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Ovisok rajzai a 
Csepel Galériában
Az időszaki gyermekrajz-kiállítást április  
23-án Tóth János, az önkormányzat oktatási 
ágazatvezetője nyitotta meg a Csepel Galériá-
ban, majd a Hétszínvirág óvoda apróságai ad-
tak rövid műsort. A kiállításra a kerület összes 
óvodájából érkeztek rajzok. 

Aki szeretné megnézni a gyerekek alkotásait, 
az május 11-éig a következő napokon és idő-
pontokban látogathatja meg a galériát: hétfőn, 
szerdán és pénteken 10-től 11.30-ig, délután 
pedig 16-tól 18 óráig. Cím: Csete Balázs u. 15. 

Zenével 
ünnepeltek
Fennállásának 11. évfordulóját ünnepelte április 
20-án az Egressy Béni Zeneművészeti Szakkö-
zépiskola. Az évfordulót az Egressy-nap keretén 
belül, színvonalas és tartalmas programokkal 
ünnepelték, melynek része volt – többek között 
– a Munkásotthonban tartott háromórás, nívós 
gálakoncert is. 
Az intézmény születésnapján kívül a névadó, 
Egressy Béni születésének 198. évfordulójáról 
is megemlékeztek: az intézmény tizenkettedikes 
évfolyamának előadása kíséretében megkoszo-
rúzták a zeneszerző mellszobrát. Az Egressy-
nap további apropóját a zeneművészeti szakkö-
zépiskolák találkozója szolgáltatta, amit hetedik 
alkalommal rendeztek meg, s ahová az ország 
számos pontjáról érkeztek együttesek, zeneka-
rok, illetve szólisták.

Csepeli számok 
Földy Zsuzsanna, a csepeli önkormányzat anya-
könyvi csoportvezetőjének tájékoztatása szerint 
2012 áprilisában a kerületben 46-an szereztek 
honosítással állampolgárságot, 14 pár kötött há-
zasságot, 63-an haltak meg. 

Duna-parti 
vetélkedő
Második alkalommal rendezték meg a Mi Du-
na-partunk című játékos vetélkedőt a kerületi 
ovisok számára, melyre ezúttal is a Hollan-
di úti Gyermek- és Ifjúsági Tábor területén 
került sor. A borús időjárás, az időnként sze-
merkélő eső ellenére a kerületi óvodások és 
kísérőik szép számban látogattak el a csepeli 
Kis-Duna-part tőszomszédságába április 18-
án, reggel, hogy részt vegyenek a tíz állomás-
ból álló ügyességi versenyen. Ezúttal nemcsak 
csepeli, hanem egy XX. kerületi intézményből 
is csatlakoztak a vetélkedőhöz, s a programot 
megnyitó Zupkó János önkormányzati képvi-
selő reményét fejezte ki, hogy a jövőben minél 
több, kerületen kívüli ovi is kapcsolódhat majd  
a rendezvényhez. A Pedagógiai Szakmai Szol-
gáltató Intézmény (PSZSZI) és a Zöldike Klub 
szervezésében létrejött programban elsősorban 
a környezettudatossággal, környezetvédelem-
mel, a Kis-Duna-part élővilágával, a szelektív 
hulladékgyűjtéssel ismerkedtek az apróságok, 
illetve egyéb, ezekhez kapcsolódó érdekes fel-
adványokat kellet megoldaniuk.
Szántó Tiborné, a Repkény utcai óvoda kép-
viselője és a rendezvény szervezője a Csepeli 
Hírmondónak elmondta: ismét sikerült elérni 
céljukat, felkelteni a kicsik érdeklődését a ter-
mészet rejtett kincsei iránt. A Repkény utcai 
intézményben április 20-án családi napot is 
tartottak, ahol 27 família vett részt a szintén 
játékos, ismeretterjesztő feladatokat is magába 
foglaló programban. 

Anyák napja felé

A tavaszi szellők
 elűzik a telet.
S méhek dongnak körbe
 virágzó kerteket.
Zümmögésük mint
 Anyám dala. 
Fülembe cseng ma is
 minden verssora.

Ilyentájt sokszor
 Anyámmal álmodom. 
Ülünk a ház előtt,
 a kerti kispadon.
Aggódva kérdi tőlem, 
 hogy megy a sorom?
 S ő szerető szívét
 Ma is hiányolom. 

(Varga József István)
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ÜNNEPéLYEs KERETEK KÖZÖTT Ad-
TÁK ÁT A CsEPELT PEsTERZsébET-
tel összekötő, mintegy 1,3 ki-
lométer hosszú kerékpárutat, 
ami később a Weiss manfréd út 
KERéKPÁRsÁvJÁhOZ Is CsATLAKO-
zik majd. a megnyitót követően, 
Csepel újjáépítésének 300. év-
fordulója alkalmából több 
mint háromszáz fiatal – főként 
iskolások – vették birtokba az 
ady endre út mentén haladó 
vadonatúj aszfaltCsíkot. 

A nagyszabású akcióval az önkor-
mányzat a budapestiek, főként a cse-
peliek figyelmét hívta fel erre az új 
lehetőségre. A XXI. kerületből ugyanis 
mindeddig nem vezetett kiépített, biz-
tonságos kerékpárút a főváros belső 
kerületei felé, miközben Csepel – már 
csak ipari múltja, bicikligyártása miatt 
is – hagyományosan kerékpáros kerü-
letnek számít. Németh Szilárd polgár-
mester nem titkolta örömét, amikor  
a beruházás jelentőségéről beszélt, és 
hangsúlyozta: hamarosan két kerék-
párút kapcsolódik össze Csepelen, az 
egyik – a most felavatott – Pesterzsé-
bettel, míg a másik, a közeljövőben 
átadásra kerülő út Ferencvárossal köti 
össze a kerületet. Az Ady, Kossuth és 
Kapisztrán utcák kereszteződésében 
összegyűlt iskolások gyűrűjében Né-
meth Szilárd egy tanuló és Csepel Arca, 
a bájos Szőnyi Oxána közreműködésé-
vel vágta át a nemzeti színű szalagot, 
majd egy, az 1960-as években gyártott 
Csepel kerékpár nyergébe pattant, és 
– rendőri biztosítás mellett – a gyere-
kekkel és kísérőikkel közösen tekertek 
le a Kis-Duna partjára. A kétkerekű 
múlt mellett jelen volt a jövő is: a mu-
zeális kerékpáron kívül egy Schwinn-
Csepel Stringbike (egy magyar fejlesz-
tésű hajtószerkezettel, hagyományos 
lánc nélkül működő bringa) is feltűnt  
a rengeteg bicikli között, ami az egyik 
alpolgármestert juttatta el a célig.  
A vízpartra érkezést követően a fizikai 

kihívást felváltotta a szellemi, ugyanis 
a szervezők – a csepeli rendőrség köz-
reműködésével –  KRESZ-tesztnek ve-
tették alá a nebulókat. 
Jenei János, az esemény egyik szer-
vezője nyilatkozott a Csepeli Hírmon-
dónak: 
 Nagyon örülünk, hogy a mai napon 
több mint háromszáz gyereket sikerült 
rávenni arra, hogy elsőként bejárják az 
új kerékpárutat, és utána még KRESZ-
beli felkészültségükről is számot adja-
nak. Remélem, nem csak itt és most, 
hanem az őszi kerékpártúrán is hasonló 
létszámban vesznek majd részt!

 Mit jelenthet az iskolák, iskolások 
életében ez a kerékpárút?
 Elsősorban talán azt, hogy biz-
tonságosabban közlekedhetnek majd: 
nem kell a gyalogosokat zavarni, és 
nem kell az autók által zsúfolt úttesten 
sem lavírozni. Remélem, egyre többen 
fognak kerékpárra ülni a fiatalok közül 
a saját egészségük érdekében.

Bíró Renáta, a Gróf Széchenyi István 
Általános Iskola tanulója is megtette  
a közel 1,5 km-es távot, és örömmel szá-
molt be a közös bringázás élményeiről:

 Örülök a mostani programnak, úgy 
gondolom, ezzel is méltóképpen ünne-
peljük Csepel újjáépítésének háromszá-
zadik évfordulóját. Nagy élmény volt 
ennyi emberrel közösen tekerni.

 Használni fogod az új kerékpárutat?
 Természetesen, hiszen sokat járok 
át Pesterzsébetre, és szeretek a Duna-
part felé is elkanyarodni.

A KRESZ-tesztet és az azt követő pi-
henést újabb kerékpározás követte:  
a gyerekek tanáraik és kísérőik felveze-
tésével visszaindultak az iskolákba, az 
új útszakasz pedig hivatalosan is része 
lett Csepel közlekedésnek. (A rendez-
vényt a Príma Maroni Kft. támogatta.)

Légrádi Gábor

Két keréken Erzsébetig

A Gubacsi hidat is magába foglaló Ady Endre úti kerékpár-
út fontos, és eddig hiányzó kapcsolatot teremtett a két ke-
rület között. Építése 88 millió forintba került, amelyhez az  
Európai Unió közel 64 millió forintos támogatást biztosított. 
A Weiss Manfréd úti, Ferencvárosba vezető kerékpárutat  
a csepeli gerincúttal együtt adják majd át a közeljövőben. 
Annak összköltsége 189 millió forint, ebből 132 millió forin-
tot vállal magára az Európai Unió. Az útépítés költségeinek 
fennmaradó részét a fővárosi önkormányzat finanszírozta.
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a Csepeli városkép kft. 
„kertész leszek” – park-
szépítő kaláka Címmel tíz-
napos parkszépítési és fa-
ültetési akCiót szervezett 
Csepel újjáépítésének 300. 
évfordulójára és a föld 
NAPJÁRA EMLéKEZvE. A sZER-
vezők a rendezvénysorozat 
keretében 162 fát – köztük 
hársakat, vérjuharokat és 
örökzöldeket – ültetnek 
el, valamint öt új virág-
ágyással és 3500 egynyá-
ri növénnyel gazdagítják  
A KERÜLET ZÖLdTERÜLETEIT. 

A parkszépítő akció során min-
den faültetést kérő helyi iskola és 
óvoda területére három fa került 
(két lombhullató és egy örökzöld),  
a többi csemetét pedig közterü-
leteken helyezték el a szervezők  
a Csevak Zrt. munkatársainak se-
gítségével.
Az akciósorozat fő rendezvényén 
– április 20-án, a Simon Boli-
vár sétánynál található parknál –  
a mintegy kétszáz résztvevő egy jó 
hangulatú délutáni összejövetelen 
16 hársfát és 3 örökzöldet ültetett 
el, valamint homokot terítettek  
szét a játszótér homokozójában,  
és kitakarították a frissen nyírt 
gyepet.
A Nagy Imre Általános Művelő-
dési Központ és a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola szervezésében 
mintegy 140 általános iskolás –  
a Csevak munkatársainak vezeté-
sével – lelkesen végezte a parkszé-
pítési teendőket.  Elmondták, hogy 
mivel a közeli iskolákba járnak, 
vissza fognak járni, hogy rendsze-
resen locsolják és gondozzák az ál-
taluk örökbe fogadott csemetéket. 
A felnőttek is nagy kedvvel ve-
tették bele magukat a munkába. 
Az önkéntesek, köztük Németh 
Szilárd polgármester, Ábel Attila, 
Borbély Lénárd és Morovik Attila 
alpolgármesterek szintén ástak, la-
pátoltak, öntözték a frissen elülte-
tett növényeket. 
A jó hangulatú munka végeztével 
a szervezők uzsonnával köszönték 
meg a megjelenő önkéntesek se-
gítségét.

Zelei 

„Kertész leszek”

Hársak, juharok, virágok, bokrok
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A Csete Balázs Gimnázium, Szakközép-
iskola és Szakiskola udvarán a Csevak 
Zrt.-től kapott három fát a diákok és  
a tanárok együtt ültették el

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola sem 
maradt újonnan ültetett fa nélkül 

A Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szak- 
középiskolában idén először szerveztek 
önkéntes napot 

A Szivárvány óvoda udvarán elültetett 
hársfa öntözése ezentúl a nagycsoporto-
sok feladata lesz

A Radnóti előtti park is megszépült: az 
önkéntesek nemcsak a szemetet gyűj-
tötték össze, hanem virágokat is ültettek  
a Csevak munkatársainak segítségével

A Gyermekláncfű Csalitos óvodában 
negyedik alkalommal szervezték meg  
a környezettakarítási akciót, amelyben 
22 család vett részt
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300 ÉV–300 TÁBLA
Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata nevében 
tisztelettel meghívom 

– s egyben játékra invitálom – 
2012. május 12-én, 

a „300 év – 300 tábla” elnevezésű 
csepeli sakkgálára

Csepel újjáépítése 300. évfordulójának 
emlékére megrendezendő eseményen 300 
táblán mérkőznek meg a sakkot kedvelők

Helyszín: 
Karácsony Sándor utca (Sétáló utca)

Program:  
   8.30:  regisztráció, eligazítás
10.00:  300 év – 300 tábla sakkgála
10.45:  Szimultán nemzetközi mesterek
 közreműködésével 
11.00:  „300 év” – schnell-verseny

A legjobbak értékes nyereményt, 
a sakkgála minden résztvevője a rendezvényre 

emlékeztető pólót kap ajándékba

Legyen ön is részese a fekete-fehér 
mezőkön vívott küzdelmeknek!

Németh Szilárd
Csepel polgármestere 

Regisztráció,  jelentkezés: Sánta Péter
e-mail: santapeter@csepelivaroskep.hu

t.: 420-6950, 06 (70) 389-9839

aktuális

A csepeli „Ady lakótelep integrált szociá-
lis rehabilitációja” című KMOP-5.1.1/C-
2f-2009-0004 azonosítószámú projekt megva-
lósítása során a Budapest Esély Nonprofit Kft. 
mint konzorciumi partner feladata egy komplex 
munkaerő-piaci képzési modell megvalósítása 
volt – szakmát adó felnőttképzések és kapcsolt 
szolgáltatások segítségével.
Tevékenységeink fókuszában elsősorban a reha- 
bilitáció által érintett területen és annak kör-
nyezetében élő regisztrált álláskeresők, kis-
gyermekes, illetve alacsony iskolai végzettsé-
gű, tartósan munkanélküli helyi lakosok álltak.
Programunkba – a toborzást és kiválasztást kö-
vetően – összesen 49 főt vontunk be. Számukra 
a projekt – az OKJ-s szakmát adó felnőttkép-

zések mellett – mentori szolgáltatást, a képzés 
ideje alatt gyermekfelügyeletet biztosított. 
A pályázat keretében indított szakmai képzések 
a következők voltak: óvodai dajka, társada-
lombiztosítási és bérügyi szakelőadó, élelmi-
szer- és vegyiáru-eladó, kereskedő-boltvezető, 
valamint raktárkezelő és emelőgép-kezelő.  
A résztvevők közül 46-an sikeres vizsgát tettek, 
s ezzel szakképesítést szereztek.  

A képzéseket követően jellemzően csepeli 
munkáltatók bevonásával munkatapasztalatot 
jelentő gyakorlatot biztosítottunk további húsz 
fő részére. Így a résztvevőknek a szakképesíté-
süknek megfelelő munkakör begyakorlására, és 
sikeresebb elhelyezkedésre nyílt lehetőségük.

A megvalósítás során szakmai partnereink 
voltak: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkor-
mányzata, Csúcs ’91 Kft., Kiscsibe Családi 
Napközi, Gyermekláncfű Óvoda, CROMO 
Alapítvány, Összjáték Alapítvány. Ezúton is 
köszönjük részvételüket és támogatásukat  
a projekt sikeres megvalósításában!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. A projekt összkölt-
sége több mint 1,3 milliárd forint, a támogatás 
mértéke meghaladja a 954 millió forintot. 

A Budapest Esély Nonprofit Kft. a pályázatban 
32 023 730 forint támogatást nyert el.

Eredményes a felnőttképzési program

az egykori Csepel művek területét is 
érintő hagyományos iparterületek 
revitalizáCiója délkelet-európában 
elnevezésű program (retina) is be-
mutatkozott a nagyközönségnek az 
urb:iCon i. városfejlesztési kiállítá-
son és projektvásáron, a hungexpo b 
PAvILONJÁbAN.

A kiállítás Fórum színpadán, az április 19-ei elő-
adáson ismertették a projektben résztvevő szak-
emberek az Európai Unió Interreg South East 
Europe programjának támogatásával finanszíro-
zott program részleteit és eddig elért eredménye-
it. A moderátor Barna-Lázár Zoltán, az ICG Ex 
Ante Tanácsadó Iroda ügyvezetője volt, akinek 
komoly szerepe van abban, hogy a program elju-
tott jelenlegi szakaszába. A megszólalók között 
volt Ongjerth Richárd, a Magyar Urbanisztikai 
Társaság ügyvezetője, Jármi Gyöngyi a Belügy-
minisztérium képviseletében, Balogh Zsuzsan-
na, aki a környezetvédelmi és kármentesítési 
stratégiák elkészítésében vállalt szerepet, illetve 
az egykori Csepel Művek területén működő cé-
gek képviseletében Kabódi Ferenc, az érintett 
területek egyik legjobb ismerője. A tájékoztatón 
a közelmúltban két alkalommal is megtartott 
Jövőműhely fontosságát hangsúlyozták, ahol 
hosszú idő után talán először próbált a projekt 
minden résztvevője cselekvési tervet kialakítani 
a lehető legtöbb szempont figyelembevételével.
Balogh Zsuzsanna szorgalmazta egy részletes 
intézkedési terv kialakítását, és először beszélt 
konkrét számokról a barnamezős beruházással 
kapcsolatban. Elmondása szerint a végső cél is 
húsz-harminc év alatt érhető el, és ehhez „egy 
nagyvonalú költségvetés alapján”, minimum 

tíz-húsz milliárd forintot kellene beruházni, 
hogy a későbbiekben ennél nagyobb összegek 
is bevonhatóak legyenek.
Ongjerth Richárd szerint ennek egy része akár 
a volt CSM területén működő cégek adóiból is 
finanszírozható lenne, de szükség lesz majd –  
a ReTInA program kiteljesedéséhez nélkülözhe-
tetlen –, de kivitelezhető jogszabály-módosítá-
sokra is. Mint mondta, voltak és lesznek is viták 
a partnerekkel, de ezek leginkább konstruktív 
jellegűek, és a közös célt szolgálják.
A Belügyminisztérium képviselője remek alter-
natívaként jellemezte a projektet a barnamezős 
rehabilitációs megoldások tekintetében, és ki-
emelten fontosnak tartotta a megfelelő jogi hát-
tér kialakítását, ami szintén összetett feladatnak 
ígérkezik. 
Dr. Polinszky Tibor, a ReTInA általános és szak-
mai projektvezetője méltatta a kiállításra elké-
szült szakmai anyagot, és annak közreműködőit, 
majd köszöntötte a román Iasiból érkezett part-
nereket, akik átadhatják a többi nemzetközi part-
nernek magyarországi tapasztalataikat.
A szakemberek egyöntetű véleménye alapján jó 
irányvonalat képvisel a ReTInA program, ami 
úttörő szerepével remekül szolgálhatja a hosszú 
távú elképzelések megvalósítását.

 - légrádi - 

Jól sikerült a ReTInA 
bemutatkozása a kiállításon
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Örmény népirtás: 97 éve történt
A Csepeli Örmény Önkormányzat április  
20-án ünnepi megemlékezést tartott az ör-
mény genocídium 97. évfordulója alkalmából 
a Jedlik Ányos Gimnáziumban. A megemlé-
kezést Morovik Attila alpolgármester nyitotta 
meg. Miután az akkori eseményeket összefog-
lalta, megemlítette, hogy az örmény népirtást 
sokáig semmilyen anyagi és erkölcsi jóvátétel 
nem követte. Mint mondta, az emberiség em-
lékezete olykor rövid, néha egy emberöltő-
nyit sem képes megőrizni. Éppen ezért ez az 
évforduló is arra kell késztessen bennünket, 

hogy ébren tartsuk a közös emlékezetet, hogy 
hasonló szörnyűség ne történhessen meg újra. 
Ezt követően Szárkiszján Ádám, a Csepeli 
Örmény Önkormányzat elnöke mondott ün-
nepi beszédet, majd a jelenlévők megtekintet-
tek egy dokumentumfilmet. A film Armin T. 
Wegner, a helyszínen katonaorvosi szolgálatot 
ellátó német orvostanhallgató visszaemléke-
zésein és az általa készített fotóin keresztül 
mutatta be, hogy mi történt az 1915 és 1917 
között a deportálások áldozataival.

zelei

az újonnan elfogadott, meglehetősen 
szigorú országos tűzvédelmi szabály-
zat (otsz) és katasztrófavédelmi sza-
bÁLYOZÁs éLETbE LéPésE uTÁN NéhÁNY 
TÁRsAshÁZbAN AZONNAL ÖssZEhívTÁK 
a tulajdonosok közgyűlését. ennek 
oka, hogy tűz esetén minden társas-
hÁZbAN bIZTOsíTANI KELL A sZAbAd ME-
nekülő útvonalat. a részleteknek 
JÁRTuNK uTÁNA. 

Mint ismeretes, a legtöbb társasházban a fo-
lyosókon, a lépcsőfordulókban általában dísz-
növények, virágosládák sora található: saját 
kert hiányában itt kertészkednek a lakók. A 
januártól életbe lépett rendelet szerint a tár-
sasházi közlekedőkön, folyosókon az éghető 
tárgyak engedély nélküli tárolásáért 60 ezertől 
500 ezer forintig terjedő pénzbírságot szab-
hatnak ki a katasztrófavédelem ellenőrei. (Ég-
hető tárgynak, illetve akadálynak tekinthetők  
a közlekedőkön elhelyezett szekrények, hűtők, 
nagyméretű virágok, lábtörlők is…) 

Ha az I. fokú tűzvédelmi hatósággal történt 
egyeztetés nélkül a közlekedőn, a folyosón 
éghető dekorációkat, szőnyegeket, falikárpi-
tokat, továbbá egyéb éghető anyagokat he-
lyezünk el úgy, hogy azok az érintett fal vagy 
a padló felületének 15 százalékánál nagyobb 
területet borítanak, az akár egymillió forintos 
bírságot is jelenthet.

„Tűzrendészeti ellenőrzéseken eddig is átestek 
a lakóházak az éves ellenőrzési rend alapján, 

viszont a szabályozás nem volt ennyire szigorú 
és nem szólt a büntetési tételekről. Ezt a hiányt 
pótolta a tavaly őszi, 2012 januárjától hatá-
lyos rendelet”– mondta el a Csepeli Hírmondó 
megkeresésére Juhász Attila tűzoltó alezredes, 
a dél-budai kirendeltség vezetője. 
Az alezredes azt javasolja a társasházaknak, 
foglalkozzanak ezzel a kérdéssel a lakóépü-
letre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatban, 
hiszen a hatóság a társasházat bírságolja meg, 
nem az egyes lakókat. Tehát mindenkinek ér-
deke a megegyezés és a szabályok betartása. 
Elmondta: a katasztrófavédelmi kirendeltsé-
gek hatósági osztálya minden esetben előzetes 
értesítést küld az ellenőrzés időpontjáról a kö-
zös képviselőnek.

Arra a kérdésre, hogy a felszerelt rácsok sza-
bályellenesek-e, a következő választ kaptuk: 
„Lakásunk bejárati ajtaját ráccsal lezárni nem 
ellentétes a tűzvédelmi előírásokkal, a közle-
kedők menekülési útvonalán rácsot elhelyezni 
viszont csak a területileg illetékes tűzvédelmi 
hatóság engedélyével lehet (Ez Csepel esetében 
a XI. kerületben, a Tas vezér utca 9. szám alatt 
található.) Ami az általános előírást illeti: az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló ren-
delet úgy fogalmaz, hogy „nem lehet leszűkíteni 
a tervezés során a szakértők által meghatározott 
minimális szélességet, vagyis amennyi a bizton-
ságos meneküléshez kell. A minimális szélesség 
függ az adott épületben lakók számától, az épü-
let szerkezetétől, és az úgynevezett átbocsátó 
képességtől” – tette hozzá Juhász Attila.

- k -

Akkor lehet rácsos ajtót elhelyezni, ha:
• a rácsos ajtóval lezárt területen nincs 

tűzvédelmi biztonsági berendezés, ezek 
indító-, nyitószerkezetei, valamint a köz-
műelzárók főkapcsolói (fali tűzcsap, hő- 
és füstelvezető ablak, mentésre szolgáló 
ablak, hő- és füstelvezető nyitó szerkeze-
te, villamos főkapcsoló stb.);

• a rács által elzárt közlekedőn nem találha-
tó kézzel nyitható füstelvezető nyílászá-
ró, vagy annak távnyitóját a ráccsal elzárt 
területen kívül, bárki által hozzáférhetően 
helyezték el;

• a rács – nyitásiránya, mérete alapján – 
nyitott állapotban nem akadályozza a me-
nekülést (pl. nem nyílik rá lépcsőre, nem 
szűkíti le azt);

• a ráccsal elzárt menekülési útvonalat 
igénybevevő lakók rendelkeznek a rácsos 
ajtót nyitó kulccsal;

• a rács által elzárt területen a tárolással, 
tárgyak és anyagok elhelyezésével kap-
csolatos tűzvédelmi követelmények tel-
jesülnek.

További információ:
www.katasztrofavedelem.hu 

Genocídiumnak tekintünk minden olyan cselekedetet, melyet azzal a szándékkal követnek 
el, hogy részben vagy egészben megsemmisítsenek egy nemzeti, etnikai, faji vagy vallási cso-
portot. Az örmény genocídiumra széles körben tekintenek úgy, mint az egyik első modernkori, 
szisztematikus népirtásra. Az örmény források szerint 1915 és 1917 között az Oszmán Biro-
dalomban mintegy másfél millió örmény erőszakos kitelepítése és lemészárlása történt meg: 
600-800 ezren vesztették életüket az akkori eseményekben.

Januártól szigorúbbak a szabályok

Lehet-e virág a folyosón?

fotó: Zarándi Bence
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a komposztálási mintaprogramban 127 
nyertes Csepeli pályázónak adtak át 
erre a Célra kialakított tárolóesz-
KÖZÖKET A CsEvAK ZRT. MuNKATÁRsAI.  
a szervezett lakossági komposztálá-
si akCió eddigi alakulásáról a Csepe-
li vagyonkezelő zrt. munkatársával, 
dzsida lászlóval beszélgettünk.

 A hároméves program elindításakor a cél 
a kerület családi házas övezeteiben a házi 
komposztálás elindítása és fenntartása volt. 
A kertes házaknál mindig képződik zöld-, va-
lamint szerves háztartási hulladék, aminek az 
újrafelhasználásával csökkenteni lehet a kelet-
kezett kommunális hulladék mennyiségét. Így 
a hulladékelszállítás költségeit is jelentősen 
mérsékelni lehet. Ezért indult tavaly a kerületi 
önkormányzat a Fővárosi Közterület-fenntartó 
Zrt.-nek (FKF Zrt.) az erre a célra kiírt pályáza-
tán. Az önkormányzat ezen a pályázaton közel 
kétmillió forint értékben nyert el komposztáló-
eszközöket.  A projekt lebonyolítója a Csevak 
Zrt. lett. Miután felmértük az eszközökre beér-
kezett lakossági igényléseket, láttuk, hogy az, 
bár csak kis mértékben, de túllép az FKF Zrt. 
pályázatán nyert összegen. Az önkormányzat 
ekkor még közel 250 ezer forinttal hozzájárult 
a programhoz. Így minden pozitívan elbírált 
lakossági igénylést ki tudtunk elégíteni. Nem 
ritka, hogy egy kertes házhoz több tárolóeszköz 
is kerülhetett ingyenesen. 

 Mi alapján bírálták el, hogy kik kaphatnak 
a tárolókból?
 A Csevak Zrt. tavaly nyáron helyi pályáza-
tot írt ki a Csepeli Hírmondóban az eszközök 
igénylésére. A beérkező 129 űrlap feldolgozá-
sa után 127 pályázót találtunk alkalmasnak. 
Mivel évente elszámolási kötelezettségünk 
van az FKF Zrt. felé, együttműködési meg-
állapodást kötöttünk a Csepeli Kertbarát Kör 
Egyesülettel, hogy vegyenek részt az éven-
kénti ellenőrzésben is, ami az idén valószínű-
leg nyár végén indul majd el. A kertbarátok 
felmérik, és fényképekkel, valamint ellenőrző 
kérdőívekkel dokumentálják, hogy a nyertes 
pályázók teljesítik-e a számukra előírt köve-
telményeket. Azok a lakosok, akikről bebizo-
nyosodik, hogy a program ideje alatt rendel-
tetésszerűen használják a tárolóeszközöket, 
véglegesen megtarthatják azokat. 

A tárolóeszközök szétosztása óta még nin-
csenek számottevő információink a program 
eredményességéről, hiszen az első ellenőrzé-
si szakasz még előttünk áll. Az azonban már 
most pozitív visszajelzés a számunkra, hogy 
a lakossági pályázat leadásának a határideje 
után is sokan megkerestek minket, hogy ők is 
szeretnének ezekből az eszközökből. Sajnos 
akkor már nem tudtunk módosítani a pályáza-
ton. Ha azonban újabb, e célra kiírt pályázatot 
találunk, folytatni kívánjuk a programot.

 Hogyan használható fel  a komposztanyag?
 A tárolókban lombozatot, kaszálékot és 
egyéb szerves hulladékot kell mintegy egy 

éven át érlelni, hogy jó minőségű talajjavító 
tápanyagot kapjunk. Érlelést gyorsító ada-
lékanyaggal ez a folyamat felgyorsítható. Ezt  
a komposztot a konyhakertekben, a pázsitos 
területeken és a szobanövényeknél egyaránt 
jó hatásfokkal lehet alkalmazni a talajba ke-
verve. Elképzelhető, hogy egy kertes háznál 
megtermelődik a saját használathoz szükséges 
komposztanyag, így ezeknél a házaknál már 
nem kell más talajjavító anyagokat vásárolni. 
De mindez csak akkor működik jól, ha oda-
figyelünk, hogy milyen szerves hulladékokat 
teszünk bele a komposztálóedénybe, és az 
sem mindegy, hogyan rétegezzük a belehelye-
zéskor a különböző zöldhulladékot és a ház-
tartásban keletkező szervesanyag-hulladékot.

- z -

aktuális

Tájékoztató is készült
A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület elnöke, 
Gombik Imre elmondta, hogy egyesületük 
hét tagja rendelkezik a megfelelő szakmai 
képesítéssel, hogy komposztálási tanácso-
kat adhasson az azt igénylőknek. Összeál-
lítottak és ötszáz példányban kiadtak egy 
ismertetőt is. 
„Ez egy 16 oldalas tájékoztató füzet, ami-
ből hasznos információkhoz juthatnak  
a kezdő komposztálók. A kiadványból min-
den, a komposztálási mintaprogramban 
résztvevő, nyertes pályázóhoz eljuttattunk 
egy példányt. A többit szétosztjuk a kerületi 
könyvtárak és művelődési házak között, de 
a minket megkereső csepelieknek is tudunk 
még adni belőle”. 

Hogyan működik a komposztálási mintaprogram?

Talajjavítás házilag

Talajterhelési díj: hogyan változott? 
Felhívjuk azoknak az ingatlantulajdonosoknak a figyel-
mét, akiknek talajterhelésidíj-bevallási kötelezettségük 
van, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény – 2012. február 1-jei hatállyal – az aláb-
biak szerint változott.
A talajterhelési díj egységdíjának mértéke 120 forint/m3-
ről 1200 forint/m3-re módosult.
A területérzékenységi szorzó, ami a felszín alatti víz álla-
potát jelzi, változatlanul 3 maradt.
Ezért 2012. február 1-jétől minden elfogyasztott köb-
méter víz után 3600 forint talajterhelési díjat kell fizetni: 
erről az adóbevallást 2013. április 1-jéig kell benyújtani.

További felvilágosítást a 427-6107-es, és a 427-
6177-es telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők.
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a fasang árpád zeneiskola huszadik 
alkalommal rendezte meg hagyomá-
NYOs TAvAsZI KONCERTsOROZATÁT CsE-
pelen, április 16-a és 21-e között. a ze-
nei hangversenyek idén különleges 
megemlékezéssel, az iskola fennál-
lásának hetvenedik, fasang árpád 
sZÜLETéséNEK sZÁZAdIK és AZ INTéZ-
mény névfelvételének tizedik évfor-
dulójának megünneplése jegyében is 
TELTEK. 

Az ünnepi zenei hét első koncertjét Morovik 
Attila alpolgármester nyitotta meg a Királyer-
dei Művelődési Házban, ahol a Fasang család 
képviselői is részt vettek. Fasang Árpád fia be-
szédében zeneszerző-zenepedagógus édesapjára 

emlékezett, kiemelve Csepelhez és a zeneiskolá-
hoz való kötődését. A nyitó hangversenyen a ze-
neiskola egykori növendékei (Szecsődi Ferenc 
hegedűművész, Káli-Fonyódi Fruzsina oboamű-
vész, Káli Gábor zongoraművész, Horváth La-
jos gitárművész, Dvorák Lajos gordonkaművész 
és Szefcsik Zsolt hegedűművész) adtak nívós 
koncertet. A neves művészek közel két órán át 
tartó muzsikájukkal lenyűgözték a közönséget. 
Másnap a Fasang Árpád Zeneiskolában tanu-
lók a szigetszentmiklósi Ádám Jenő Zeneiskola 
növendékeivel közösen kamarazenei és szóló 
hangversenyen remekeltek intézményükben.  
A vendégiskola citeraegyüttese moldvai népdal-
csokorral kedveskedett a jelenlévőknek. 
A tavaszi koncerthét során az ünneplő iskola 
diákjai a Nagy Imre ÁMK színháztermében is 

megcsillogtatták zenei tudásukat. Miskolciné 
Hajtun Zsuzsa iskolaigazgató a Csepeli Hír-
mondónak elmondta: nagy hangsúlyt fektetnek 
intézményükben a zenei képzésre és a tehetsé-
gek felkarolására. Egyik ígéretes művészpalán-
tájuk Kovács Előd Kapolcs negyedik osztályos 
tanuló, aki nemrég az Országos Jenei Zoltán 
Fuvolaversenyen korcsoportjában a legjobb 
eredményt érte el. 
„Romos Zsolt felkészítő tanárom sokat segített. 
Szakmai és gyakorlati tudásának, támogatásnak 
is köszönhetem, hogy felvételt nyerhettem a Bar-
tók Béla Konzervatóriumba. Zenei érdeklődésem-
hez a barokk kor áll a legközelebb, a jövőben his-
torikus előadásmóddal is szeretnék foglalkozni.  
A Zeneakadémián tovább tanulva pedig kifeje-
zetten barokk fuvolával szeretnék foglalkozni” – 
mondta el kérdésünkre Kovács Előd.
Szintén a szerda esti növendékhangversenyen 
lépett fel az iskola másik büszkesége, Székely 
Áron. Kiemelkedő tehetségével a XII. Orszá-
gos Gitárverseny aranyérmese lett s a verseny 
különdíját is megnyerte. Kitűnő szerepléséért 
felkészítője, Kozma István tanári különdíjat 
kapott. 
A zenekedvelők az ünnepi koncertprogramo-
kon hallhatták a ceglédi Kardos Pál Pedagógus 
Énekkar vendégkórusát, a Fasang zeneiskola 
ifjúsági zenekarait, valamint a Holló Gyula 
vezetésével újonnan megalakult Fasang Árpád 
Vegyeskar műsorát is. 
Az egész héten át tartó színvonalas rendez-
vénysorozatot a művésztanárok telt házas kon-
certje zárta telt ház előtt a Királyerdei Művelő-
dési Házban.  

Antal Zsuzsa

Hetvenéves a Fasang Árpád Zeneiskola

Ünnepi hangversenyek

Végh Attila az irodalmi kávéházban
a Csepeli irodalmi kávéház április 16-án nyitotta meg kapuit a királyerdei művelődési házban. a vendég végh attila költő 
és filozófus volt, aki idén kapta meg a józsef attila-díjat, beszélgetőtársa bíró gergely író, a magyar napló folyóirat 
szerkesztője volt. 

„Azt nem állítom, hogy a költészet tömegeket 
vonz, de ha legalább egy ember betéved hoz-

zánk, máris jól állunk. Egy korábbi író-olvasó 
találkozómra éppen egy férfi volt kíváncsi, és 
nagyon tartalmas diskurzust folytattunk” – 
mondta Végh Attila még a program előtt, ami-
kor üres volt a kávéház, hamarosan azonban 
legalább húsz fiatal és idősebbek is érkeztek. 
Máris oldottabb lett a hangulat, noha a beszél-
getés egy része olyan filozófusokra és műveikre 
terelődött, mint Kierkegaard, Nietzsche és Hei-
degger, akiket a közönség talán kevésbé ismert. 
A beszélgetés nagyobbik része azonban Végh 
Attila írásairól és életéről szólt. Ahogy mesélte, 
a táj, a természet szeretete végigvonul életén, 
és nyomot hagy művein. Eredetileg erdész és 
ornitológus akart lenni, de később inkább az 
irodalom és a filozófia kötötte le szellemi ér-
deklődését. A vadregényes tájaktól nem sza-
kadt el, három évig ugyanis természetvédelmi 
őrként dolgozott a Pilisben. A természet élet-

fenntartó ereje megjelenik verseiben, később 
pedig prózai írásaiban is. Az sem véletlen, hogy 
tíz évvel ezelőtt Budapestről Nagymarosra köl-
tözött, mert „ott, falun még leállnak az embe-
rek beszélgetni szinte a semmiről akár fél órára 
is”. A budapesti nyüzsgő és kevéssé elviselhető 
életvitelre nem jellemző, hogy „lelassuljon az 
idő”, amire pedig szükség volna. 
Bíró Gergely felolvasta az író egy novelláját, 
majd maga a szerző idézett több verséből. Vol-
tak köztük tartalmas, elgondolkodtató darabok, 
de viccesek és pikánsak is, ahogy a költő jelle-
mezte őket. 

Az irodalmi kávéházi program szervezői egy 
sorozat első részének tekintik az áprilisi ese-
ményt: hamarosan újabb közönségtalálkozóra 
invitálják az érdeklődőket. 

Cs. A.    

fotó: Zarándi Bence

fotó: Zarándi Bence
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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és  
a Magyar Írószövetség irodalmi pályázatot hirdet 
Csepel újjáépítésének 300. évfordulója alkalmából.

Pályázati kategóriák:
Általános iskolás diákok részére: vers, novella
Középiskolás diákok részére: vers, novella
Felnőttek részére: vers, novella, esszé

A szakmai zsűri kategóriánként I., II. és III. díjat oszt ki. 
Az eredmény kihirdetésére és a díjak ünnepi átadására 
2012. július 18-án kerül sor a Radnóti Miklós Műve-
lődési Házban. A pályázati kiírás jeligés. Ezért magukon 
a pályaműveken (mindhárom példányon) csak a jelige és 
a pályázati kategória (korosztály, műfaj) szerepeljen. 
A küldeményen belül – külön, lezárt kis borítékban – kér-
jük elküldeni a pályázó nevét és elérhetőségeit. A zárt kis 
borítékon szintén csupán a jelige legyen feltüntetve. 

A pályázatokat 3 példányban a következő postacímre 
küldjék: Csepeli Városkép Kft. 1751 Budapest, Pf. 28.
A postai küldeményen mindenképp szerepeljen a pályá-
zat címe: Az én Csepelem – Irodalmi pályázat

Terjedelmi követelmények:
vers kategóriában:  maximum 90 sor
novella és esszé kategóriában: maximum 250 sor 

A zsűri csak nyomtatott munkákat fogad el és értékel.
A díjak összegei kategóriánként:
1. helyezett: 40 000 forint
2. helyezett: 30 000 forint
3. helyezett: 20 000 forint
A pályamunkák beadási határideje: 2012. június 11.

A pályázat fővédnökei:
Németh Szilárd polgármester
Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke

aktuális

sokak számára érdekes és nemegy-
szer látványos programokra épülő 
rendezvénysorozatot rendeztek meg 
idén is a jedlik ányos gimnáziumban. 
az idei jedlik-napok is bővelkedett az 
eseményekben, sőt egy köztéri szobor 
is gazdagítja ezentúl az alma mater 
előkertjét.

A teljesség igénye nélkül néhány ízelítő az ápri-
lis 16-a és 21-e között megtartott programokból. 
Volt régészdélután a Szegedi Tudományegye-
tem régészeinek vezetésével, kinyílt a Titkok 
Kamrája, irodalmi délutánt is rendeztek Bu-
borékparti néven, de rajzversenyen is ügyes-
kedhettek a tanulók. Április 20-án délelőtt  
a krokiírást próbálgatták a nebulók, dél körül  
fát ültettek a kertben, és sportversenyek is szí-
nesítették a programot. A logikai készséget és 
kézügyességet Rubik-kocka-versenyen fitog- 
tathatták az iskola növendékei, délután pedig 
az úgynevezett természeti népek bemutatására 
került sor. A további programban szerepelt 
pólófestés, kézműves-foglalkozás, „minifa”-
kiállítás és egy hangverseny is. 
A Jedlik-napok zárásaként virágokat helyez-
tek el Jedlik Ányos szobránál, majd felavatták  
Pálffy Katalin természettudományos témájú, 
tektonikus lemezmozgásokat ábrázoló alkotását, 
amit a gimnáziumhoz több szállal is kötődő szob-
rászművész adományozott az intézménynek.
Ezután Lakó Ferenc tanár úr látványos fizikai 
kísérletekkel vonta magára a figyelmet, majd 
a Jedlik-teremben az első magyar műhold 
megalkotásában elévülhetetlen szerepet játszó 
Bükkfejes András Masat–1 a világűrben cím-

mel tartott előadást (a szintén csepeli alkotó-
társ, Cziffra Dávid fotókkal is megörökítette  
a teremben történteket), később – az András ál-
tal megépített robotok segítségével – a progra-
mozás rejtelmeibe nyertek betekintést a lelkes 
iskolások. Megint másutt Váradi Attila rendőr 
alezredes Karrier a rendőrségnél című előadá-
sát lehetett meghallgatni, míg Kovács Dániel 
és Szvetlov Balázs a szinkronizálás kulissza-
titkaiba avatta be az érdeklődőket. A kortárs 
költészetet Szalinger Balázs képviselte, Szabó 
Ágnes tanárnő vezetésével pedig kabalazsák-
készítésbe fogtak a Kreatív kuckó résztvevői. 
A krétakor királyai: a dinoszauruszok és az ős-
lények címmel Bán Dóra tartott előadást.
A meglehetősen mozgalmas nap végén a torna-
teremben díjátadásokra került sort, s ezzel zárult 
a 2012-es Jedlik-napok rendezvénysorozata.

Légrádi Gábor

Mórások 
Felvidéken
A Csepeli Móra Ferenc Általános Iskola hete-
dikes diákjai május 7-e és 11-e között a Határ-
talanul! elnevezésű program keretében a Felvi-
dékre mennek kirándulni. A tavalyi pályázati 
kiírást kibővítették, így a középiskolák mellett 
az általános iskolák hetedik évfolyamai szá-
mára is lehetővé tették, hogy részt vegyenek  
a pályázaton. Csepelről egyetlen általános isko-
laként a Móra tanulói utazhatnak. Az ötnapos 
útra 22 diák és két kísérő tanár indul Szlová-
kiába, ahol idegenvezető segítségével és játé-
kos feladatok megoldása közben ismerkednek 
meg történelmünk ott található emlékeivel, hí-
res személyek életével, a még fellelhető hagyo-
mányokkal. Pályázatuk címe: Együtt ismerjük 
meg a múltat, mert jövőnk fundamentuma! 
Az utazást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
592 540 forinttal támogatja, melyet az autó-

busz bérlésére és szállásköltségekre fordíta- 
nak. A szülői önrész fedezi az étkezési költsé-
get, mely megközelítőleg ugyanennyi. Az Alpiq- 
Csepel Erőmű Zrt. 200 ezer forintos támogatá-
sa pedig kulturális programok költségeit fedezi.
Alsódobokon lesz a szállás, onnan szervezik  
a napi programokat. Megismerkednek Po-
zsony, Nagyszombat, Trencsén, Selmecbánya, 
Besztercebánya, Nyitra műemlékeivel. A gye-
rekek már nagyon várják az indulás napját, öt 
csoportban, előzetes feladatok alapján készül-
nek a napi programokra.

Jól sikerült Jedlik-napok

fotó: Bede Orsolya

Sportosztály: várják a jelentkezőket

A Gróf Széchenyi István Általános és Két Tannyelvű 
Iskolában szeptembertől induló sportosztályba továbbra 
is várnak minden érdeklődőt. A sportiskolai osztályba 
olyan – jelenleg – 4. osztályos diákok jelentkezését 
várják, akik mind a sport, mind a tanulás terén komoly 
elhivatottságot éreznek magukban. Érdeklődni szemé-
lyesen az iskolában (Széchenyi u. 93.), vagy a 06-1/278-
0942-es telefonszámon, illetve Jenei János testneve-
lőnél, a 06-70/334-6621-es mobilszámon lehet.

AZ ÉN CSEPELEM
Irodalmi pályázat
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folytatjuk a Csepel szolgálatáért 
KITÜNTETésT KAPOTTAK bEMuTATÁsÁT. 
dr. oláh ilona háziorvos régóta lakik 
és dolgozik kerületünkben. a Csepe-
li szakorvosi rendelőintézetben heti 
két alkalommal fogadja a belgyógyá-
szati és diabetológiai szakrendelése-
ken a páCienseket. az egészségügyben 
NYúJTOTT sZAKMAI MuNKÁJÁNAK ELIs-
mertségéről kérdeztük. 

 Nagy meglepetésként ért a díj. 26 éve dol-
gozom és élek Csepelen, mára már szoros kö-
telék fűz az itt élő emberekhez, ezért különös 
öröm számomra, hogy tőlük, az őket képviselő 
testülettől kaptam ezt a kitüntetést. 

 Mit jelent a háziorvosi szolgálat ellátása?
 Munkámat a betegeim sokrétű szolgálatának 
tekintem. Körzetem egy része Csillagtelep régi 
utcáiban van, ahol nagyon sok a nyugdíjas, egy 
másik része pedig hárosi terület, ahol az embe-
rek rengeteg szociális problémával küszködnek, 
és az egészségi állapotuk is rosszabb. A meg-
előzést különösen fontosnak tartom, ezért 1995 
óta munkatársaimmal rendszeresen végzünk 
kockázatfelméréseket és szűrővizsgálatokat el-
sősorban a szív- és érrendszeri betegségekre 
és cukorbetegségre. Az idejében elkezdett élet-
módváltás és orvosi kezelés sokat javíthat az 
itt élő emberek egészségi állapotán. A nagyobb 
bajok elkerülése érdekében fontosnak tartom 
az idült betegségek gondozását, a gyógyszeres 
kezelés mellett a nem gyógyszeres kezelést: ez 
utóbbi  érdekében diéta-tanácsadást szervezek 
a Vénusz utcai rendelőben. Ha már elkerülhe-
tetlen a komolyabb rosszullét, nagyon fontos, 
hogy annak hárítására megfelelő műszerezettség 
álljon rendelkezésünkre. Ezért kialakítottunk  
a rendelőben egy sürgősségi szobát, pályázat út-
ján pedig a legkorszerűbb műszerekkel, például 
defibrillátorral szereltük fel. Ezek karbantartását 
is intézem, sőt a csepeli Orvosklub keretében 

tanfolyamot szerveztem, amelyen felelevenítet-
tük az újraélesztéssel, sürgősségi ellátással kap-
csolatos ismereteinket. Ezeket az ügyeleti ellá-
tásban is hasznosítom. Az utóbbi időben ugyan 
ritkábban ügyelek, de az évek során több mint 
ezer éjszakai ügyeletet teljesítettem.

 Milyen szakterületeken tevékenykedik még?
 A másik szakterületem a korábbi belgyó-
gyászati szakvizsgámra épített diabeteológia.  
A Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál jelen-
leg heti hat órában diabetológiai szakrendelést 
is ellátok. A háziorvosi munka és a diabetológia 
nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz, 
hiszen a háziorvos munkájának jelentős része 
a cukorbetegek ellátása. Ezt olyan fontosnak 
gondolom, hogy a Magyar Diabétesz Társasá-
gon belül Háziorvosi Munkacsoportot hoztunk 
létre, melynek elnökévé választottak a kollé-
gáim. A családorvosok munkájának segítésére 
részt vettünk egy Diabetológia a háziorvosi 
gyakorlatban című könyv írásában, mely a na-
pokban jelent meg.

 Milyen a háziorvosok utánpótlása?
 Ez igen komoly gond. Nagy a fiatal orvo-
sok elvándorlása és az itthon maradottak egyre 
kevésbé érzik vonzónak a háziorvosi hivatást. 
Ezért is tartom nagyon fontosnak a fiatalok 
nevelését. 17 éve veszek részt a Semmelweis 
Egyetem oktatói munkájában tudományos 
munkatársként, illetve több csepeli háziorvos 
kollégámmal együtt oktató családorvosként. 
Jelenleg hat olyan családorvos kolléga dolgo-
zik Csepelen, akinek a mentora voltam a rezi-
densképzés és a szakvizsgára való felkészülés 
során. 17 szigorló orvostanhallgató és két főis-
kolai hallgató nálunk írta a szakdolgozatát.

 Az Orvosklub segíti a szakmai felkészülést?
 Igen, de a klub elsősorban a kerületben 
dolgozó háziorvosok továbbképzését hivatott 
biztosítani. Egy részük helyben megszerezhe-

tő kreditpontokat ad a kollégáknak a szakvizs-
gáik szinten tartásához. A csepeli Orvosklubot 
1998-ben kezdtem szervezni. Utoljára például 
a Semmelweis Egyetem dékánja tartott nekünk 
itt a kerületben továbbképző előadást.

 Milyen feladatok foglakoztatják most?
 Mint gyakorló háziorvos, és mint az ön-
kormányzat humán erőforrás és fenntartható 
fejlődés bizottságának állandó meghívottja 
szembesültem azzal, hogy az orvosi munkának 
és a szociális ellátásnak harmóniában kell lenni 
egymással, és a betegeink számára átlátható-
nak és könnyen elérhetőnek kell lennie. Több 
orvos kollégámmal együtt részt veszek annak 
a bizottságnak a munkájában, amely ezeknek  
a problémáknak a megoldásán dolgozik. Kö-
zéptávú terveim közé tartozik még a cukorbe-
tegség, a szív- és érrendszeri betegség kiszű-
résére való vizsgálatok a korábbinál szélesebb 
körű kiterjesztése is, az „orvoshoz nem járó” 
páciensek felkutatásával.

Antal Zsuzsa

Dr. Oláh Ilona háziorvos  

„A megelőzést nagyon fontosnak tartom”

fotó: sxc.hu

Egészségklub májusban: beszéljünk az allergiáról!
Már az ókori Kínában is felfigyeltek a betegségre, „őszi folyásként” írták le, míg a középkorban Leonardo Botallo rózsanáthaként említi meg a virágok 
közelében fellépő tüsszögést. Nem újkori kórképről van tehát szó, mégis 1819-ig kellett várni, amíg egy angol orvos – saját magán tett megfigyelé-
sek alapján – pontosan leírta a betegséget. Fáradságos munkával összeszámolta, hány hozzá hasonló, „szénalázas” van még Angliában, s mindössze 
huszonöt sorstársat talált. Allergiásak egyébként igen sok mindenre lehetünk: a különböző növények pollenszemcséi, az állati szőrök, a penészgom-
bák, az ételallergének, a gyógyszerek, vagy a rovarméreg is okozhat kellemetlenséget.  

De vajon mi az oka annak, hogy egyre több allergiás betegek száma? Mi zajlik a szervezetünkben egy allergiás reakció estén? Miért ne egyenek  
a parlagfűre érzékenyek görögdinnyét? Milyen ételekre lehetünk allergiásak? Hogyan kezelhető az allergia? Ezekre a kérdésekre keressük a választ 
szakértőinkkel, dr. Illés Krisztina gasztroenterológussal és dr. Ráthonyi Emese háziorvossal.

Várjuk az érdeklődőket május 14-én, hétfőn, 17 órakor a Radnóti Miklós Művelődési Ház első emeletén, a könyvtár előterében. 
A rendezvény ingyenes.  
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KERÜLETÜNK TÖbb INTéZMéNYE Is KE-
rek évfordulót ünnepel ebben az 
évben: az eötvös józsef általános 
IsKOLA IdéN hETvENévEs. 

A hét évtizedre több rendezvénnyel is emlé-
keznek: április 21-én például iskolatörténeti 
kiállítás nyílt és az Eötvös-napot is ekkor tar-
tották a királyerdei suliban. Hajduk Katalin, 
az intézmény vezetője elmondta, hogy szá-
mos idei ünnepi programjuk közül kiemelke-
dett a zenei világnap, a régi tanárok találko-
zója, az alapítványi bál, és a most megnyílt 

kiállítás, amit a diák-önkormányzati nap ke-
retén belül szerveztek meg. A Hegyes Ildikó 
tanárnő szervezésében létrejött DÖK-napon  
a tanulók próbára tehették magukat többek 
között íjászatban, népi játékokban, karaoke-
ban, célba dobásban, táncban, a tornaterem-
ben pedig három hatalmas ugrálóvárban sza-
badulhattak meg fölös energiájuktól.

A már említett tárlat anyagának összegyűjté-
se nem kevés feladatot adott a szervezőknek, 
akik lelkiismeretes munkájukkal hozták létre 
az iskola és a kerület elmúlt hetven évét be-
mutató gyűjteményt, fotókkal, dokumentu-
mokkal, eredeti relikviákkal. Az ünnepélyes 
megnyitón az intézmény két, máig köztiszte-
letnek örvendő egykori tanára, Szegedy Lujza 
és Takács Pálné mondott beszédet, felidézve  
a kezdetektől napjainkig eltelt időszak leg-
szebb és legemlékezetesebb pillanatait.
Az ünnepi programsorozat további rendezvé-
nyekkel folytatódik: a közeljövőben tervez-
nek egy nosztalgia-délutánt, illetve május 24-
én, a Királyerdei Művelődési Házban tartják 
a tagozatos hangversenyt, melyre az Eötvös 

egykori tanárait, diákjait is nagyon várják: 
a nagyobb nyilvánosságnak ekkor mutatják 
majd be a most megnyílt tárlatot.
Az Eötvös iskola hetvenedik születésnapja 
bővelkedik az eseményekben, így minden va-
lószínűség szerint az év hátralévő részében is 
hallunk még az iskoláról.

- l - 

akárCsak az eötvös, a herman ottó 
általános iskola is 70. születésnap-
JÁT ÜNNEPLI IdéN. 

A kerület patinás intézményében április 24-én 
kiállítással, műsorral, diavetítésekkel ünne-
pelték a jeles napot, majd 26-án a Királyerdei 
Művelődési Házban ünnepi előadással is jubi-
láltak a Herman egykori és jelenlegi növendé-
kei és tanárai.
A kiállítás napján az iskola épületének minden 
szegletében emlékeztetett valami az elmúlt 
esztendőkre: régi fotók, tablóképek, haszná-
lati tárgyak, megannyi dokumentum, melyek 
szerves részei voltak a Werbőczy, Dózsa, majd 
Gombosként nyilvántartott tanintézménynek, 
amely 1998-tól Herman Ottó nevét kapta meg.
A szép számmal összegyűlt, mindennapjai 

nagy részét egykoron az iskola falai között töl-
tő vendégeket Elekes Mária igazgatóhelyettes 
köszöntötte, majd néhányan megemlékeztek 
az ott eltöltött hosszabb-rövidebb időszakok-
ról. A mikrofonhoz lépett többek között Kecs-
kés József tanár úr, aki hajlott kora ellenére is 
eljött, de megosztotta emlékeit Kulinyiné Var-
ga Zsuzsanna jelenlegi igazgatónő, és Tenk 
András, a suli egykori diákja is. 
A hivatalos megnyitót követően mindenkit 
arra biztattak, hogy vegye ismét birtokba az 
iskolát, és nézze meg a kiállított tárgyakat, az 
ebédlőben pedig diavetítéssel egybekötött kö-
tetlen beszélgetés vette kezdetét, ahol Csörögi 
Józsefné – aki 1982-től tíz éven át igazgatta az 
iskolát – is szólt néhány szót az egybegyűltek-
hez. Régi történetek elevenedtek fel, s termé-
szetesen azokról is szó esett, akik sajnos már 
nem lehettek jelen. Megemlékeztek a posztu-
musz Csepel díszpolgára címet kapott Csetényi 
Etelka néniről, vagy Szekeres Bandi bácsiról, 
aki a Csepel SC legendás labdarúgó edzője 
volt. A két tanáregyéniség szinte önálló „intéz-
ményként” működött hajdan az iskolában. 
A hetvenedik évforduló április 26-án ünnepi 
műsorral folytatódott a Királyerdei Művelő-
dési Házban, ahol Morovik Attila alpolgár-

mester ünnepi beszédben foglalta össze az 
iskola történetét, majd jutalmakat adott át 
azoknak a kerületi diákoknak, akik korábban 
a Hermanban rendezett versenyeken jelesked-
tek. A gálaműsorban fellépett az iskola ének-
kara és a tanári kórus is, akik igazi örömének-
léssel örvendeztették meg a hallgatóságot.  
A rendezvény színvonalát a diákok verssel, 
humoros költeménnyel, angol nyelvű szín-
játékkal, moldvai csángó tánccal tették még 
színvonalasabbá, és a Kincskereső kisköd-
mönből is elhangzott egy rövid részlet. Az 
emelkedő hangulathoz nagyban hozzájárult  
a modern táncosok és a Csep’ Jazz Dance fel-
lépőinek előadása. A születésnapi ünneplést  
a tehetséges kisdiákok össztánca zárta. 

antal – légrádi

Eötvös iskola: hét évtizednyi múlt

Kerek szülinapot ünnepel a Herman

fotó: Zarándi Bence
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A 813. sz. Prohászka Ottokár cserkészcsapat 
tagjai minitáborban voltak együtt közel két 
napig a Béke téri katolikus plébánia udvarán.  
A csepeli önkormányzattól ajándékba kapott két, 
egyenként nyolcszemélyes sátrukat először ver-
ték fel a szabad ég alatt. Szombat déltől egészen 
hétfő délig igazi tábori életet élt a 18 ifjú cser-
kész, akik párban vagy hármasával dolgoztak. 
Felállították a zászlórudat, fából keresztet készí-
tettek, a lányoknak májusfát öltöztettek, ebédet 
és vacsorát főztek kondérban: paprikás krumpli 
és babgulyás is készült. Délután számháborúz-
tak, este pedig tábortüzet raktak, amelyre ellá-
togatott dr. Nagy Mihály atomfizikus, Csepel 
díszpolgára is, aki gyerekként tagja volt a 813. 
sz. Prohászka Ottokár cserkészcsapatnak.  
„A cserkészet kis közösségben gondolkodik. 
Nyolc személyből áll az őrs, nyolcszemélyes  
a sátor is. Minden nyári táborozásunkkor ezeket 
a sátrakat fogjuk használni. Fontosnak tartom, 
hogy a gyerekek együtt lélegezzenek, együtt moz-
duljanak: így tanulnak meg közösségben gondol-
kodni és együtt cselekedni. A hit alapvető szem-
pont, a sok játék és a sok tett mellett csak kevés 
szöveg szükségeltetik” – vallja Kispál György 
plébános, a katolikus gyülekezetükben 2000-ben 

újraindított 813. sz. Prohászka Ottokár cserkész-
csapat kezdeményezője.  
A táborozáson a plébános segítője Füzesi Krisz-
tián őrsvezető volt, aki szülei és nagyszülei ja-
vaslatára 2005-ben lépett be a cserkészcsapatba. 
„Örülök annak, hogy itt nem rivalizálunk egy-
mással, hanem önfeledten kikapcsolódhatunk.  
Bár én vagyok az őrsvezető, de ezt egyáltalán 
nem éreztetem a társaimmal, hanem igazi ba-
ráti kapcsolatban vagyok velük. E-mailezünk, 
telefonálunk, és hetente találkozunk egymással. 
Hiszem, hogy az ilyen tábori napoknak közösség-
formáló ereje van.”
Régi szokás szerint az utolsó estén, a zászlóle-
engedés után a cserkészek égő gyertyával a ke-
zükben az egész tábort végigjárták, majd letették 
azokat a fakereszt tövébe.    

Antal Zsuzsa

Táborozó cserkészek 

A tánc ünnepe
Minden év áprilisának végén összegyűlnek  
a tánc szerelmesei, hogy együtt ünnepeljék  
a tánc világnapját. A Csepeli Táncegyüttes ál-
tal szervezett III. Authentica néptánctalálkozón 
részt vevő táncosok április 28-án, szombaton 
délelőtt a Csepeli Piac átriumában szórakoztat-
ták a nagyérdeműt a világnap alkalmából. (Dél-
után a Munkásotthonban folytatódott a népzenei 
program.) Már előző nap délután sem maradtak 
tánc nélkül a csepeliek: a Nagy Imre ÁMK Alap-
fokú Művészeti Iskola, a Free Time Szabadidő 
és Tánccsoport Egyesület, a Csepp-Csepel Tánc-
együttes és a Kis-Csepel Táncegyüttes ünnepelte 
együtt a zenét, a mozgást a Csepel Plazában. 

Újraalakult cserkészcsapat
A 96. Sólyom cserkészcsapat újraalapításának 
ünnepségét a Csepel–Királyerdői Református 
Egyházközség templomkertjében tartották má-
jus 1-jén. Részletes beszámolónkat a következő 
lapszámunkban olvashatják.

Családi majális
Május 1-jén együtt tölthették szabadidejüket a 
csepeli családok a Királyerdei Művelődési Ház 
rendezvényein. A korábban kelő gyerekek az 
ugrálóvárat foglalták el, az ügyesebbek pedig 
a kézműves-foglalkozáson krepp-papír virágot 
vagy háromdimenziós színes képeket készíthet-
tek, mire megérkezett Moha bácsi. A jókedvű 
bohóc interaktív, vidám családi műsorral várta 
az érdeklődőket, az előadás végén pedig a család 
apraja-nagyja közös, beltéri „ejtőernyőzésen” 
vehetett részt. 
A majálisozóknak a Santorini Duo teremtett me-
diterrán zenei hangulatot. Boldizsár József és 
zenekara hangszer- és magyar néptáncbemutatót 

tartott, majd májusi népszokásokat elevenítettek 
fel. Ezután – Tálas Ágnes vezetésével – csopor-
tos tánctanítás kezdődött. A vidám hangulatú 
családi majálison a peonza pörgettyűs játékkal is 
megismerkedhettek a kicsik és nagyok. 

- azs -
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Csőregh Éva 
Élet-képei 

Bemutatkoztak a jövő művészei 

Retrospektív kiállítással ünnepelte 80. születés-
napját Csőregh Éva festőművész, Csepel-szerte 
jól ismert rajztanár, a Magyar Rajztanárok Or-
szágos Egyesületének újjászervezője. Kiállítá-
sa összefoglalás, visszatekintés, a művész leg-
fontosabb témáinak, technikáinak bemutatása. 
A művésznőt pályatársai, barátai, tisztelői kö-
szöntötték Élet-képek című kiállítása megnyi-
tóján a Nagy Imre ÁMK Galériában.

 Hány év munkáját mutatja be a tárlat?
 Egy szerdai napon nyugdíjba mentem, csü-
törtökön megérkezett a múzsa és a kezembe 
vettem az ecsetet. Az azóta eltelt idő munkáit 
láthatják most a falakon. Ennél persze jóval 
több alkotás született.

 Képeit nézve feltűnik: rengeteget utazott. 
Van olyan hely, ami különösen a szívéhez nőtt?
 Első és örök szerelmem Párizs. Amikor 
első alkalommal Nyugatra utazhattam, Pá-
rizsba mentem. Mikor 2010-ben felhagytam a 
külföldi utakkal, az utolsó cél is Párizs volt. 

Nagyon szeretem a skandináv világot is, Kína 
egy csoda volt, elvarázsolt Izland, Lappföld. 
Csepel pedig a választott hazám, minden ide-
köt már.

 Bár ma a nyolcvanadik születésnapját ün-
nepli, mégis friss, jókedvű. Hogyan csinálja?

 Alkotni kell. Az alkotás öröme az életörö-
möm alapja. Közhelyesen hangzik, de én attól 
élek, hogy alkotok.

Csőregh Éva kiállítása május 31-éig tekint-
hető meg Nagy Imre ÁMK-ban. 

- angel - 

Tizenegyedszer mutatták meg tudásukat az alko-
tó fiatalok a Csepel-sziget Ifjú Tehetségei Regi-
onális Képző- és Iparművészeti Pályázaton. Az 
ünnepélyes díjátadásra és kiállításmegnyitóra 
április 25-én került sor a Nagy Imre ÁMK aulá-
jában. A megnyitó meglepetésvendége Novák 
Péter színész, énekes, zeneszerző volt, aki  beszé-
dében az alkotó szellem fontosságára hívta fel  fi-
gyelmet: „A világ egyre inkább a versenyről szól. 
A verseny valóban nagyon fontos, de ne felejtsük 
el a kreativitást, mert egy kreatív ember a bol-
dogsághoz vezető utat is megtalálja.” Hasonló 
gondolatokat fogalmazott meg Szuhai Erika ön-
kormányzati képviselő is. Beszédében kiemelte: 
a ma pályázói a holnap művészei, mérnökei, gra-
fikusai. „Érjétek el az álmaitokat, valósítsátok 
meg, amit szeretnétek” – biztatta a szép számmal 
megjelent résztvevőket.  

Angel Marianna

Elismerően nyilatkozik az eseményről 
Himer István, a különdíjjal jutalmazott 
Anna édesapja: „Nagyon örülök, büszke 
vagyok. Fantasztikus, hogy a gyermekem 
kiállít, és jó érzés látni, hogy ez neki is 
sokat jelent. Remélem, hogy a ma kiállító 
fiatalok közül lesznek majd, akik megta-
lálják az útjukat a művészetben és sike-
resek lesznek.”

Kis Balázs alkotásával a szabadon választott 
kategória 2. korcsoportjában fődíjat nyert: 
„A képem címe Az eltévedt A betű. Mosta-
náig csak festékkel dolgoztam, de úgy gon-
doltam, most merészebb leszek. Falapra 
festettem nonfiguratív mintákat, homokot és 
ragasztót is használtam. Nagyon jó volt in-
dulni a pályázaton, még jobb érzés megnyer-
ni” – tette hozzá az ifjú alkotó.

fotó: Bede Orsolya
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a bíróság ellen elfogultság miatt 
nyújtott be panaszt k. tamás, a Cse-
peli kettős gyilkosság elsőrendű 
vádlottja a fővárosi törvényszéken 
folyó per április 24-én megtartott 
tárgyalásán, egyúttal kérvényezte 
azt is, hogy helyezzék szabadlábra, 
mert szerinte az ellene szóló vádirat 
„meggyengült”. a bűnCselekmény 2009. 
január 7-én történt a Csepel-sziget 
általános és szakképző iskolában, 
ahol megölték takáCs józsef intéz-
ményvezetőt és papp lászló tanárt.

K. Tamás jócskán megnyírt frizurával és koráb-
ban már viselt fekete bőrdzsekijében jelent meg 
a tárgyalóteremben, ahová szokás szerint veze-
tőszáron és bilincsben vezették be. Láthatóan 
alaposan felkészült a tárgyalásra, mert a kaba-
laként használt kedvenc zöld nejlonszatyrából 
egy sűrűn teleírt füzetet húzott elő. Szinte még 
el sem kezdődött a tárgyalás, amikor bal kezé-
nek két ujját magasra emelve jelezte, hogy már-
is szólni kíván. A bíróság és a hallgatóság abban 
reménykedett, hogy talán végre vallomást tesz 
a gyilkosság homályos körülményeiről, ehelyett 
azonban a füzetébe leírtakat olvasta fel. Ennek 
lényege az volt, hogy elfogultságot jelentett be 
a bírósággal szemben. Indokai között szerepelt, 
hogy az ellene folyó büntetőeljárásban szerinte 
többször megsértették alapvető emberi jogait, 
Németh Nándor tanácsvezető bíró ráadásul el-
fogult vele szemben. Példaként hozta fel, hogy 
a bíró egy alkalommal nem halasztotta el a tár-
gyalást és nem hívott hozzá orvost, amikor rosz-
szullétre panaszkodott, noha folyamatosan vér-
nyomási és keringési problémákkal küszködik. 
Máskor nem engedte meg neki, hogy kérdése-
ket intézzen a tanúkhoz, illetve „megakadályoz-
ták a védekezésében”. K. Tamás azt is zokon 
vette, hogy a bíró egy korábbi tárgyaláson val-
lomásra akarta bírni, de ő nem kötelezhető erre, 
s ezt indokolnia sem kell. Még olyan jelenetet 
is felemlegetett, hogy a bíró kiabált vele, ami 
„félelmet” keltett benne, és „nyomásgyakorlás-
ként” értelmezte azt. Szerinte a bíró „támogat-
ja a sorozatos törvénysértéseket”, és megszegi  
a büntetőeljárás előírásait. 

Németh Nándor bíró szenvtelenül hallgatta vé-
gig a hosszan sorolt panaszokat, majd közölte, 
hogy a Fővárosi Törvényszék egy másik taná-
csa bírálja el majd K. Tamás indítványát az elfo-
gultságról. (Az olvasókat pedig arra emlékeztet-
jük, hogy K. Tamás korábban már feljelentette  
a bírót, de beadványát elutasították.)

Ki volt a gyilkos?
Ezután két szakértőt hallgatott meg a bíróság, 
miközben K. Tamás sűrűn jegyzetelt a füzeté-

be. Nem sokkal később kiderült, nem véletle-
nül írta tele a lapokat. 

Előbb Tóth István fegyverszakértőt hallgatták 
meg, aki a gyilkos pisztolyról elmondta, hogy 
a csőcsere valószínűleg nem történhetett meg 
az emberölés után. Minden bizonnyal korábban 
cserélték ki a csövét, amikor a hatástalanított 
fegyvert újra működőképes állapotba hozták. 
A hatástalanítás 2004 előtt történhetett, mert az 
akkori szabályok szerint végezték el a műve-
letet. A szakértő a pisztolyon szemmel látható 
vérnyomokat nem talált. A lövedékekről el-
mondta, hogy ilyen típusú töltények nincsenek 
kereskedelmi forgalomban, de céllövészetre, 
gyakorló bevetéseken szokták használni. Ezek 
a lövedékek becsapódáskor felrobbannak, és 
az átlagosnál súlyosabb sérüléseket okoznak. 
A szakértő egy kérdésre válaszolva közölte:  
a fegyver jól hallható hangot ad ki, amikor 
csőre töltik. Ennek azért van jelentősége, mert  
a gyilkosság perceit rögzítő hanganyagon nem 
hallani ilyen hangot – ez arra utalhat, hogy  
a gyilkos jó előre csőre töltötte fegyverét, mi-
előtt meghúzta a ravaszt. 

Bajnóczi István igazságügyi orvos szakértő 
arról számolt be, hogy a fegyveren legalább 
négy ember DNS-mintáit találták meg. K. Ta-
más DNS-nyomai is fellelhetőek, de a többie-
ké nem egyértelműek. Ennek az az oka, hogy 
a pisztolyt a gyilkosság után többen is megta-
pogatták, s a minták elmosódtak, illetve letör-
lődhettek. K. Tamás az iránt érdeklődött, lehet-
séges-e, hogy a fegyveren az állítólagos igazi 
gyilkos nyomai is rajta voltak, mire a szakértő 
nem zárta ki ennek lehetőségét. 

K. Tamás ezt követően kérte a bíróságtól sza-
badlábra helyezését, mert szerinte a szakértők 
vallomása alapján a vádirat „meggyengült”,  
a maga által hangoztatott ártatlanságának vé-
lelme pedig „megerősödött”. A vádlott arra 
alapozta indítványát, hogy nincsen olyan két-
séget kizáró bizonyíték, amely szerint ő követ-
te volna el a gyilkosságokat, tehát éppen itt az 
ideje, hogy kiengedjék a börtönből. Még azt is 
megjegyezte, hogy számára kedvezően alakul 
az ügy. Németh Nándor bíró azonban elutasí-
totta a vádlott kérelmét, mert szerinte a vádirat  
kellő bizonyítékokat tartalmaz K. Tamás ellen.  
A vádlott és védője fellebbezett a határozat  
ellen. 

K. Tamás arra is utalt a tárgyaláson, hogy a ké-
sőbbiek során név szerint megnevezi az igazi 
gyilkost. Megjegyzése ellentmondásba ütköz-
het korábbi vallomásával, miszerint a gyilkos 
„egy csuklyás ember” volt, akit értelemszerűen 
nem ismerhetett fel. Az áldozatokon és az ál-

lítólagos „igazi gyilkoson” kívül egyetlen sze-
mélyt láthatott még a tett színhelyén szemtől 
szemben: Deme Gábort. 
Deme Gábor, akit az ügyészség bűnsegédlet-
tel vádol, ezúttal sem állt elő új vallomásával, 
amiről még márciusban beszélt. Szándékáról 
azonban nem tett le, s várhatóan a következő 
tárgyaláson teszi meg nyilatkozatát.

Mindenki kedvence a Vörös Csepel 
A tárgyalás egy további érdekessége volt, 
hogy a Vörös Csepel című könyv iránt újabb 
érdeklődés mutatkozott. Miután a bíróság va-
lamennyi tagja, valamint az ügyész és az ügy-
védek is megkapták a könyvet, K. Tamás ügy-
védjén keresztül kérte meg lapunk tudósítóját, 
hogy számára is juttassuk el a tényfeltáró ki-
adványt. Úgy tudjuk, Deme Gábor már elol-
vasta a könyvet, s utolsóként K. Tamás sem 
akarja kihagyni tavaszi olvasmányélményei 
közül a Vörös Csepelt. 

A pert május 8-án folytatják a Fővárosi Tör-
vényszéken újabb szakértők meghallgatásá-
val, illetve a híváslisták elemzésével.  

Csarnai Attila
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A csepeli kettős gyilkosság – 11. rész

K. Tamás szabadulni akar
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A körzethez tartozó iskolák:  
ÁMK Nagy Imre Általános Iskola, Simon Bolivár sétány 1/A                                                
Herman Ottó Általános Iskola, Gombos tér 1. 
Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Iskola tér 45.
Vermes Miklós Általános Iskola, Tejút utca 2.

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

Fogadóóra: a Móra Ferenc Általános Iskolában 
(Tejút utca 10.), az önkormányzati képviselővel együtt.

A terület önkormányzati képviselője: 
Makray Barbara (makray.barbara@gmail.com), aki minden
hónap második keddjén 18-9 óra között tartja fogadóóráját.

A körzetre jellemző bűncselekmények: lakásbetörések, gépkocsifeltörések.

XXI/IX-es körzet
Lázár Péter r. főtörzsőrmester
XXI/9. számú körzeti megbízott
                  
A terület határai:
II. Rákóczi Ferenc út – Szabadság u. – Csillag u. – Csillag út mögötti szervizút 
– Akácfa u. – Zöldfa u. –  Erdősor u. – Zrínyi út mögötti szervizút  – 
Reggel u. –  Völgy u.  – Kossuth L u. – Sas u. –  Névtelen u. – 
Szent István út – Szarvas u.  – Mária királyné útja  – Szentmiklósi út – 
Festő u.  – Erdősor u. – Szabadság u. – Orion u. – 
Mars u.  –  Vénusz u. – Tejút u. – Rakéta u. – Tejút u. –  
II. Rákóczi Ferenc út  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

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

KIÁLLÍTÁS
Csőregh Éva festőművész ÉLET-KÉPEK című 
kiállítása tekinthető meg galériánkban.

TANFOLYAM
Kattints rá Nagyi! – 25 órás kezdő interne-
tes tanfolyam indul a Nagy Imre ÁMK-ban, 
NYUGDÍJASOKNAK, a UPC támogatásával. 
A következő két tanfolyam május végén in-
dul, további részletek később!

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 ze-
nepedagógus 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 

Festett üvegvilág! címmel Orehovszy Ottóné 
kiállítása látható a könyvtár nyitvatartási 
idejében. 
Csepel-sziget körüli HAJÓKIRÁNDULÁS  lesz 
május 19-én a Csepeli Helytörténeti és Város-
szépítő Egyesület és a FSZEK csepeli könyvtá-
rainak szervezésében. A HAJÓKIRÁNDULÁS-
RA MINDEN JEGY ELFOGYOTT! Legközelebb 
szeptember 22-én lesz ismét hajótúra.

Tavaszi író-olvasó találkozók 
könyvtárunkban!
2012. május 10-e, 10 óra: Finy Petra írónővel 
Mindenféle gyerekügyek címmel lesz játékos 
foglalkozás, bábozás, mesélés. Várjuk a kis-
gyermekes 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
Szeretne Internetezni? Segítségünkkel 
megtanulhatja könnyen kezelni a számí-
tógépet. Könyvtárunkban bárki alapszintű 
internethasználóvá válhat! Jelentkezni 

lehet szervezett számítógép-használati 
foglalkozásokra. A 20 órás foglakozásokon 
a résztvevők csak számítógép-használati 
díjat fizetnek, mely: beiratkozott olvasók 
részére: 100 Ft/óra, regisztrált olvasók ré-
szére: 200 Ft/óra.
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. Ha Ön még nem tagja 
könyvtárunknak, ne késlekedjen! Jöjjön 
el! 16 év alatt és 70 év felett a beiratkozás 
ingyenes! Helyben használat ingyenes. 
Egyéb díjakról érdeklődjön honlapunkon 
vagy személyesen illetve a 2763-512 tele-
fonszámon.

* * *
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.

Május 4-e., 17 óra: Ezért-klub. udd meg, ki 
vagy és légy az! Előadó: Berényi Ibolya
Május 11-e., 17 óra: Zene a könyvtárban - 
a Fasang Árpád Zeneiskola növendékeinek 
fellépésével.

Május 12-e, szombat: „Ha május, akkor 
Rám-szakadék”. Kirándulás a Rám-sza-
kadékba. Előzetes jelentkezést kérek. A 
program önköltséges. Teljes árú útiköltség 
kb. 1860 ft.
Május 13-a, vasárnap: 
A könyvtár a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
rendezvényéhez igazodva 10-14 óra között 
nyitva tart. Lehetőség van kölcsönzésre, és 
két programmal is várjuk az érdeklődőket.
10 órától kézműves-foglalkozás (Nagy Sán-
dorné, Ica), 11 órától kineziológia. Kapcsola-
tok. Előadó: Novákné Riba Ágnes
Május 14-e, 17.30: „Keskeny-Út Klub” 
– Bibliafoglalkozás. Artner Gergő várja a 
kicsinyeket
Május 17-e, 17: „Hogy szeressem, ha bánt?
Előadó: Novákné Riba Ágnes kineziológus

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

Programok
Május 5-e, 6-a: Örökség. Budapesti és Pest 
megyei  gyermeknéptánc-találkozó
Május 25-e,18 óra: 15 éves a Csepeli 
Öregtáncosok Együttese. A CSÖTE jubileu-
mi műsora
Június 1-je,17 óra:  Évadzáró NÉPTÁNC 
GÁLA, A Csepel Táncegyüttes csoportjainak 
műsora
CSEPEL KAPUJA rehabilitációs program, 
ingyen látogatható:
Zenekar: kedd, péntek 14-16 óra

Modern Tánc (Hip-Hop):  h., szer. 14.30-16.30
Művészeti csoport: k., cs. 16-18, szo. 10-12 óra

Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub
Május 8-a, 17 óra: Balázs Sándor előadása  
a verstanról
Május 22-e, 17 óra: Halász Imre költő estje

Egyéb
Országos és budapesti színházak, koncertek, 
fesztiválok jegyirodája: h–p.: 14–18 óra  
A Munkásotthon jegyirodája: hétfőtől 
péntekig, 15–18 óra. Tel.: 276-7733
OKJ-s dajka, kisgyermekgondozó-asszisz-
tens szakképzés. Tel.: 276-5918

* * *
ERDEI ÉVA 
GALÉRIA 

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

Május 5-e, 17 óra: Anno Domini MMXII. – a 
Csepeli Alkotó Fórum megalakulásának 13. 
évfordulóján megrendezett éves kiállítás meg-
nyitója. A kiállítást Filip Tamás költő nyitja meg. 

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

Május 9-e, 18 óra: Pataj Pál festőművész kiál-
lításnak megnyitója. A kiállítást dr.Cs.Tóth Já-
nos művészeti író nyitja meg. Közreműködik 
dr. Szűcs Lajos és M. Hajtun Zsuzsa zongorán, 
és Farkas Katalin operaénekes.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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Cápák között
Sokan voltak kíváncsiak a Kaleidoszkóp isme-
retterjesztő programsorozat április 24-ei, aktuá-
lis előadására, ahol dr. Elter Tamás tengerkuta-
tó-szakíró, hivatásos búvár az óceánok mélyére 
kalauzolta el az érdeklődőket. A cápák életéről, 
viselkedéséről, kutatásuk fontosságáról be-
szélt. Bemutatta a maga készítette kép- és vide-
ofelvételeket, s a résztvevők cápaállkapcsot, fo-
gakat is kezükbe vehettek. A következő előadás 
május 13-án, 10 órától lesz: Oldtimer testközel-
ből – technikatörténeti bemutató egy 1954-es 
Citroën segítségével. A program ingyenes. 

Szülői tájékoztatót tartottak a HPV védőoltás-
ról a polgármesteri hivatalban április 27-én.  
A XXI. kerületi önkormányzat 2012-ben – a ta-
valyi évhez hasonlóan – ingyenes HPV védőol-
tással támogatja a program keretében részt vevő, 
1999-ben született csepeli (állandó és ideiglenes 
lakcímmel rendelkező) lányok háromadagos ol-
tássorozatát. Kanyik Csaba, a Szociális és Egész-
ségügyi Ágazat vezetője elmondta: a május 7-ei 
héten indul az első oltások beadása, aztán a má-
sodik sorozatot a június 4-ei héten kapják meg 
a lányok, majd a harmadik védőoltás hat hónap 

múlva, október végén várható. Az önkormány-
zat munkatársai – a népesség-nyilvántartó adatai 
szerint – 309 levelet küldtek ki a kerületben érin-
tetteknek: eddig 141-en jelentkeztek az oltásra.
A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy 
csak egészséges gyerekeket oltanak be (a nátha 
és köhögés nem kizáró ok), továbbá kérik a 13 
éves lányokat, hozzák el oltási könyvüket.  

A HPV védőoltásról bővebb információ  
a 427-5100-as vagy a 427-5171-es telefonszá-
mon kérhető.

Klasszikusok 
modern köntösben

Fergeteges sikert aratott a Klasszikon együttes 
április 27-én, a Királyerdei Művelődési Ház 
színpadán. A Crossover Dimenziók című elő-
adás többek között Mozart, Verdi és Händel 
operaáriáit vonultatja fel – jazz, szving, rock és 
blues átiratokban. Az előadásról Sebők Mónika 
operaénekest kérdeztük: „Az opera rétegműfaj, 
nem könnyű becsalogatni az embereket egy ilyen 
koncertre. Büszkén mondom, hogy aki egyszer 
eljön meghallgatni minket, általában visszatér, 
és az ismerőseinek is ajánl minket. A titok a tá-
lalás: a klasszikus áriákat nem csupán zeneileg, 
gondolatilag is újraértelmezzük. Ehhez pedig 
egy olyan képi világ társul a háromdimenziós 
bejátszásoknak köszönhetően, amely még izgal-
masabbá teszi az összképet.”

Labdarúgás
NB III Alföld csoport
Csepel Stadion, Béke tér 1.
Május 12-e, 17 óra: Indotek Csepel FC–Szolnoki MÁV II.
BLSZ I/B osztály
Csepel, Szabadkikötő SE sporttelep
Május 12-e: Szabadkikötő SE–1908 SZAC KSE

Kosárlabda
Május 5-e,13 óra: BOCI Klub-BC Csepel–FSZSE (felnőtt női A csop.)
16:20: BOCI Klub-BC Csepel–Budai XI.SE Mind 1 (feln. ffi. D csop.)
18 óra: BOCI Klub-BC Csepel–Százhalombattai KSE (felnőtt ffi. NB 
II Közép A csop.)
19:40: BOCI Klub-BC Csepel–DMTK Haraszti Sasok (fel. ffi.tartalék)

Május 6. vasárnap, Vermes Miklós Általános Iskola (Tejút u. 2.)
16:30 Csepeli Rombolók– Budai XI.Young Boys (feln. ffi. D csop.) 

Május 10-e,19:30: BOCI Klub-BC Csepel–ÁFDSE (felnőtt ffi. NB II 
Közép A csop.)

Május 15-e, 19 óra: BC Csepel II.–Kandó FSC (felnőtt ffi. NB II 
Közép B csop.)

Kézilabda
Budapest Női I. osztály
Nagy Imre ÁMK Tornaterem (Simon Bolivár stny. 1–3.)
Május 4-e, 18 óra: Csepeli KSE–Kőbánya SC
Május 18-a, 18 óra: Csepeli KSE–Angyalföldi TTE II.
I/A osztály 
Nagy Imre ÁMK Tornaterem (Simon Bolivár stny. 1–3.)
Május 12-e, 17 óra: Csepeli KSE II.–FSZSE

Evezés
Csepel, evezőspálya 
Május 19-20-a, 9 óra: Jásdi Sándor Kupa 
Csepel Kupa 2012, a 100 éves Csepel Sport Club megalakulásá-
nak tiszteletére

Asztalitenisz
Karácsony Sándor Általános Iskola
Május 7-e: Csepel-Sziget SE I.– Budai XI SE VIII.-bátor-fly
 Csepel-Sziget SE VI.–Klebelsberg Kuno-HSC III. 
Csepel, Központi út 17-19.
Május 7-e: Csepeli Vállalkozók AK II.– BVSC-Zugló Sportiskola IV.
 Csepeli Vállalkozók AK III.–Csepel-Sziget SE IV.

Sportprogramok 
a kerületben

Gondoltál már arra, hogy az  
egészségmegôrzés mindenkinek a 
felelôssége, így a tiéd is? 
Gondoltál már arra, hogy egyszer Te is 
mondhatsz valami fontosat a szüleid-
nek, ami talán még az ô figyelmüket is 
elkerülte?

A méhnyakrák veszélyes betegség! Mivel a 
méhnyakrák a nôket érinti, így Neked és 
Anyukádnak is szüksége van védelemre! 
Hamarosan felnôtté válsz, így magad miatt 
is lépned kell! Védôoltással ma már 
védekezhetünk a méhnyakrák ellen! Kérdezd 
meg házi gyermekorvosodat is, aki szintén 
segítségedre lehet. Az utóbbi idôben sok 
vidéki és fôvárosi önkormányzat jött rá arra, 
hogy elsôdleges feladatuk a településen 
élôk egészségének védelme is.

A gondoskodó csepeli önkormányzat 
már lépett a HPV oltás ügyében…
2012-ben is biztosít forrást a költségvetés-
ben az ingyenes HPV védôoltásra! Idén a 
program keretében az 1999-ben született, 
csepeli lányok méhnyakrák elleni oltását 
támogatjuk. 
A programban résztvevô lányok 3 adagos 
oltási sorozatának költségeit a csepeli önkor-
mányzat fizeti! 
Gondoskodásunk évrôl évre folytatódik...

Ne felejtsd el, beszélj róla Anyuddal!

Németh Szilárd
Csepel polgármestere

HPV
védôoltás

Beszélj róla
Anyuddal!

HPV: elkezdődik az oltás
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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: május 14-e.

Sorsoltunk!  Az április 20 megjelent skandináv rejtvény nyertese: Hegedűsné Magyar Piroska, 1211 Budapest, Templom u. Nyereménye 1 000 forintos Libri utalvány. A gyerekrejtvény nyertese: Tóth Kevin, 1213 
Bp. Retyezáti 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 szerkesztőségében 
(Simon Bolivár sétány 4–8.), a belépő a helyszínen vehető át. Gratulálunk!

gyereksarok

Keresztrejtvényünkben egy vers részletét találhatjátok meg. 
Ki a költő és mi a mű címe?

Vízszintes: 1. Pici korcsolya (két szó!)  7. Szintén  9. Az idézet második 
része  11. Kezdet kezdete!  13. Visszafordított ménes!  14. Nálam némán!  
16. Kötegyán msh-i!  17. Semminek se eleje, se vége!  20. Vas vegyjele  
21. Kaviár  24. Angol tojás  26. Majdnem alga!  27. Sértetlen  28. Lik  
30. Becézett Ilona  32. Többség, nagyobb rész  34. Féltené, védené 
Függőleges: 1. Az idézet első része  2. Néma sín!  3. Kerület  4. Indok  
5. Szégyelli  6. Íj húrja  7. Ebben az évben  8. Erdei gyümölcs  10. Az idézet 
harmadik része  12. Máshová távozik  15. 2000  16. Kevert akna  18. Ihlet 
kezdete!  19. Az idézet vége  22. Felvidéki városba való (Lőcsétől délre, 
a Hernád mellett)  23. Egyiptomi napisten  25. Csavart kötél, béklyó  
29. Fonalból ruhaneműt készít  31. Nagyon fontos személy megkeverve!  
33. Manchester United  35. Majdnem nád!

Előző rejtvényünkben a „Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a vi-
lágot?” jelmondatot fejthettétek meg, ami április 22-re, a Föld Napjára utal.
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32 33 34 35

Helyesbítés

Lapunk előző számában 
- az egyesülettől kapott 
végeredmény és infor-
máció alapján - tévesen 
jelent meg Arató Ármin, 
a Csepeli Birkózó Club 38 
kg-os versenyzőjének he-
lyezése. Ármin a II. helyen 
végzett a Nyuszi Kupán.
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sem az időjárásra, sem a résztvevők 
sZÁMÁRA NEM LEhETETT PANAsZ ÁPRILIs 
28-án, az i. joma-pagoda kupa után-
pótlás labdarúgótornán. a halászi 
foCisuli területén 29 gyerek és 3 fel-
nőtt Csapat vett részt az első alka-
lommal kiírt megmérettetésen. a több 
száz embert megmozgató rendezvény 
– egyértelmű sikerének köszönhetően 
– a jövőben is minden bizonnyal helyet 
KAP MAJd A CsEPELI sPORTNAPTÁRbAN. 

A viszonylag korai kezdés ellenére már reggel 
fél kilenc körül sokan gyülekeztek a tornának 
otthont adó egykori Posztó-pályán, ahol a hiva-
talos megnyitón Morovik Attila alpolgármester 
és Hevele Zoltán, a rendező Sziget BSE elnö-
ke köszöntötte a megjelenteket, és sportszerű 
küzdelemre buzdította a kicsiket és nagyokat. 
A kitűnő adottságokkal rendelkező utánpótlás- 
centrumban ezután kezdetét vette a küzdelem, 
az összes pályán útjára indult a labda, és a szép 
számú szurkolósereg sem fogta vissza magát, 
lelkesen buzdították a rekkenő hőségben is fá-
radhatatlanul focizókat. A Csepeli Hírmondó-
nak Halla Krisztián, a csepeli névadó Pagoda 
étterem tulajdonosa nyilatkozott. 

 Az egész napos rendezvény szinte maradék-
talanul elérte célját. Ugyan voltak kisebb-na-
gyobb hiányosságok, amelyek előjöttek a nap 
során, de mivel most csináltunk első alkalommal 
ekkora nagyságú tornát, ez talán nem is annyira 
meglepő. A most előfordult hibákat igyekezzük 
majd kiküszöbölni a következő alkalomra!

 Milyen visszajelzések voltak?
 Szerencsére nem sok rosszat hallottunk. 
Igyekeztünk mindenkinek a kedvében járni. 
Köszönhetően a támogatóinknak és a befek-
tetett munkánknak, azt hiszem, mindenki egy 
szép élménnyel gazdagabban távozott Csepel-
ről. Az emlékeken kívül kézzelfogható relikvi-
ákat is kaptak a résztvevők: minden kategória 
győztese és helyezettje is díjat kapott, és – szin-
tén a támogatók jóvoltából – egyéb jutalmak is 
„ütötték a sportolók markát”.

 Aki kicsit jobban is ismeri a csepeli sport-
életet, az tudhatja, hogy a Pagoda és a sport 
kapcsolata nem új keletű.
 Valóban, hosszú éveken keresztül részesei 
voltunk a kispályás labdarúgásnak, jó néhány si-
keres tornát, bajnokságokat nyert csapatunk. Itt 
Csepelen és a lőrinci sportcsarnokban is ismert 

és elismert volt gárdánk. Sajnos ez egy ideig 
szünetelt, de nemrégiben újra belevágtunk a ma 
már futsalnak nevezett sportágba, és országszer-
te ismét részt veszünk kispályás focitornákon. 

Röplabda NBI: 8. hely a vége
Sajnos nem sikerült a bravúr: a Csepeli Röplabda Club nem tudta megsze-
rezni a 7. helyet a Szolnoki FRKSI ellen lejátszott 3 mérkőzésből. A 7-8. he-
lyért lejátszott találkozók első összecsapását a Szolnok nyerte 3-1 arányban, 
majd a Csepel – hazai pályán – visszavágott 3-2-re. Szolnokon, az utolsó 
meccsen, azonban nem tudtak ellenállni a házigazdáknak, akik magabizto-
san, 3-0-ra győztek, 2-1-re nyerve a két csapat közti párharcot. A Szolnok  
a 7., a Csepeli RC a 8. helyen végzett a bajnokságban, amit a FINO Kapos-
vár csapata nyert meg a Kecskemét előtt.

sport

Fociünnep Királyerdőben

Evezős bajnoktól búcsúzunk
Ismét csepeli bajnoktól búcsúzunk. Hegedűs Péter, a Csepel SC többszörös magyar bajnok 
evezőse, 1973-ban Európa-bajnoki 4. helyezett, 59 éves korában örökre letette az evezőlapáto-
kat. Melis Antalnak, a csepeli evezés meghatározó alakjának elmondása szerint egy jó kedélyű, 
igazi sportember távozott az élők sorából, aki pályafutását befejezve sem szakadt el a XXI. ke-
rületi evezős teleptől és ezer szállal kötődött a csepeli klubhoz.

2000-es korosztály:
1. Csepel Dream Team
2. CSHC ’94
3. Csepel FC
4. Kelen SC

2001-2002-es korosztály:
1. Hajdúnánási Focisuli
2. Grund 1.
3. Honvéd 2.
4. CSHC ’94

2003-2004-es korosztály:
1. Kecskeméti Hírös
2. Dinamo Star
3. Ferencváros
4. CSHC ’94

A felnőtt gálatorna 
végeredménye:
1. RKKA Police
2. Újságíró-válogatott
3. Színészválogatott

Az I. Joma-Pagoda Kupa végeredménye
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Mindig is szerettünk volna egy ilyen kaliberű 
rendezvényt összehozni, amivel talán mi is hoz-
zátehetünk valamit a futballutánpótláshoz, hi-
szen abban van a jövő, ezt jól tudjuk.
 Úgy tudom, ragaszkodtok Csepelhez…
 Igen. Megkerestek már minket különböző 
vidéki és budapesti helyszínekről, hogy vigyük 
oda a klubunkat, amit most hivatalosan a Sziget 
BSE jegyez. Sajnos, nem állunk jól az infra-
struktúrát tekintve, mert alig tudunk bejutni va-
lahová edzeni a csapattal, annyira behatároltak 
a lehetőségek, és az anyagiakban sem dúská-
lunk. Mégis az a dédelgetett tervünk, hogy le-
gyen Csepelnek egy komolyan jegyezett futsal- 
csapata, amire büszke lehet a kerület, és ahová 
szívesen jönnének majd a gyerekek is focizni. 

Ez épp olyan jól szolgálná az utánpótlás-neve-
lést, mint a most lezajlott torna.

 Mikor lehet újra hasonló torna Csepelen?
 Mivel tényleg sok volt a pozitív visszajel-
zés, talán még ebben az évben!

Légrádi Gábor

Csepeltől Londonig
a Csepeli varga norman nem kisebb 
dologra vállalkozott, mint hogy öt-
vEN NAP ALATT ÖTvEN MARATONI TÁvOT 
teljesít. s ezt nem is akárhogyan te-
szi: kerületünkből egészen londonig, 
A XXX. NYÁRI OLIMPIAI JÁTéKOK hELYsZí-
néig fut. a Csepeli hírmondó felkeres-
te a 25 éves fiatalembert.

 Nagy feladatra vállalkoztál. Szereted a ki-
hívásokat?
 Kilenc évvel ezelőtt egy baleset miatt 
majdnem amputálták a bal karomat. A kitartás,  
a munka segített abban, hogy ma már majdnem 
teljes értékűen tudom használni ezt a végtago-
mat is. Tavaly döntöttem el, hogy valamilyen 
nagyszabású akcióval hívom fel a figyelmet  
a sport, az akaraterős fontosságára – példát mu-
tatva ezzel a mai fiatalok számára. (Varga Nor-
man a Csepelen bejegyzett Nemzeti Ifjúságvédő 
és Tehetségkutató Egyesület elnöke. A civil szer-
vezetet azért alapította, hogy ezekre az értékekre 
irányítsa a figyelmet.) Az idei olimpia kiváló al-
kalom erre, hiszen így különösen nagy figyelmet 
kap akció, az üzenetem szinte bárkihez eljuthat.

 Június 2-án indulsz. Hogyan készülsz?
 Naponta kétszer edzek. A múlt héten öt nap 
alatt futottam le Békéscsabára: ez volt a próba. 
Nem mondom, hogy egyszerű lesz, de megéri. 
Az utam során több európai országot, nagyvá-
rost, nevezetességet érintek, ahol hivatalosan 
fogadnak majd. De annak is örülnék, ha néhány 
száz méterig csatlakoznak hozzám az emberek, 
és együtt futnánk. A www.europafutas.hu olda-
lon élőben is lehet majd követni, merre járok, 
mi történik velem, hiszen egy stáb is velem tart 
ezen a 2100 kilométeren.

 Mesélj az indulásról!
 Június 2-án, szombaton, a Csepel Plaza 
parkolójában – az önkormányzattal közös szer- 
vezésben – sport- és egészségnapot rendezünk. 
Családi programokkal lesz összekötve ez  
a kampányindító rendezvény. 10 órától várjuk 
a családokat, 12 órakor pedig elrajtolok a bel-
város irányába háromszáz óvodás kíséretében, 
akik Csepel újjáépítésének háromszázadik év-
fordulóját szimbolizálják.

- kitzinger -

Az evezősök hazai idénykezdete mellett a nem-
zetközi szezon is kezdetét vette áprilisban. Az 
április 14-15-ei hétvégén Horvátországban 
szálltak vízre a magyar egységek, ahol három 
csepeli sportoló küzdött. A Zágrábban meg-
rendezett Croatia Openen Hajdú Zsuzsanna, 
Kabódi Erzsébet és Széll Domonkos ült hajóba 
a Csepeli Evezős Klubból.  A Hajdú Zsuzsanna–
Kabódi Erzsébet könnyűsúlyú páros a normál 
súlyúak versenyében 4. helyen ért célba. A férfi 
négypár (Pétervári–Molnár–Szekér–Elekes), so-
raiban Széll Domonkossal, ugyancsak a 4. he-
lyen végzett. 
Itthon a XXII. Gróf Széchenyi István Evezős 
Évadnyitó Emlékversenyen küzdöttek a Csepe-
li EK sportolói, a Margitsziget melletti budai 
Duna-ágon. Az április 15-ei versenyen tíz klub, 
hét egyetemi csapat, és számos céges egylet is 
evezőt ragadott. A nyolcpár evezősök verse-
nyében a Töreki Szabolcs, Markgruber Balázs, 
Egri Dávid, Pásztor András, Fábián Attila, Pál-
ffy Róbert, Krpesics Péter, Lőrincz Ádám, Fe-
hér András összetételű csepeli egység elsőként 
végzett, míg a hölgyek ezerméteres versenyé-
ben a Lakics Kriszta, Szandtner Dóra, Török 
Kriszta, Bene Valéria alkotta négyes a 3. lett.
Az idény harmadik nagyszabású hazai eve-
zős rendezvényére Szegeden került sor április 
28-29-én, ahol a Dr. Simády Béla Nemzetkö-

zi Versenyt rendezték. A kék-piros klubból az 
első napon Széll Domonkos, Sugár Fanni és a 
Markgrúber Balázs–Vermes Péter kettős a 2., 
a Karácsony Dominika-Vasadi Gabriella páros 
a 3., míg a Sinka Flóra Magda-Kanász Dorina 
kettős és Karácsony Dorottya a 4. helyen ért 
célba. A program másnapján Karácsony Do-
rottya, László Éva, Pickermann Luca, Márta 
Bernadett, Balázs Luca összeállítású női, vala-
mint a Németh András, Barabási Richárd, Kiss 
Gábor, Mészáros Kevin összetételű férfinégyes 
egyaránt a 4., a Pásztor András–Egri Dávid ket-
tős pedig az 5. helyet szerezte meg. 
A kormányos nélküli négyesek versenyét  
a Szigeti Roland, Krpesics Péter, Vallyon Ben-
ce, Novák Edvin (Győr, Csepel, Tisza EE) ösz-
szeállítású csapat nyerte meg.

- l -

sport

A 2000-es korosztály legjobbja Tóth Dominik lett  
a Ferencvárosból, a 2001–2002-es korosztályából pe-
dig Szabó Zsombor (Honvéd): ők mindketten csepeli 
nevelésűek, A 2003–2004-es korosztályban egy haj-
dúnánási focipalánta lett a legjobb. A 2000-es korosz-
tályban végső győztes Csepeli Dream Team csapatát 
szintén egykor Csepelen pallérozódó ifjak alkották, 
akik a torna tiszteletére álltak össze.

Hazai és nemzetközi vizeken
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Szeretettel várjuk régi és új ügyfeleinket új címünkön!

BEMUTATÓ TEREM
1211. Budapest, Posztógyár u.8.

• zuhanykabinok • kádak • zuhanytálcák 
• hidromasszázs

20 ÉVE EURÓPÁBAN 10 ÉVE MAGYARORSZÁGON!
MINŐSÉGI CSEH TERMÉK!
Nyitva tartás: H-P: 8-16.30

tel.:(06-1) 219-0663    fax:(06-1) 347-0827                                        
www.roltechnik.hu

SILVER ÓRA-ÉKSZER-AJÁNDÉK
- Arany és ezüst ékszerek javítása, készítése, értékesítése
- Tört arany felvásárlása
- Piercingek, szilikon karkötők, szilikon órák
- Orient, Astron, Merion órák értékesítése
- Óraszíj, elemcsere
- Bőrdíszmű, bizsu
- Fájdalommentes fülbelövés
- Karikagyűrűk már: arany 27 000 Ft/pár-tól, ezüst 5 000 Ft/pár-tól

Csepel, II. Rákóczi F. út 142. (Korzó Üzletház)
Tel: 06-20/412-8326

- Emelőgépkezelő
- Hegesztő
- Minősített hegesztő
- Kereskedő, boltvezető
- Raktárkezelő

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

- Tűzvédelmi 
szakvizsga

- Targoncavezető
- Vendéglátó, 
   eladó

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)

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

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

LAKÁSFELÚJÍTÁS, 
KOMPLETT CSALÁDI HÁZAK SZERELÉSE, 

GARANCIÁVAL, AKÁR ANYAGBESZERZÉSSEL IS.

Telefon: 06-20/490-55-61

Csepelen  

kiszállási díj 

   nélkül!
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Hétvégi Hétvégi 
uper akció:  szszuper akció:  

-5
Ft/l

Királyerdei Művelődési Ház 
1213 Budapest, Szent István út 230., Tel.:278-2747
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu
  
Asztalfoglalás: 1000 Ft, 1500 Ft, 2500 Ft
látogatói belépő: 300 Ft/fő

XVII. Királyerdei 
Ásványkiállítás  
és Börze
2012. Május 13.
vasárnap 10-18 óra

2012. MÁJUS 12. SZOMBAT 19 ÓRÁTÓL

Éljük át együtt a '70-es, '80-as 
évek házibuli hangulatát! 
Keresse elő jampi nad-
rágját, dzsörzé ruháját! 
Aki retro viseletben ér-
kezik, ajándékot kap! 
Karaoke program!

Fellépő:

KIRÁLY L. NORBERT

A belépőjegy ára, elővételben 1000 Ft, helyszínen 1300 Ft
Helyszín: Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., tel.: 06 1 278 2757

ZENE: STANDARD BAND HUNGARY

RETRO
TÁNCPARTY

Oldtimer
testközelből

Technikatörténeti bemutató egy 1954-es 
Citroën segítségével. Bemutatja: 

Tanács Gábor az Oldtimer Travel Kft. 
igazgatója, az autó tulajdonosa.

1940–45 között a Franciaországot 
megszálló német csapatok „besorozták” 

a Traction Avant-ot, a hadseregnél 
szolgálati autó volt. Charles de Gaulle 

szolgálati autója ez a modell volt, 
és Maigret felügyelő is ezzel járt!

Az autó kívülről-belülről megtekinthető, fotózható!
A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214Budapest, Vénusz u. 2., tel.: 06 1 278 2757

2012. május 13.  
vasárnap 10 óra.

Kaleidoszkóp
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Programajánló
2012. május 19., június 16. 9.00–14.00

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

2012. május 4. 18 óra
Dr. zacher GáBor főorvos 
előaDása felnőtteknek
„Ami a tankönyvekből kimaradt, de 
a gyerekek jobban tudják” címmel. A 
toxikológus egyik célja a pedagógusok 
és a szülők megfelelő tájékoztatása 
arról, hogy a mai fiatalság hogyan vi-
szonyul a különböző élvezeti szerekhez.
A belépés díjtalan!

2012. május 13. 10.00–18.00
XvII . kIrályerDeI ásványkIállítás 
és Börze – Kiállítók jelentkezését 

várjuk! Asztalbérlés: 1000 Ft, 1500 Ft, 
2500 Ft.

2012. április 27–május 31.
az utolsó szerelem – katona 
Péter festőművész kIállítása
„– Miközben festek, zenét hallgatok. 
Ilyenkor olyan érzésem támad, 
mintha nem is én festenék. Csak úgy 
észrevétlenül, rövid idő alatt készül-
nek el a képek, nagyon improvizatív 
módon, felfokozott lelkiállapotban. 
Ilyenkor szabadon szárnyalok.” 
(Katona Péter)
A belépés ingyenes!

2012. május 19., 26.  15.00–18.00 
nyuGDíjas kluB – Élőzenés táncdélután.
Tagdíj:800 Ft; belépő: 600 Ft

2012. május 12., június 9.  9.00–13.00
BaBaBörze – Használt gyerekruhák, játé-
kok cseréje, vására. Asztalbérlés: 1 500 Ft.

2012. május
GöröG táncház – MYDROS: május 26.
18-22 óráig. A részvétel ingyenes.

2012. minden páros héten 15–18.30
nyuGDíjas kluB – élőzenés táncdélután. 

2012. május 13. 10 óra
kaleIDoszkóP – Technikatörténeti 
bemutató egy 1954-es Citroen segít-

ségével. Bemutatja: Tanács Gábor 
az OldtimerTravel Kft igazgatója, az 
autó tulajdonosa. Az autó kívülről-
belülről megtekinthető, fotózható.
A belépés ingyenes!

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

VáROSKéP

CSEPELI 

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

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

zenés bábelőadás
Fabula Bábszínház

A kiscica nagy szeretne lenni, mert 
nem engedi el az anyukája sehová 
egyedül. Az oroszlán kicsi szeretne 
lenni, mert vele senki sem játszik, 
senki sem törődik. Egy találkozásuk 
alkalmával az erdőben szerepet cse-
rélnek. Ebből rengeteg mókás helyzet 
adódik. Az előadás végére a Zsiráf Ke-
resőszolgálat és az anyai szeretet révén 
minden megnyugtatóan rendeződik, 
s kis hőseink is belátják, hogy a saját 
bőrükben jobban boldogulnak.

2012. május 20. 11.00
Belépő: 800 Ft

134.5.indd   3 2012.02.29.   10:49:09

Programok:
10 óra  Oldtimer testközelből-technikatörténeti bemutató egy 1954-es 
Citroen segítségével (az autó kívülről-belülről megtekinthető, fotózható). 

11 órától  Gulyásfőzés, piknik a májusfa mellett „Kapcsolatok”  
kineziológiai előadás, kötetlen beszélgetés Novákné Riba Ágnessel. 

12 órától Veterán tűzoltóautó bemutató, tűzoltós játékok. 

13 órától  Táncbemutatók, nyitott tanfolyami foglalkozások minden 
korosztály számára (a Dance Express, a Fitdance és a Csepp’ Jazz Dance 
együttesek órái). 

16 órától  Zumba Party (Gyere el, és add át magad a zenének!).

Ezenkívül: A könyvtár 10 és 14óra között várja a látogatókat.
Arcfestés 12 és 17óra közöt, kézműves foglalkozások, népi játékok (lángosevő ver-
seny, teknő horgászat, lengőteke, bige, csirkepofozó, diótörő, stb.).

A belépés díjtalan!

Csillagtelepi majális
egész napos családi program

2012. május 13.
vasárnap 10-17óra között

a Radnóti Miklós 
Művelődési Ház, 

Szabó Ervin Könyvtár 
Vénusz utcai � ókja, 

Csillag-műhely Közösségfejlesztő 
Egyesület szervezésében.

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., tel.: 06 1 278 2757

radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu



Csepeli Hírmondó 23hirdetés

INGATLANÜGYEK 
ELADÁS, KIADÁS

HÍVJA! 06 (30) 616 6888___________________________________
KIADÓ Dunaharasztin az Eötvös u.-ban 90m2-es kétszintes 
családi ház 60.000 Ft+rezsiért____________________________________
ELADÓ CSEPEL Központjában, József Attila u.-ban, I. emeleti 
56m2-es, kétszobás, gázos, erkélyes átlagos lakás: 9,9 mFt____________________________________
CSEPEL központjában PLÁZÁNÁL 55 nm-es 2 szobás, felújí-
tandó, erkélyes  8. emeleti lakás: 6,5 mFt____________________________________
ADY ENDRE utcánál III. emeleti 64 nm-es, 2 szoba nappalis 
felújított lakás, hőszigetelt felújított házban: 6,9 mFt____________________________________
MÁZOLÓ u-ban, és a Szent László utcában II. emeleti 64 
nm-es, 3 szobás, gázkonvektoros, erkélyes lakások műanyag 
nyílászáróval 10,2 mFt irányáron____________________________________
JUPITER u.-ban, III. em, 56 nm-es, 2 szoba étkezős, mű-
anyag nyílászárós, erkélyes, gázkonvektoros lakás: 8,9 mFt____________________________________
PULI sétányon felújított, klímás, II. emeleti 64 nm-es, 2+fél-
szobás, erkélyes cirkófűtéses lakás: 10,2 mFt____________________________________
ERDŐSOR u-ban, II. emeleti 64 nm-es, 2+félszobás, erké-
lyes felújítandó gázkonvektoros lakás: 8,9 mFt____________________________________
ERDŐSOR u.-ban, II. emeleti , gázfűtéses, 55 nm-es kétszo-
bás, erkélyes, felújítandó lakás: 8,3 mFt irányáron____________________________________
TEJÚTON, I. emeleti felújított 49 nm-es, 1+félszobás, erké-
lyes, gázfűtéses lakás: 9,9 mFt____________________________________
VÉNUSZ u.-ban, felújított, klímás, III. emeleti 49 nm-es, két-
szobás gázfűtéses lakás téglaépítésű házban: 7,9 mFt____________________________________
CSILLAGTELEPEN, extrán átalakított és felújított, cirkó-
fűtéses,  I. emeleti 38 nm-es , nappali + amerikai konyhás,  
erkélyes lakás: 7,9 mFt irányáron____________________________________
PESTERZSÉBETEN, a Vörösmarty utcában, 68 nm-es, 3 
szobás, erkélyes, távhős emeleti lakás: 7,2 mFt____________________________________
ERDŐSOR utca környékén, 72 nm-es, 2 szoba nappalis, 
cirkófűtéses, teljesen felújított családi ház garázzsal, 110 nöl 
összközműves telekkel: 22,9 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____________________________________
ÚJÉPÍTÉSŰ ikerház az Erdősor u.-nál, 70 nm-től 95 nm-ig, akár 
egyszintes, kertkapcsolatos 19,9 mFt-tól lakásbeszámítással is!

ÚJÉPÍTÉSŰ ikerház: Tárház u.-ban 70 nm-es, 3 szoba nappali, 
2 f. szoba, gépk. beálló: 19,9 mFt; Hardy Miklós u.: 90 nm-es 3 
szoba, amerikai konyha, nagy nappali, önálló telek: 23,9 mFt____________________________________
HATÁR úton új építésű 90 nm-es, 3 szoba nappalis, önálló 
családi ház fedett gépkocsibeállóval 400 nöl telken: 27,9 mFt____________________________________
SZABADSÁG u.-nál 170 nöl összközműves telken 120 nm-es 
felújított ház, szintenként 2 szoba és fürdőszoba, beépített új 
konyha és bútorok, kertkapcsolatos terass, garázs: 26,9 mFt____________________________________
HALÁSZTELKEN a Hold u.-ban, 88 nm-es újszerű, extra ki-
vitelezésű, 3 szoba nappalis, amerikai konyhás, kertkapcsola-
tos sorház gépkocsi beállóval, lakásbeszámítással: 13,9 mFt____________________________________
CSEPELEN a Damjanich u.-ban, 121 nm-es, felújított csalá-
di ház garázzsal, garzon kisházzal (kétgenerációnak is) 787 
nm-es telekkel: 33,9 mFt____________________________________
FÁTRA utca környékén,  egyszintes extra 165 nm-es 5 szobás 
önálló családi ház, 220 nöl telekkel: 40,9 mFt____________________________________
CSALITOS lakóparknál önálló extra családi ház, 130 nm-es, 
bútorozva, berendezve, gépesítve, sok extrával: 59,9 mFt____________________________________
CSEPELI sportpályánál 150 nöl összközműves telken 140 
nm-es felújított, kétgenerációs családi ház sok extrával, la-
kásbeszámítással: 28,9 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 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____________________________________
CSEPEL rózsadombján 60 nm-es teljesen felújított egy-
szintes családi ház, garzon lakrésszel 170 nöl összközműves 
telken, lakásbeszámítással is: 18,9 mFt____________________________________
PESTERZSÉBETEN a Szigligeti u.-ban, 90 nm-es, 2 szobás, 
nagykonyhás, részben felújított családi ház 150 nöl összköz-
műves telekkel:16,9 mFt irányáron____________________________________
SZIGETSZENTMIKLÓS-Lakihegy, a Komp u.-ban, 2649 nm 
összközműves, (építési) telken 82 nm-es 2 szobás cirkófűté-
ses családi ház: 27,9 mFt irányáron

INGATLAN___________________________________
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____________________________________
CSEPELEN kertvárosban, Vágóhíd u. 96., kétszobás, részben 
felújított 75 nm-es családi ház, 850 nm gondozott telken tulaj-
donostól eladó. I.ár: 13.99 mFt. T.: 06-30-951-5322____________________________________
KERTVÁROS és Királyerdő határán eladó újépítésű igényes 
kivitelezésű ikerházak. Duplakomfortos, nappali+3 vagy 4 la-
kóhelyiség, 2 fürdő, nagy terasz, gépkocsibeálló, kertrész 75 nöl. 
Szerkezetkész irányár 19,9 mFt-tól. T.: 06-20-222-4365____________________________________
CSEPEL, kertvárosban eladó önálló újépítésű, egyszintes csalá-
di ház? IGEN!!! Nappali + 3 lakóhelyiséges duplakomfortos (2 
fürdős), nagy teraszos, igényes építésű (12 cm-es hungarocell 
szigetelés, terméskő fakerítés, egyedi gyártású fa nyílászárók, 
stb.). Alapterület 120 nm (terasszal). Telek 410 nm. Kulcsraké-
szen 32,9 mFt. T.: 06-20-222-4365____________________________________
CSEPEL, Kikötő u.-ban, csendes, kellems környezetben, 200 
nöl-es, 3 szobás, összközműves, hőszigetelt családi ház tulajdo-
nostól eladó. (Fűthető garázs + kocsibeálló). I.ár: 26 mFt. 
T.: 276-9050, 06-30-263-6431____________________________________
HALÁSZTELKEN eladó 101 nm-es, kétszintes, hőszigetelt csa-
ládi ház, gondozott kerttel, garázzsal 24.5 mFt. 
T.: 06-20-590-1350, 06-70-636-3915____________________________________
CSEPELEN Mogyorós u.-ban 3,5 szobás ikerház-fél eladó. Tető-
tér beépíthető. T.: 06-70-413-6167____________________________________
KIADÓ Csillagtelepen gázkonvektoros, garzon, bútorozatlan, 
III. em.-i lakás. T.: 06-30-483-7213____________________________________
CSEPELEN Ófaluban azonnal beköltözhető kis családi ház eladó 
6,5 mFt-ért. 16 óra után. T.: 06-30-319-9417 ____________________________________
220 nöl-es telek gyümölcsfákkal, 3x2 m-es faházzal, berendez-
ve (villany, gáz bent van) eladó. T.: 227-2890

LAKÁS___________________________________
SÉTÁNYOKON eladó 2+félszobás (különnyíló) 64 nm-es 
cirkós, szép ablakos konyhás és fürdős, külön WC-s, beépített 
bútoros, parkra néző, nagy erkélyes, II. em.-i lakás 10,9 mFt-ért. 
T.: 06-20-222-4365____________________________________
CSEPEL központjában, Templom u.ban távfűtéses, 55 nm-
es kétszobás, erkélyes II. em.-i, felújítandó lakás eladó. I.ár: 
7,6 mFt. T.: 06-20-383-7929____________________________________
KERTVÁROSBAN József Attila u.-ban, I. em.-i, 55 nm-es, két-
szobás, erkélyes gázfűtéses lakás eladó. T.: 06-20-224-8342

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____________________________________
KIADÓ maximum két személy részére fürdőszobás albérlet ker-
tes házban. T.: 06-30-516-0840____________________________________
KIADÓ 2 szobás lakás családi házban kocsibeállással. 
T.: 06-30-412-0256____________________________________
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

ÜZLET___________________________________
IRODAHELYISÉG bérbeadó Csepel központjában, parkolási 
lehetőséggel, riasztóval, új állapotban, 60 nm. 
Nettó: 80.000 eFt/hó + adó +rezsi + 2 hó kaució____________________________________
CSEPEL Művekben, Tescohoz közel, őrzött telephelyen, rámpás, 
165 nm-es raktár kiadó. Irányár: 650,-/nm + áfa/hó. 
T.: 06-30-991-9004

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

OKTATÁS___________________________________
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740 ____________________________________
DIPLOMÁS angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal. 
T.: 06-20-935-0132

ÁLLÁST KÍNÁL___________________________________
FODRÁSZT, műkörmöst keresek szépségszalonba, lehet kezdő 
is, vagy kiadó más tevékenységre. T.: 06-30-220-9633____________________________________
DIEGO Csepel  áruház fuvarost keres naponta áru házhozszállí-
tására. Tel: 06-20-926-3314____________________________________
CSEPEL, Gyártelep területén működő gépi forgácsoló üze-
münkbe MEO-st keresünk napi 4 órás munkaidőben. Nyugdíjas 
is lehet! T.: 278-2266, 278-2267 ____________________________________
CSEPELEN, Kossuth Lajos utcai szépségszalonba fodrászt kere-
sünk, kozmetikus és műkörmös mellé, lehetőleg vendégkörrel, 
nem teljesen kezdő kolléganőt. T.: 06-70-371-4784____________________________________
SZERSZÁMGÉP kereskedelemmel foglalkozó cég a Csepel 
Művek területén kereskedelmi területre CNC technikában jár-
tas mérnököt keres. Angol nyelvtudás, jogosítvány szükséges! 
www.tstmachine.hu

SZERSZÁMGÉP felújítással foglalkozó cég a Csepel Művek 
területén PLC programozásban jártas villamosmérnököt keres. 
Angol nyelvtudás, jogosítvány szükséges! www.tstmachine.hu____________________________________
A CSEPELI Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő 
Általános Iskola (1215 Budapest, Vágóhíd utca 68-74.Telefon: 
425-24-15) pályázatot hirdet matematika-fizika és/vagy kémia 
szakos tanári munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2012. augusztus 1. A teljes pályázat megtalálható a 
www.csepel.hu és a www.kozigallas.gov.hu honlapokon.____________________________________
CSEPELI könyvelőiroda keres mérlegképes könyvelőt, vagy már 
működő könyvelőirodát alvállalkozóként. T.: 06-20-970-9332

TÁRSKERESŐ___________________________________
A LEGSIKERESEBB Társközvetítő Iroda! Fényképes adat-
bázis, személyre szabott segítséggel, diszkréten! Azonnali 
„ügyintézés”m hogy Önnek is legyen társa! Hívását szeretettel 
várjuk! T.: 06-30-445-8646

ADÁS-VÉTEL___________________________________
ROYAL Stendard 120-as tangóharmonika kis hibával eladó. 
T.: 06-70-383-8045____________________________________
MEGUNT kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem 
vagyok kereskedő. T.: 06-20-956-4084

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

SZOLGÁLTATÁS___________________________________
MOSÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, minden típus. Csepelen javí-
tás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. 
T.: 276-5118, 06-20-230-1443____________________________________
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, 
mikró, hűtő szerelés 1 év garanciával. Javításnál a kiszállás ingye-
nes! www.megoldasszerviz.hu T.: 285-3488, 06-30-950-1717.____________________________________
DUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Víz-, gáz, központi-
fűtés szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése, mosdók, 
tartályok szifonok cseréje, egyéb vízszerelési munkák. 
Tel: 402-4330, 06-20-491-5089____________________________________
CSEPELI gyorsszerviz 0-24 óráig. Víz, gáz, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás géppel, garanciával. 
T.: 06 1 322-1036, 06-70-246-5753

SZOBAFESTÉS, tapétázás, lakásfelújítás A-Z-ig. 
T.: 06-30-992-5324____________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS korszerű gépekkel falbontás nélkül 
mérsékelt árakon, díjtalan kiszállással, gyorsan, tisztán, több 
évtizedes gyakorlattal. Csepeli Szolgáltató! 
T.: 420-6812, 06-30-272-7987____________________________________
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. Fürdő-
szoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cirkók, konvek-
torok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezések, csövek hegesz-
tése, hidegburkolás garanciával. T.: 276-9408, 06-20-955-4768____________________________________
FESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, pe-
nészes falak szakszerű rendbehozatalát, villany és fűtésszerelők 
utáni kisebb kőműves munkákat hosszú távú garanciával. 
T.: 285-2882, 06-30-878-8977____________________________________
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! Orion, Vide-
oton, ITT-Nokia, Grunding, Nordmende, Panasonic, Thomson, 
Samsung, LG, Vestel, Schneider, Dual. T.: 06 (20) 471-8871. ____________________________________
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-szőnyegpad-
lózást, parkettázást, víz- villanyszerelést, gipszkartonozást, 
kőműves, asztalos, kertész munkát vállalunk. 
T/fax: 06-24-658-910, 06-20-998-2369____________________________________
ÚJ tetők készítését, régi tetők felújítását, teraszok, kocsibeállók 
készítését, bádogozását vállalok. T.: 06-30-636-5627____________________________________
FÖLDMÉRÉSI munkák: Épületfeltüntetés, határkitűzés, 
szolgalmijog, telekfelmérés. T.: 420-9652____________________________________
KONTÉNERES sittszállítás legolcsóbban. Bevezető akciós árak. 
T.: 06 (30) 990-3686____________________________________
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 kiszál-
lással. www.villanyszereles-csepel.hu, T.: 06-20-961-5317____________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS non-stop 2 órán belül bontás nélkül, 
tisztán, gyorsan, géppel 20 folyóméterig alapdíjért, fix áron 
garanciával. T.: 317-6298, 06-20-970-5933____________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20- 288-5148
KŐMŰVES legkisebb munkától a lakásfelújításig. Kerítéseket, 
homlokzatokat, ajtó – ablakok bontását – beépítését, burkolást, 
kartonozást, ház hőszigetelését vállalja hétvégén is! garanciával! 
T.: 277-8694, 06 (30) 263-1845

apróhirdetések A hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
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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


