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155 éve született 
Csepeli báró Weiss Manfréd 1857. április  
11-én, azaz 155 éve született. Ebből az alka-
lomból – a kerületi önkormányzat nevében 
– Németh Szilárd polgármester, Ábel Atti-
la, Borbély Lénárd és Morovik Attila alpolgár-
mesterek helyezték el a megemlékezés koszo-
rúját a Szigetcsúcsnál található emlékműnél.

Weiss Manfréd volt a csepeli Weiss Manfréd 
Acél- és Fémművek alapítója. 1896-ban ka-
pott magyar nemességet „csepeli” előnévvel. 
A hadfelszerelés érdekében kifejtett tevékeny-
ségének elismeréseként a Ferenc József-rend 
középkeresztjét adományozták neki, 1915-ben 
felsőházi taggá vált, 1918-ban pedig az Oszt-

rák–Magyar Monarchia egyik legnagyobb 
hadianyag-szállítójaként szerzett érdemeiért 
bárói rangot kapott.

Sikeres volt 
a gálakoncert
Teltházas jótékonysági gálahangversenyt 
rendeztek az Egressy Béni Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Ének-Zenei Gimnázium 
koncerttermében április 4-én. A nagy sikerű 
koncert bevételét a Csepp-Csepel Gyermek 
Néptáncegyüttes javára ajánlották fel. Az ese-
ményen részt vett Ábel Attila és Morovik Atti-
la alpolgármester, a képviselő-testület néhány 
tagja, és Kreiszné dr. Paál Sára, a néptánc-
együttes vezetője is.
Az este végén Herbály Kitti, az Egressy diák- 
önkormányzatának elnöke  átadta az önkor-
mányzat 200 ezer forintos felajánlását, vala-
mint a kerület intézményei, szervezetei, ma- 
gánszemélyei által összegyűjtött pénzt, össze-
sen 450 ezer forintot az együttes képviselőjé-
nek. Ahogy Herbály Kitti elmondta, nagyon 
köszönik mindenkinek a támogatást: 

„Iskolai osztályok, óvodai csoportok is gyűj-
töttek, sokan megmozdultak, hogy a néptánc-
együttesnek – akár száz forinttal is – segítse-
nek”. 
A néptáncegyüttes április 16-a és 25-e között 
Törökországban, intervíziós fesztiválon kép-
viseli Magyarországot és a kerületet a meghí-
vott 42 ország között. Tíz táncos és két felnőtt 
utazott Konyába, ahol Harangozó Krisztina ko-
reográfiájára táncolnak eredeti, hímzett kalo-
csai ruhában. Útjukról, élményeikről a Csepeli 
Hírmondó is beszámol. 

A holokauszt  
áldozatai
A fasizmus magyar áldozataira emlékezett 
Csepel április 15-én. A rendezvény a Nefelejcs 
utcai izraelita temetőben vette kezdetét, ahol 
Fináli Gábor vallási vezető szólt a résztvevők-
höz. „A mai megemlékezés rólunk, de legfő-
képpen nem nekünk szól” – mondta. A 121-es 
zsoltár és a kaddis, az eltávozottakért szóló 
gyászének elhangzása után a résztvevők az em-
lékezés köveit és mécseseket helyeztek el a te-
mető emléktábláinál, néma főhajtással adóztak 
az áldozatok emlékének. 
A rendezvény az egykori csepeli gettó helyén, a 
Szamos Mátyás Vendéglátó-ipari Szakközépis-
kola falán elhelyezett tábla megkoszorúzásával 
folytatódott. „Az általánosítás mindig veszé-
lyes.(…) Nem lehet tudni, mikor jövök én, vagy 
te, vagy ön” – mutatott rá beszédében Kerényi 
András, a Budapesti Zsidó Hitközség Dél-pesti 

Régiójának elnöke. Németh Szilárd polgármes-
ter emlékező beszédében a modern történelem 
egyik legszörnyűbb tettének nevezte a holo-
kauszt eseményeit, s hangsúlyozta: „A holo-
kausztra való emlékezés, a felelősségérzet ki-
alakítása kikerülhetetlen erkölcsi követelmény 
önmagunkkal és minden olyan embertársunk-
kal szemben, akit elért vagy fenyeget bármely 
hasonló tragédia.”

Angolgála 
a Katonában
Nagy várakozás előzte meg az iskolánkban 
megrendezésre kerülő angolgálát, hiszen első 
alkalommal vállalkoztunk erre. Úgy gondoltuk, 
hogy az általános iskolások számára megrende-
zett kerületi angol művészeti szemle előtt (erre 
április 18-án és 19-én került sor), jó lehetőség 
lesz, hogy tanítványaink előadhassák az általuk 
megtanult verseket, prózákat, illetve jeleneteik- 
kel szórakoztathatják a nagyérdemű közön-
séget. Április 2-án délután zsúfolásig megtelt  
a tornaterem. Vargáné Andrási Edit igazgató 
köszöntő szavai után először a legkisebbek mu-
tathatták be tudományukat. Az első és második 
osztályosok mondókákat, verseket és dalokat 
adtak elő. Utánuk következtek az egyéni ver-
senyzők, illetve a csoportok. Ők – a versek, pró-
zák és mesék mellett –, hosszabb lélegzetvételű 
jeleneteket is előadtak. Összesen 19 produkció 
került bemutatásra. Közülük a legjobbak indul-
hatnak a kerületi versenyen. Akik ebben segí-
tettek, s akiknek köszönjük a munkáját: Borsai 
Félixné, Lévai Márta, Sárkány Ildikó, Szabó 
Adrien és Szilágyiné Gyurkity Judit. 

Balczóék 
Londonban

A 2012-es ötkarikás já-
tékoknak helyet adó brit 
fővárosban új arculatot 
kapott a metróhálózat. 
A 361 állomást szám-
láló földalatti megállóit 
világhírű sportolókról 
nevezték el, így egy ide-
ig az Olimpiai Legendák 

Térképe alapján tájékozódhatnak az utasok. 
A világhírességek között 13 magyar sportoló, 
köztük három, egykor csepeli színekben olim-
piát nyert legenda, Gerevich Aladár vívó, Bal- 
czó András öttusázó és Czibor Zoltán labdarú-
gó nevét is felvette egy-egy állomás. Az új tér-
képen nemcsak többszörös olimpiai bajnokok 
kaptak helyet, hanem olyan legendás sportolók 
is, akik nem nyertek ugyan olimpiát, de teljesít-
ményük e nélkül is örökre emlékezetes marad.
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A TAvALYI húsZ uTÁN AZ IdéN hARMINc 
sZOcIÁLIs LAKÁsRA LEhET PÁLYÁZNI 
csEPELEN. ÁbEL ATTILA ALPOLgÁRMEs-
TER hANgsúLYOZTA: AZ ÖNKORMÁNYZAT 
AZOKON A RÁsZORuLóKON sZERETNE 
sEgíTENI, AKIK vÁLTOZTATNI AKARNAK  
A sORsuKON. A NYERTEsEK PÁLYÁZATÁT 
A TAvALYIhOZ hAsONLóAN IsMéT ELLEN-
őrzik, emellett kemény feltételeket 
Is TELJEsíTENIÜK KELL, EZéRT sINcs sZó 
„INgYENLAKÁsOKRóL”. 

 Milyen feltételekkel lehet szociális lakásra 
pályázni az idén a kerületben?
 A pályázaton azok vehetnek részt, akik leg-
alább három éve rendelkeznek a kerületünkben 
bejelentett tartózkodási hellyel: elvégre a szo-
ciális bérlakásokat a csepeli adófizetők pénzén 
tartjuk fenn. Érvényesen csak egy lakásra lehet 
pályázni. Nincs zsákbamacska, a kiírt lakáso-
kat mindenki megtekintheti. Az elbírálás pont-
rendszer alapján történik, a nyertesről többpárti 
szakbizottság dönt. A pontrendszer figyelembe 
veszi a pályázók életkörülményeit, jövedelmi 
és egészségi helyzetét. Ezért fontos az adatlap 
pontos, figyelmes kitöltése, és a kért adatok hi-
ánytalan megadása. Akinek gondjai akadnak, 
az tanácsot kérhet a Csepeli Vagyonkezelő 
munkatársaitól.
Tavaly húsz szociális lakást pályáztatott meg az 
önkormányzat, emellett 14 lakást az utcán szol-
gáló csepeli rendőröknek tartott fenn. Ez már 
akkor több volt, mint az azt megelőző öt év-
ben összesen. A kerület éves szinten több mint 
kétmilliárd forintot takarított meg a működés 
hatékonyabbá tételével és a korrupciógyanús 
ügyletek megszüntetésével. Az idei harminc 
lakás pályáztatása is ennek köszönhető. Nincs 
„mutyi”, csak pályázati úton lehet szociális 
lakáshoz jutni, és nem hagyjuk évekig üresen 
állni az ingatlanokat, mint ahogy az korábban 
történt.

 Tudomásunk szerint nem elég a szociális 
rászorultság, a nyerteseknek kötelezettségeik is 
vannak. Mik ezek?
 Vállalniuk kell a lakás meghatározott mér-
tékű felújítását, a szociális lakbér és a rezsi 
pontos fizetését, valamint a lakókörnyezethez 
való alkalmazkodást. Nem zavarhatják az élet-
vitelükkel, viselkedésükkel a szomszédjaikat. 
A felújítás anyagköltsége a bérleti díjból ké-
sőbb levonható. Tehát nem „ingyenlakásokat” 
adunk, és csak azok a rászorulók tudnak megfe-
lelni a feltételeknek, akik maguk is változtatni 
akarnak a helyzetükön. Az a tapasztalat, hogy 
aki maga végzi el a felújítást, az jobban vigyáz 
a lakásra, mint aki mindent készen, felújítottan 
kap. Megdöbbentő, hogy egyesek mennyire le-

lakják, milyen mértékben tönkreteszik a köztu-
lajdont, mert nem tudják megbecsülni a lehető-
séget. Igyekszünk ezt jobban elkerülni.
Néhány évvel ezelőtt még pártközeli cégek, 
közpénzből végezték el a felújításokat. A vé-
gén már ötmillió forintba is belekerült egy 
szociális lakás felújítása. Amikor ellenőriztük 
ezeket, kiderült, hogy a valóságban sokszor 
nem is végezték el a munkát. Természetesen 
minden bűncselekménygyanús ügyben felje-
lentést tettünk. 

 Tavaly először ellenőrizte az önkormányzat 
a pályázat nyerteseit. Mik a tapasztalatok? 
 Korábban minél többet hazudott valaki, 
annál nagyobb esélye volt lakáshoz jutni. Az 
egyik nyertes például hat hónap után megvette 
a szociális pályázaton neki kiutalt lakást. El-
képzelhetik, hogy mennyire lehetett rászoruló 
– ha csak nem a lottón ért el közben öttalála-
tost. Ellenzékben nem lehetett javítani ezen  
a rendszeren, mert az akkori helyi vezetés zsi-
gerből elutasított minden módosító javaslatot. 
Az általunk kiírt legelső lakáspályázaton azon-
ban már ellenőriztük a nyerteseket.
2011-ben így három esetben kellett változtat-
ni a pályázat nyertesén. Örülnék neki, ha idén 
nem lenne ilyen. Nagy hagyománya van azon-
ban a trükközésnek, az ügyeskedésnek. Ha  
a bűncselekmény gyanúja is felmerül, az ön-
kormányzat készen áll az elsőség megváltozta-
tása mellett akár rendőrségi feljelentést is tenni.
Úgy vélem, a félreértésekből adódó tévedé-
sek kikerülhetőek, hiszen a pályázás feltételei 
egyértelműek. A pályázat teljes szövege és  
a pályázati adatlap 
letölthető a Csepeli 
Vagyonkezelő 
honlapjáról 
(www.csevak.hu), 
illetve beszerez-
hető a vagyonke-
zelő ügyfélszolgála-
tán ügyfélszolgálati 
időben.
zelei

Harminc szociális lakásra pályázhatnak a csepeli rászorulók

Mi a lakók kötelessége?
Pályázat szociális bérlakásra
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata képviselő-
testületének Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés 
Bizottsága az 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.)

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
Csepel újjáépítésének 300. évfordulója 

tiszteletére nagyszabású sakkgálát rendez 
2012. május 12-én, 

10-13 óra között a Sétáló utcában. 

A sakkot szerető csepelieket 
és a kerületünkön kívülieket is 

hívjuk és várjuk, hogy 300 táblán 600 fő 
mérje össze egy időben a tudását. 

Legyen ön is részese 
ennek a rendkívüli eseménynek! 
A páros mérkőzések után szimultán 

– nemzetközi nagymesterek közreműködésével – 
és schnell-verseny!

A résztvevők  az eseményre emlékeztető 
pólót kapnak ajándékba. 

Információ és jelentkezés: 
Sánta Péter

e-mail: santapeter@csepelivaroskep.hu
Telefon: 420-6950; 06-70-389-9839

TÁBLA

300 ÉV–300 TÁBLA
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Tervtanács Csepelen: mi lesz a feladata?

Megújul a Rákóczi Kert parkja

A képviselő-testület döntése AlAp-
JÁN AZ ÖNKORMÁNYZAT hELYI éPíTé-
szeti-műszAki tervtAnácsot hoz 
létre május elsejétől, Amely A ke-
RÜLET éPíTésZETI ARcuLATÁNAK JAví-
TÁsÁT sZOLgÁLJA. A KEZdEMéNYEZés 
reznicsek zoltán fejlesztési tA-
nácsnok és nAgyné BácskAy nórA fő-
építész nevéhez fűződik. 

A tervtanács felállításának gondolata nemcsak 
a képviselők, hanem a lakók körében is ked-
vező visszhangra talált. A kerületünkben élők 
számára sem mindegy, milyen környezetben 
töltik el idejük túlnyomó részét, milyen épüle-
tek adnak keretet, színteret életüknek; legyen az  
a szomszéd ház, utca, ahol élnek, vagy a középü-
let, amelynek a szolgáltatásait igénybe veszik.  
A csepeli tervtanács létrehozása mellett szól az 
is, hogy korábban éppen a fővárosi illetékessé-
gű tervtanács volt az, amelyik megakadályozta  
a csepeli Kis-Duna-part otromba beépítését.     

Csepelen pozitív példaként említhető a Szent 
István úton található egykori szociális intéz-
mény felújítása, amely jelenleg a református 
egyháznak ad otthont. A régi polgári stílusban 
elkészült épület színvonalas kivitelezésre vall, 
az ingatlan a környék jellegzetes és esztétikus 
külsejű látványossága.  

Nagyné Bácskay Nóra elmondta, hogy Buda-
pest kerületeiben két-három kivételtől eltekint-
ve működnek tervtanácsok. Létrehozásuk nem 

kötelező, de a törvény olyan lehetőséget kínál, 
amelyet főépítészként érdemes felvállalni.
  
Az építéshatósági munka során, a különböző 
eljárásokban az országos és a helyi jogszabá-
lyok szigorú alkalmazásával készülnek el a ha-
tározatok. A helyi rendeletek lehetőség szerint 
szabályozzák az adott telekre építhető ingatlan 
paramétereit: nagyságát, magasságát, összes te-
rületét, zöldterületét, a gépkocsi elhelyezésének 
szabályait. A konkrét esetekben a jogszabályok 
alkalmazása mellett igen különböző épületek 
tervezhetők az építtetői szándék, az építész 
személye, a környező épületek figyelembevé-
tele mellett. A tervtanács feladata, hogy a sza-
bályokon túl a környezetbe való illeszkedésről 
is kinyilvánítsa szakmai véleményét. 

Igényesebb lakókörnyezet
Az új rendeletben meghatározták, milyen épüle-
tek esetében szükséges a terveket előzetesen vé-
leményeztetni. A minőségi szempontok előtérbe 
helyezése kedvezően befolyásolja Csepel egész 
lakókörnyezetének igényesebb létrehozását. Az-
zal, hogy az építési engedélyek megadása csak  
a tervtanács véleményezése után lehetséges, 
csökkenti az olyan épületek elkészítésének szá-
mát, amelyek nyilvánvalóan rontanák a városké-
pet. Nem mindegy ugyanis, hogy a lakók köz-
vetlen szomszédságában, vagy akár távolabbi 
utcákban is milyen házakat húznak fel. Konkrét 
példaként említhető, hogy a terv engedélyezte-
tése során az építtetőnek be kell nyújtania egy 
fotómontázst a készülő ingatlanról, ezen túl pe-

dig jeleznie kell, milyen színűre kívánja festetni  
a házát. A színeknek ugyanis harmonizálniuk kell 
a szomszédos épületek külső megjelenésével, ép-
pen ezért kerülendők a szemet bántó színek. 

A tervtanácsnak hét szavazati joggal rendelke-
ző tagja lesz, és egy ülésen legalább öt tag rész-
vétele szükséges a döntések meghozatalához. 
A tervtanács elnöke a főépítész. A tagok mind-
annyian építészgyakorlattal rendelkező, vezető 
tervezők. Várhatóan lesz közöttük helyi terve-
ző, egyetemi oktató, valamint az építészkama-
ra által javasolt személy is. A tervtanács ülései 
nyilvánosak, az állandó és eseti meghívottakon 
kívül érdeklődők is részt vehetnek rajtuk. 

Cs. A.

A Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház park-
jának tavaszi felújítása a Csepeli Vagyonkeze-
lő Zrt. munkatársainak és a csepeli civil szer-
vezetek aktivistáinak a munkájával, valamint 
a kerületi lakosok önkéntes segítségével törté-
nik. Az akcióban részt vevők mindenki segít-
ségét szívesen fogadják a park szépítésében.

A Csevak Zrt. munkatársai a Rákóczi Kert Ci-
vil és Közösségi Ház parkjának év eleji felújí-
tási akciójában január elejétől március végéig 
összegyűjtötték és elszállították az elhullott fa-
leveleket, és folyamatosan végzik a játszótéri 
eszközök állapotának felmérését és azok felújí-
tását. A kerti csap felújítása is megtörtént, és – 
a helyi civilszervezetek segítségével – a tűzra-
kó hely rendbetételére is hamarosan sor kerül.
A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület, a Csepe-
li Alkotó Fórum és a Nincs Határ Egyesület 
koordinálásával a csepeli civil szervezetek 
aktivistái és a helyi önkéntes lakosok március 
31-én kezdték meg a parkfelújítási munkát.  
A civilek a Csepeli Kertbarát Kör által a Fő-

városi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap 
– 2011 pályázatán nyert támogatásból vásárolt 
díszfákat és díszsövényeket ültették el, majd 
április 3-án a díszbokrokat is kihelyezték vég-
leges helyükre. A civilek következő akciójukat 
április 14-én tartották, amikor a sövények fiata-
lítását, további díszbokrok kiültetését végezték 
el. A következő civil akció – terveik szerint – 
április 21-én lesz: ekkor várhatóan a Vásárhelyi 
Pál Kereskedelmi Szakközépiskolából érkező 
diákok segítségével tereprendezést végeznek, 
valamint megkezdik egy pétanque- (francia 
eredetű golyójáték) -pálya kiépítését.
A Csevak Zrt. és a kerületi civilek együttmű-
ködésének köszönhetően a Rákóczi-kert idén is 
várja azokat, akik a szabadban, kellemes kör-
nyezetben szeretnék tölteni az idejüket. 
Aki részt kíván venni a parkfelújításban, az  
a Csevak ügyfélszolgálatán (www.csevak.hu), 
valamint a Csepeli Kertbarát Kör Egyesület 
tisztségviselőinél (www.csepeli-kk.extra.hu) 
tájékozódhat a következő akciók időpontjáról.
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ÁPRILIs 20-ÁTóL LEhET JELENTKEZNI 
AZOKRA A NEM LAKÁs céLú hELYIségEK 
béRLéséRE, AMELYEKET MOsT KEdvEZ-
MéNYEsEN KíNÁL A csEvAK ZRT. A RésZ-
letekről Werner péter vezérigAz-
gATóT KéRdEZTÜK. 

 Milyen ingatlanokról van szó?
 Az önkormányzat tulajdonában álló, nem 
lakás célú helyiségeket lehet bérbe venni, 
amelyek az elmúlt hónapokban megürültek, 
illetve hosszabb ideje üresen állnak.

 Milyen kedvezményekkel vehetőek ezek az 
üzlethelyiségek igénybe?
 Az üzleti célú helyiségek bérbeadását sza-
bályozó rendelet nemrégiben történt módosí-
tása lehetőséget ad arra, hogy a kiadatlanul 
álló helyiségeket – az üresen töltött idő függ-
vényében – kedvezőbb feltételekkel adjuk 
bérbe. Az üresen töltött hónapoktól függően 
a meghatározott  megváltási díj, mely alap-

esetben a forgalmi érték tíz százaléka, minden 
üresen töltött negyedév után két százalékkal 
csökken. Ha tehát egy üzleti célú helyiség 
legalább egy éve üresen áll és forgalmi értéke 
tízmillió forint, úgy a korábban fizetendő egy-
millió forintos megváltási díj helyett kétszáz-
ezer forintért elnyerhető az ötéves bérleti joga. 

 Hol és milyen feltételek mellett érdeklőd-
hetnek olvasóink?
 A pályázati dokumentáció átvehető a Cse-
vak Zrt. ügyfélszolgálatán (Katona József utca 
62–64.) április 20-ától, illetve a www.csevak.hu 
internetes oldalról is letölthető. A helyiségek 
– előzetes időpont-egyeztetés alapján – megte-
kinthetők. 
A pályázat benyújtásának határideje május  
21-e, 16 óra. A pályázat benyújtásának helye  
a Csevak ügyfélszolgálata. A versenytárgya-
lás elbírálásának ideje és helye: május 22-e, 
14 óra, a Csevak Zrt. tárgyalója. 

Cs. A.

Családsegítő Közösségi Ház

Közösségi tér
2010 októberében a kerületünk északi részén 
található Ady-lakótelep egy újonnan létreho-
zott közösségi térrel lett gazdagabb. Az „Ady 
lakótelep integrált szociális rehabilitációja” 
elnevezésű KMOP-5.1.1/C-2f-2009-0004 
azonosító számú pályázat – közismertebben 
az „Ady projekt” – megvalósítása során a Cse-
peli Szociális Szolgálat – 2012. április 1-jétől 
Humán Szolgáltatások igazgatósága – kon-
zorciumi partnerként vállalta azt a megtisztelő 
feladatot, hogy az itt élő lakosoknak tartalmas 
közösségi programokat biztosít a Családsegítő 
Közösségi Házban.

Százakat megmozgató köztéri rendezvé-
nyeinken igyekeztünk az ismert művésze-
ken, előadókon kívül lehetőséget biztosítani  
a programadóknak, valamint a tehetséges cse-
peli fiataloknak is a bemutatkozásra. Minden 
itt élő számára adott a lehetőség arra, hogy  
a projekt programkínálatából érdeklődési  
körének megfelelően válasszon, és legyen 
részese a ház mindennapi életének. Program-
jaink 2012 júniusáig térítésmentesen látogat-
hatók.

A projekt indulása óta eltelt időszakban (2009. 
október 5.–2011 vége) több mint 12 ezer lá-
togatót regisztráltunk programjainkra. Leg-
nagyobb eredménynek a gyermekprogramok 
magas számú látogatottságát, a csellengő fia-
talok betérését, valamint a családok között –  
a programokon történt aktív részvétel során  
– kialakult kapcsolatok kiépülését, együtt-
működését tartjuk. Természetesen az idősebb 
korosztályt is változatos programkínálattal 
várjuk nyitvatartási időben.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. Összköltsége több 
mint 1,3 milliárd forint, a támogatás mértéke 
meghaladja a 954 millió forintot. A Csepeli 
Szociális Szolgálat pályázatban elnyert támo-
gatásának mértéke 38 752 180 forint.

Programjainkról a Családsegítő Közösségi 
Házban (Csete Balázs utca 5., tel.: 278-0262), 
valamint a www.csepszo.hu oldal, Ady pro-
jekt linken kaphatnak bővebb tájékoztatást. 

Kedvezmény! 

Bérelhető üzlethelyiségek

Lengyel cserediákok és kísérőik vendégesked-
tek Csepelen az Eötvös József Általános Iskola 
és a krakkói Bem József Általános Iskola test-
vérkapcsolatának jóvoltából. Hajduk Katalin, az 
Eötvös igazgatónője elmondta: vendégeik ápri-
lis 12-e és 15-e között jártak Budapesten, ahol 
számos tartalmas programmal kedveskedtek 
nekik. A megérkezésüket követő napon látoga-

tást tettek az iskolában, majd a 18 fős delegáci-
ót Kaszab Irén kalauzolásával ismertette meg a 
kerület és a főváros nevezetességeivel. A csepeli 
családok vendégszeretetét élvező diákok dunai 
hajókiránduláson csodálták meg Budapestet, 
jártak a Parlamentben, a tanárok pedig a Duna-
kanyart és környékét is felfedezhették. A pár na-
pos kirándulás hamar véget ért, de a szervezők 
igyekeztek a lehető legtöbb programmal megtöl-
teni az itt töltött időt. Az indulást megelőző este 
az iskola udvarán jó hangulatú, zenés bogrács-
partin búcsúztak el egymástól.

Forgalomkorlátozás
Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint az M0-s 
körgyűrű halásztelki csomópontjában – bővítési munkák 
miatt – 2012. június 10-éig forgalomkorlátozás lesz. A vál-
tozás miatt az M5-ös autópálya felé tartó oldalon nem lehet 
használni a le-, illetve felhajtót. A változás miatt a 38-as és 

a 138-as autóbusz forgalmában is változásra kell számítani.
A lehajtó lezárása idején a Nagytétény felől érkező autó-
buszok nem tudnak lehajtani a halásztelki csomópontnál 
az M0-s körgyűrűről. Emiatt a buszok továbbmennek 
a szigetszentmiklósi csomóponthoz, majd ott megfor-
dulva térnek vissza a halásztelki csomóponthoz. Így az 
erre közlekedő 138-as jelzésű buszok és a Volánbusz  

járatainak menetideje mintegy húsz perccel növeke- 
dik. A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a 
forgalom a munkavégzés idején – a lehetőségekhez 
mérten – zavartalan legyen. Az ennek ellenére kialaku- 
ló torlódások és a terelt útvonalon közlekedő autóbu-
szok menetidejének növekedése miatt az erre közleke- 
dők türelmét és megértését kérjük és köszönjük!

Krakkói vendégek 
az Eötvösben
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Az országgyűlés Az elmúlt év decem-
BeréBen elfogAdtA A köznevelésről 
sZóLó (2011. évI cXc. sZÁMú) TÖRvéNYT. 
Az új szABályozás előírjA, hogy 2014-
től kötelező lesz hároméves kortól 
óvOdÁbA JÁRNI. AZ INTéZMéNYEKbEN 
felmerülő férőhely-kApAcitás nehéz-
ségeiről és Az új tervekről Az önkor-
mányzAt oktAtási ágAzAtvezetőjét, 
TóTh JÁNOsT KéRdEZTÜK.

 

Hogyan alakult az utóbbi években az óvodavá-
lasztók aránya?
 Kerületünkben 15 önkormányzati fenntar-
tású óvoda működik 11 tagóvodával. Ezekbe 
az intézményekbe a májusi felvételt követően 
szeptembertől kezdve folyamatosan kerülnek 
be a gyerekek, így úgynevezett várólista nin-
csen, csak az életkor betöltése szűri a jelent-
kezőket. A nevelési év alatt újonnan jelentke-
zőket pedig a jogszabályoknak megfelelően 
– a férőhelyek függvényében – helyezzük el. 
Az adott nevelési évben felvehető gyermekek 
száma egyrészt függ az óvoda alapító okirata 
szerint felvehető maximális gyermeklétszám-
tól, másrészt pedig a tankötelesek számától is. 
Mert fontos rendezőelv az is, hogy a beiskolá-
zási kort elérők közül hányan feleltek meg az 
iskolaérettségi szintnek; a Nevelési Tanácsadó, 
illetve más szakszolgálati intézmény szakvé-
leménye alapján. A kerületi óvodákban 2010 
szeptemberétől a maximális férőhely 2713 fő 
(112 csoport), míg ez előtt 2664 fő (110 cso-
port) volt. A tavaly elfogadott köznevelési tör-
vény szerint azonban 2014-től biztosítanunk 
kell a harmadik életévüket betöltő gyerekeknek 
a – legalább – napi négyórai óvodai foglalko-
zást. Ez azt jelenti, hogy az esetleges férőhely-
hiányt idejében orvosolnunk kell. 

 Milyen terveik vannak az óvodai férőhelyek 
bővítésére?
 A jelenleg ismert demográfiai adatok alap-
ján, a szokásos jelentkező létszámon felül to-
vábbi 150-200 gyermek elhelyezését kell biz-
tosítanunk 2014 szeptemberétől. Ők azok, akik 
az új kötelezettség miatt megjelennek majd az 
intézményhálózatban. Ez a köznevelési törvény 
melléklete szerinti csoportlétszámmal, átlag 20 
fővel (maximum 25 fő) számolva 6-8 csoport 
indítását jelenti, mely automatikusan párosul-
hat csoportonként két óvodapedagógus és egy 
dajka felvételével is. A kerületi intézmények 
befogadóképessége a jelenlegi igényeknek 
megfelel, de a további elvárások teljesítéséhez 
további fejlesztésekre lesz szükség. 
A megnövekedő igényekre a képviselő-testü-
let első válasza egy új óvoda építése lehetne, 
azonban olyan beépíthető telke nincs, ahol egy 
ilyen beruházást el lehetne indítani. A Völgy 
utca–Béke tér helyszínen (Aprajafalva Óvoda) 
azonban bővítéssel, és a gyámhivatal épüle-
tének helyén történő hozzáépítéssel további 
három csoportnak tudnánk helyet biztosítani. 
A jelenlegi épület részleges átalakítása és fel-
újítása mellett egyéb helyiségeket is ki lehetne 
alakítani az új épület felső szintjén. Ezért indu-
lunk a „KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények 
fejlesztése” című pályázaton, ahol a teljes be-
ruházási költség 95 százalékát nyerhetjük meg. 

 Az előzetes tervek szerint mennyibe kerül az 
óvoda átalakítása?
 A három óvodai csoporton kívül minden 
olyan, mai szabvány szerinti helyiséget, ami 
korábban nem volt kötelező, meg kell építeni. 
A szülőknek fogadószobákat alakítunk ki, kü-
lönböző fejlesztőszobákat hozunk létre vagy 
– például az óvodai nevelőtestületnek – külön 
tárgyalószobát biztosítunk. Úgy gondolom, 
így lényegesen kulturáltabbá válik a rendszer. 
Fontos tudni, hogy a projekt 128 négyzetméter 

felújítását, és 828 négyzetméter építését foglal 
magába. A teljes építészeti beruházás 250 mil-
lió forint összköltséggel tervezhető. Az óvoda 
megnyitásához szükséges eszközök, bútorok 
megvásárlására – 2014-ben – további 16 mil-
lió forintra lesz szükség a pályázat sikeressé-
ge esetén. Az oktatási kormányzat folyamato-
san ír ki a jövőben is pályázatokat azért, hogy  
a szükséges óvodai férőhelyeket a fenntartó 
önkormányzatok biztosítani tudják. Az érintett 
helyszín kezeli azt a feszültséget is, hogy a szü-
lők – a körzetes óvodák helyett – a városköz-
pontban találhatóakat részesítik előnyben. 

 Milyen lehetőségeket lát még az építkezésen 
kívül?
 Alternatívaként megjelenik az óvodai 
foglalkoztatószobák újranyitása is, ami további 
csoportok indítását teszi lehetővé. Ilyen például 
– s ez már szeptembertől működik – az Erdő-
sor–Festő utcai oviban található Mikkamakka 
Játszóház áthelyezése más helyszínre, és a Ki-
rályerdőben egy gondnoki lakás csoportszobá-
vá alakítása is. További elképzeléseink között 
szerepel még az is, hogy a kerületben műkö-
dő magán- vagy alapítványi intézményekkel 
hosszú távú – köznevelési – megállapodásokat 
kössünk; az önkormányzat által kötelezően el-
látandó óvodai feladatokra. Erre jó esélyt látok 
a kerületben működő két Montessori óvodá-
val, de nyitottak vagyunk más partner felé is.  
A köznevelés jövőbeni – tervezett – finanszíro-
zása szerint az önkormányzatnak ez a megoldás 
lenne a legkedvezőbb. Abban biztos vagyok, 
hogy a jelenlegi óvodai férőhelyigényeket ki 
tudjuk elégíteni, és elkezdtük a felkészülést  
a jogszabály szerinti kötelezettségek teljesítésére 
is. Minden pályázati lehetőséggel élni kívánunk 
a továbbiakban is, és a képviselő-testület – át-
érezve a felelősségét – ezekben a törekvésekben 
eddig is támogatta előterjesztéseinket.

Antal Zsuzsa

aktuális

Lesz-e elég óvodai férőhely?
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Csepeli ikrek: napi négyórás segítség
Mint arról már a korábban beszámoltunk,  
a képviselő-testület márciusi ülésén többek kö-
zött arról is határozott, hogy a bölcsődei ellátás 
továbbra is ingyenes marad, valamint az önkor-
mányzat természetbeni juttatásokkal támogatja 
az időseket és a kisgyermekes családokat.

A házi segítségnyújtás a nyugdíjasok önálló 
otthoni életvitelében nyújt segítséget: a gondo-
zónő, a Humán Szolgáltatások Igazgatóságá-
nak (régebbi nevén Csepeli Szociális Szolgá-
lat) munkatársa bevásárol, elkíséri orvoshoz az 
időseket, kiváltja a nekik felírt gyógyszereket. 
Ezt a szolgáltatást eddig a kilencvenéves kor 
felettieknek járt, most azonban már hetvenéves 
kortól igénybe vehetik a nyugdíjasok. Az ön-
kormányzat célja ezzel az volt, hogy segítse-
nek az egyedül élő idős embereken, valamint 
könnyítsenek azok terhein, akiknek munkájuk 
miatt nem jut elegendő idejük és figyelmük az 
idősebb családtagok ápolására.
Májustól a kettes ikreket világra hozó kisma-
mák a gyermekek húszhetes koráig napi négy-
órás, a hármas vagy ennél több ikreket nevelő 

szülők napi nyolcórás, ingyenes gondozónői 
szolgáltatást vehetnek igénybe. (Az előterjesz-
tés eredetileg a hármas ikreket szülő nők támo-
gatásáról szólt, ám Németh Szilárd polgármes-
ter javaslatára úgy döntött a képviselő-testület, 
hogy a kétgyermekes családok is részesüljenek 
ebben az újszerű támogatásban.)

2007 és 2012 márciusa között Csepelen 64 
ikerszülés volt, melyből egy alkalommal szü-
lettek hármas ikrek. Ez azt jelenti, átlagosan 
éves szinten 12-13 család életét tudja meg-
könnyíteni az önkormányzat egy ilyen rendel-
kezéssel.

 - kitzinger -

folytAtjuk A csepel szolgálAtáért 
KITÜNTETésT KAPOTTAK bEMuTATÁsÁT.
fAtérné rothBArt máriA, Az önkor-
MÁNYZAT csALÁdTÁMOgATÁsI IROdÁJÁ-
nAk vezetője úgy tArtjA, fontos, hogy 
folyAmAtosAn képezzük mAgunkAt. je-
LENLEg Is TANuL, A JOgI EgYETEMET végZI 
levelezőn. vele Beszélgettünk.  

 Meghatódva vettem át a díjat. Három és 
fél éve dolgozom az önkormányzatnál, 2008 
novemberében lettem az akkor még gyám-
ügyi irodának nevezett létesítmény vezetője. 
Az előző munkahelyemről pontosan azért jöt-
tem el, mert valami másra vágytam. Szeretem  
a kihívást, ezért megpályáztam a csepeli 
gyámügyi iroda vezetését – és megnyertem. 
Kedvelem a munkámat és szeretek emberek-
kel foglalkozni.

 Úgy tudom, folyamatosan képzi magát.
 Gyakran úgy hozta az élet, hogy amilyen 
szakmában dolgoztam, ahhoz mindig elvégez-
tem a megfelelő iskolát. Pályám kezdetén még 
képesítés nélkül tanítottam, később szereztem 
meg két pedagógusi diplomámat. 1993-ban ne-
velőtanárként dolgoztam a GYIVI-ben: ekkor 
szerettem meg a gyermekvédelmet. Néhány 
évig gyermekvédelmi felelős is voltam, majd 
2000-ben kerültem a XI. kerületi gyámhatóság-
hoz. Az Államigazgatási Főiskolát 2005-ben – 
szintén munka mellett – végeztem el. Jelenleg 

levelezőn jogot tanulok. Férjem is épp a másod-
diplomáját szerzi, családterapeuta lesz. Mind-
kettőnket egyformán hajt az örökös tudásvágy. 

 Mennyire fontos a családtámogatási irodán 
végzett szakmai munkájukban a precizitás?
 Itt olyan határozatokat hozunk, amelyek 
megszövegezésében elengedhetetlenül fontos  
a világos, pontos, helyes fogalmazás. Néha elő-
fordul, hogy visszaadom a kollégáimnak a le-
velet, ha valamilyen – akár apró – hibát találok. 
Természetesen mindenkivel előfordul, hogy hi-
bázik, de a közigazgatásban nem engedhetjük 
meg magunknak a tévedést.  Mivel többször 
találkozunk nehéz esetekkel, ezért igyekszünk 
az ügyfelekkel úgy tárgyalni – akár írásban, 
akár szóban –, hogy megértsék, s így el tudják 
fogadni az indokainkat, a döntéseinket, még ha 
azok elutasítóak is.  

 Mit kedvel a munkájában a legjobban?
 A munkám 60-70 százalékát az adminiszt-
ráció teszi ki, de szeretek emberekkel foglal-
kozni, megoldani az ügyes-bajos dolgaikat. 
Vezetőként a döntés, az irányítás s a munkafo-
lyamatok figyelemmel kísérése is feladatom. 
A kollégáimmal mindig megbeszéljük a prob-
lémás eseteket, elfogadom javaslataikat, mert 
ők jobban ismerik a hozzánk fordulókat. 

 Mi változott az utóbbi években a családtá-
mogatási rendszerben?

 Előrelépésnek tartom, hogy kicsit rendet 
tudtunk tenni ezen a területen. Ezelőtt négy 
évvel olyan családtámogatási utalás is történt, 
ami nem feltétlenül a megfelelő helyre került. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást ma 
sem adunk olyan kérelmezőnek, aki éppen  
a gépkocsihitelét törleszti. Örülök annak, hogy 
változott a szemlélet. Átmeneti és rendkívüli 
segélyeket valóban csak ritka élethelyzetekben 
adunk. Ma már többnyire a természetbeni ado-
mányokra helyezzük a hangsúlyt: télen például 
a tüzelő- és melegétel-osztásban, a hajléktala-
nok elszállásolásában tudtunk segíteni. 

Antal Zsuzsa

Az első jutalom

Lövei Nóra ikreket vár, hét- és kilencéves kislányai mellé ér-
keznek meg az új családtagok augusztusban, így ő már jogosult 
a fentiekben említett természetbeni jutatásra. Nóra nagyon örült 
az új lehetőségnek, hiszen tudja, mivel járnak a szülést követő 
első hetek. Különösen, ha egyszerre két kicsi érkezik. Ilyenkor 
dupla annyi odafigyelés kell, s a nagyobbakat is vinni kell iskolá-
ba, edzésre, s ne feledkezzünk meg a háztartási teendőkről sem. 
Nóra párja egész nap dolgozik, beteg édesanyja Érden lakik, 
édesapja nyolcvanéves, anyósáék Orosházán élnek. Ő maga pe-
dig veszélyeztetett terhes, így a család bevétele is kevesebb, hi-
szen egy keresetből élnek. Ráadásul néhány babaruhát és hordo-
zót, babakocsit is be kell szerezniük, s ez egyáltalán nem olcsó. 

A gyermekek érkezésekor a párja két hét szabadságot kap, s az orosházi nagyszülők is besegíte-
nek majd az első időben, ám még így is rengeteg feladat hárul az édesanyára. A két apróság gon-
dozása nem kis feladat: ebben azonban már segítségére lesz napi négy órában egy gondozónő. 
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8 Csepeli Hírmondóriport

csEPEL évTIZEdEK óTA LEgELhANYAgOL-
tABB területe A töBB hektáron fek-
vő háros. A rákóczi út és A csepeli út 
ÁLTAL hATÁROLT vIdéKEN – bEcsLésEK 
sZERINT – MINTEgY KéTEZREN éLNEK. 
PONTOs AdAT NINcs, MERT A LAKóK NAgY 
RésZE NEM JELENTKEZETT bE AZ INgAT-
LANOKbA, vAgY hA bEJELENTKEZETT Is, 
NEM LAKIK OTT. 

A Cseresznyefa utcában járunk. Csillagte-
lepről költöztem ide a családommal négy éve  
– mondja egy nő  –,  állatokat tartottunk, és 
kellett a nagy kert. Lovaink voltak, de már nin-
csenek. Kevés embert ismerek a környékről, 
mert gyakran cserélődnek. Van olyan ház, ahol 
néha tízen-húszan is laknak egyszerre, aztán 
hirtelen eltűnnek. Elég gyakran történnek be-
törések, de mostanában több rendőrt látok jár-
őrözni. Az egyik szomszédomtól gyakorlatilag 
mindent elvittek egy éjszaka, ami mozdítható 
volt. Az utca végén régen szántóföld volt, de 
ismeretlenek teherautókkal szállították oda a 
szemetet, sittet. Gondoltam, rájuk szólok, vagy 
bejelentést teszek, de féltem tőlük, ezért csönd-
ben maradtam.  

Balogh Ernővel, a csepeli önkormányzat hárosi 
biztosával járjuk körbe a vidéket. Másfél évvel 
ezelőtt, a választások után nevezték ki biztos-
nak, hogy Hárosnak végre felelős gazdája le-
gyen, mert korábban jóformán a kutya sem tö-
rődött ezzel a területtel. Csodát természetesen 
nem lehet tenni, mert a vidék ma sem számít 
belterületnek. Az odaköltözők többsége évtize-
deken át önkényesen alakította ki portáit, és en-
gedély nélkül építette házait. Persze – egy-két 
kivételtől eltekintve – épületeknek sem nevez-
hetők ezek az építmények, mert túlnyomórészt 
faházak, lakókocsik, bodegák, sufnik állnak 
az udvarokon. Az utcák némelyike olyan kes-
keny, hogy két autó nem fér el egymás mellett.  
A hárosi biztos hetente több alkalommal felke-
resi a környéket, hogy szót váltson a lakókkal, 
és tudomása legyen a gondokról.  
Rengeteg a feladat, de egy-két év alatt nem 
lehet megoldani a hosszú idő alatt összegyűlt 
problémákat – magyarázza Balogh Ernő. –  
A legsürgősebb tennivaló a közbiztonság javí-
tása. A rendőrök már gyakrabban megjelennek 

a környéken, és a közterület-felügyelők is sű-
rűbben járőröznek a vidéken. Ennek köszönhe-
tően kevesebb lett a betörés, érezhetően jobb 
lett a közbiztonság. Hamarosan térfigyelő ka-
merákat is felszerelünk a legkritikusabb pon-
tokra. Teljesen fel akarjuk számolni az illegális 
szemétlerakást. Ebben kérjük a lakók segítsé-
gét is: bátran értesítsék a rendőrséget vagy  
a közterület-felügyelőket, ha szabálytalanságot 
észlelnek. Ősz óta a Szederfa utcában is van 
közvilágítás, s ahogy az anyagi lehetőségek 
engedik, újabb utcákban jelennek majd meg 
a lámpaoszlopok. Néhány utca közben új ne-
vet kapott, bár ezek egyelőre nem hivatalosak, 
mert a lakók nevezték el őket. Ilyen a Fradi és  
a Páskom utca. A helyiek jelezték, hogy szeret-
nék hivatalossá tenni a neveket. 

Egy másik asszony, akivel az Almafa utcá-
ban találkozunk, azt mondja, hogy több mint 
két évvel ezelőtt szólt az önkormányzatnak  
a szemétlerakások és a közbiztonság ügyében, 
de akkor válaszra sem méltatták. Azt is szó-
vá tette, hogy rendre gyanús alakok jelennek 
meg a környéken, akik félelmet keltenek az 
emberekben. Volt olyan ház, ahol egyszerre 
harmincan is laktak, de utóbb kiderült, egyi-
kük sem volt bejelentve. A legtöbben nem is 
csepeliek, hanem távoli megyékből költöztek 
ide. Megélhetésük bizonytalan, tehát kér-
déses, hogy miből élnek. Gyanítható, illetve 
bizonyos esetekben bizonyítékokat is találtak 
rá, hogy házaikat lopott építőanyagokból ké-
szítették. Újabban a kábelégetés harapózott el, 
ami erősen szennyezi a környezetet. Gondot 
okoznak a kóbor kutyák is. Ugyanakkor ő is 
azt tapasztalja, hogy az utóbbi időben rend-
szeresen több rendőr járőrözik Hároson, mint 
korábban, s ez megnyugtatja a törvénytisztelő 
állampolgárokat. 

Ugyanez az asszony említi azt az esetet, amely 
tavaly novemberben történt: talpig feketébe 
öltözött kommandósok tucatjai lepték el az 
utca végét, ahol egy magas kerítéssel körbevett 
házat kutattak át. A szóba hozott épület Háros 
külterületén található, azon a részén, amely 
már Szigetszentmiklóshoz tartozik. A Nemzeti 
Nyomozóiroda munkatársai valóban rajtaütés-
szerű akciót hajtottak végre, amelynek eredmé-

nyeképpen drogültetvényre bukkantak. Ennek 
értéke – becslések szerint – több millió forint. 
Az ügy kapcsán hét embert állítottak elő, közü-
lük öt külföldi volt. 

Balogh Ernő szerint a bűnözés visszaszorítá-
sa az elsőrendű cél, ebben nyújtanak jelentős 
segítséget a közterület-felügyelők és a polgár-
őrök is. A biztonságot szolgálja a lakók pontos 
nyilvántartása. Tavasszal a téli fagyban gödrös-
sé vált utakat is igyekeznek kijavítani. 

(Riportunk március elején készült)
Cs. A. 

Háros: a bűnözés visszaszorítása a legfontosabb

Bódék, sufnik, kóbor kutyák

Újra járható 
a Központi út 
A Csepel Művek területén található, a Vas 
Gereben utcai szivattyútelepet a Központi 

Szennyvíztisztítóval összekötő nyomóvezeték 
szinte teljesen elkészült. Így április 26-ától 
visszaáll a közlekedés eredeti rendje a Köz-
ponti úton. A Duna lejáró és a Déli utcai cso-
mópontokban zajló kivitelezést a napokban 
befejezték, így már csak egyetlen helyszínen, 
a Varrógépgyár utcai kereszteződésben tart  

a munka, a tervek szerint azonban április  
26-áig itt is befejeződik.
A 6,5 kilométer hosszúságú szennyvíz nyomó-
vezeték-pár feladata, hogy a csepeli háztartá-
sok Vas Gereben utcai szivattyútelepre érkező 
szennyvizét a sziget északi részén található Köz-
ponti Szennyvíztisztító Telepre vezesse.  
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MI LENNE, hA NEM LéTEZNE A PAKsI 
Atomerőmű? hogyAn őrizhetjük meg 
EgésZségEs KÖRNYEZETÜNKET gYERME-
KEINK, uNOKÁINK sZÁMÁRA úgY, hOgY 
NE KELLJEN ÁRAMhIÁNNYAL KÜsZKÖd-
NÜNK, vAgY A MAINÁL JóvAL MAgAsAbb 
villAnyszámlát fizetnünk? ezekre és 
Még TOvÁbbI IZgALMAs KéRdésRE Is vÁ-
LAsZT KAPhAT, hA MEgLÁTOgATJA A PAK-
si Atomerőmű interAktív kiállítását. 

Az MVM Csoport, a paksi atomerőmű tájé-
koztató kamionjában személyesen is kipróbál-
hatja, hogyan nőne a villamos energia ára és 
a környezetterhelés, ha csökkentenék a legol-
csóbb és legtisztább áramot előállító atomerő-
mű teljesítményét. Megtudhatja, milyen szi-
gorú biztonsági intézkedések mellett működik 
az erőmű, s tájékozódhat az olcsó és tiszta 
atomenergia hosszú távú alkalmazásával kap-
csolatos tervekről.

Csepelre jön a paksi atomerőmű tájékoztató kamionja

Mire használható az atomenergia? 

Horgászverseny 
Csepelen
A Csepel Horgász Egyesület ebben az évben 
is megrendezi egyesületi tagjai részére hagyo-
mányos tavaszi horgászversenyét május 12-én, 
szombaton, amelyre az egyesület minden tagját 
várják. Nevezni 6.30 órakor, a Hollandi út 240 
alatti horgásztanyán lehet. (Nevezési díj nincs.) 
Horgászni fenekező- vagy úszós felszereléssel 
lehet. Öt kategóriában indulhatnak a résztve-
vők értékes nyereményekért. További infor-
máció a 277-2166-os telefonszámon, illetve  
a www.cshe.hu honlapon kapható. 

Kedvezményes vásár
Használt, jó minőségű gyermek-, női, férfiruhaneműt, 
cipőt, száraztésztát kínálunk igen kedvező áron május 
8-án, kedden, 9 és 16 óra között.

Helyszín a Csepeli Vöröskereszt irodája (Ady E. út 61.,  
a 148-as, 151-es, 36-os autóbusz papírgyári megállójá-
nál.) Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy aki ér-
vényes 2012. évi vöröskeresztes tagsággal vagy véradó- 
igazolvánnyal rendelkezik, a ruhaneműnél 10 százalék 
kedvezményt kap.

• Szimulátorunkon ön is irányíthatja az atom-
erőművet, láthatja, hogyan drágulna az áram, 
és hogyan nőne Magyarország károsanyag-
kibocsátása, ha nem lenne atomerőmű;
• megnézheti filmünket az atomerőmű mű-
ködéséről és az atomenergiáról;
• interaktív kiállításunkon megismerkedhet  
a világ összes atomerőművével, a közel há-
rom évtizede biztonságosan működő paksi 
atomerőmű történetével és jövőjével, a ma-
gyar villamosenergia-hálózattal, Paks és kör-
nyezete élővilágával;
• tekerjen egy kört áramfejlesztő kerékpá-
runkkal, és megtudhatja, mennyit kellene 
biciklizni ahhoz, hogy megtermeljen egy fél-
órás tévéműsor végignézéséhez szükséges 
energiát;
• végül, de nem utolsósorban most minden 
kérdésére őszinte választ kaphat az atomerő-
mű szakembereitől.

Időpont: 2012. május 11-e, 8 és 12, 13 és 17 óra között 
Helyszín: II. Rákóczi F. út 154–170., a Csepel Plaza parkolója
Csoportos jelentkezés, érdeklődés:
Papp Ildikó: 06-30/834-7468, 06-1/329-2763,
e-mail: ildiko.papp@mahirkiall.hu

A program hivatalos megnyitója 8:30, az eseményt megnyitja Németh Szilárd polgármester, országgyűlési képviselő 
és Hevele Zoltán, a házigazda Sziget B.S.E. elnöke

A torna kezdési időpontja: 9 óra  |  Résztvevők: a 2000, 2001, 2002, 2003, 2004-es korosztály (30 csapat)
Betétprogram: 4 csapatos gálatorna a Színész-, az Újságíró-, a Rendőr Válogatott és a BVSC öreg�úk csapatainak részvételével

A labdarúgáson kívül lesz még kerékpáros ügyességi verseny, 11–es rúgó bajnokság, és egyéb gyerekprogram is.

Támogatók:  Csepeli Önkormányzat, Joma, Pagoda Étterem, Csepel Hungary Club ’94 SE, Oázis Wellness Park, Bringa Tanya, Flexo Line 2011, Mirbest, 
Deco-Line, Steel-Car Kft., Rendőrökért Közbiztonsági Alapítvány, Gere pékség, mosoporcsepel.hu, kyani  |  Az esemény médiapartnere a Csepeli Hírmondó

I. Pagoda-Joma Kupa utánpótlás labdarúgótorna
Időpont: 2012. április 28., szombat  |  Helyszín: CSHC’ 94 SE, Halászi Focisuli, 1213 Szentmiklósi út 1.
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A nemdohányzók védelméről szóló 
TÖRvéNY sZIgORíTÁsÁNAK éRTELMébEN 
2012. jAnuár 1-jétől tilos A dohányzás 
A közforgAlmú intézményekBen, így  
A sZóRAKOZó- és vENdégLÁTóhELYEKEN, 
A MuNKAhELYEKEN, A KÖZÖsségI KÖZLE-
KEdésI EsZKÖZÖKÖN és A MEgÁLLóKbAN, 
AZ ALuLJÁRóKbAN, A JÁTsZóTEREKEN, vA-
LAMINT A MEgÁLLóhELYEK és A JÁTsZóTE-
REK ÖTMéTEREs KÖRNYEZETébEN.        

A dohányzási tilalom betartását január elseje 
óta ellenőrzi az ÁNTSZ, de bírságot a három 
hónapos türelmi idő alatt nem szabhattak ki. 
Április 1-jétől viszont a szabályszegést ma-
gánszemélyek esetében ötvenezer forintig, in-
tézmények esetében 2,5 millió forintig terjedő 
bírsággal büntethetik a népegészségügyi szak-
igazgatási szervek.
A Csepeli Hírmondó annak járt utána, hogy  
a kerületben milyen fogadtatásra talált rendelet.

A Szent László út egyik vendéglátóegységének 
tulajdonosa azt mondja, náluk nem volt gond 
abból, hogy a helyiségben nem lehet rágyújtani. 
 Korábban vágni lehetett a füstöt idebenn, s 
mivel jómagam is a dohányzók táborába tarto-
zom, így nekem természetes volt, hogy valaki 
rágyújtott. Most, hogy házon kívülre került  
a füstölgés, nem tapasztalok olyat, hogy bárki is 
elmaradt volna a korábbi vendégek közül, vagy 
hogy ezért megcsappant volna a forgalom. 

 Milyen volt a fogadtatása, hogy ezentúl – 
lehet hideg, lehet meleg odakint – ki kell menni 
dohányozni?
 Különösebben nem morgolódtak emiatt, 
megértette mindenki, hiszen ha ettől eltérünk, 
annak komoly büntetés lehet a vége. Elfogad-
ták a vendégek, és január óta már szinte termé-
szetes is, hogy ha valaki rá akar gyújtani, az 
kimegy az épületből. A beltérben egyébként jól 
látható módon, feliratok is tudatják: itt bizony 
már tilos a dohányzás. 

Nem érdemes kockáztatni, hiszen aki rajtaveszt 
egy ellenőrzésen, az mélyen a pénztárcájába 
nyúlhat. Az úgynevezett egészségvédelmi bír-
ság azokra szabható ki, akik a cigizés pillanatá-
ban 14. életévüket betöltötték és rendelkeznek 
saját jövedelemmel. Aki szabályt szeg és tiltott 
helyen dohányzik, az akár ötvenezer forintot is 
fizethet, míg azon intézmények, szervezetek, 
üzemeltetők vagy gazdasági társaságok, akik 
nem tesznek eleget a törvényben előírtaknak, 
2,5 millióval is szegényebbek lehetnek. 

A Csepel stadion tőszomszédságában, a Szebe-
ni utca sarkán régóta működő sörözőhöz visz 
az utunk, ahol már az ajtóban ez a felirat fo-
gad: „A sörözőben tilos a dohányzás!” Régen 
– és már mostanában is – szinte minden cse-
peli futballmérkőzés előtt és után ez volt a ta-
lálkozóhelye a szomjazó sportrajongóknak, és  
a dohányfüst természetes velejárója volt egy-

egy ital elfogyasztásának. Mára az épületből  
a füstölgés teljesen eltűnt. A sörözőben kiszol-
gáló hölgyet kérdeztem. 

 Szerencsére van kerthelyiségünk, és így 
meg tudjuk oldani ezt a problémát. Nálunk sem 
volt különösebben rossz a fogadtatása az új tör-
vénynek, bár akadt néhány elégedetlenkedő, de 
ők is hamar lecsillapodtak. Az az igazság, hogy 
ettől nem lett kevesebb a betérő vendég.

 Volt-e már ellenőrzés?
 Még nem, de ha jönnének, állunk elébe, itt 
ezzel nem játszunk, aki füstölögni szeretne, 
annak itt is ki kell fáradnia a kijelölt helyre. 
Őszintén szólva nekem sem árt, ha végre nem 
kell füstszagú hajjal és ruhában hazatérnem 
munka után.

A falakon, az ajtón, és több helyen is a söröző-
ben feliratok figyelmeztetnek a nemdohányzók 
védelmére, azaz mindenki, aki ide betér, jól tud-
hatja: nem érdemes próbálkozni a rágyújtással.

 Télen nem panaszkodnak a hidegre?
 Előfordult. Talán el kellett volna gondol-
kodni azon, hogy – ahol ez megoldható lett 
volna – engedélyezzék olyan  szagelszívóval 
ellátott, szeparált helyiségek kialakítását, aho-
vá bárki elvonulhatott volna dohányozni. Ak-
kor legalább nem kellett volna kimennie az em-
bereknek a hidegbe. De mindegy, a törvény az 
törvény, ami mindenkire vonatkozik

A kerületben megkérdeztem még néhány üzlet 
tulajdonosát, vezetőjét, ők mennyire érzik az új 
törvény negatív hatását, de senki nem panasz-
kodott. Úgy tűnik tehát, hogy a vendégek szá-
mának esetleges csökkenése nem írható az új 
törvény számlájára, sőt: akik eddig a dohány-
füst miatt nem szerették az ilyen helyeket, ma 
már talán ők is betérnek. 

- l - 

Dohányozni – odabenn – tilos!

Az új törvény életbe lépését követő türel-
mi időszak lejártát követő első napon 1150 
helyszínen vizsgálták meg a közegészség-
ügyi felügyelők a szabályok betartását – 
áll az ÁNTSZ közleményében. 42 helyen 
találtak kifogásolni valót, s várhatóan 1,2 
millió forint bírságot szabnak ki. A sza-
bálytalanságok felét a szórakozóhelyeken, 
illetve vendéglátó-ipari egységeknél ta-
pasztalták, második helyen a közterületi 
tilalmak megsértése áll az összes eset har-
madával. 
Az elmúlt három hónapban az ÁNTSZ el-
tekintett a bírság kiszabásától. Ahogy egy 
április eleji sajtótájékoztatón elhangzott, 
az ÁNTSZ szakemberei néhányszor azt 
tapasztalták, hogy voltak helyek, ahol úgy 
gondolták, elég, ha április 1-jétől tesznek 
csak eleget az előírásoknak. Összessé-
gében azonban a legtöbben megértették  
a nemdohányzók védelméről szóló szabá-
lyozás valódi célját, illetve fontosságát.  
A mutatók is javultak, hiszen a türelmi idő-
szakban az ellenőrzések során a kifogásolt 
esetek aránya 5,3 százalék volt, míg április 
elején csak 3,6 százalék.
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Dr. Zacher Gábor toxikológus főorvos elő-
adást tart a Királyerdei Művelődési Házban 
(Szent István út 230.) május 4-én, 18 órától. 
A belépés ingyenes.

Dr. Zacher Gábor a Péterfy Sándor utcai 
Kórház Toxikológiai Osztályának osztály-
vezető főorvosa, címzetes egyetemi docens, 
orvosi toxikológus igazságügyi szakértő.
Munkája elismeréseként több állami díjban 
részesült. A népszerű orvos gyakran szere-

pel televíziós műsorokban, országszerte tart 
előadásokat. Egy interjúban arra a kérdésre, 
miért éppen a toxikológiát választotta, így 
válaszolt: „Mert izgalmas, soha meg nem 
tanulható szakterület, mindennap újat kell 
nyújtani. Kétmillió anyag vesz körbe min-
ket, és ebből a kétmillió kémiai anyagból 
mindegyik mérgező lehet. Persze dózis teszi 
a mérget, de elméletileg mindegyik okozhat 
valamiféle elváltozást, és ez sokszor érde-
kes nyomozói munkát jelent.”

A betegség gyógyításával gyakorlatilag egy 
időben kezdik el a beteg lelki és fizikai reha-
bilitációját a Jahn Ferenc Kórházban annak 
köszönhetően, hogy egy uniós támogatással 
létrehozott projekt sikeresen befejeződött. 
Ez azt jelenti, hogy már a kórházban, a be-
tegágynál, az orvosok mellett rehabilitációs 
szakemberek gondoskodnak a beteg gyors 
felépüléséről – közölte dr. Lehoczky Péter, 
a kórház főigazgató-helyettese. 

Az úgynevezett rehabilitációs mobilteam 
2009-ben kezdte el tevékenységét az Euró-
pai Unió támogatásával megvalósult pro-
jekt keretében. Magyarországon ez még új- 
donságnak számít, mert jelenleg az a gya-
korlat, hogy a kórházból kikerülő betege-
ket haza vagy rehabilitációs intézménybe 
küldik. A Jahn Ferenc Kórház pályázaton 
nyert ötvenmillió forintot a projekt finan-
szírozására. A rehabilitáció már a betegség 
korai szakaszában, az érintett ember állapo-
tának stabillá válását követően elkezdődik, 

így maga a rehabilitációs időszak lerövi-
dül. Nemcsak a beteg fizikai, hanem lelki 
megerősítése is fontos, hiszen az ápoltnak 
hinnie kell a gyógyulásában. Konkrétan 
például olyan esetekről lehet szó, amikor  
a beteg súlyos depresszióba esik egy műtéti 
beavatkozást, különösen egy végtag ampu-
tálását követően. Ilyenkor pszichiáter is se-
gíti a gyógyulását. 

Dr. Kovács Matild projektvezető elmond-
ta: a rehabilitációs csapathoz pszichiáter, 
gyógytornász, patológus, rehabilitációs 
terapeuta és szakápoló tartozik. A csa-
pat mobilitása azt jelenti, hogy a kórház 
bármely részlegén, osztályán bevethető.  
A szakemberek előzetesen azt is felmérik, 
hogy a betegnek szüksége van-e rehabi-
litációra, illetve azt, hogy miféle ellátást 
igényel. Erre azért is szükség van, hogy 
a csepeli rehabilitációs központba küldött 
betegek megfelelő utógondozásban része-
süljenek. A korábbi 
rendszer szerint 
Csepelről hívták 
a rehabilitációs 
szakembereket 
a kórházba, 
hogy tanácsot 
adjanak a be-
tegek további 
ellátásáról. 

Cs. A. 

Zacher Gábor CsepelenCigi nélkül: kedvező hatások
Egyetlen nap is elég, hogy csökkenjen a szívin-
farktus kialakulásnak veszélye, de már félóra eltel-
tével is mérhető az a pozitív hatás, amit a cigaretta 
elhagyása vált ki a szervezetben. Nem csoda, hogy 
a nemdohányzók védelméről szóló törvény elfo-
gadását lelkesen fogadta az egészségügyi szakma: 
a külföldi tapasztalatok már számszerűen is jelzik 
a dohányzás visszaszorításának pozitív hatásait. 

Akik fiatalon kezdenek dohányozni, és nem hagy-
ják abba, azok közül minden második valami-
lyen dohányzás okozta betegségben hal meg idő 
előtt. A nőkre veszélyesebb a cigaretta, különö-
sen azokra, akik tizenéves korukban szoknak rá. 
A következő számok is jelzésértékűek: nagyjából 
azt mondhatjuk, hogy öt dohányos férfiből kettő, 
míg öt dohányos nőből három hal meg valamilyen 
dohányzás okozta betegségben. Tíz dohányos 
férfi közül egynél várható a tüdőrák kialakulása, 
míg tíz dohányos nő közül – előreláthatólag – ket-
tőnél alakul majd ki tüdőrák. A becslések szerint 
mások cigarettafüstjének belélegzése miatt évente 
mintegy 2300-an veszítik életüket Magyarorszá-
gon: ez több mint a kétszerese annak, ahányan 
közlekedési balesetben haltak meg az utakon az 
elmúlt esztendőben. A passzív dohányzás különö-
sen a gyerekekre veszélyes: a bölcsőhalál hatvan 
százaléka megelőzhető lenne, ha egyik szülő sem 
dohányozna. Sokan nem tudják, de fontos lenne 
minél többször elmondani: ha egy férfi dohányzik, 
negyedével megnöveli annak a kockázatát, hogy  
a partnere emlőrákos lesz.

A nagy nyugat-európai és amerikai tanulmányok 
azt mutatják, hogy hónapokkal a dohányzás közté-
ri betiltása után akár húsz-harminc százalékkal is 
csökkenhet az infarktus miatt felvett betegek szá-
ma. Ennek óriási hozadéka lehet népegészségügyi 
szinten is, hiszen jelentős összegeket lehet meg-
spórolni azzal, ha kevesebb az infarktusos beteget 
kell drágán ellátni. 
S ez csak egyetlen szelete a pozitív változásoknak, 
hiszen alig van olyan betegség, aminek ne lenne 
köze a legálisan árult méreghez. A dohányfüst szű-
kíti az ereket, növeli a vérnyomást, szaporábbá vá-
lik a pulzus, romlik az egyes szervek vérellátása. 
A dohányfüst gyulladás- és rákkeltő alkotórészei 
közvetlenül károsíthatják a nyálkahártyákat és  
a szerveket azon az úton, amelyet bejárnak a tes-
tünkben: elsősorban a légutak, a gyomor- és bél-
rendszer, illetve a húgyutak károsodása vezethető 
vissza az ilyen jellegű, elsődleges hatásokra. Hi-
degebbé válik a bőr, merevedési zavar, magasvér-
nyomás-betegség, szívizom-károsodás vagy ép-
pen agyi katasztrófa is kialakulhat. És ne hagyjuk 
ki: a nikotin függőséget okoz, amely újra és újra 
rákényszeríti a dohányost arra, hogy rágyújtson. 
A dohányosok átlagosan 10-15 évvel élnek rövi-
debb ideig – kétharmaduk nyugdíjas koruk előtt 
meghal –, és háromszor több időt töltenek táppén-
zen, mint a nemdohányzók. 

Betegek utógondozása a Jahn Ferenc Kórházban 

„A lelki megerősítés is fontos”

Búcsúzzunk a tanárnőtől

„Aktivitása és energiái a szeretetből 
fakadtak. Soha nem csillapuló felelős-
séget viselt tanítványaiért. Érzékenyen 
kitapintotta a gyengéd törődésre vagy 
épp következetes elvárásokra szoruló 
diákot. Nem véletlen, hogy nyugdíjas 
óraadó tanárként is vállalt osztályfő-
nökséget, annak minden örömével és 
fáradságával együtt” – így búcsúztak 
Ádány Vincéné tanárnőtől a Jedlik 
Ányos Gimnázium honlapján. 
A gyászoló család tudatja, hogy Ádány 
Vincéné temetése április 18-án volt  
a Csepeli Temetőben. Búcsúztatása áp-
rilis 29-én, 11 órakor lesz a II. Jézus 
Szíve-plébánián (Sas utca 10.).

illusztráció
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Egyházi élet
A csEPELI LELKésZKÖR EgY-EgY TAg-
JÁNAK gONdOLATAIT OLvAshATJÁK. 

Húsvéttól
pünkösdig
Mi van húsvét és pünkösd között? Vajon mit 
válaszolhatunk erre a „találós kérdésre?”
Több helyes válasz létezik:
1. Ötven nap.
2. Mi más lenne? Ugyanolyan hétköz-

napok, mint előttük vagy utánuk. 
Dolgos hétköznapok. Vagy éppen ne-
hézséggel teliek a ránk zúduló prob-
lémák, az élet megnövekedett terhei, 
a jövő kiszámíthatatlansága miatt.      
Az ünnepnapokon talán – jobb eset-
ben – sikerül kikapcsolódni, feltölte-
kezni, lelkileg felfrissülni (nem vélet-
lenül teremtettek a nyugalom napjai, 
az ünnepek). De aztán jönnek a szür-
ke hétköznapok. És nem az a baj, 
hogy jönnek, hanem az, hogy színte-
lenek. Mert ha nincs, ami lelkileg is 
emeljen, célt adjon, akkor az életünk 
lesz a szürke. Mert színessé e világ 
dolgai csak ideig-óráig tehetik.

3. A harmadik választ az evangéliumok-
ban kereshetjük. A kérdést úgy mó-
dosítva: hol volt a feltámadott Jézus 
Krisztus húsvét és pünkösd között? 
Hisz a Szentírás azt adja elénk, hogy 
Krisztus már nem volt folyamatosan 
a tanítványokkal, de feltámadása után 
többször megjelent a tanítványoknak, 
sőt több mint ötszáz ember is látta 
Őt. Egészen addig, míg át nem ment 
a mennyei dicsőségbe, pünkösd előtt 
tíz nappal. Hogy aztán Szentlelke ál-
tal, pünkösd napjától valóságosan is 
velük legyen.

Mi van hát húsvét és pünkösd között? Az 
a reménység teheti színesség és boldog-
gá életünk, hogy a feltámadott Krisztus 
van velünk. Aki hisz benne, azé az ígéret: 
„Ímé én tiveletek vagyok minden napon 
a világ végezetéig.” S ez a tudat mindig 
fölfelé emeli tekintetünk, reménységet ad, 
boldog jövőképet vázol fel, hiszen a jövő 
benne van elrejtve. S a hívő ember a Min-
denható kezében tudja saját, családja, és 
népe jövőjét. Húsvét és pünkösd között – 
de azon túl is.

Temesvári Imre
Csepel-Királyerdői 
Református Egyházközség

Egy tudatmódosító utóhatása

Evipán 
„A mai napig nem tudom, mi történt apámmal, 
amikor az ötvenes évek legelején rejtélyes kö-
rülmények között váratlanul kórházba vonult 
Szekszárdon, majd súlyos lelki betegként élte le 
az életét” – mondja Kiss Ferencné, aki a kommu-
nista áldozatok emléknapján, az önkormányzat 
koszorúzási ünnepségén szavalta el Evipán című 
költeményét. (A vers teljes szövege a Csepeli 
Hírmondó március 9-ei számában jelent meg.)

Kiss Ferencné nyugdíjas mérnök-tanár. Csepelen 
született, de az ötvenes évek legelején rövid idő-
re Szekszárdra költözött a családja. Az Evipán 
című verse édesapjáról szól, aki pártalkalmazott 
volt. Lánya szerint apját az Evipán nevű tudat-
módosító gyógyszerrel kezelték, amely örökre 
megváltoztatta viselkedését. Családjának soha 
nem beszélt arról, mi történt vele a kórházban. 
1982-ben halt meg agydaganat következtében.  

„Az eset az ötvenes évek legelején történt... Nem 
emlékszem pontosan minden részletre, mert hat-
éves kislány voltam. Azt tudom, hogy gyakran 
jártam templomba anyámmal, de apámat ledo-
rongolták emiatt. Pártalkalmazott volt, s nem 
vették tőle jó néven, hogy a családja templomba 
jár. Nemegyszer egyedül imádkoztam, és külö-
nös félelem fogott el, mert nem értettem, miért 
kérik ezt számon apámtól. Akkor már Szekszár-
don laktunk, és a városban jóformán mindenki 
ismert mindenkit. Szóbeszédek terjedtek furcsa 
esetekről, amelyek félelemben tartották az em-
bereket. Sokan lettek öngyilkosok, és nem tudtuk 
ennek az okát. Volt egy osztálytársam, egy kis-
lány, akinek az apjáról szintén azt terjesztették, 
hogy önkezével vetett véget az életének. De a kis 
barátnőm elmondta az igazat, azt, hogy egy éj-
jel „idegen bácsik” rontottak be a házukba, és 
agyonverték az apját. Akkor felrémlett, hogy bi-
zonyára mások sem öngyilkosok lettek, hanem a 
kommunista hatalom rendőrei intézték el őket. 
Ekkor történt, hogy apám váratlanul kórházba 
vonult gyógykezelésre, noha nem látszott beteg-
nek. Az ideg- és elmeosztályon kezelték heteken 
át. Anyám nem tudta ennek az okát, de egy al-
kalommal az egyik ápoló közölte vele, hogy 
apámnak nincs semmi baja, s minél előbb vigye 
el a kórházból. De ezt nem tehette meg anyám, 
az ápolót pedig többé nem találtuk meg a kór-
házban. A kórteremben még hárman feküdtek, 
később kiderült, hogy mindannyian meghaltak. 
Amikor apámat hazaengedték, egészen más 
ember lett. Soha nem beszélt róla, miért kellett 
kórházba vonulnia és miféle kezelést kapott. Mo-
gorva és zárkózott lett, élete végéig nyugtatókat 
és altatókat szedett. 
Évek múlva hallottam arról, hogy a kommunis-
ták egy Evipán nevű tudatmódosító gyógyszerrel 
kezelték bizonyos betegeiket. Így alkalmaztak 

kényszert embereken, hogy megváltoztassák  
a gondolkodásukat. Valószínűleg így csikartak 
ki vallomást Tóth Ilona medikusból is, akit 1956 
után halálra ítéltek és kivégeztek. 
Jól emlékszem 2006. október 23-ára, amikor  
a Fidesz nagygyűlése után rohamrendőrök ron-
tottak ránk. A Filmmúzeum közelében álltam 
más csepeli ünneplővel együtt: egy helikopter 
körözött felettünk. Fentről pontosan láthatták, 
hogy békés ünneplők vagyunk, mégis lovas 
rendőröket uszítottak a tömegre. Gergényi Péter 
rendőrkapitány másnap azt mondta, hogy csak 
a randalírozókat verték széjjel. De ez nem igaz! 
Mi nem voltunk randalírozók. A barátnőmmel 
éppen a fényképezőgépet kerestük, így nem vet-
tük észre a vágtázó lovas rendőröket. Ha Németh 
Szilárd nem rántott volna el előlük, én már nem 
élnék! Aztán a tömeg minden ismerőst elsodort. 
Ahogy a kardlapozó, féktelen lovas rendőrök elől 
menekültem, pajzsos rendőrök állták el az utat, 
akik vállmagasságban lőttek az emberekre. Sok-
kos állapotban egy házban találtam menedéket; 
már nem is tudom, mennyi ideig húztam meg ott 
magam, mire kimerészkedtem. Lelkileg nagyon 
megráztak a történtek; felfoghatatlan volt, hogy 
ilyesmi még mindig megtörténhet Magyarorszá-
gon. Akkor fogalmaztam meg magamnak, hogy 
a gonosz ereje a fasizmus és a szocializmus után 
is tovább él, de más formában. Az Evipán című 
versemet 2007-ben írtam, de csak fejben jegyez-
tem meg. A többi versemet sem írom le, hanem 
fejben tarom a sorokat.   
Úgy érzékelem, hogy a világban a diktatúra 
elleni harc a mai napig folytatódik, de a Sátán 
mindig más arcával jelenik meg. A fasizmus és 
a kommunizmus pusztításai összekapcsolódnak 
azzal, amit 2006-ban megtapasztaltam, és ami 
jelenleg is tart. Most a pénz formájában jelenik 
meg a diktatúra, mert akiknél a pénz, azoknál  
a hatalom. A pénzzel zsarolják meg az embereket 
és népeket, hogy rabságban tartsák őket. Miként 
az Evipán című vers utolsó sorai szólnak, túl-
élésünk egyetlen záloga: a „Nemes szív és tiszta 
lélek/ Istenben egységes nemzet!”

Kiss Ferencné gondolatait 
Csarnai Attila jegyezte le 
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Nyugdíjasok 
a Radnótiban

A Radnóti Miklós Művelődési Ház nyugdí-
jasklubja április 7-én – immár 25. alkalommal 
–  tartotta meg hagyományos húsvéti locsoló-
bálját. A klub vezetője, Blaskó Pálné Marika 
elmondta: az élőzenés táncdélutánok legfőbb 
célja, hogy a résztvevők kulturáltan szórakoz-
hassanak, kikapcsolódhassanak, s ahogy fogal-
mazott, második családjuk körében legyenek.  
A közös táncot, éneklést minden alkalommal 
változatos műsorszámok tarkítják, de a nagy ün-
nepek, nemzeti emléknapok közeledtével még 
nagyobb a készülődés.
Ez most sem történt másképpen. Virágokkal, 
hímes tojásokkal díszítették fel a termet, beké-
szítették az aktuális névnaposoknak kötött csok-
rokat, ajándékokat.
A színpadon Lakatos Margó locsolóversei, tré-
fás anekdotái után Tóth Mária énekes produk- 
ciója következett. Hajdú Ilona varietébe illő Pu-
szi nyuszi című műsorával kedveskedett a jelen-
lévőknek, majd tánccal folytatódott a mulatság.
Tóth Ildikó a hetvenes, nyolcvanas évek sláge-
reiből énekelt, az Örökifjú Bohémek Tánccso-
port keringőt, tangót és más standard táncokat 
mutatott be. Ezután Marika, a klubvezető kö-
szöntötte a névnapjukat ünneplőket apró ajándé-
kokkal, végül tájékoztatta a tavaszi kirándulásról 
a jelenlévőket: ezúttal somogyi tájak bebarango-
lására invitált.
A klubtagok mindenkit szeretettel várnak min-
den páros hét szombatján 15 órától.
 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzata és a Csepeli Városkép Kft. 
rajzpályázatot hirdetett kerületi általá-
nos iskolások részére, melyre a csepeli 
tél örömeit, eseményeit megjelenítő 
rajzokat vártak. Szép számmal érkez-
tek jobbnál jobb alkotások, így ezúttal 
is igaz volt, hogy a szakértő zsűrinek 
nagyon nehéz dolga akadt, míg ki-
választotta a nyertes alkotásokat. Az 
ünnepélyes kiállításmegnyitóra és ered-
ményhirdetésre április 18-án került sor 
a Nagy Imre ÁMK galériájában. A dí-
jazottak oklevelet és utalványt vehettek 
át, de egy résztvevő sem ment haza üres 
kézzel. 

Pálffy Katalin szobrászművész és 
Málik Irén textilművész a következő 
iskolások rajzait tartotta a legjobbnak.

A rajzpályázat nyertesei

Csepeli tél

Különdíjasok: 
Kertész Fanni 5. a (Gróf Széchenyi Ált. Isk.)
Zelei Zsófia  6. a (Katona J. Ált. Isk.)
Kujbus Edvárd 5. a (Katona J. Ált. Isk.)
Nagy Réka – Gyulai Rebeka 8. osztály (Kölcsey F. Ált. Isk.)
Kolba Éva 5. b (Gróf Széchenyi Ált. Isk.) 

Alsó tagozatosok:  I. Tari Tibor 1. a (Kék Ált. Isk.)
   II. Kovács Zsófia 4. b (Katona J. Ált. Isk.)
   III. Patucz Péter 2. a (Móra F. Ált. Isk.)

Különdíjasok:   Nagy István 2. a (Gróf Széchenyi Ált. Isk.)
   Schmutz Eszter 4. a (Katona J. Ált. Isk.)
   Hegedüs Dóra  4. b (Gróf Széchenyi Ált. Isk.)
   Tóth Karolina 1. a (Kék Ált. Isk.)

Felső tagozatosok: I. Cseri Bettina 6. osztály (Kölcsey F. Ált. Isk.)
   II. Kardos Nikolett 5. osztály (Kölcsey F. Ált. Isk.)
   III. Bukta Máté 7. b (Katona J. Ált. Isk.)

Május elsején 
a Királyerdei Művelődési Házba 
várják a csepeli családokat, 
ahol 9 órától kézműves-foglalkozások, 
ugróvár és trambulin szórakoztatja a kicsiket. 
Interaktív műsorral lép fel Moha bácsi, 
hallgathatnak mediterrán zenét, 
de lesz népzene és gyermektáncház is.  
Töltsük együtt május első napját!
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ÁPRILIs 11-éN, A KÖLTésZET NAPJÁN NYíLT MEg A KéPZELNI LEhET! 
című kiállítás, mely közel 120 versillusztrációt mutAt Be.  
A nAgy imre ámk égig érő – ég ígérő gyermekgAlériájánAk fA-
lAin A két hónApjA meghirdetett képzelni lehet! című vers-
illusztrációs pályázAtrA Beérkezett pályAművek színe-jAvA 
láthAtó. A pályázAt sikere A szervezőket is meglepte, közel 
250 Alkotás érkezett Az ország legkülönBözőBB pontjAiról, 
töBBek között sándorfAlváról, deBrecenBől és BArcsról.  
A kerület olvAsni és Alkotni szerető fiAtAljAi is szép számmAl 
KéPvIsELTETTéK MAguKAT.

Tölgyesi Gabriella, a XII. kerületi Artalakulás Galéria vezetője, zsűritag is 
meglepődött, mennyi fiatalt ihlettek meg a versek: „Majd’ kiugrottam a bő-
römből örömömben, amikor szembesültem a rengeteg beérkezett munkával. 
A hihetetlen mennyiség mellett megdöbbentett az az érzelmi mélység, az a 
gondolati sokszínűség, amit a gyerekek az alkotásaikban megjelenítettek. 
Számomra az elbírálás legfontosabb szempontja a kiváltott hatás. Nem pro-
fi másolókat kerestünk, hanem valódi, igaz alkotásokat, amiket az őszintén 
megjelenő személyiség tesz átélhetővé.”
A pályázatra a legkülönfélébb stílusú versek inspirálta alkotások érkeztek,  
a klasszikus gyermekirodalom képviselői, így Weöres Sándor, Romhányi Jó-
zsef, Gazdag Erzsi képpé formált munkái mellett Ady Endre vagy Pilinszky 
János is megihlette a fiatalokat. „Gazdag Erzsi Csavargó füstgyerek című 
képét rajzoltam le. Nem volt nehéz, mert mikor elolvasok vagy hallok egy 
verset, a fejemben képet készítek, elképzelem a helyszíneket, szereplőket. Ezt 
a képet szerettem volna a papíron látni, és azt hiszem pont olyanra sikerült, 
amilyet szerettem volna” – mondja az egyik oklevéllel jutalmazott résztvevő, 
a Nagy Imre ÁMK 5. a osztályos tanulója, Szűcs Lotti. Lotti beavat, hogyan 
kezdődött a versekkel való kapcsolata: édesanyja gyakran olvasott neki, ked-
vence kisebb korában a Tücsök és a hangya volt. Azóta megtanult olvasni, és 
több vershez is készített már képet kézművesszakkörön és otthon is. 
A versekkel igazán közeli kapcsolatot ápoló, a kerületi versmondó verse-
nyen első helyezést elért 4. osztályos Pető Bence is hasonlóan nyilatkozik: 
„Mindig elképzelem a verseket. Akkor is, mikor anyukám vagy a tanár néni 
felolvassa, és akkor is, mikor előadom. Szeretem a vidám, humoros verseket, 
ilyen a kedvencem is, amit ma elő fogok adni: a Fülemile Arany Jánostól.”
A gyerekek megértik, és ami a legfontosabb, megérzik a verseket, állítja Kö-
römi Gábor szervező. „Nem biztos, hogy sok verset tudnak kívülről, de nyitot-
tak. Ha a tanár megérzi, hogy a szavak képeket tartalmaznak, nyert ügye van. 
Így lehet közelebb hozni a nehéznek, távolinak tűnő témákat is. Fontos, hogy  
a művészeti területek átjárhatóak legyenek, a gyerekek mindenfélét kipróbál-
hassanak, ezért is fontos egy ilyen lehetőség, mint a Képzelni lehet! pályázat.”
A pályázat 120 legizgalmasabb, legjobban sikerült alkotását a galéria állandó 
kiállításaként, a tervek szerint fél évig tekinthetik meg a Nagy Imre ÁMK 
első emeleti aulájában található Égig érő – Ég Ígérő Gyermekgalériában.

- angel - 

civil élet

„Mindig elképzelem, amit olvasok”

Költemény a falon
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Mozogj, játssz, 
kússz, cseperedj!
„Repülnek a madarak, csattog a szárnyuk” 
– tapsolta a mondókát a gyerekeknek Prótár 
Andrea konduktor április elején a csepeli Sé-
táló utcai könyvtárban. A Négyszögletű kerek 
erdő sorozatcímmel futó baba-mama játékos 
délelőttön a kisgyermek- és csecsemőkori 
mozgás fontosságáról esett szó. Az érdeklő-
dő anyukák kötetlen beszélgetést folytathat-

tak egymással és a szakemberrel, miközben 
kúszó-mászó csemetéik a játszószőnyegen 
fedezték fel társaikat. Prótár Andrea kon-
duktor már a beszélgetés elején eloszlatta  
a csecsemőkori kúszás kimaradásáról kiala-
kult téves hiedelmeket. „A babáknak a szim-
metrikus, váltott kar- és lábmozgás megtanu-
lása a fontos. Ehhez a lakásban elegendő teret 
és motivációt kell biztosítanunk számukra” – 
magyarázta a szülőknek. Utána a gyermekkor-
ban megfigyelhető beszéd- és mozgásfejlődés 
egyéni üteméről beszélt: megnyugtatta az 
édesanyákat, másfél éves korig teljesen nor-

mális az elindulás. A kellemesen együtt töltött 
több mint egyórás játékos foglalkozásokon 
az édesanyák cipővásárlási tanácsot is kaptak  
a szakembertől: „Csak akkor érdemes lábbelit 
vásárolnunk, ha a gyermekünk már jár. Ekkor 
a saroktámasztásra, a megfelelő szellőzésre és 
a rugalmasságra figyeljünk. Öröklött cipőt is 
nyugodtan húzhatunk a pici lábára, csak arra 
vigyázzunk, hogy a talpa ne legyen elkopva. 
Gyakran járassuk mezítláb a kicsiket, mert ez 
fejleszti az izmokat és az egyensúlyérzéküket 
is erősíti” – tette hozzá Prótár Andrea. 

Antal Zsuzsa
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Április 13-án nyitották meg Szipál Márton, 
művésznevén Szipál Martin fotókiállítását  
a Kék Iskola Galériában. A fotóművészt a vi-
lág tíz legjobbja között tartják számon, ő azon-
ban másképpen vélekedik erről: „Nem értek 
egyet ezzel. Lehet, hogy van valahol egy ember, 
akinek soha életében nem volt fényképezőgép 
a kezében, és ő lenne a világ legjobb fotósa, 
ha esélyt kapott volna.” A művész édesapja, 
Szipál Márton Károly udvari fényképészmester 
volt, aki minden erejével azon fáradozott, hogy 
fia kövesse a pályán. „Édesapám bele akarta 
verni a fejembe a fogásokat, a mai napig hal-
lom a hangját, ahogyan a mesterségről beszél. 
De én önfejű voltam, nem is figyeltem rá. Mikor 
kirándulni mentem, édesapám befűzte a filmet 
és gondosan az egyesre állította a számlálót. 
Mikor hazajöttem, letettem az asztalra a gépet, 
és a számláló még mindig az egyesen állt. Nem 
akartam fényképész lenni.” S hogy később 
hogyan lett belőle megannyi színész, művész 
fotósa? Ahogy meséli, a szerelem, a szükség 
vitte rá. „Hazajöttem a hadifogságból. A sze-
relmemmel mindketten orvosok szerettünk vol-
na lenni, de az élethez pénzre volt szükségünk. 
Azt mondtam a menyasszonyomnak: iratkozz 
be az egyetemre, én dolgozni fogok. Így kez-
dődött a pályám.” Szipál Márton gyorsan jó 
viszonyba került a kor nagy színészeivel, pél-
dául Zenthe Ferenccel és Mensáros Lászlóval: 
a kirakatba kitett portréikkal csábította üzletébe 
az embereket – sikeresen. „Édesapám megér-
te a sikereimet, a műtermében kiragasztotta  
a képeimet. Csak később, felnőttkoromban kér-
tem tőle bocsánatot, hogy annak idején olyan 
gyerekesen viselkedtem.  Mindent, amit tudok, 
tőle tanultam.” 1956-ban a fotós elhagyta az 
országot, az Egyesült Államokban telepedett 
le. Az álomgyárban olyan csillagok álltak neki 
modellt, mint John Wayne, Gábor Zsazsa, John 
Huston vagy Priscilla Presley. Arra a kérdésre, 
hogy hogyan sikerült bekerülnie a sztárok vi-
lágába, egyszerű választ ad: „A fiam erre azt 
szokta mondani: a vakok között a félszemű a ki-
rály. Tízéves lehettem, amikor apám az akkori 
mozisztárok képeit bemutató albumot tett elém. 
Megkérdeztem: hogyan lehet ezekről a szép em-
berekről ilyen rossz képeket készíteni? Amikor 

kint elkezdtem a munkát, jobb voltam a többi 
fotósnál: ennyi a titok.” Szipál Márton hihetet-
len sikerei után, 1997-ben tért haza, jelenleg ta-
nítással foglalkozik. „Fontos számomra, hogy 
átadjam a tudást a következő generációnak. Az 
emberi szem a szépet, a formásat – édesapám 
szavaival élve – a formadúsat keresi – ezt taní-
tom a diákjaimnak is.”
A művész Csepelen különleges bókot kapott. 
„Miközben a képeket rendeztük, odajött hoz-
zám egy kisfiú és megkérdezte: Mik ezek? 
Festmények, rajzok vagy fényképek? Annyira 
élőnek tűnnek. – Ennél szebb dicséretet nem is 
kaphattam volna.” 
Szipál Márton kiállítása május 4-éig, hét-
köznap 8-tól 18 óráig várja az érdeklődőket a 
Kék Iskola Galériában.

Angel Marianna

kultúra

A sztárok fotósa Csepelen
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Versünnep

Ketten a Versben című műsorral emlékeztek 
meg a költészet napjáról a Radnóti Miklós Mű-
velődési Házban, ahol Tallián Mariann és Lázár 
Balázs színművészek idéztek a magyar szerelmi 
költészet legjavából.  
Minden évben április 11-e, József Attila szü-
letésnapja a magyar költészet ünnepe. A Cse-
pelen megtartott műsor előtt Filip Tamás költő 
arról beszélt, hogy a poézis teremtést jelent, és 
az emberi létezésre utal. A vers vigaszt nyújt, és 
ráébreszti az olvasót arra, hogy nincs egyedül. 
A költészet nem a hasznosságról szól, hanem  
a lélek rezdüléseit eleveníti meg. 
A verses-zenés est több szempontból is különle-
ges volt. Különleges, mert a szerelem különbö-
ző korszakain ívelt át, az ifjúságtól egészen az 
időskorig. A férfi-nő viszonyra épülő klasszikus 
és kortárs vereseket a párbeszédszerűen adta elő 
a színész házaspár. Tallián Mariann hegedűn is 
közreműködött, Lázár Balázs pedig saját versét 
is elmondta az est során. 

Cs. A.

Madarak 
és fák napja
Az idén tizedik alkalommal rendezik meg a Cse-
peli Kertbarát Kör Egyesület szervezésében, kö-
zel húsz helyi civil szervezet közreműködésével 
május 5-én a Madarak és fák napját. A rendez-
vény helyszíne a csepeli Gyermek- Ifjúsági- és 
Sportcentrum, ahol 10 és 16 óra között kézmű-
ves-foglalkozásokon, csónakázáson, történelmi 
és környezetvédelmi totón, madármegfigyelé-
sen, valamint gyermekprogramokon vehetnek 
részt a látogatók. A szervezők minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak.

1 százalék 
Köszönjük adója 1 százalékát, amivel to-
vábbra is lehetőségünk van idős és moz-
gáskorlátozott embertársainkon segíteni! 
Prodán Gábor atya
Krétai Szent András Alapítvány 
Adószám: 18671630-1-13
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A Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépisko-
la egy éve kapcsolatban áll a BRFK Bűnmeg-
előzési Osztály munkatársaival, akik agresz-
sziókezelésben és drogprevencióban nyújtanak 
segítséget. Idén április 4-én, a Vásárhelyi-napon 
nagyszabású rendőrségi roadshow-t tartottak 
az iskolában, ahol a BRFK munkatársain kívül 
– többek között – a Fővárosi Tűzoltó-parancs-
nokság XXI. kerületi, valamint az Országos 
Mentőszolgálat szakemberei és a Zrínyi Miklós 
Gimnázium diákjai is részt vettek. 
Az interaktív rendőrségi bemutatón különböző 
szituációk követték egymást: például eljátszot-
ták, hogyan zajlik a drogterjesztés egy bevásár-
lóközpontban, ami rendőri igazoltatással zárul, 
milyen a kutyás csomagátvizsgálás, vagy ho-

gyan zajlik egy osztálytermi verekedés, aminek 
a mentők kihívása vége. Ezek a helyzetek egy-
szerű, hétköznapi történésből indultak ki, majd 
az események egy pontján kriminalizálódtak. 
Önként jelentkező fiúk és lányok tapasztalhatták 
meg az igazoltatás, a csomagátvizsgálás és az 
egyéb rendőri intézkedések hatását. 
Ezután a legkülönbözőbb támadási-védekezé-
si helyzeteket láthattak a vásárhelyis diákok  
a Tactical Operational Combat csapatának tag-
jaitól: kések, revolverek is előkerültek a nap-
szemüveg és a sapka mellett. A látványos akciók 
szerencsére mindig a jók győzelmével végződ-
tek. Aztán a küzdelmek helyszínét a legnépsze-
rűbb szereplők, a kutyák foglalták el. A bűnügyi 
kutyás alosztály vezetője egyenként mutatta be 

szolgálati kutyákat: kiderült, ma már kevesebb 
a németjuhász az állományban, az egyéni tu-
lajdonságok (képezhetőség, fegyelem, kitartás)  
a meghatározók az állatoknál. Az ügyes négylá-
búak napi edzésük gyakorlatait és többféle sze-
mélykeresést végeztek nehezített körülmények 
– zaj és szagkavalkád – közepette. A program 
harmadik részében a Fővárosi Tűzoltó-parancs-
nokság XXI. kerületi, valamint az Országos 
Mentőszolgálat szakemberei kapcsolódtak be. 
Egy súlyos diszkóbaleset helyszínét szimulál-
ták roncsautóval, balesetet szenvedett profi és 
önkéntes szereplőkkel. A mentés és a sebesültek 
ellátása, a „tragédia” következményeinek meg-
döbbentően valóságos részletei hatásos befeje-
zést adtak a prevenciós Vásárhelyi-napnak. 

Rendőrségi bemutató a Vásárhelyiben

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

Április 23-án, 17 órakor: Csőregh Éva 
festőművész ÉLET-KÉPEK című retrospektív 
kiállításának megnyitója. Megnyitja: Sza-
bó Gábor szobrászművész. Közreműködik: 
M. Hajtun Zsuzsa zongoraművész

Tanfolyam:
Kattints rá Nagyi! – 25 órás kezdő internetes 
tanfolyam indul a Nagy Imre ÁMK-ban, NYUG-
DÍJASOKNAK, a UPC támogatásával. Tanfo-
lyam ideje: 2012. április 23-ától május 14-éig, 
keddi és csütörtöki napokon, 8-tól 12 óráig 
vagy 13-tól 17 óráig.  Várjuk jelentkezését!

APRÓSÁGOKNAK (0–3 év)
Kerekítő Ölbeli Játékklub; Kismamaklub; 
Madárdal – Énekes, mondókás játékos 
foglalkozás

TÜNDÉREKNEK, MANÓKNAK  (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll; Kick-box 
Dragonteam

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll; BLACK TOP 
hiphop tánciskola. Íjászklub – az 
egyesület honlapja: csiie.uw.hu; Kick-box 
Dragonteam; Kreatív-zene-varázs – dr. 
Kokas Klára zenepedagógus komplex 
művészeti nevelési módszere; zumba

FELNŐTTEKNEK
Alakformáló női torna; Íjászklub; Kick-box 
Dragonteam; zumba

További információk és jelentkezés  
a 420-78-74-es telefonszámon.

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

Április 2-ától Festett üvegvilág! címmel 
Orehovszy Ottóné kiállítása látható a könyv-
tár nyitvatartási idejében. 
Pódium Színházbarátok Köre a könyv-
tárral következő programja: április 28-a, 
szombat: Operettgála 15 órától  az  Operett  
Színházban. 
Csepel-sziget körüli HAJÓKIRÁNDULÁS  
lesz május 19-én a Csepeli Helytörténeti és 
Városszépítő Egyesület és a FSZEK csepeli 
könyvtárainak szervezésében. A HAJÓKI-
RÁNDULÁSRA MINDEN JEGY ELFOGYOTT! 
Legközelebb szeptember 22-én lesz ismét 
hajótúra.

Tavaszi író-olvasó találkozók könyvtá-
runkban!
2012. április 24-e, 17 óra: Fábián Jankával, 
az Emma-trilógia írónőjével találkozhatnak. 
Az előadás címe: Múltunkból ismerhetjük 
meg jelenünket.
2012. május 10-e, 10 óra: Finy Petra író-
nővel Mindenféle gyerekügyek címmel lesz 
játékos foglalkozás, bábozás, mesélés. Vár-

juk a kisgyermekes szülőket, nagyszülőket, 
gyerekeket!
2012. május 22-e, 17 óra: dr. Szendi Gábor 
lesz vendégünk – a paleolit táplálkozásról 
és egyéb tényekről és tévhitekről tart elő-
adást. Dedikálási lehetőség! 
Minden rendezvényünk ingyenes, várjuk 
szeretettel! Fenti programjainkat a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatja!

Kedves pedagógusok! Várjuk az iskolás- 
és óvodáscsoportokat könyvtárbemutató és 
könyvtárhasználati foglalkozásokra – előze-
tes egyeztetés szükséges. Tel.: 2763-512
Jógafoglalkozás minden csütörtökön 18-
tól 19.30-ig. (800 Ft/alk.) Foglalkozásveze-
tő: Palotainé Jánoshegyi Tünde (mozgáste-
rapeuta-jógaoktató)
Színházjegy-árusítás: minden hétfőn 16 
órától 18 óráig Novák Zoltánnétól. 06/30 
414-1684
Új! Az angol-német nyelvű szépirodalmi 
állományrészt sikerkönyvekkel, nyelvköny-
vekkel bővítettük. 
Április 30-án és május 1-jén a könyvtár 
ZÁRVA!

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

Április 20-a, 17 óra: anyák napi készülődés 
Nagy Sándorné Icával. Különböző techni-

kákkal: papírvirág-hajtogatással, karkötő- 
csomózással, szalvétatechnikával készítünk 
ajándékokat. (Ha cserepet, díszdobozt sze-
retne ajándékozni, kérjük hozza magával,  
a többi anyagot biztosítjuk)
Április 22., vasárnap délelőtt a Dohány 
utcai zsinagóga környékét járjuk be. Idegen-
vezetőnk: Frisch György újságíró. A részvétel 
ingyenes. Előzetes jelentkezést kérünk.
Április 26-a, 17 óra: Ezoterikus klub. Ven-
dégünk: Juhász Judit. Az előző témát foly-
tatjuk: Tarot 2.
Ezért-klub: Vendégünk Berényi Ibolya 
grafológus. Időpontok: április 27-e, május 
4-e, 17 óra
Május 2-a, 14 óra: A Dél-Után Alapítvány 
játékos délutánja középkorúaknak és idő-
sebbeknek.
Május 3-a, 17 óra: kineziológiai előadás. Ven-
dégünk: Novákné Riba Ágnes: Ki vagyok én?
A csütörtök továbbra is a játék napja  
a könyvtárban. Délelőtt kártyával, délután 
társasjátékkal várjuk az érdeklődőket.
A könyvtár április 30-án és május 1-jén 
zárva tart. Nyitás: május 2-án, 13 órakor

* * *
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 szereposztásból: Mikó István, Quintus 
Konrád, Bozsó József, Benkő Péter, Nagy 
Gábor, Germán Lívia, Szabó Anikó

Programok
Április 28-a, szombat: AUTHENTICA NÉP-
TÁNCTALÁLKOZÓ 
(a hitelesség szellemében működő néptánc- 
műhelyek fesztiválja)
Május 5-e, 6-a: Örökség. Budapesti és Pest 
megyei  gyermeknéptánc-találkozó
Május 25-e,18 óra: 15 éves a Csepeli Öreg-
táncosok Együttese
A CSÖTE jubileumi műsora

Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub
Május 8-a, 17 óra: Balázs Sándor előadása  
a verstanról

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

* * *
ERDEI ÉVA GALÉRIA 
Király-Erdei Műhely Csepel, Kondor utca 29.
tel.: 420-1728, e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Április 28-áig Kvasznay Gulyás Margit, 
Csépe Juli (Kvasznay Julianna), Erdei 
Kvasznay Éva és  Péterffy Gulyás Má-
ria  kiállítása látható. A kiállítást előzetes 
bejelentkezéssel (tel.: 420-1728) lehet 
megnézni a Kondor u. 29.-ben. 

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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A körzethez tartozó iskolák:  
Géniusz tehetséggondozó, Szent István út 70.
Kék Általános Iskola, Szent László u. 84.

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: 
Gárday Balázs (gardaybalazs@t-online.hu), aki minden 
hónap második hétfőjén 18-19 óra között tartja 
fogadóóráját a Bűnmegelőzési Irodában (Csikó stny. 2/A)

A körzetre jellemző bűncselekmények: 
lakásbetörések, gépkocsifeltörések.

XXI/VIII-as körzet
Jánosi Béla r. főtörzsőrmester
XXI/8. számú körzeti megbízott
                  
A terület határai:
Erdősor u .– Festő u. – Szent Miklósi u. – Mária királyné útja  – Csókás u.  – 
Őz u. –  Banka u. -  Mókus u. – Pinty  u. –  Szent István út  – Tölgyes u.  
– Juharos u.  –  Damjanich u. – Kecsege u. – Kórus u  – Gyömbér u. – 
Csalitos u. – Füves u.  – Bokros u. – Sármány u. – Kondor u. – 
Vércse u. – Mária királyné útja – Cserhát u. – Szent Miklósi u. 
– Acélmű u. – Bordás u. – Tihanyi u. – Akácfa u. – 
Szabadság u. – Erdősor utca 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

Ismerkedett, lopott
A csepeli rendőrkapitányság lopás és csalás bűntett el-
követésének megalapozott gyanúja miatt eljárást folytat 
a képen látható 52 éves budapesti férfi ellen. A jelen-
leg rendelkezésre álló adatok szerint az elkövető 2011 
szeptembere és 2012 áprilisa közötti időszakban inter-
netes társkereső oldalakon középkorú nőkkel ismer-
kedett meg. Az esetleges 
találkozások során, illetve 
azokat követően különböző 
értéktárgyakat lopott el, és 
megtévesztette a hölgye-
ket.  Az elkövető 175-180 
centiméter magas, normál 
testalkatú, barna szemű, 
barna, dús hajú, megnyerő 
modorú, jó kommunikációs 
készséggel rendelkező férfi.

A XXI. kerületi kapitányság kéri, hogy akinek a sé-
relmére a képen látható személy hasonló bűncselek-
ményeket követett el, az hívja a BRFK. XXI. kerületi 
kapitányság 427-4600/137-es   mellékű telefonszámát, 
illetve – névtelensége megőrzése mellett – tegyen beje-
lentést az ingyen hívható 06-80/555-111-es Telefontanú 
zöldszámon, vagy a 107, 112 központi segélyhívó tele-
fonszámok valamelyikén.

Sértetteket keresnek
A csepeli rendőrkapitányság kisebb értékre elkövetett lopás 
vétségének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást három 
budapesti – 28, 58 és 60 éves – férfi ellen A jelenleg rendelke-
zésre álló adatok szerint az elkövetők 2010 márciusa és 2012 
márciusa között az egész ország területén követtek el lopá-
sokat. Elkövetési módszerükre jellemző, hogy főleg idősko-
rúak lakásán jelentek meg és Elmű-alkalmazottaknak, illetve 
villanyóra-leolvasónak adták ki magukat, majd a sértettek fi-
gyelmét elterelve, ellopták az idősek értékeit.

Az elkövetők:
1. 175-180 centiméter magas, pocakos, erős testalkatú férfi
2. 180-185 centiméter magas, vékonyabb testalkatú, 
 jó megjelenésű férfi   
3. 185-190 centiméter magas, normál testalkatú, megnyerő 
 modorú, jó kommunikációs készséggel rendelkező férfi   

A kerületi kapitánysága kéri, hogy akinek a sérelmére  
a képen látható személyek hasonló bűncselekményeket kö-
vettek el, az hívja a BRFK. XXI. kerületi kapitányság 427-
4600/133-as mellékű telefonszámát, illetve – névtelensége 
megőrzése mellett – tegyen bejelentést az ingyen hívható 
06-80/555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 107, 112 
központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

1.

3.

2.
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uTÁNPóTLÁsTORNÁvAL EgYbEKÖTÖTT KI-
ÁLLíTÁssAL ÜNNEPELTéK A sPORTÁg KéP-
viselői A csepel sport cluB megAlA-
kulásánAk 100. évfordulóját április 
5-én. A tAvAszi iskolAszünet első nAp-
jA ellenére A fiAtAlok közül is szép 
sZÁMMAL ELLÁTOgATTAK A vERMEs MIK-
Lós ÁLTALÁNOs IsKOLA TORNATERMébE, 
AhOL NégY csAPAT vETETTE bELE MAgÁT  
A KÜZdELMEKbE. A budAPEsTI KOsÁR- 
LAbdA-sZÖvETség (bKsZ) és A csEPELI 
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOgATÁsÁvAL LéTRE-
JÖTT EsEMéNYT A hELYsZíNEN TEKINTET-
te meg cziffrA mihály, A Bksz elnöke 
– Aki már hosszú ideje Az iskolA tő-
sZOMsZédsÁgÁbAN éL –, és A vERMEs Is-
koláBAn hétről hétre nAgy sikerrel, 
és szép számú résztvevővel zAjló ko-
sárlABdAélet megteremtője.

A főszervező Csepeli Kosárlabda Iskola képvi-
seletében Szabó Ferenc elégedetten látta, hogy 
nem volt hiábavaló a fáradozásuk.

 A Csepel SC századik és a csepeli kosár-
labda hetvenedik születésnapját köszöntjük  
a mai rendezvényünkkel, ennek örömére hívtuk 
össze a fiatalokat egy négycsapatos villámtor-
nára. Hosszú szünet után végre ismét „moco-
rog” már a kosárlabda a kerületben, a BC Cse-
pel volt az első, akik újjáélesztették a sportágat, 
és szerencsére vannak követőik. Az országos 
szövetség „Dobd a kosárra” elnevezésű moz-
galma is elindult nemrégiben, amelybe a Móra 

Ferenc, a Kölcsey Ferenc, és a Vermes Miklós 
Általános Iskolák is bekapcsolódtak. A klubok-
kal együtt ez remek bázis kialakítására ad le-
hetőséget itt a kerületben, ahol a kosárlabda is 
a méltán megbecsült sportágak közé tartozott 
egykoron.

A fiatalok már reggel kilenc órától birtokba vet-
ték az iskola tornatermét: a pályán a Dunaha-
raszti Sasok, a Lajtha László Általános Iskola, 
a Csepeli BC és a Csepeli Kosárlabda-iskola 
csapatai feszültek egymásnak. A színvonalas 
és helyenként roppant izgalmas összecsapások 
nagyszerűen szolgálták a sportág további nép-
szerűsítését, a gyerekek felkészülését, és – nem 
utolsósorban – az egykor szebb napokat látott 
csepeli kosárlabdát ismerőkben is szép emlé-
keket ébreszthetett. Személyesen nézte meg  
a fiatalok játékát Liptay István is, akinek mun-
kásságát sportolóként (1954 és 1972 között 
viselte a Csepel mezét), és szakvezetőként  
(a női-férfi kosárcsapatoknál) egyaránt sikerek 
kísérték a kerületben, és aki aranybetűkkel írta 
be nevét a csepeli sportélet emlékkönyvébe.  
A most is rendkívül népszerű, Csúzli becenévre 
keresztelt idős mester, bár két bottal és segít-
séggel érkezet, mégsem hagyta volna ki a ren-
dezvényt.

 Örülök neki, hogy ennyi fiatal jött ma itt 
össze: nekik, róluk is szól ez a mai nap. Az idő-
sebb korosztállyal mi is megünnepeljük majd e 
jeles évfordulót, annak ellenére, hogy ez a hi-
vatalos programban nem szerepel. Évente talál-

kozunk mind a női, mind a férficsapataimmal, 
és velük is megemlékezünk a régi szép csepeli 
kosárlabdaidőkről.

 Milyen érzésekkel gondol arra az időszakra?
 Nagyon öröm látni, hogy ma ilyen szép 
számmal eljöttek játszani… Mindig is azt fájt 
a legjobban, hogy egykor ennél is többen jár-
tak hozzánk sportolni, de aztán egy idő után  
a semmivé lett. Lehet arról beszélni, hogy  
a csepeli sportcsarnok alkalmatlanná vált hiva-
talos kosárlabda-mérkőzések megrendezésére, 
vagy arról, hogy megszűnt az egész Csepel 
Sport Club… Most már teljesen mindegy, mi 
az ok: a csepeli kosárlabda eltűnt a süllyesztő-
ben, s vele együtt az én ötven évem is. Elkese-
rítő. De jó most itt azt látni, hogy van remény!

 Manapság otthon van még a kosárlabda vi-
lágában?
 Hogyne! Ez természetes. Ami megjelenik 
az újságban, televízióban, rádióban, mindent 
figyelemmel kísérek. Követem az átigazoláso-
kat, edzőváltásokat, bárhol is történjék a világ-
ban, és szurkolok a hazai kosárlabdának, hogy 
megint a régi legyen! Sajnos most, hogy már 
ágyhoz vagyok kötve, ez jelenti a legnagyobb 
kikapcsolódást.  

A helyszínen nézte meg az ifjú tehetségeket  
a kosárlabdasport több nagysága is: Zsíros Ti-
bor, Nagy István, és dr. Siklósi Ferenc is, de ott 
volt például az 1989-es, mindmáig utolsó NB 
I-es csepeli bajnokcsapat tagja, Székely László 
is, Liptay István egykori játékosa.
A tornagyőzelmet végül a BC Csepel csapata 
szerezte meg a Csepeli Kosárlabda-iskola előtt, 
a harmadik helyet a Dunaharaszti Sasok, míg  
a negyediket a Lajtha László iskola csapata sze-
rezte meg. A szövetség és a szervezők jóvoltá-
ból senki nem távozott üres kézzel: a legjobbak 
kupával és éremmel a tarsolyukban mehettek 
haza, de díjazták a legjobban teljesítő játékost, 
a legsportszerűbb csapatot, majd minden részt-
vevőnek húsvéti tojást is nyomtak a kezébe.
A tornát követően a házigazda Vermes iskola 
növendékei színes, táncos műsorral hívták fel 
a figyelmet az intézmény aulájában megnyíló 
kiállításra, melyet Szabó Ferenc és Ábel Attila 
alpolgármester közösen nyitott meg. A kiállí-
tást a Csepel SC egykori kosárlabda-szakosztá-
lyának relikviáiból állították össze. A megnyert 
Magyar Kupák, bajnoki serlegek, különböző 
városi kupák, nemzetközi túrákon elért sikerek 
díjai mind-mind közszemlére kerültek. Fotók 
láthatók a régi nagy csepeli csapatokról, és 
természetesen a Nemzeti Sport csepeli kosársi-
kerekről írt beszámolóit is bemutatták, melyek 
tanúsítják, hogy a kerület egykoron fellegvára 
volt a magyar kosárlabdasportnak.

Légrádi Gábor

sport

Kosárlabdaünnep a centenáriumon
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Tavasszal sem pihennek a Csepeli Birkózó Club 
szépreményű tehetségei, ezúttal a főváros leg-
jobbjaival, és Csepelen, a Nyuszi Kupán mérték 
össze tudásukat vetélytársaikkal, s bizonyítot-
ták, hogy továbbra is komolyan számolni kell 
velük. A Népligeti Ferencváros-bázison április 
1-jén találkozott a Budapest-bajnokság me-
zőnye, ahol 10 egyesület 264 sportolója lépett 
szőnyegre, köztük 22 csepeli birkózó. A meg-
mérettetésen 4 első, 8 második, és 5 harmadik 
helyet szereztek a kék-piros klub versenyzői, 
ami komoly bizakodásra adhat okot. A csepeli 
sportolók közül a gyerek korcsoport 38 kg-os 
mezőnyében Arató Ármin harmadikként vég-
zett. A diák II. korcsoportban a 42 kg-osok kö-
zött Nagy Péter végzett az élen: teljesítményét a 
46 kg-os Korcsog Milán is megismételte. Má-
sodik helyet szerzett a 42 kg-os Veszeli Dániel, 
és az 50 kg-os Virág Ákos, valamint a 69 kg-
os Kuruclaki Dénes, míg a dobogó 3. helyét a 
32 kg-os Bencsik Árpád, és az 58 kg-os Bartók 
Máté szerezte meg. A diák I. korcsoportban nem 
talált legyőzőre a 32 kg-os Piricz Mihály, akit 
Jóka Attila követett a 2. helyen, de a 38 kg-os 
Nagy Zoltán, és a 46 kg-os Horváth Zsolt sem 
adta alább a 2. helynél. Az 50 kg-osok mezőnyé-
ben Babai Dezső egy bronzérmet gyűjtött be.  

A serdülőknél Lukács Botond (58 kg) lett első, 
Magnucz Richárd (42 kg), Dobozi Ádám (69 
kg) a második, míg Vágvölgyi Erik (85 kg), és 
Ármán Márió (+85 kg) a 3. helyet szerezte meg.
Április 14-én Csepelen a Baracsi Imre Birkózó-
terem adott otthont a Nyuszi Kupa meghívásos 
utánpótlásversenynek, ahol 21 egyesület 184 
indulója lépett szőnyegre, s a házigazda egye-
sület versenyzői ott sem vallottak szégyent.  
A gyerek korcsoportban a 20 kg-os Pauer Sza-
bolcs a 2., a 38 kg-os Arató Ármin pedig a 3. he-
lyen végzett. A Diák II-es korcsoportban nem ta-
lált legyőzőre a 42 kg-os Nagy Péter, a 46 kg-os 
Korcsog Milán és az 50 kg-os Virág Ákos, míg a 
29 kg-osok mezőnyében Koroknai Koppány, az 
58 kg-osoknál pedig Bartók Máté másodikként 
végzett. Harmadik helyet szerzett a 32 kg-os 
Bencsik Árpád, a 63 kg-os Juhász Tibor és a +63 
kg-os Kurucleki Dénes, míg Virág Bogdán (35 
kg), és Pénzes Levente (+63 kg) személyében 
két 5. helyet is szereztek a hazaiak. Az egykori 
csepeli klasszis birkózó, Tóth Gábor tanítványa-
it felvonultató Csepeli BC 40 ponttal nyerte meg 
a Nyuszi Kupa összesített csapatversenyét a 31 
pontos Cegléd, és a 25 pontos Vasas előtt.

(Forrás: Csepeli Birkózó Club) 
 - l - 

Az Indotek Csepel FC felnőtt labdarúgócsapa-
ta még nem kapott ki a tavaszi szezonban, ami 
önmagában nem hangzik rosszul, ám a tabellán 
elfoglalt 11. pozíció még nem jelenthet külö-
nösebb megnyugvást sem a játékosoknak, sem 
pedig a szurkolóknak. Gabala Krisztián legény-
sége a Tápiószecső ellen idegenben megnyert 
ütközetet követően az Üllő SE gárdáját fogadta 
a folytatásban, és Sarnyai 84. percben szerzett 
találatával kiharcolta a győzelmet.
A következő összecsapás Kecskeméten, az 
első osztályú KTE második csapata ellen volt, 

s mivel egyik csapat sem talált a kapuba, 0-0-s 
döntetlennel zárult az összecsapás. Egy héttel 
később – április 7-én – a Hódmezővásárhelyi 
FC látogatott a Béke térre, azonban hiába sze-
rezte meg már a 3. percben a vezetést a Csepel 
(Tóth András révén), később az ellenfél egyen-
líteni tudott, s elmaradt a várva várt kék-piros 
győzelem. Április 14-én is a Béke téri stadion-
ban játszhatott a Csepel FC, de nem tudott élni  
a hazai pálya előnyével, s a vendég Makó FC – a 
gól nélküli döntetlennek köszönhetően – - 1 pont-
tal gazdagodva távozott a XXI. kerületből.

Labdarúgás
NB III Alföld csoport
Csepel Stadion, Béke tér 1.
Április 28-a, 17 óra: Indotek Csepel FC–Gyulai Termál  FC
BLSZ I/B osztály
Csepel, Szabadkikötő SE sporttelep 
Április 28-a, Szabadkikötő SE–Goldball ’94. FC SE

Röplabda
Csepel SC Alapítvány, Bajnokok Csarnoka 
Április 25-e, 19 óra: Csepeli RC–Szolnoki Főiskola RKSI

Kosárlabda
Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Ív u. 65-71.)
Április 21-e, 8 óra: BOCI Klub-BC Csepel–EKE-OpticWorld  
(f. ffi. NB II Közép A csop.)
19:40: BOCI Klub-BC Csepel–BLF Palota (f. ffi. tartalék)
Vermes Miklós Általános Iskola (Tejút u. 2.)
Április 22-e, 15 óra: Csepeli Rombolók– Budai XI.SE Old Boys  
(f. ffi. D csop.) 
Május 1-je, 19 óra: BC Csepel II.–Toldy Vizivárosi Hódok  
(f. ffi. NB II Közép B csop.)
Május 5-e, 13 óra: BOCI Klub-BC Csepel–FSZSE (f. női A csop.)
16:20: BOCI Klub-BC Csepel–Budai XI.SE Mind 1 (f. ffi. D csop.)
18 óra: BOCI Klub-BC Csepel–Százhalombattai KSE (f. ffi. NB II 
Közép A csop.)
19:40: BOCI Klub-BC Csepel–DMTK Haraszti Sasok (f. ffi. tartalék)

Kézilabda
Budapest Női I. osztály
Nagy Imre ÁMK Tornaterem (Simon Bolivár stny. 1–3.)
Április 20-a, 18 óra: Csepeli KSE– Érdi VSE III.
Május 4-e, 18 óra: Csepeli KSE–Kőbánya SC
I/A osztály 
Nagy Imre ÁMK Tornaterem (Simon Bolivár stny. 1–3.)
Április 28-a, 17 óra: Csepeli KSE II.–XVI.ker.KMSE

Kajak-kenu
Csepeli Kajak-Kenu Egyesület vízitelepe (Hollandi út 16.)
Május 1-je, 11 óra: Évadnyitó Sárkányhajó Kupa  
és Vass István Masters Kajak-kenu Emlékverseny

Evezés
Csepel, evezőspálya 
Május 5-e, 10 óra: FEC Kupa 2012 – Dr. Török Zoltán Emlék- 
verseny –- Takács János (Dzseki) kupa

Sportprogramok 
a kerületben

Tavaszi birkózósikerek

Csepel FC: döntetlendömping a folytatásban
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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
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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.
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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 27-e.

Sorsoltunk!  Az április 6-án megjelent skandináv rejtvény nyertese: Kovács Ernőné, 1213 Budapest, Körtés u. Nyereménye 1 000 forintos Libri utalvány. A gyerekrejtvény nyertese: Zakar Lacika,1212 Buda-
pest, Szabadkai u. Nyereménye 2 db jegy a Nagy akarok lenni című zenés bábelőadásra, amely május 20-án, 11 órától lesz a Királyerdei Művelődési Házban. A könyvutalvány a Csepeli Hírmondó szerkesztő-
ségében, (Simon Bolivár sétány 4–8.), a belépő a helyszínen vehető át. Gratulálunk!

gyereksarok

Keresztrejtvényünkben egy kérdő mondatot rejtettünk el. 
Melyik naphoz kötődik ez a jelmondatként használatos kérdés?

Vízszintes: 1. A jelmondat második része  9. Kelet-európai nép  
10.Vissza: szaglószerve!  11. A jelmondat első része  12. Zamat  
13.Tankönyv  14.Spanyol, francia, olasz autójel  16. Amely személy  
18. A vízsz.16-ra!  21. Nem ezek  23. Eszme, elgondolás  
24. Fentebbi helyre  26. Részvénytársaság  27. A jelmondat negyedik 
része  30. Ütlegeli  32. Az első férfié 
Függőleges: 1. Jégkorong  2. …-Triznyák  3. Majdnem gomb!  
4. Összekevert szotyi!  5. Nézőnek páratlanjai!  6. Matematika 
a suliban  7. Dohánybolt  8. Mezopotámiai város volt  15. Betűket 
papírra vet (í=i)  17. Kevert, csak mély magánhangzókkal!  
18. Kipling farkasát  19. Megkevert ítélet!  20. A jelmondat harmadik 
része  22. Osztályfőnöki  25. Tárolóeszköz fából  26. Átlan román!  
28. Viola nagyobb fele!  29. Akadály (pl. áradó folyónak)  31. Tova

Előző rejtvényünk megfejtése: 
Juhász Gyula: Húsvétra

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

1 százalék 
Köszönjük, hogy adója 1 száza-
lékával hozzájárult, a Csepeli 
Öttusa és Vízi- Sport egye-
sület eddigi fejlődéséhez, 
fejlesztéséhez. Ahhoz, hogy 
az elkövetkezendő időkben 
biztonságos és versenyképes 
felszerelést adhassunk spor-
tolóink kezébe, most ismét 
arra kérnénk önöket, adójuk 
1 százalékával támogassák 
egyesületünket az öttusához 
nélkülözhetetlen lőfegyverek 
beszerzésében. 
Támogatásuk köszönjük!
Adószámunk: 18103469-2-41
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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!

- 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
- 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)

Tavaszi frissítô 

	 kedvezmény- és 

 nyereményesô 

 a Csepel Plazában 

 április 10–30. között!

 Nyeremények:
1 db 4 napos dunai hajóút idegenvezetôvel,
2 fô részére D 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.

Dak
a

Együttmûködô	partnereink:

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	az	oldalunkon:
www.csepelplaza.hu	 Sorsolás:	 2012.	 május	 2.	 12	 óra,	 Csepel	 Plaza.	 www.facebook.com/CsepelPlaza
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PROMT
ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ

GONDOLJON A BALLAGÁSRA!
Zálogból megmaradt, valamint új arany- és ezüst ékszerek

széles választékával várjuk kedves Vásárlóinkat!

ARANYÉKSZEREK MÁR 
9 500 Ft/gr-tól

Bp. XXI. ker. Kossuth L. u. 30-46.
(a volt munkásszálló alatt)

Nyitva: H-P-ig 9.00-16.45



22 Csepeli Hírmondóprogramok

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

Programajánló
2012. Április 21., mÁjus 19. 9.00-14.00

BaBaBörze – Használt gyerekruhák, 
játékok cseréje, vására. Asztalbérlés: kicsi 
1 000, közepes 1 500, nagy 2 500 forint.

2012. Április 21. 18.00
a zene gyöngyszemei-
Kromaticanto singers Koncertje 
– A koncert bevételéből támogatják 
a Gróf Széchenyi István Általános és 
Kéttannyelvű Iskolát, valamint a Katona 
József Alapítványt. Belépő: 1300 Ft A 
jegyekkel kapcsolatban érdeklődni lehet 
Faragó Attilánál a 06 20 410 0310-es 
telefonszámon. Belépő 1100 Ft.

2012. Április 27. 20.00 
KlassziKon Koncert – A Klasszikon 
bemutatja 3D produkcióját: CrossoVer 

dimenziók. Ahol a klasszikusok XXI. 
század nyelvén szólnak. Közkedvelt 
operaáriák jazzes, swinges, rockos 
bluesos feldolgozásban. Belépő: 
2300 Ft

2012.Április 27– mÁjus 31.
az utolsó szerelem – Katona Péter 
festőművész kiállítása. Belépő: ingyenes

2012. mÁjus 13. 10.00–18.00
XVii . Királyerdei ásVányKiállítás és
Börze – Kiállítók jelentkezését várjuk!
Asztalbérlés: 1000 Ft, 1500 Ft, 2500 Ft.

2012. mÁjus 20. 11.00
nagy aKaroK lenni! – zenés bábelő-
adás – Fabula Bábszínház
 Belépő: 800 Ft

2012. mÁjus 12., 9.00–13.00
BaBaBörze – Használt gyerekruhák, játé-
kok cseréje, vására. Asztalbérlés: 1 500 Ft.

2012. Április–mÁjus
görög táncház – MYDROS: május 26.
PYRGOS: április 14-e, 18-22 óráig.
A részvétel ingyenes.

2012. Április 21. 15–18.30
nyugdíjas KluB – élőzenés táncdélután. 

2012. április 21. 10.00 
csillagtelepi tisztító „Kúra” – Közös 
szemétszedés a Föld napja alkalmából. 

2012. Április 28.
„A zene Az Kell, HOGY ne VeSSzünK 
el…” – Musical est, két részben a 

Kolimusikal Színpad előadásában. 
Belépőjegy: elővételben 500 Ft, a 
helyszínen 700 Ft.

2012. április 24. 18.00
KaleidoszKóp – egy cápakutató cápás 
legemlékezetesebb cápás kalandjai. 
Belépés: díjtalan 

2012. május 12. 20.00 
retro táncparty  – Éljük át 
együtt a ’70-es, ’80-as évek 
házibuli hangulatát! Belépőjegy: 
elővételben 800 Forint, helyszínen: 
1100 Forint

2012. mÁjus 13. 10.00-17.00
csillagtelepi majális – egész 
napos családi program.

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

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

INGATLANÜGYEK 
ELADÁS, KIADÁS

HÍVJA! 06 (30) 616 6888___________________________________
KÖZPONTBAN, József Attila u.-ban, I.  em.-i   56 nm-es, 
kétszobás, gázos, erkélyes lakás: 9,9 mFt____________________________________
MÁZOLÓ u.-ban, és a Szent László u.-ban 64 nm-es, 3 szo-
bás, gázkonvektoros, erkélyes IV. em.-i lakások műanyag 
nyílászáróval 10,2 mFt I.áron____________________________________
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 u.-ban, II. em.-i , gázfűtéses, 55 nm-es kétszobás, 
erkélyes, felújítandó lakás: 8,3 mFt i.áron____________________________________
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____________________________________
CSILLAGTELEPEN, extrán felújított, cirkófűtéses, át-
alakított I. em.-i 38 nm-es, nappali amerikai konyhás,  
erkélyes,lakás: 7,9 mFt____________________________________
PESTERZSÉBETEN a Vörösmarty u.-ban, 68 nm-es, 3 szo-
bás, erkélyes távhős emeleti lakás: 7,2 mFt____________________________________
ERDŐSOR utca környékén, 72 nm-es 2 szoba nappalis cirkó-
fűtéses, teljesen felújított családi ház garázzsal, 110 nöl-es 
összközműves telekkel: 23,2 mFt____________________________________
SZENT LÁSZLÓ utca környékén csendes aszfaltos csatorná-
zott mellékutcában, 160 nm-es felújított családi ház garázs-
zsal /akár két generáció számára is/ 37,9 mFt____________________________________
ÚJ építésű 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

ÚJ Építésű Ikerház az Erdősor u.-nál, 70 nm-től 95nm-ig, 
akár egyszintes, kertkapcsolatos 19,9 mFt-tól lakásbe-
számítással is!____________________________________
HATÁR úton új építésű 90 nm-es, 3 szoba nappalis, önálló csa-
ládi ház fedett gépkocsibeállóval 400 nöl-es telken: 27,9 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____________________________________
CSALITOS lakóparknál önálló extra családi ház, 130 nm-es, 
bútorozva, berendezve, gépesítve, sok extrával: 59,9 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 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, telken 68+62 nm 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 
családnak is) külön bejárattal, garázzsal  25,9 mFt irányáron

Szeretettel várjuk leendő és régi Ügyfeleinket 
az új címünkön: 1211 Budapest, Posztógyár u. 
8 szám alatti bemutató termünkben. Zuhany-
kabinok, kádak, zuhanytálcák, hidromasszázs. 
20 éve Európában 10 éve Magyarországon! 
Minőségi Cseh termék!

Nyitva:H–P.-ig 8–16.30 ig
Tel: (06 1) 219 0663, fax: (06 1) 347 0827
www.roltechnik.hu
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KIRÁLYMAJORBAN eladó 58 nm-es 1+2 félszobás 
szép állapotú, első emeleti panellakás.
Alkuképes irányár: 8,2 mFt. Azonosító: 34332___________________________________
CSILLAGTELEPEN eladó egy 1+1 félszobás teljesen 
felújított konvektoros téglalakás.
Alkuképes irányár: 10 mFt. Azonosító: 33612___________________________________
CSEPEL központjában eladó egy 56 nm-es 1+2 fél-
szobás panellakás. 
Alkuképes irányár: 7,9 mFt. Azonosító: 32927___________________________________
ELADÓ Csepel központjában, négyemeletes házban egy 
74 nm-es, 3 szobás földszinti panellakás, mérhető, szabá-
lyozható távfűtéssel.
Alkuképes irányár: 8,5 mFt. Azonosító: 29757___________________________________
ELADÓ egy 2 szobás, I. em.-i, amerikai konyhás, újépíté-
sű, kombi cirkóval szerelt téglalakás.
Alkuképes irányár: 9,9 mFt. Azonosító: 11212___________________________________
ELADÓ Csillagtelepen egy felújított 44 nm-es 1+1 fél-
szobás, konvektoros téglalakás.
Alkuképes irányár: 8,6 mFt. Azonosító: 24116___________________________________
ELADÓ a Királyerdőben egy 3 szobás, 110 nm-es iker-
ház-fél, 2005-ben felújítva, 360 nm-es telken. Erkély és 
garázs is van.
Alkuképes irányár: 23 mFt. Azonosító: 35347___________________________________
ELADÓ a Királyerdő legszebb részén egy 160 nm-es, 4 
szobás kitűnő állapotú, önálló családi ház, 908 nm-es 
telken. Alkuképes irányár: 34,9 mFt. Azonosító: 35337___________________________________
ELADÓ a Katona J. utcai lakótelepen egy 47 nm-es 1+1 
félszobás, konvektoros, klímás szép állapotú téglalakás. 
Alkuképes irányár: 8,6 mFt. Azonosító: 34695___________________________________
ELADÓ a Kossuth L. u.-ban egy teljesen felújított 53 nm-
es, 1+2 félszobás panellakás.
Alkuképes irányár: 7,5 mFt. Azonosító: 29536___________________________________
ELADÓ az Erdősor u.-nál egy 78 nm-es, 2+2 félszobás 
osztályon felüli állapotú, fszt.-i lakás, négyemeletes ház-
ban. Alkuképes irányár: 12,5 mFt. Azonosító: 32755

ELADÓ egy újépítésű 67 nm-es 1+2 félszobás, amerikai 
konyhás téglalakás, kombi cirkóval szerelt, II. em.-i, erké-
lyes, alkuképes irányár: 12 mFt Azonosító: 11216___________________________________
ELADÓ Csillagtelepen egy 55 nm-es, 2 szobás panella-
kás, egyedi mérős távfűtéssel szerelve, 2011-ben teljesen 
felújítva. Alkuképes irányár: 9,5 mFt. Azonosító: 34254___________________________________
ELADÓ az Ady telepen, hőszigetelt, házközpontú fűtéses 
házban egy 2+1 félszobás panellakás felújítva, klímával 
szerelve. Alkuképes irányár: 7,6 mFt Azonosító: 34930___________________________________
ELADÓ egy 46 nm-es 1+1 félszobás panellakás, teljesen 
felújítva, szabályozható távfűtéssel.
Alkuképes irányár: 6,9 mFt. Azonosító: 26662___________________________________
ELADÓ a Sétáló utcánál egy 76 nm-es, 2+2 félszobás 
felújított panellakás.
Alkuképes irányár: 10,9 mFt. Azonosító: 18782___________________________________
ELADÓ a Zrínyi u.-ban egy 74 nm-es, 2. emeleti, 3 szobás 
panellakás. Alkuképes irányár: 9,9 mFt. Azonosító: 16377___________________________________
ELADÓ Csillagtelepen 1 szobás, 35 nm-es konvektoros, 
téglalakás, parkra néző kilátással.
Alkuképes irányár: 7,4 mFt. Azonosító: 35483___________________________________
ÁRON ALUL sürgősen eladó egy 2+1 félszobás, 64 nm-
es, jó állapotú panellakás Csillagtelepen, négyemeletes 
házban. Alkuképes irányár: 8,1 mFt. Azonosító: 34692___________________________________
ELADÓ a Csepeli sóderbánya tavon egy 46 nm-es, tégla-
építésű, közvetlen vízparti ház, 200 nm-es telken. Az ingat-
lan fűthető. Alkuképes irányár: 7,2 mFt. Azonosító: 35003___________________________________
ELADÓ a Királyerdőben egy 2006-ban épült, 102 nm-es, 
4 szobás, önálló családi ház 654 nm-es telken.
Alkuképes irányár: 29 mFt. Azonosító: 35490___________________________________
ELADÓ Csepelen egy 107 nm-es, 3 szobás, kitűnő állapo-
tú, önálló családi ház, 430 nm-es telken.
Alkuképes irányár: 14, 49 mFt. Azonosító: 34652___________________________________
ELADÓ 56 nm-es 1+2 félszobás, első emeleti, erkélyes 
panellakás a Táncsics Mihály  u.-ban.
Alkuképes irányár: 6,6 mFt. Azonosító: 30216

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

INGATLAN___________________________________
CSEPELEN 164 nöl-es, összközműves telek kis házzal, mel-
léképülettel 14,9 mFt. T.: 06 (20) 374-4769
CSEPELEN a kertváros és Királyerdő határán, zöldöve-
zetben 120 nm-es, szép 5 szobás családi ház eladó. Fűtési 
mód gázcirkó. A telek mérete: 529 nm., I.ár: 26,9 mFt
T.: 06 (30) 497-0479
SPORTPÁLYÁTÓL 2 percre teljesen leválasztott 46 nm-es 
ikerház eladó! Ár: 11,2 mFt T.: 06 (70) 238-7128____________________________________
ELADÓ vagy elcserélném Szigethalmi 2 szoba, étkezős 94 
nm-es családi házat 684 nm-es telken. Műanyag nyílászá-
rók, felújított dupla fűtési rendszer. Csere esetén kérek 70-
80 nm-es csepeli családi házat értékegyeztetéssel. 
I.ár: 17,5 mFt. T.: 06 (30) 372-0734____________________________________
ELADÓ Kispesten (Hunyadi u.-ban) 5 lakásos udvarban 28 
nm-es, szoba, konyha, fürdőszobás, konvektoros kis házrész 
kis udvarral. Ár: 5,2 mFt. T.: 06 (70) 211-7112____________________________________
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___________________________________
CSEPELEN sétányokon 60 nm-es téglaépítésű gázfűtéses 
1+2 szoba 10,2 mFt-ért eladó. T.: 06 (20) 345-4686____________________________________
ELADÓ Pesterzsébeten a Helsinki úton négyemeletes ház 
negyedik emeletén 58 nm-es téglaépítésű, gázfűtéses, mű-
anyagablakos lakás kívül szigetelt, felújításra szoruló lakás. 
T.: 06 (20) 521-1600____________________________________
CSILLAGTELEPEN Vénusz u. 35 nm-es gázfűtésű lakás 
6,5 mFt-ért eladó. T.: 06 (20) 345-4686____________________________________
TEMESVÁRI u.-ban II. em.-i,68 nm társasházi lakás eladó, 
azonnal költözhető. Az elkerített udvarban saját zárt garázs, 
erkély, pince, zöldövezet. T.: 06 (30) 209-2612 

Kiadó___________________________________
KIADÓ 1 szoba összkomfort kiadó, 40 eFt a lakbér, kevés rezsi. 
Május 10-re beköltözhető. T.: 277-7327

KERTES házban 3 szobás lakás kiadó udvarrésszel. 
T.: 276-5570, 06 (30) 628-4786 ____________________________________
1+2 félszobás, távfűtéses, II. em.-i lakás kiadó Csepelen, 
HÉV-hez közel bútorozatlanul 55 eFt +2 havi kaució. 
T.: 06 (20) 620-2489  ____________________________________
KIADÓ Szent István út elején 54 nm-es házrész kocsibeállóval. 
T.: 06 (30) 698-8056____________________________________
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____________________________________
CSILLAGTELEPI 2 szobás felújított lakás hosszútávra kiadó 
T.: 06 (30) 938-2798

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

Üdülés___________________________________
BÜKFÜRDŐN a Thermál Hotelben üdülési jog május 23-tól 
június 5-ig olcsón átadó. T.: 06 (30) 904-0309

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

Adás-vétel___________________________________
VESZEK, készpénzért, bútorokat, festményeket, órákat, 
dísztárgyakat, porcelánokat, szobrokat, hangszert, csillárt, 
könyveket, csipkét, bizsut, ékszert, kitüntetést, ezüstöt, ha-
gyatékot, díjtalan kiszállással! T.: 06 (30) 308-9148____________________________________
MEGUNT kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. 
Nem vagyok kereskedő. T.: 06 (20) 956-4084

Társkereső___________________________________
62 éves hölgy szabadidőpartnert keres, intelligens, ápolt, hu-
moros úr személyében. Korban hozzáillőt. Jelige: „Szabadidő”

59-65 éves hölgyet keresek komoly kapcsolatra. Jelige „intel-
ligens” kiadóba

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

Állást kínál___________________________________
FODRÁSZT, műkörmöst keresek szépségszalonba, lehet 
kezdő is, vagy kiadó más tevékenységre. T.: 06 (30) 220-9633____________________________________
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 villamosmérnö-
köt keres. Angol nyelvtudás, jogosítvány szükséges! 
www.tstmachine.hu 

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

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. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06 (20) 288-5148____________________________________
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cir-
kók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezé-
sek, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06 (20) 955-4768____________________________________
CSEPELI gyorsszerviz 0-24 óráig. Víz, gáz, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás géppel, garanciával. 
T.: 06 1 322-1036, 06 (70) 246-5753____________________________________
FÖLDMÉRÉSI munkák: Épületfeltüntetés, határkitűzés, 
szolgalmijog, telekfelmérés. T.: 420-9652

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____________________________________
ANTIALKOHOLISTA megbízható szakemberekkel szoba-
festést, mázolást, tapétázást, csempézést, PVC-szőnyeg-
padlózást, parkettázást, víz- villanyszerelést, gipszkartono-
zást, kőműves, asztalos, kertész munkát vállalunk. 
T/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____________________________________
KONTÉNERES sittszállítás legolcsóbban. Bevezető akciós 
árak. T.: 06 (30) 990-3686____________________________________
IKEA-típusú beépített szekrények, konyhabútorok, irodabú-
torok stb. méretre gyártása a legolcsóbban. Pl: könyvszekrény 
228 x 80 x 28 cm. 13.800,- Ft. Igényes munka, rövid határidő. 
T.: 06 (30) 368-1354____________________________________
KERT-TELEKRENDEZÉS, metszés, permetezés, favágás, 
bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, egyéb kertészeti, kőműves, 
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, Thomson, 
Samsung, LG, Vestel, Schneider, Dual. T.: 06 (20) 471-8871____________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS non-stop 2 órán belül bontás nélkül, 
tisztán, gyorsan, géppel 20 folyóméterig alapdíjért, fix áron 
garanciával. T.: 317-6298, 06 (20) 970-5933____________________________________
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Víz-, gáz, köz-
ponti-fűtés szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése, 
mosdók, tartályok szifonok cseréje, egyéb vízszerelési 
munkák. Tel: 402-4330, 06 (20) 491-5089____________________________________
VÍZ-,GÁZ-,FŰTÉS szerelés és javítás, lakásfelújítás, komp-
lett családi házak szerelése, garanciával, akár anyagbe-
szerzéssel is. Csepelen kiszállási díj nélkül!
Telefon: 06 (20) 490-5561

apróhirdetések

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS – KÖZÖS KÉPVISELET

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

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

CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc u. 277. (ÚJ BAUMAX-nál 1200 m²-en)
Tel: 278-01-09 • Nyitva: H-P: 9-19, Szo-V: 9-14 • www.diego.hu
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Ajánlataink 2012. április 1-30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!  Az akciók további részleteiről érdeklődjön áruházainkban!


