gyilkos-
ság után. Arra is volt ideje – ezt Deme elismerte 
– , hogy eltüntesse a tragédia pillanatait rögzítő 
kamerák szerverét, és – bár Deme ezt tagadja –  
az egyik áldozat táskáját is. Deme védekezését 

cáfolják a gyilkosság perceit felvevő diktafon 
hanganyagának utolsó részei is, amelyeken azt 
lehet hallani, hogy Deme és K. Tamás együtt 
hagyták el az iskola épületét. A hangszakértők 
szerint a felvételen elmosódva kivehető, hogy 
az emeleti helyszínről távozva a földszinten 
még szót váltottak egymással, majd a bejárati 
ajtót becsukva megszűntek a zajok. A diktafo-
non hátralévő percekben további hangokat nem 
lehetett hallani, a két vádlott tehát már nem tért 
vissza az épületbe.      

Életfogytiglan mindkét vádlottnak? 
Korábbi ígéretével ellentétben Deme Gábor 
egyelőre nem állt elő új vallomással, de a kö-
vetkező tárgyaláson minden bizonnyal kiegé-
szíti eddigi nyilatkozatát. Ennek tartalmáról 
keveset lehet tudni, de feltételezések szerint 
az egykori csepeli szocialista vezetőkre akar 
további terhelő vallomást tenni. Nem elképzel-
hetetlen az sem, hogy a gyilkosság körülmé-
nyeiről akar bővebb információkkal szolgálni. 
K. Tamás ugyanakkor továbbra sem kíván val-
lomást tenni.  

A bírósági bizonyítási eljárás során eddig gya-
korlatilag nem merült fel olyan komoly ellen-
vetés, amely megkérdőjelezné a vádiratban 
leírt súlyos vádakat. Ha a bíróság helytállónak 
találja az ügyészség állításait, akkor az elsőren-
dű vádlott K. Tamást akár életfogytiglani elzá-
rásra is büntethetik. Elképzelhető az is, hogy a 
bűnsegédlettel vádolt Deme Gábor szintén ha-
sonló nagyságrendű börtönbüntetést fog kapni.   

Németh Nándor bíró közölte, hogy várhatóan 
május közepén hirdet ítéletet.
A Fővárosi Törvényszéken április 24-én foly-
tatják a pert. 

Csarnai Attila
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A körzethez tartozó iskolák:  
Csepeli Vendéglátó-ipari Szakközép- és Szakiskola kihelyezett gyakorlati helye, 
Mansfeld Péter u. 25.
Fasang Árpád Zeneiskola, Posztógyár utca 2. 
Csepel-sziget Műszaki Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium, Posztógyár u. 10.

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

Fogadóóra: a BRFK. XXI. kerületi kapitányságán

A terület önkormányzati képviselője: 
Kováts Dániel (daniel.kovats@gmail.com), 
aki minden hónap első keddjén, 
17-18 óra között tartja fogadóóráját az ÁMK-ban.

A körzetre jellemző bűncselekmények: 
lakásbetörések, gépkocsifeltörések.

XXI/VII-os körzet
Lázár Péter r. főtörzsőrmester
XXI/7 számú körzeti megbízott (helyettesít)
                  
A terület határai:
Nagy Duna u. – Dunalejáró u. – Mansfeld Péter u. – Karácsony S. u. – 
Petőfi u.  – Betű  u. –  Szent István   út -  Baross u. – Völgy u. – Reggel 
u. – Zrínyi út mögötti szervizút  –  Erdősor u.  –  Zöldfa u. – Akácfa u. 
– Csillag utca mögötti szervizút  – Csillag u. – Szabadság u. – II. Rákóczi 
Ferenc út – Murányi u. – Nagy-Duna által határolt terület. 

Körzeti megbízottak Csepelen
jAnuári első lApszámunktól folyAmAtosAn közöljük 
A kerületi rendőrkApitányságon szolgálAtot teljesítő 
körzeti megbízottAk elérhetőségét, fogAdóóráját. 

ÓFALU

GYÁRTELEP

CSILLAG-
TELEP

ERDŐSOR

HÁROS

RÓZSADOMB

KIRÁLYERDŐ

KIRÁLYERDŐ

KERTVÁROS

SZABÓTELEP

ERDŐALJA

BELVÁROS
KIRÁLY-
MAJOR

XXI/9

XXI/7

XXI/3

XXI/10

XXI/1

XXI/2

XXI/8

XXI/6

XXI/4

XXI/5

XXI/11

A kerületi hagyományoknak megfelelően már-
cius 21-én megrendezték az egykor Szárcsa 
Kupa névre hallgató, első szabadtéri iskolás fu-
tóversenyt a csepeli Kis-Duna-part közelében. 
Az időjárás is kedvezett, így maradéktalanul 
teljesült a szervezők célja, ezúttal is remekül si-
került a program. A mezei futóversenyen min-
den csepeli általános iskola képviseltette ma-
gát, a kísérőkkel, tanárokkal, és érdeklődőkkel 
együtt mintegy 900 ember jelent meg a Vásár-
helyi Pál Szakközépiskola tőszomszédságában 
elterülő területen, ahol minden korosztályban 

regisztráltak indulókat. A Szárcsa, Kazinczy 
és Széchenyi iskolák, valamint a Csepeli Öt-
tusa- és Vizi Sport Egyesület szervezésében 
létrejött rendezvényen először a legkisebbek 
álltak rajthoz, majd az egyre nagyobbak vágtak 
neki, hogy eldöntsék, idén ki a kerület legjobb 
futója. A célban apró ajándékkal kedveskedtek 
a szervezők a nebulóknak, és a legjobb egyéni, 
illetve csapatgyőzteseknek arany- ezüst-, illet-
ve bronzérem is járt elismerésül. Az idén 22. 
alkalommal rendezett mezei futóverseny a ta-
vaszi futószezon „hivatalos” kezdetét is jelezte.

Ovisok versenye
A Nagy Imre ÁMK tornatermében rendezték 
meg a hagyományos, kerületi óvodák játékos 
ügyességi és sportversenyét. A zsúfolásig meg-
telt tornateremben végül a Hétszínvirág ovi-
sai bizonyultak a legjobbnak, igaz, mindössze 
egyetlen ponttal. A végig hatalmas küzdelmeket 
hozó megmérettetésen a „kisdöntőbe” a Tátika, 
a Kerek Világ, az Aprajafalva, a Szabadság ut-
cai, a Gyermeksziget, és a Szivárvány óvodá-
sok csapatai jutottak, ahol a harmadik helyen az 

Aprajafalva, másodikon a Tátika, míg az elsőn 
a Szivárvány ovisai végeztek. A döntőben is hat 
gárda mérette meg magát, VI. lett a Szúnyog, V. 
a Játéksziget, IV. a Bordás, III. a Hétszínvirág 
1., II. az Erdősor utcai, míg az I. a Repkény ut-
cai óvodások csapa lett. A „szuperdöntőben” 
is hatan bizonyíthattak, itt a VI. helyen végzett 
a Népművészeti, az V. helyen a Kádár Kata,  
a negyediken a Festő utcai, a III. helyen a Cso-
dakút csemetéi. A végső győzelmet – rendkívül 
szoros csatában – a Hétszínvirág 2. kis csapata 
szerezte meg, megelőzve az ÁMK derekasan 
küzdő apróságait.

Szezonnyitó mezei futóverseny
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egykoron nem csAk A csepeli lAbdA-
rúgás felnőttcsApAtAirA lehetett 
büszke A kerületi futbAllrAjongó 
társAdAlom, olykor bizony Az után-
pótláscsApAtok is megdobogtAtták 
eredményeikkel A kék-piros szíveket. 
generációk nőttek fel korábbi sike-
res csepeli játékosok, később szAkve-
zetővé lett sportemberek kezei AlAtt, 
és egy-egy ifi- vAgy serdülőmeccsen is 
szép számú közönség szorított A cse-
peli sikerekért. 

Nemegyszer előfordult, hogy Németországból, 
vagy Olaszországból jött haza csepeli utánpót-
láscsapat félméteres trófeákkal, arany-, ezüst- 
vagy bronzérmekkel. Azóta persze sok minden 
történt a kerületi futballal, sajnos, főleg lefelé 
tartott a lejtőn. Ám szerencsére voltak, akik 
visszahozták a semmiből, s ezzel párhuzamosan 
az utánpótlás is új életre kelt. Manapság ismét 
sok gyerek kergeti a labdát a Béke téri sportte-

lepen, és aki kicsit odafigyel rájuk, már biztosan 
tudja, hogy március 24-én a Csepel FC U17-es 
és U19-es csapata is legyőzte az UTE korosz-
tályos együtteseit. Ambruzs Józseffel, aki a 
közelmúltig a Csepel FC utánpótlás vezetője 
volt – jelenleg az U11-es korosztály edzője –,  
a sikerről, a nem olyan távoli múltról és a jelen-
ről is beszélgettünk.

 Két éve érkeztem a klubhoz, előtte a Csep-
Gól FC vezetőjeként dolgoztam a helyi után-
pótlásban. Sikeresen működő egyesületünk 
később megállapodott a kék-piros klubbal. 
Kötöttünk egy ötéves szerződést, ami a jelek 
szerint egyre jobban működik. Nem tartom 
rossznak, hogy egy kerületben több klub is 
foglalkozzon ugyanazzal a sportággal, mert 
így látom biztosítottnak azt, hogy a lehető 
legtöbb gyerek sportoljon. Mivel a Csep-Gól 
FC-nek már nem voltak megfelelő infrastruk-
turális lehetőségei (sokáig a volt Papírgyári 
pályát vettük bérbe) kézenfekvő volt, hogy a 
Csepel FC utánpótlásával szövetkezzünk. Ez-
zel sokkal jobb lehetőségek nyíltak minőségi 
korosztályok kialakítására a fiatalabbaknál, 
hiszen létre tudtunk hozni A és B csapatokat 
is. Köztudott, hogy több gyerekből nagyobb a 
merítési lehetőség, és szinte mindenkit sikerült 
a saját képességeihez való csapatban elhelyez-
ni. Napjainkban ez a 2000-től 2004-ig született 
korosztályokig már remekül működik: jól lát-
szik az alulról megkezdett építkezés eredmé-
nye. Bízom benne, hogy ezt a folyamatot végig  

tudjuk vinni egészen a 17-19 éves korosztá-
lyokig. Tudvalévő, hogy napjainkban nagyon 
nehéz a gyerekeket a futballpályára csábítani, 
sokkal több lurkót is tudnánk fogadni, de ezzel 
más sportágak is így vannak…
Szerencsére különösebben rossz helyzetben 
nem vagyunk, hiszen közel 250 gyerek rúgja  
a labdát a Csepel FC-ben, ami – visszatekint-
ve az elmúlt néhány esztendőre – nem volt 
mindig így. 

 Nem lehet egyszerű ennyi gyerek edzését 
biztosítani…
 Amikor a Béke térre jöttem, akkor egyetlen 
használható edzőpálya volt, mára szerencsére 
ez megváltozott. Sikerült egy új, öntözőrend-
szerrel működtetett füves pályát létrehoznunk  
a 3-as számú edzőpálya teljes körű felújításá-
val, amihez hasonló fejlesztésre hosszú ideje 
nem volt példa a sporttelepen. Tavasszal bir-
tokba vehetik majd sportolóink, a legkisebbek 
már az elmúlt ősszel is tudtak rajta gyakorolni. 

 Eltűnt a salakos pálya.
 Végre-valahára! Borzalmas állapotban volt, 
télen a sár, nyáron a por okozott kellemetlen 
perceket a srácoknak, most ennek próbálunk 
véget vetni a műfüves borítással. Ez különösen 
a téli felkészülésnél jelenthet majd nagy se-
gítséget. Reméljük, hogy a sporttámogatásnak  
(a tao-kedvezményről lásd keretes írásunkat) 
is köszönhetően még tovább fejlődhet az infra-
struktúránk és nőhet a tárgyi eszközeink száma.

sport

„Lehetne még nagy a foci Csepelen!”

Önerő nélkül nincs tao-pénz

A riportban említésre került a társaságiadó-kedvezményre (tao) történt pályázat. Nézzük, mi-
lyen hatékonysággal működik ennek a forrásnak a felhasználása. A becslések szerint a tao-tá-
mogatásokból 12 milliárd forint már be is folyt a csapatokhoz, ám az MLSZ gazdasági igazga-
tójának nincs mindenre kiterjedő rálátása az érkező  összegekről. Az öt látványsportág közül a 
futball kapja a legtöbb tao-pénzt: a Magyar Labdarúgó Szövetség több mint 21 milliárd forint 
begyűjtésének lehetőségét hagyta jóvá a pályázó sportszervezeteknek, ebből több mint 12,5 
milliárd támogatási igazolást állított ki a támogató cégek részére, amelyek már megegyeztek 
az adott sportszervezetekkel arról, hogy utalnak részükre tao biztosította támogatási pénzt.  
A sportszervezetekhez befolyt összeg nagy részét – több mint 7,5 milliárdot – az utánpótlás-
nevelés fejlesztésére fordították, és szintén jelentős – több mint 4 milliárdos tétel – a tárgyi-
eszköz-beruházás, amelyen elsősorban pályaépítés értendő. (forrás: MTI) 

A Csepel FC valamivel több mint 45 millió forintot nyert ezen a pályázaton, melynek felhasz-
nálásáról Märtz Jánost, a klub elnökét kérdeztem:
 Miután szigorú elszámolási kötelezettség van a tao-pénzekkel kapcsolatban, így semmilyen 
„sumákság” nem lehetséges. Mondok egy példát: ha ötmillió forintért veszünk szerelést, arra 
rájön a 27 százalékos áfa, s máris hatmillió 350 ezer forintnál járunk, azaz a klubnak egymil-
lió 350 ezer forintot kell az ötmilliós összeghez felmutatni. Erre jön rá a pályázati kiírásban 
szereplő tízszázalékos önerő, ami jelen esetben 500 ezer forint, amivel szintén rendelkeznie 
kell az egyesületnek. Összegezve: az ötmillió akkor vehető ki a taóból, ha 1 850 000 forint 
önrész van mögötte. Nagy kérdés, hogy ezt miből tudjuk kigazdálkodni, s a beruházásokhoz 
ennél is nagyobb, 30 százalékos önerő kell. A tao-pénzeket tehát csak szigorú elszámolással, 
hivatalos számlákkal lehet felhasználni. Egyesületünk egy pályázatíró céggel kötött megálla-
podást, az ő segítségükkel jutottunk hozzá a támogatáshoz, így az ő engedélyük nélkül ezek  
a pénzek nem kerülhetnek felhasználásra. 

fotó: Zarándi Bence
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 A tehetségesebb fiatalokat azonnal elviszik 
a tehetősebb klubok...
 Sajnos, a magunkfajta, országos szinten ki-
csinek számító utánpótlás-egyesület folyama-
tosan azzal küzd, hogy a nagy hal megeszi a 
kicsit… Megfelelő körülményekkel, kedvezőbb 
feltételekkel talán meg tudnánk akadályozni, 
hogy elvándoroljanak tőlünk a gyerekek, sajnos 
azonban ez nem könnyű dolog. Persze arra min-
denki büszke, ha egy csepeli nevelésű tehetség 
később befut a Fradiban, az Újpestben, de az 
igazi az lenne, ha itt teljesedhetnének ki. Nem 
titkolt célunk az, hogy a felnőttcsapatban minél 
több saját nevelésű játékos juthasson szóhoz.

 Milyen a viszony a felnőtt- és az utánpótlás-
gárdák között?
 Kifejezetten jó! Olyan stáb van most az első 
csapatnál, akikkel jól lehet együtt dolgozni. El-
sősorban a játékosok érdekeit szem előtt tartva 
mindig arra törekszünk, hogy a legtehetsége-
sebbek mihamarabb eljussanak a felnőttkeretig. 
Közös edzői értekezleteken is egyeztetünk, s ha 
olyan tehetség bukkan fel, aki elnyeri Gabala 
Krisztián vezetőedző tetszését, azt alkalomad-
tán odaveszi magához, edzéseken, edzőmeccse-
ken kipróbálja, s ha megfelel, akkor a lehetőség 
nyitva áll előtte. Elkezdődött egy olyan folya-
mat, ami mindenképpen biztató lehet.

 Mi lehet egy stabil utánpótlás záloga?
 Jelenleg tizenegy csapatunk szerepel kü-
lönböző bajnokságokban, plusz egy a ligában, 
és ha valaki ránéz a tabellákra, abból kiderül, 
hogy a csepeli csapatok a mezőny első felében 
vannak. Ezt – megint csak az utóbbi évekhez 
képest – mindenképpen előrelépésnek tartom, 
azt hiszem, az elmúlt két évben minőségi fejlő-
désen ment keresztül a Csepel FC utánpótlása.
Láthatóan komolyabb játékerőt képviselnek 
a csapataink, s mostanában elmegyünk az or-
szág bármely pontjára játszani, már nem csak 
legyintenek ránk.

 „Nem az eredmény a fontos” – hallani sok-
szor, ha a fiatalabb korosztályokról beszélnek.
 Igen, ezt sok helyen így tanítják, többek 
közt az edzőképzésről is ezzel eresztik útjára 
az embert, de… Amint nem követeljük meg 
az eredményt a zászlóshajóinknak tekinten-
dő csapatainktól, akkor azt látni, hogy szinte 
azonnal elviszi a szülő a gyerekeit oda, ahol 
eredményközpontú egyesület működik. Ez 
nyilván nem mindig és mindenhol célravezető. 
Magam is azt vallom, hogy 12 éves kor alatt 
nem az eredmény számít, sokkal inkább az 
egyéni képzésen, a technikai alapok elsajátítá-
sán lenne a hangsúly. Amennyiben ezek nin-
csenek meg, akkor hogy várhatnánk el bárkitől 
is, hogy a későbbiekben a tudását egy játék-
rendszerbe beépítse? 

 Legendás edzők okították régen a csepeli 
focipalántákat. És nem csak a futballra, hanem 
a rendre és fegyelemre is…
 Mi is úgy próbáljuk nevelni a fiatal játéko-
sokat, hogy később a pályán, és a civil életben 
is megállják majd a helyüket. Ehhez persze nél-
külözhetetlen a jó edzői gárda, akik – a néha 
elképesztően mostoha körülmények ellenére 
is – mindent megtesznek a gyerekekért. Sze-
rencsére ma is vannak olyanok köztük, akik  
a szívüket-lelküket kiteszik csapataikért, gon-
dolok itt Budai Lászlóra, Takács Krisztiánra, 
Törő Lászlóra és Elekes Zsoltra. De a felnőtt- 
csapatnál még aktívan sportoló edzőinket is 
említhetném – Vejmola Tamás, Németh József, 
Németh Gábor –, s kivétel nélkül az összes, 
nálunk dolgozó szakember munkájára büszke 
lehet a klub, hiszen gyakran spártai körülmé-
nyek között is megállják helyüket. Reméljük, 
egyszer véglegesen konszolidálódik a helyzet  
a kerületben a Csepel FC-nek is otthont adó 
Csepel SC Alapítvány és az önkormányzat kö-
zött, s akkor lehet még Csepelen nagy eredmé-
nyeket elérni futballban.

Légrádi Gábor

Ritmusos lányok 
A Rimikus Gimnasztika Diákolimpia és a gyer-
mek 3-as kategóriájú Suliolimpia budapesti 
döntőjét rendezték meg április 1-jén a Csepel 
SC Alapítvány sportcsarnokában. A rendkívül 
népes mezőnyben nagyszerűen teljesítettek  
a csepeli lányok: többen már az országos dön-
tőre készülhetnek. A mintegy 210 főt felvonul-
tató versenyre a főváros szinte minden iskolá-
jából érkeztek résztvevők, és produkcióikkal 
egy teljes napon keresztül azon igyekeztek, 
hogy meggyőzzék a zsűrit arról, hogy a fő-
városon kívül is a legjobbak közé tartoznak.  
A rendező Csepeli RG Club tájékoztatása sze-
rint kerületünket 12 versenyző képviselheti 
majd az országos megmérettetésen, remélhető-
leg a mostanihoz hasonló sikerekkel.

- l -

Labdarúgás
NB III Alföld csoport
Csepel Stadion, Béke tér 1.
Április 7-e, 16:30: Indotek Csepel FC–Hódmezővásárhelyi FC 
Április 14-e,16:30: Indotek Csepel FC–Makó FC
BLSZ I/B osztály
Szabadkikötő SE sporttelep
Április 14-e, Csepel, Szabadkikötő SE–Szent Pál Akadémia

Birkózás
Gyermek és Diák II. kategória 
Csepel SC Alapítvány, Baracsi Imre Birkózóterem, Béke tér 1.
Április 14-e, 10 óra: NYUSZI Kupa Szabadfogású verseny

Kosárlabda

Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Ív u. 65-71.)
Április 6-a, 19 óra: BOCI Klub-BC Csepel– Corbis/A (f. női A csop.)
Április 14-e, 18 óra: BOCI Klub-BC Csepel–Piarista Öf. (f. ffi.D csop.)
Vermes Miklós Általános Iskola (Tejút u. 2.)
Április 15-e, 10:30: Csepeli Rombolók– Híd-Unio SE (f. ffi. D csop.) 
Április 17-e, 19 óra: BC Csepel II.–Monori SE (felnőtt ffi. NB II 
Közép B csop.)
Április 19-e, 19:15: Csepeli Rombolók–Piarista Öf. (f. ffi. D csop.)
Április 21-e, 12:40: BOCI Klub-BC Csepel–FSZSE (f. A csop.)
Április 21-e, 19:40: BOCI Klub-BC Csepel–BLF Palota (f. ffi.tart.)

Kézilabda
Budapest Női I. osztály
Nagy Imre ÁMK Tornaterem (Simon Bolivár sétány 1–3.)
Április 13-a, 18:30: Csepeli KSE.–Gázművek MTE II.
Április 20-a, 18:30: Csepeli KSE.–Érdi Sport Kft.III.
I/A osztály 
Április 14-e, 17 óra: Csepeli KSE II.–FSZSE III.

Sportprogramok a kerületben
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A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban
Kiadja: A Csepeli Városkép Kft.
Felelős kiadó: Vida István ügyvezető igazgató, vidaistvan@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1214 Budapest,  Simon Bolivár sétány 4–8., 1751 Pf. 28, tel.: 420-6950    
zubormonika@csepelihirmondo.hu. A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.
Szerkesztőségvezető: Máger Judit, info@csepelihirmondo.hu

Munkatársak: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Bede Orsolya, Beleznay Ibolya, Csarnai Attila, Csordás Andrea, 
Halászi Vilmos, Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Légrádi Gábor, Mezey László, Schmidt Emese, 
Zarándi Bence, Zelei László, Zubor Mónika
Nyomás: Pharma Press Nyomdaipari Kft., 1037 Budapest, Vörösvári út 119–121.
Terjesztés: Roditi Kft.; Tel.: 06-70 702-9696; info@roditi.hu
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2012. április 20-án jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek között 1 000 forintos Libri utalványt, a gyerekrejtvényt megfejtők között a Nagy akarok lenni című zenés bábelőadásra 2 db jegyet sorsolunk ki a Királyerdei Művelődési 
Házba. (Időpont: 2012. május 20-a, 11 óra). A megfejtéseket elküldhetik a következő címre: Csepeli Hírmondó, Budapest,1751 PF. 28., de e-mailben is várjuk a válaszokat:  info@csepelihirmondo.hu, és 
bedobhatják a Csepeli Hírmondó postaládájába is, ami az ÁMK aulájában – Simon Bolivár sétány 4–8. – található. Beküldési határidő: április 16-a.

Sorsoltunk!  A március 23-án megjelent skandináv rejtvény nyertese: Kamasz Kálmánné 1214, Simon Bolivár sétány. Nyereménye 1 000 forintos Libri utalvány. A gyerekrejtvény nyertese: Hódi Levente 
Edmond 1211, Táncsics Mihály u.  Nyereménye 2 db jegy a Dzsungel könyve című zenés mesejátékra, amely április 22-én, 11 órától lesz a Királyerdei Művelődési Házban. A könyvutalvány a Csepeli Hírmondó 
szerkesztőségében, (Simon Bolivár sétány 4–8.), a belépő a helyszínen vehető át. Gratulálunk!

gyereksarok

Rejtvényünkben egy költemény egyetlen sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a vers címe?

Vízszintes: 1. Az idézet eleje   8. Szaglószerv   9. Akkor mondjuk, ha 
nem találjuk a megfelelő szót  10. Reál mgh-i   11. Mikroszkóp   
13. Nagyon öreg   14. Eres!   15. A győzelem görög istennője   
17. Visszafelé fú!   19. Elfogyaszthatja   22. Mesefilm elefántja   
23. Némán lenőhet!   25. Fizetőeszközünk  26. FTC!   28. Férfiak (régi-
es)   29. Szlovén autó jelzése   31. Majdnem lila!   
33. Angol Józsi   35. 4! 
Függőleges: 1. Az idézet folytatása   2. Könyv szerzője   3. 4R!   
4. Német jég   5. Szőttest készítene   6. D!   7.Tenger Görögországtól 
keletre  12. …-ből vederbe   13. Stevenson: ….-es sziget   
16. Megkevert téli!   18. Szalad   20. Északi madár   21. V !   
24. A görög Napból képzett idegen női név   27. Összekevert átok!   
28. Német város a Duna mentén   30. Oxigén, vanádium, nitrogén   
32. Szamárhang  34. S!

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Csanádi Imre: Ibolyászó

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33 34 35
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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!

Musical est, két részben 
a Terézvárosi Középfokú Kollégium 
Kolimusical Színpad előadásában.

Musical est, két részben 
a Terézvárosi Középfokú Kollégium 
Kolimusical Színpad előadásában.

„A ZENE 
AZ KELL, 

HOGY 
NE VESZ-

SZÜNK
EL...”

2012. ÁPRILIS 28. 18 ÓRA
Válogatás a legsikeresebb hazai 
és külföldi musicalekből. Rész-
letek hallhatók többek közt az 
Elizabeth, Rómeó és Júlia, Ru-
dolf, Mozart, A Dzsungel könyve, 
István a király, Hair, Valahol Eu-
rópában című darabokból.

BELÉPŐJEGY: 
ELŐVÉTELBEN 500 FT, HELYSZÍNEN 700 FT

Radnóti Miklós Művelődési Ház, 1214 Budapest, Vénusz utca 2.
radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu, tel.: 06 1 278 2757

102x134,5_osszes.indd   2 2012.04.03.   14:39:46
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Csillagtelepi 
tisztító „kúra" 
közös szemétszedés a Föld napja alkalmából

Mindenkit szeretettel várunk, aki segítene 
a Radnóti Miklós Művelődési Házat övező 
park és a környék rendbetételében! Kesz-
tyűt, kerti szerszámokat biztosítunk, ha el-
jössz, a jókedv is garantált!

2012. április 21. de. 10:00
Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., tel.: 278 2757

KÖNYVE

A
zsungeld

Mauglit az emberkölyköt 
farkasok nevelik fel a dzsun-
gelben. Mikor felcseperedik, 

Bagira a 
fekete párduc azt tanácsolja 

neki, hogy költözzön a sajátjai 
közé. Számtalan kalandban vele 
tart Balu a medve, de kiállhatat-
lan alakok is nehezítik az útját 

mint Sír Kán a tigris, Ká a kígyó 
és Lajcsi az orángután.

2012. április 22. 11.00
Belépő: 800 Ft

zenés mesejáték
Kincses Színház

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

kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu, tel.: 06 1 278 2747

134.5.indd   2 2012.02.29.   23:25:1
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Dr. Elter Tamás, tengerkutató-szakíró előadása. 

Veszélyes-e a tengeri nagyragadozók eredeti
környezetükben történő tanulmányozása? 

Milyenek is valójában a tengerek 
vérszomjasnak tartott ragadozói?

Egy cápakutató legemlékezetesebb 
cápás kalandjai. 

Eredeti cápa fogak, állkapocs, 
az előadó saját készítésű kép- és filmanyaga.

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., tel.: 278 2757
radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Kaleidoszkóp
Ismeretterjesztő programsorozat

Egy évtized cápák között
a tenger nagyragadozói a kutató szemével

2012. ápRilis 24. 
(kedd), 18 óra
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Üdülési csekket és Szép kártyát elfogadunk!
1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház)

T.: 06 (20) 461-1611, 06 (20) 488-8599

INGYENES ÉR ÁLLAPOTFELMÉRÉS BEJELENTKEZÉSSEL, AJÁNDÉK MÁGNESKEZELÉS! 
A pulzáló infrahang gyógyító ereje

A cukorbetegség szövődményei ellen
Az érszűkület tünetei:

- hideg kezek, lábak, elkékült, elszíneződött végtagok, - járáskor görcsben álló lábikra vagy elnehezedő, fáradó láb
- szédülés, fülzúgás, feledékenység - fájdalom, a szívtájon megterhelés hatására.

SONOTERÁPIA

AJÁNDÉKUTALVÁNY VÁSÁROLHATÓ!WWW.SONOTERAPIA.HU

Új lehetőség az érszűkület, érelmeszesedés megelőzésére.

30 kezelés után 5 bónusz kezelés

- Emelőgépkezelő
- Hegesztő
- Minősített hegesztő
- Kereskedő boltvezető
- ECDL START
- Raktárkezelő

- Tisztítás- technológiai szakmunkás
- Kisteljesítményű kazán fűtő
- Földmunka-, rakodó szállítógép kezelő
- Élelmiszer és vegyiáru eladó
- Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

- Tűzvédelmi 
szakvizsga

- Targoncavezető
- Vendéglátó, eladó
- CNC-forgácsoló
- Villanyszerelő

Képzéseket indít az alábbi szakmákban:  

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

Önerős képzések esetén kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk!
Az álláskeresők képzésük támogatásának lehetőségeiről 

a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. 
Szállodai szolgáltatás nagy akcióval!

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

Intézmény akr. 
lajstromsz: AL 0015

(tanusítványsz: 01-0525-04)

h
a

sz
n

á
lt

 g
ye

re
k
ru

h
á

k
, j

á
té

ko
k
 c

se
ré

je
, v

á
sá

ra
MÁJUS 12. SZOMBAT

JÚNIUS 9. SZOMBAT

9
0
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0
0

Radnóti Miklós Művelődési Ház, 

1214 Budapest, Vénusz utca 2. 

Tel.: 06 1 278 2757

radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

MÁJUS 19. SZOMBATJÚNIUS 16. SZOMBAT
9

0
0–

14
0

0
Királyerdei Művelődési Ház, 1213 Budapest, Szent István út 230.
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
tel.: 06 1 278 2747

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

asztalbérlés: 1 500 Ft.

134.indd   1 2012.01.25.   10:43:19
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Tavaszi frissítô 
	 kedvezmény- és 

 nyereményesô 

 a Csepel Plazában 

 április 10–30. között!

Együttmûködô	partnereink:

	 Nyeremények :
1 db 4 napos dunai hajóút idegenvezetôvel, 2 fô részére 
2 db wellness hétvége a Kisújszállási Hotel Kumániában gyógyfürdô belépôvel, 2 fô részére D 3 db Aquaworld 

családi belépô  D 2 db Kumánia Gyógy- és Strandfürdô családi belépô D 1 db Casio G-Cool GT-008 digitális 

karóra D 1 db Samsung D900 mobiltelefon készülék, Dominó kártyával D 6 db 12.000 Ft értékû Csepel Plaza 

ajándékcsomag a Plaza üzleteinek kínálatából 

Most 15 % engedménnyel
vásárolhat meg több száz terméket

üzleteinkben. De ez még nem

minden! Nyerhet, ha 3 alkalom-

mal legalább 3.000 Ft értékben

vásárol és összegyûjt 3 matricát,

valamint regisztrál nyeremény-

játékunkon.

Az	 akció	 idôtartama:	 2012.	 április	 10-30.	 További	 részletek	 a	 boltokban.	 Az	 akcióban	 részt	 vevô	 üzletek	 listája	 és	 kedvezményei,	 az	 akció	 részletei,	
valamint	 a	 játékszabály	 megtalálható	 a	 www.csepelplaza.hu	 oldalon.	 Sorsolás:	 2012.	 május	 2.	 12	 óra,	 Csepel	 Plaza.	 www.facebook.com/CsepelPlaza
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INGATLAN___________________________________
CSEPELEN a kertváros és Királyerdő határán, zöldövezet-
ben 120 nm-es, szép 5 szobás családi ház eladó. Fűtési mód 
gázcirkó. A telek mérete: 529 nm. I.ár: 31 mFt. 
T.: 06 (30) 497-0479
HÁROM + 2 félszobás, tetőtérbeépítéses ház 150 nöl-es 
telken eladó. T.: 06 (70) 236-0601_______________________________________
220 nöl-es telek gyümölcsfákkal, 3x2 m-es faházzal, beren-
dezve (villany, gáz bent van) eladó. T.: 227-2890_______________________________________
CSEPELEN kertvárosban, Vágóhíd u.-ban, kétszobás, részben 
felújított 75 nm-es családi ház, 850 nm gondozott telken tu-
lajdonostól eladó. I.ár: 14.99 mFt. T.: 06 (30) 951-5322
CSEPELEN Szabadság u. 80. 72 nm-es felújított családi ház 
22 mFt-ért eladó. T.: 06 (20) 315-6191 

LAKÁS___________________________________
BÁNYA u.-ban 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes, jó állapotú lakás, 
egyedi házközponti fűtéssel eladó. T.: 06 (30) 564-3626

KIADÓ___________________________________
CSEPELEN családi ház alsó része kiadó. Bútorozatlan, 2 szoba 
összkomfort. T.: 06 (30) 352-4210_______________________________________
CSEPELEN kiadó kétszobás összkomfortos lakás 45 eFt + 
rezsi + kaució. T.: 420-6413, 06 (30) 214-4143_______________________________________
CSEPELEN kertes ház alsó része, külön-bejáratú, 2 szoba 
összkomfort kiadó. T.: 06 (30) 459-0645_______________________________________
CSILLAGTELEPI 2 szobás felújított lakás hosszútávra kiadó 
T.: 06 (30) 938-2798_______________________________________
1,5 SZOBÁS, gázfűtéses, felújított lakás kiadó Csepel köz-
pontjában. T.: 06 (20) 489-5294_______________________________________
CSILLAGTELEPI 2 szobás felújított lakás hosszútávra kiadó 
T.: 06 (30) 938-2798_______________________________________
KOLOZSVÁRI utcában 2 szobás gázkonvektoros, erkélyes 
lakás hosszútávra kiadó. T.: 06 (30) 408-1189_______________________________________
CSEPELEN zöldövezeti 55 nm-es téglaépítésű, gázkonvekto-
ros, bútorozatlan, fszt.-i, napfényes lakás hosszú távra kiadó. 
60 eFt +rezsi + 2 hónap kaució. T.: 06 (30) 931-1563

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

CSERE___________________________________
CSEPELI 600-700 nm-es telekre cserélném ráckevei 1300 
nm-es 8 mFt-ot érő telkemet + 2 mFt ráfizetéssel vagy 3-4 
szobás csepeli lakást keresek. T.: 06 (30) 948-3332_______________________________________
ELCSERÉLEM, eladom Marcaliban kétlakásos házamat, 
csepeli téglalakásra első emeletig megegyezéssel. 
T.: 06 (85) 310-141

TELEK___________________________________
HALÁSZTELKEN összközműves építési telek eladó. 
T.: 06(20)421-5814

ÜZLET___________________________________
CSEPEL MŰVEKBEN, Tescohoz közel, őrzött telephelyen, 
rámpás, 165 nm-es raktár kiadó.
Irányár: 650,-/nm + áfa/hó. T.: 06 (30) 991-9004

EGÉSZSÉG___________________________________
GYÓGYPEDIKŰR, kéz-és lábápolás, manikűr, reflexológia 
és svéd lábmasszázs. Csepelen ingyen házhoz megyek. Ak-
ciós árak megtekinthetők: www.pedikursziget.hupont.hu 
Bejelentkezés: 06 (70) 323-1230_______________________________________
FELNŐTT, gyermek bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésén. XXI., Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313.

ÁLLAT___________________________________
KISKUTYA sürgősen ajándékba elvihető, családi okok mi-
att. Augusztusban lesz 1 éves, pumi keverék kutya, fekete 
színű. Chippeltetve, oltási könyvvel. T.: 06 (30) 408-2790

ADÁS-VÉTEL___________________________________
MEGMARADT új áruját, árukészletét megegyezés szerint, 
megtekintés után megvásárolnám, vagy bizományos érté-
kesítésre átvenném. T.: 06 (20) 476-3885_______________________________________
MEGUNT kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. T.: 06 (20) 956-4084

TÁRSKERESŐ___________________________________
59-65 éves hölgyet keresek komoly kapcsolatra. 
Jelige „intelligens” kiadóba

ISTVÁN 55 éves, társat keres utazásra is. T.: 06 (20) 978-7671_______________________________________
EZ nem internet ez a valóság! Társkereső iroda fényképes 
adatbázissal, személyre szabott segítséggel, diszkréten! 
Hogy Önnek is legyen párja! T.: 06 (30) 445-8646.

ÁLLÁST KÍNÁL___________________________________
AZONNALI beiskolázással, brókerképzést indítunk, befek-
tetési alapok, közép- és hosszú távú tőke piaci stratégiák 
témakörben. A komplex program, gyakornoki beosztásban, 
profi bróker (mentor) személyes támogatásával, azonnali 
munkakezdéssel indul. Jövedelem gyakornoki időszakban 
(1-3 hónap): hatékonysághoz kötött alapbér + bónuszok. 
Elvárások:  minimum érettségi. Jelentkezés módja: e-mail-
ben, önéletrajz csatolásával. netinfoklub.laszlo@gmail.com 
SZERSZÁMGÉP kereskedelemmel foglalkozó cég a Csepel 
Művek területén kereskedelmi területre CNC technikában 
jártas mérnököt keres. Angol nyelvtudás, jogosítvány szük-
séges! www.tstmachine.hu_______________________________________
SZERSZÁMGÉP felújítással foglalkozó cég a Csepel Mű-
vek területén PLC programozásban jártas villamosmér-
nököt keres. Angol nyelvtudás, jogosítvány szükséges! 
www.tstmachine.hu _______________________________________
CSEPEL Kossuth Lajos utcai szépségszalonba fodrászt kere-
sünk! T.: 06 (70) 777-3243

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._______________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS non-stop 2 órán belül bontás nélkül, 
tisztán, gyorsan, géppel 20 folyóméterig alapdíjért, fix áron 
garanciával. T.: 317-6298, 06 (20) 970-5933_______________________________________
CSEPELI gyorsszerviz 0-24 óráig. Víz, gáz, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás géppel, garanciával. 
T.: 06 1 322-1036, 06 (70) 246-5753_______________________________________
TELEVÍZIÓ javítás helyszínen ingyenes kiszállás javítás 
esetén. Megbízható precíz munka garanciával, mérsékelt 
ár. Nyugdíjasoknak 15% engedmény. Kármán Sándor 
T.: 276-9235, 06 (20) 415-1712_______________________________________
JÁRÓLAPOZÁST, csempézést vállalok referenciákkal. 
T.: 06 (30) 227-9616

ANTIALKOHOLISTA megbízható szakemberekkel szoba-
festést, mázolást, tapétázást, csempézést, PVC-szőnyeg-
padlózást, parkettázást, víz- villanyszerelést, gipszkartono-
zást, kőműves, asztalos, kertész munkát vállalunk. 
Tel./fax: 06 (24) 658-910, 06 (20) 998-2369_______________________________________
ÚJ tetők készítését, régi tetők felújítását, teraszok, 
kocsibeállok készítését, bádogozását vállalok. 
T.: 06 (30) 636-5627_______________________________________
FÖLDMÉRÉSI munkák: Épületfeltüntetés, határkitűzés, 
szolgalmijog, telekfelmérés. T.: 420-9652_______________________________________
KONTÉNERES sittszállítás legolcsóbban. Bevezető akciós 
árak. T.: 06 (30) 990-3686_______________________________________
IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, irodabú-
torok stb. méretre gyártása a legolcsóbban. Pl: könyvszek-
rény 228 x 80 x 28 cm. 13.800,- Ft. Igényes munka, rövid 
határidő. T.: 06 (30) 368-1354_______________________________________
LÓTRÁGYA eladó házhozszállítással T.: 06(30) 977-6118_______________________________________
KERT-TELEKRENDEZÉS, metszés, permetezés, favágás, 
bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, egyéb kertészeti, kőmű-
ves, festési munkák. T.: 06(70) 391-8976, 781-4021_______________________________________
VILLANYSZERELÉS és hibaelhárítás Csepelen ingyenes 
kiszállással. www.villanyszereles-csepel.hu, 
T.: 06(20)961-5317_______________________________________
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! Orion, Vide-
oton, ITT-Nokia, Grunding, Nordmende, Panasonic, Thom-
son, Samsung, LG, Vestel, Schneider, Dual. 
T.: 06 (20) 471-8871. _______________________________________
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cir-
kók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezé-
sek, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06 (20) 955-4768_______________________________________
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_______________________________________
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
KŐMŰVES legkisebb munkától a lakásfelújításig. Kerítése-
ket, homlokzatokat, ajtó – ablakok bontását – beépítését, 
burkolást, kartonozást, ház hőszigetelését vállalja hétvégén 
is! garanciával! T.: 277-8694, 06 (30) 263-1845. 

apróhirdetések

INGATLANÜGYEK 
ELADÁS, KIADÁS

HÍVJA! 06 (30) 616 6888___________________________________
CSEPEL központjában, a Plázánál 55 nm-es kétszobás erké-
lyes: felújítandó lakás 6,9 mFt i.áron.____________________________________
CSEPEL központjában, a Katona J. u.-ban tégla, gázfűtéses, 
I. em. 49 nm-es 1+félszobás erkélyes lakás 9,4 mFt.____________________________________
ÁRPÁD utcánál, 70 nm-es 2+2 félszobás, VIII. em.-i lakás 
7,3 mFt, és ugyanott  61 nm-es 2+félszobás, műanyag nyí-
lászárós lakások 7,9 mFt irányáron.____________________________________
BÁNYA u.-ban, felújított III. em.-i, klímás 64 nm-es, 1+2 
félszobás étkezős lakás, háromemeletes házban 9,5 mFt.____________________________________
MÁZOLÓ u.-ban, 64 nm-es, 3 szobás, gázkonvektoros, erké-
lyes IV. em.-i lakás 10,2 mFt Irányáron.____________________________________
JUPITER u.-ban, III. em.-i, 56 nm-es 2 szobaétkezős mű-
anyag nyílászárós erkélyes gázkonvektoros 8,9 mFt.____________________________________
PULI sétányon felújított, klímás, II. em.-i 64 nm-es, 2+fél-
szobás, erkélyes cirkófűtéses lakás 10 mFt.____________________________________
ERDŐSOR u-ban, II. em.-i 64 nm-es, 2+félszobás, erkélyes 
felújítandó gázkonvektoros lakás 8,9 mFt.____________________________________
ERDŐSOR utcában 86 nm-es, erkélyes 3+félszobás, házköz-
ponti fűtéses, fszt.-i, erkélyes lakás 9,9 mFt.____________________________________
ERDŐSOR u.-ban, II. em.-i , gázfűtéses, 55 nm-es kétszobás, 
erkélyes, felújítandó lakás: 8,3 irányáron.____________________________________
TEJÚTON, I. em.-i  felújított  49 nm-es, 1+félszobás, erké-
lyes, gázfűtéses lakás 9,9 mFt____________________________________
VÉNUSZ u.-ban, felújított, klímás, III. em.-i 49 nm-es, két-
szobás gázfűtéses lakás téglaépítésű házban 7,9 mFt.____________________________________
RAKÉTA u.-ban, III. em.-i 53 nm-es, kétszobás, felújított 
lakás, tárolóval: 8,5 mFt.____________________________________
PESTERZSÉBETEN, a Vörösmarty u.-ban, 68 nm-es, 3 szo-
bás, erkélyes távhős emeleti lakás 7,9 mFt.____________________________________
ÚJÉPÍTÉSŰ Ikerház az Erdősor u.-nál, 70 nm-től 95 nm-
ig,akár egyszintes, kertkapcsolatos 19,9 mFt-tól lakásbe-
számítással is!

ÚJÉPÍTÉSŰ ikerház a Tárház u.-ban 70 nm-es 3 szoba 
nappalis 2 fürdőszobás, gépkocsi beállóval 19,9 mFt, Hardy 
Miklós u.-ban 90 nm-es 3 szobás amerikai konyhás, nagy 
nappalival, önálló telekkel 23,9 mFt____________________________________
RÁKÓCZI Liget lakóparkban 82 nm-es 3  szoba nappalis 
újszerű, erkélyes lakás, hűtő- fűtő, egyedi fűtésmérős lakás 
berendezve, bútorozva 23,5 mFt.____________________________________
SZABADSÁG u-nál 170 nöl összközműves telken 120 nm-es 
felújított, szintenként 2 szobával és fürdőszobával, beépített 
új konyha és bútorokkal, kertkapcsolatos terasszal, garázzsal 
26,9 mFt.____________________________________
HALÁSZTELKEN a Hold u.-ban, 88 nm-es újszerű extra kivi-
telezésű, 3 szoba nappali amerikai konyhás kertkapcsolatos 
sorház gépkocsi beállóval: 13,9 mFt.____________________________________
FÁTRA utca környékén, egyszintes extra 165 nm-es 5 szobás 
önálló családi ház, 220 nöl-es telekkel 40,9 mFt.____________________________________
SZENTMIKLÓSI út végén, mellékutcában extra 260 nm-es 
4 szoba + nappalis ház, 150 nöl-ön, 38,5 mFt.____________________________________
HŐ utcában akár, kétgenerációs, felújított családi ház, 
(75+35) nm-es külön bejárattal, 150 nöl-es összközműves 
telekkel, garázzsal, tárolókkal, új konyhabútorral 26,5 mFt.____________________________________
DAMJANICH u.-ban, 120 nm-es kétszintes, 3+félszobás 
ikerház 100 nöl-es telekkel 20,9 mFt irányáron.____________________________________
KIRÁLYERDŐBEN 700 nm-es, telken 68+62 nm-es házak 
külön bejárattal, pincével, garázzsal, tárolóval 25,9 mFt.____________________________________
CSEPELEN a városközpontban, II. Rákóczi F. u.-on, 900 nm-
es, összközműves, építési telek: 15,2 mFt.____________________________________
PESTERZSÉBETEN a Szigligeti u.-ban, 90 nm-es, 2 szobás, 
nagykonyhás, részben felújított családi ház 150 nöl-es, össz-
közműves telekkel: 16,9 mFt irányáron.____________________________________
SZIGETSZENTMIKLÓS Lakihegy a Komp u.-ban,2649 nm-
es összközműves, (építési) telken 82 nm-es 2 szobás cirkófű-
téses családi ház 27,9 mFt irányáron.____________________________________
SZENT István úton 533 nm-es , gondozott telken, 150 nm-es 
kétszintes, 4 szobás  jó állapotban lévő ikerház (akár két csa-
ládnak is) külön bejárattal, garázzsal  25,9 irányáron.____________________________________
KIRÁLYERDŐBEN, 170 nm-es  10 éves, 4 szobás családi 
ház, 540 nm-es összközműves telekkel 28,9 mFt.
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VILÁGOS TERMEK,  CSALÁDIAS KÖRNYEZET,  NAGY KERT.
NÉGYSZERI ÉTKEZÉS, FEJLESZTŐ TORNA,ZENEFOGLALKOZÁS,
ANGOL  FOGLALKOZÁSOK, KÉZMŰVES, LOVAS TÁBOR, MŰVÉ-
SZETI FOGLALKOZÁSOK, GYERMEKKEDVELŐ SZAKKÉPZETT
                   ÓVÓNŐK,
        PEDAGÓGUSOK

WWW.
KISDEDOVOBOLCSI.HU

KEDVEZŐ ÁRAK

BP. PESTERZSÉBET

VARÁZSKUCKÓ
BÖLCSŐDE

FELVÉTELT HIRDET
06/30-637-7072

4 órán belül helyszíni műszaki vizsgáztatás,
eredetiség vizsgálat

3,5 T. alatt minden gyártmányú szgk. és tgk.,
utánfutó, motorkerékpár

  
olajcsere, fékhajtás és lengéscsillapító mérés,

futómű hibamegállapítás
mozgatódetektorral,

fényszóróállítás,
szervizelés

  

hétfő-péntek: 8.00 – 16 óráig

KÉVE KFT.
AUTÓSZERVIZ

BUDAPEST XX. HATÁR ÚT 81.
T.: +36 1 283-6300, 06 (20) 925-4234

e-mail: keve.vizsga@gmail.com


