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Hősök napja
Csendes tiszteletadással emlékezett a csepeli 
önkormányzat a hősi halottakra. Németh Szi-
lárd polgármester, Ábel Attila, Borbély Lénárd 
és Morovik Attila alpolgármesterek, valamint 
Kovács Sándor vezérőrnagy és Papp Péter 
rendőr ezredes, kapitányságvezető május 25-én 
koszorút helyezett el a Szent Imre téren találha-
tó három emlékműnél.
Az első világháborúban elhunyt csepeli áldo-
zatokra a tér északi oldalán Homonnay Jenő 
alkotása emlékeztet, melyet 1929-ben állítottak 
fel közadakozásból. A második világháborús 
emlékmű talapzatán ez olvasható: „Emléket 
állítva a nagyvilág katonai és civil áldozatai-
nak”. Az 1956-os emlékmű 2006 óta áll Csepel 
főterén, a nevezetes kopjafa egykori helyén.  
Az emlékműnél emlékező imát mondott Kispál 
György római katolikus lelkész, címzetes espe-
res és Kéri Tamás református lelkész.

Napsugarasok 
színháza
A Napsugár Tagóvoda színházi délutánját má-
jus 18-án rendezte meg a Kazinczy Ferenc 
Értékközvetítő és Készségfejlesztő Általános 
Iskolában. A zsúfolásig megtelt aulában me-
sejátékokat adtak elő a Mackó, a Pillangó,  
a Mókus és a Katica csoportos gyerekek. Volt 
zenélés csengettyűkkel, mackótáncoltató pro-
dukció, kéményseprő jelmezbe öltözött ovisok 
táncoltak, valamint az óvoda tehetséggondozó 
műhelyének tagjai ritmikus sportgimnaszti-
kával szórakoztatták a felnőtteket. A Napfény 
Óvodai Alapítványhoz a színházi délután be-
vételéből, és a személyi jövedelemadó egyszá-
zalékos felajánlásaiból befolyt összeget udvari 
játékokat vásárlására fordítják.

Ovisok kiállítása
A Népművészeti és Kézműves Óvoda óvodá-
sainak tárgyaiból, képeiből összeállított kiállítás 
látható a Csepeli Munkásotthonban. A gyerekek 
alkotásait június 15-éig lehet megnézni. 

Gyereknap
Május utolsó vasárnapján még nagyobb fi-
gyelem terelődik a gyerekekre: az ő napjukat 
ünnepeljük ilyenkor. Csepelen, a pláza előtt, 
színpadi programokkal, vetélkedőkkel, kéz-
műves-foglalkozásokkal, sok-sok játékkal 
kedveskedtek a kerületi gyerekeknek a VI. 
Csepeli Gyermekmajális szervezői és közre-
működői. 

Vandál pusztítás a 
Tamariska-dombon
A természetvédelmi területet az elmúlt héten 
kerítették körbe a Csevak Zrt. munkatársai,  
s az átjátszótornyot is elkezdte bontani a szol-
gáltató cég. Május 29-én érkezett a bejelen-
tés, hogy a kerítés oszlopai a földön hevernek, 
valaki(k) úgy gondolták, jó mulatság lesz 
lerombolni az elkészült kerítést. A kár több 
százezer forint, a Csevak rongálás miatt tett 
feljelentést ismeretlen tettes ellen.

Koncert 
a szabadban 

Csepel újjáépítésének 300. évfordulójához 
kapcsolódóan zenés rendezvénysorozat vette 
kezdetét a kerületben. A Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvós Zenekar adott nagy sikerű 
koncertet a Szent Imre téri szökőkútnál, május 
20-án. A közel negyvenperces előadásra sokan 
kíváncsiak voltak, s gondolták úgy, hogy re-
mek vasárnap délelőtti programnak ígérkezik 
a kerületben eddig szokatlan, de azonnal nép-
szerűvé vált esemény megtekintése. Péntek Já-
nos karnagy vezényletére először Erkel Ferenc 
Ünnepi nyitányának egy részlete csendült fel, 
majd sorra jöttek az alkalomhoz és a helyszín-
hez jól illő darabok. 
A következő koncert június 24-én, vasárnap 
délelőtt lesz a sétányoknál.
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NOhA sENKI NEM AKARTA MEgsZÜNTETNI 
A FAsANg ÁRPÁd ZENEIsKOLÁT, MAJdNEM 
KéTEZER ALÁíRÁssAL PETícIóT NYúJ-
TOTTAK bE AZ IsKOLA TANÁRAI, A dIÁKOK 
szülei a csepeli képviselő-testület-
NEK, hOgY MEgMENTséK AZ INTéZMéNYT. 
A MÁJus 22-éN MEgTARTOTT TEsTÜLETI 
ÜLésRE Is sZéP sZÁMMAL éRKEZTEK AZ 
IsKOLÁbóL, hOgY NYOMATéKOT AdJANAK 
TÖREKvésEIKNEK.

Az ülés azzal kezdődött, hogy Németh Szilárd 
polgármester felolvasta a petíciót, amelynek 
aláírói az oktatási intézmény megmaradása 
mellett érveltek. A polgármester ezt követően 
bejelentette, hogy az aláírókhoz csatlakozott az 
egész Fidesz-frakció, vagyis újabb 15 kézjegy 
került a dokumentumra. Ezzel az aktussal az 
önkormányzat vezetése ismét megerősítette, 
hogy a rémhírekkel ellentétben a felek ugyan-
azt akarják, azaz a Fasang Árpád Zeneiskola 
önálló intézményként történő fennmaradását. 
Miskolci József Sándorné, a Fasang Árpád Ze-
neiskola igazgatója ugyanakkor nem kapta meg 
a testület bizalmát, hogy vezetőként folytathassa 
a munkáját az iskola élén. A döntés egyik oka 
lehet az iskola átvilágításának eredménye, mely 
szerint az intézmény kiadásai körülbelül 50 

millió forinttal haladják meg az elvárható, el-
fogadható szintet. Az átvilágítás megállapításai 
között a vezetők indokolatlanul magas fizetése 
és fizetéskiegészítései is szerepelnek. Az intéz-
mény jelenlévő oktatói és a szülők láthatóan ér-
tetlenséggel fogadták a képviselők döntését. 

24 órás szolgálat
Napirend előtt tájékoztatták a képviselőket arról, 
hogy a Kúria elutasította a budapesti kormány-
hivatal indítványát, melyben a kerületi városren-
dezési rendelet megsemmisítését kérte. A Kúria 
a csepeli önkormányzatnak adott igazat. A helyi 
rendelet lényeges pontja, hogy a családi házas 
városrészben ne lehessen többlakásos házakat 
építeni. A képviselők úgy döntöttek, hogy a 
Csete Balázs Gimnáziumot és Szakközépiskolát 
továbbra is a csepeli önkormányzat működteti, 
miután a főváros nem kívánta átvenni az intéz-
ményt. A testület támogatta Papp Péternek, Cse-
pel új rendőrkapitányának kinevezését, és elfo-
gadta beszámolóját az elmúlt időszak rendőri 
tevékenységéről. A közterület-felügyelet mun-
káját érintő változás, hogy munkatársai ezentúl 
a nap 24 órájában teljesítenek szolgálatot.

Kétes ügyek
Pákozdi József (Jobbik) előterjesztésében vitat-
ták meg a Csevak korábbi évekre visszahúzódó, 
zavaros pénzügyeinek rendezését. Németh Szi-
lárd elmondta, hogy ha a bűncselekmény gya-
núja felmerül, az igazságszolgáltatás feladata az 
ügy kivizsgálása és a felelősök megbüntetése. 
Szenteczky János, az MSZP frakcióvezetője 
jelezte, hogy ő már ismeri a visszaélések gya-
nújában, többek között a Csevak ügyeiben tett 
feljelentések nyomán elindult rendőrségi vizsgá-
latok tanúvallomásait, és akinek ez nem tetszik, 
az álljon be a sorba, és tegyen ellene újabb fel-
jelentést. Eredetileg Borka-Szász Tamás (DK) 
tett javaslatot arra, hogy tegyék nyilvánossá az 
említett büntetőeljárásokat. A képviselő azonban 
utóbb nem adta nevét ahhoz, hogy a képviselők 
többsége megszavazta a Vörös Csepel könyv 
folytatását, amely a korábbi időszak visszaélése-
it, kétes ügyeit tárta a nyilvánosság elé.

Színház, zene, sport
A képviselők megszavazták, hogy másfél mil-
lió forinttal támogatják a Csepeli Öttusa és 
Vízi Sport Egyesületet a Fut a Csepel családi 
program megszervezéséért, amely tavaly nagy 
sikert aratott. Eredetileg 400 ezer forintról volt 
szó, de ezt az összeget egymillióra emelték 
fel, hogy támogassák a Kisebbségekért – Pro 
Minoritate Alapítványt. A Csepeli Auth Henrik 
Fesztivál Fúvószenekar javára ötmillió forin-
tot szavaztak meg a képviselők. Kilenc csepeli 
egyház részére éves működésükre két és fél-
millió forint támogatást hagyott jóvá a testület; 
az összeget az érintettek saját belátásuk szerint 

osztják szét. A csepeli diákok színházlátoga-
tására félmillió forintot szavaztak meg. Az el-
lenzék részéről szóvá tették, hogy ezt az ösz-
szeget inkább a Munkásotthonnak kellene adni, 
ahol szintén rendezhetnek színházi előadást. 
Németh Szilárd a felvetésre utalt arra, hogy  
a Munkásotthon tulajdonosi köre offshore hátte-
rű vállalkozókból áll, márpedig az Alaptörvény 
tiltja a kétes hátterű vállalkozók támogatását 
közpénzből. A képviselők javaslatot fogadtak el 
a korábban az MDF használatában álló ingatlan 
sorsáról. A tervek szerint az épületben nyugdí-
jas klub működne. A testület döntött arról, hogy  
a Szabadság köz végénél biztosítják a közvilá-
gítást. A képviselők elbírálták és megszavazták  
azokat a pályázatokat, melyeket a csepeli nem-
zetiségi önkormányzatok 2012-ben nyújtottak be.

Cs. A. 

önkormányzat

Két zeneiskola működik Csepelen, de 
csak az egyik önkormányzati fenntartá-
sú. A fenntartónak azonban feltűnt, hogy  
a Fasang Árpád Zeneiskola működtetése 
sokkal többe kerül, mint más iskolák vagy 
zeneiskolák esetében. 2012 elején emiatt 
kezdődött meg az intézmény átvilágítása, 
ami februárban fejeződött be. Mint kiderült, 
az iskola költségeinek 90 százaléka a sze-
mélyi ráfordításokból áll, de ezek jelentős 
része erősen megkérdőjelezhető. A megálla-
pítások között van, hogy az iskolai vezetés 
a fizetésén felül igen jól keresett a megma-
gyarázhatatlanul magas túlóradíjakból. 
A Csepel.info úgy tudja, hogy az igazgató-
nő például a heti két órája mellett hat túlórát 
végzett, de emellett kóruskorrepetícióért 
még számlázott is az önkormányzatnak.  
A súlyos aránytalanságot jól mutatja, hogy 
az 57 fős tanári kar túlóradíjának 40 száza-
lékát a háromfős vezetés vette fel.
A változásokat és a költségcsökkentést ezek 
után érthető okokból erősen ellenző iskolai 
vezetés és támogatóik olyan eszközökkel 
lobbiztak az iskolai vezetés mellett és az 
önkormányzat ellen, amely sokak szerint 
már túllépett a törvényes iskolai működés 
határain. Emiatt az önkormányzat fegyelmi 
eljárást is indított az igazgatónő ellen – az 
eljárás még nem ért a végére.

(Forrás: Csepel.info) 

A polgármester is kiállt a Fasang mellett

A Nemzeti Összetartozás 
Napja

1920. június 4-én írta alá a magyar 
delegáció a trianoni békeszerződést, 

az I. világháborút lezáró békerendszer 
részeként. A döntés értelmében 

Magyarország területe a csaknem 
283 ezer négyzetkilométerről 

93 ezerre, lakossága 18 milliósról 
7,6 milliósra csökkent. 

Erre az eseményre emlékezünk 
június 4-én.  

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata nevében 

tisztelettel meghívom 
2012. június 4-én, 

a Nemzeti Összetartozás Napja 
csepeli megemlékezésére. 

Program:
8.20: Ökumenikus istentisztelet 

a Béke téri Jézus Szíve templomban.
9.00: Állampolgársági eskütétel, 

koszorúzás a trianoni emlékműnél. 

Németh Szilárd
polgármester
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A NEMZETI 
ÖSSZETARTOZÁS NAPJA*

2012. JÚNIUS 4.

*„… a több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége 
része az egységes magyar nemzetnek, 

melynek államhatárok feletti 
összetartozása valóság…’” 

2010. évi XLV. törvény 
a Nemzeti Összetartozás melletti 

tanúságtételről
 

2012. JÚNIUS 3.
PROGRAMOK A KOSSUTH TÉREN

9.00–17.00
PARLAMENTI NYÍLT NAP

Az Ország Háza az Emléknap alkalmából 
ismét megnyitja kapuit az érdeklődők előtt.

 10.00–21.00
„HAZATÉRTÜNK!”

Egész napos színes forgatag, határon túli 
kézműves kirakodóvásár, zenés programok

19.00–20.30
Rúzsa Magdi

2012. JÚNIUS 4.

8.00
ZÁSZLÓFELVONÁS 
A KOSSUTH TÉREN

Magyarország nemzeti lobogójának 
katonai tiszteletadással történő felvonása 

a Kossuth téren.

10.00
AZ EMLÉKNAP IFJÚSÁGI 

PROGRAMJÁNAK ÜNNEPI 
MEGNYITÓJA 

A MAGYARSÁG HÁZÁBAN
Az eseményen beszédet mond 

Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.
A rendezvényen, amelyet rendhagyó törté-
nelemóra követ, külhoni és magyarországi 

fiatalok vesznek részt.

önkormányzat

„Ezen alapkövet 2012. május 23-án, a Szent 
Imre téren, méltó helyére ismét visszakerülő or-
szágzászló megépítésének emlékére helyeztük 
el. A történelmi emlékeinket őrző országzászló, 
Csepel főterén mindenki számára a magyarság, 
a kerületben élők egységét és hitét hirdesse, az 
idők végezetéig.” Ez a szöveg áll azon az alap-
kőletételi okiraton, amit Németh Szilárd polgár-
mester, Ábel Attila, Borbély Lénárd, Morovik 
Attila alpolgármesterek és Vezér Endre hely-
történész, az egyik legrégebbi csepeli család 
sarja írt alá. Az okirat az alapkőletétel napjára 
emlékeztető újságokkal, pénzérmékkel került  
a fémkapszulába, amit ezután a földbe helyez-
tek. Vezér Endre alapkőletételi beszédében 
Csepel elmúlt három évszázadára emlékezett, 
megemlítve azokat az eseményeket, amelyek 
meghatározták a kerület múltját. Elmondta, 

hogy az országzászló közadakozásból és csepeli 
gyárosok adományaiból épült fel, s 1938. júniu-
si átadása a csepeli ünnepi hét legfényesebb ese- 
ménye volt. „A község elöljárói és lakossága 
ünnepelt. A későbbi országos és csepeli ese-
ményeket az országzászló előtt tartották meg” 
– tette hozzá a helytörténész. Az országzászló – 
több intézménnyel, épülettel együtt – az angol 
és amerikai szövetségesek bombázásnak esett 
áldozatul 1944-ben. Csepel újjáépítésének 300. 
évfordulója nagyszerű alkalom arra, hogy a ré-
gihez hasonlító, új országzászló megépüljön. 
Az ünnepélyes átadásra július 17-én kerül sor. 

- m -

Ünnepélyes alapkőletétel

FAKIVÁGÁS CSILLAGTELEPEN
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Csillagtelepen, a Tejút utca – Vénusz utca – Mars utca által határolt területen húsz, 
elöregedett, balesetveszélyessé vált kínai nyárfa kivágása vált szükségessé. A kivágást – hatósági engedély birtokában – a 
Csevak Zrt. szakemberei végzik el a közeljövőben. A területen új fák ültetésére is sor kerül majd. Az önkormányzat vonatkozó 
rendelete alapján a kivágott fák többszörösen pótlásra kerülnek. A várostűrő, előnevelt csemetékkel történő újrafásítás az 
őszi faültetési időszakban – várhatóan novemberben – fog megtörténni.
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csEPEL sZENNYvIZE TÖbbé NEM KÁROsíTJA A KÖR-
nyezetet: az uniós forrásból megépülő, kor-
szerű szennyvízcsatorna-hálózat segítségé-
vEL KÖZvETLENÜL A KÖZPONTI sZENNYvíZTIsZTíTó 
TELEPRE JuT MAJd. hÁROs uTÁN hAMAROsAN 
újabb helyszínen, királyerdő és észak-cse-
PEL Még csATORNÁZATLAN RésZEIN Is MEg-
kezdődnek a munkálatok, így összesen 
MINTEgY 3300 csEPELI csALÁd éLETE vÁLIK 
KOMFORTOsAbbÁ. 

Királyerdőben – az előzetes tervek szerint – jú-
nius közepétől először párhuzamosan 5-10 utcá-
ban indul el a szennyvízcsatornázás. A helyiek 
által régóta várt közműépítés méretét és jelentő-
ségét jól jelzi, hogy a munkák során több mint 45 
kilométernyi csatornahálózatot fektetnek a föld 
alá. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telep és Kapcsolódó Létesítményei projekt 
részeként megvalósuló beruházás – a június 
elején Hároson szintén elinduló fejlesztéshez 
hasonlóan – az Európai Unió és a Magyar Ál-
lam együttes, 85 százalékos támogatásával 
valósul meg.

A hárosi és a királyerdei csatornázásnak 
köszönhetően a kerület teljes területé-
re kiterjed majd a korszerű szennyvíz-
elvezető rendszer, melynek egyértelmű 
előnyei így minden csepeli számára 
elérhetővé válnak. Lezárul a szip-
pantós autók korszaka, a ker-
tekbe ásott elavult derítőkből 
és emésztőkből elszivárgó 
szennyvizek, háztartási vegyi 
anyagok többé nem kerülnek 
be a talajba és a vizeinkbe, így 
tovább javulhat a Duna vízmi-
nősége is.

Rekordsebességgel halad majd a munka
A kivitelezési munkálatok gyorsított ütemben folynak majd, ami Ki-
rályerdő esetében azt jelenti, hogy párhuzamosan akár 30-35 utcában is 
dolgozhat majd a kivitelező. A szennyvízcsatornát Királyerdőben végig 
hagyományos, nyílt árkos eljárással fektetik le. Az új hálózat részeként 
több mint három kilométeres főgyűjtő csatorna is épül, melynek átmérő-
je a megszokottnál jóval nagyobb, akár a két métert is elérheti. A főgyűj-
tő csatorna feladata, hogy a kisebb utcai mellékcsatornákból összegyűjt-
se és továbbítsa a szennyvizet a Budapesti Központi Szennyvíztisztító 
Telepre. Érdekesség emellett, hogy azokon a területeken, ahol a magas 
talajvízszint akadályozná a csatornafektetést, először vákuumkutak se-
gítségével csökkentik a vízszintet. 
A nagy intenzitású munka, az egyszerre több utcában zajló kivitelezés ter-
mészetesen a helyi lakosok és a közlekedők részéről fokozott türelmet is 
igényel majd, hiszen a munkálatok elkerülhetetlen velejárói a kisebb-na-
gyobb ideiglenes forgalomkorlátozások, terelések. Az eredmény azonban 
nemcsak az érintett csepeliek, hanem a kerület egésze számára is óriási 
előrelépést jelent.

Csepel teljes területén kiépül a korszerű szennyvízhálózat

Királyerdőben is elindul a csatornázás

Zölddel jelölve az előzetes régészeti 
feltárás helyszíne, míg pirossal az 
épülő szennyvízcsatorna nyomvonala

Naprakész tájékoztatás a forgalmi változásokról
A csepeli lakosság a projekt ideje alatt folyamatosan és időben kap 
tájékoztatást az éppen aktuális forgalmi változásokról. A kivitelezés 
során leginkább zsákutcás forgalomterelésre kell számítani, azonban 
a kivitelező minden lakó számára biztosítani fogja az ingatlanok meg-
közelíthetőségét, illetve a közérdekű szolgáltatások (mentő, tűzoltó, 
rendőrség, szemétszállítás, postai kézbesítés stb.) zavartalanságát. 
Rövid ideig előfordulhat, hogy a lakók ingatlanukat a nap nem min-
den részében tudják majd gépkocsival megközelíteni, ha a munka-
árkos kivitelezés éppen az adott ingatlan előtti utcaszakaszon zajlik. 

Rákötés csak külön értesítés után
Az érintett háztartások akkor köthetnek rá a szennyvízhálózatra, ha 
minden kapcsolódó műszaki berendezés – pl. nyomóvezeték, szenny-
vízátemelő – megépült és a csatorna minőségi ellenőrzése megtörtént. 
Ezután az érintett lakosok külön névre szóló értesítés birtokában kez-
deményezhetik a rácsatlakozást az új hálózatra a Fővárosi Csatorná-
zási Műveknél. 
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TÖbb MINT húsZ évE dOLgOZIK KERÜLE-
TÜNKbEN gYAPJAs KATALIN, A csEPELI vé- 
dőnői szolgálat vezető védőnője.  
A MÁJusbAN ZAJLó A sZÜLETés ÜNNEPE 
rendezvénysorozat főszervezőjét a 
csepeli születési adatokról és a védő-
női feladatok ellátásáról kérdeztük.

 

Hogyan alakult a kerületben a gyermekszületé-
sek száma az utóbbi években?
 A babák megszületése előtt védőnői szol-
gálatunk legelőször a várandós anyukákkal ke-
rül kapcsolatba, ezért mindenekelőtt ők jelzik 
gyermekük világra jöttét nekünk. A kórházak-
tól – ahol éppen a kismamák szültek – hivatalos 
értesítést általában két-három hét múlva ka-
punk, így ha naprakész információval kell szol-
gálnunk, erre nem mindig hagyatkozhatunk.  
A területi védőnők minden hónapban összesítik 
az újszülöttek számát egyéb, munkával kap-
csolatos adatokkal együtt, hiszen jelentési kö-
telezettségünk van. Csepelen évente körülbelül 
600-650 baba születik: 2010-ben 667, 2011-ben 
612 volt a születések száma. Ha az arányokat 
nézzük, a stagnálás után ma már sajnos inkább 
a születések számának csökkenése figyelhető 
meg. A védőnői ellátáskor nem feltétel, hogy  
a csecsemő lakóhelye csepeli bejelentett lakcím 
legyen, elég, ha a család életvitelszerűen itt él. 
Örülök annak, hogy az önkormányzattól tízezer 
forint értékű babacsomagot kap az újszülött csa-
ládja: a természetbeni juttatást (pelenka, rugda-
lózó, játék, takaró) a védőnők fogják eljuttatni  
a csepeli kismamáknak. 

 A védőnőknek nagyon sokféle feladata van.
 Így van. Úgy vélem, ezt a szakmát népsze-
rűsíteni kell, mert egy fontos életszakaszban lé-

pünk be a családok életébe, de kevesen tudják, 
hogy milyen sokrétű munkát végzünk. Sok fia-
tal család küzd az értékvesztés, gyökérvesztés 
problémájával. A mai fellazult erkölcsű világ-
ban a szülőknek szükségük lenne a nagycsalád 
segítségére, támogatására. A védőnők szakmai 
segítséget tudnak adni a női szerepre, párkap-
csolatra, szülői szerepre való felkészülésben.  
A várandós anyákat gondozzuk, hogy egészsé-
ges babák jöjjenek a világra. Felkészítjük a fia-
tal asszonyokat az anyai teendőkre, a hosszan-
tartó szoptatásra, a csecsemőgondozásra, arra, 
hogyan tudnak derűs, kiegyensúlyozott gyer-
mekeket nevelni. Ha pedig a kicsi fejlődésében 
zavar támadna, tanácsot adunk, milyen jelekre 
figyeljenek, hová fordulhatnak segítségért. Ezt 
szolgálják az újabban bevezetett gondozási ter-
vek, és a kötelező szűrővizsgálatok is, melyet 1 
-3-6 hónapos korban, majd 1 éves kortól éven-
te végzünk. A védőnők az óvodákban, később 

az iskolavédőnők az oktatási intézményekben 
követik figyelemmel a gyermekek fejlődését. 
Járványügyi feladatunk a védőoltások meglé-
tének ellenőrzése, dokumentálása. A védőnői 
szolgálat feladata az is, hogy a szociálisan rá-
szoruló családokat tájékoztassuk a kormány és 
a kerületi önkormányzat által juttatott támoga-
tásokról, s az is a munkánk része, hogy karitatív 
tevékenység keretében babakelengyét, ruhát, 
tápszert, élelmiszert adjunk a rászorulóknak.  
A mienkhez hasonló szolgáltatások – piaci áron 
kínálva programjaikat – is megjelentek már.  Az 
internet világában sok-sok információ éri a fia-
talokat, rengeteg üzleti vállalkozás arra össz-
pontosít, hogy azokat a családokat célozza meg, 
ahol hamarosan baba születik. Ebben az egyre 
bővülő kínálatban is segítünk eligazodni, tájé-
kozódni. Szeretnénk, ha minél többen tudnának 
arról. hogy milyen segítséget tudnak nyújtani  
a védőnők. Bár napi nyolc órában, amikor adott  

aktuális

A születés ünnepe Csepelen
A Csepeli Védőnői Szolgálat és a Humán Szolgáltatások Igazgatósága május 13-a és 18-a kö-
zött szervezte meg A születés ünnepét Csepelen. A megnyitó életmódnappal kezdődött a Csefusz 
futóversenyén, másnap a Gyermek-egészségügyi Centrumban Bodnár Istvánné iskolai védőnő 
a csecsemő- és gyermekkori baleset-megelőzésről és elsősegélynyújtásról tartott előadást a kis-
mamáknak. Felhívta a figyelmet a leggyakoribb baleseti halálokokra (égések, forrázások, forró 
folyadék, tárgyak – gyufa, öngyújtó – érintése) és a mérgezések okozta (gyógyszerek, takarító- 
és növényvédő szerek) elkerülésére. Szintén az egészségügyi intézményben dr. Nahm Krisztina 
radiológus az ultrahangszűrésekről szóló előadásában megnyugtatta a várandósokat: a vizsgála-
toknak az egészségre semmiféle ártalmas hatásuk nincs. 
Másnap a normál szülés lezajlását mutatta be diavetítéssel Erdélyi Bettina védőnő, majd a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórházból érkező vezető szülésznő kötetlen beszélgetést folytatott a kisma-
mákkal az intézményük nyújtotta szülési lehetőségek sajátosságairól. „Bababarát kórházunk öt 
szülőszobával, káddal, szülőszékkel és modern ágyakkal várja a szülő nőket. Különlegességünk 
abban rejlik, hogy ha a várandós anyukának nincs választott szülészorvosa, akkor az adott mű-
szakban dolgozó szülésznő az elejétől a végéig kíséri a szülés menetét” – mondta el a doktornő. 
A hatnapos rendezvénysorozaton a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatban a kismamák a váran-
dóstornával is megismerkedhettek. A Rákóczi Kert Közösségi és Civil Házban betekinthettek 
Jászné Kajmádi Mónika, a Zöldalma Egyesület vezetőjének babusgató foglalkozásába. Másik 
alkalommal az anyatejes táplálás előnyeiről is szó esett, valamint a babamasszázs gyakorlati 
lépéseit sajátíthatták el az érdeklődő anyukák. A Kertvárosi Bölcsődében a kisgyermekkori 
egészséges táplálkozás tájékoztatója után ételkóstolást is tartottak. 
Az egész hetes rendezvénysorozathoz kapcsolódva a kisgyerekes családok ellátogathattak  
a Sóterápiumba és a Gekko Képességfejlesztő Játszóházba. 

- antal -

Védőnői 
védőháló
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Május 12-én Mozdulj Ránk! címmel, nagy sike-
rű sportnapot tartottak a II. Rákóczi Ferenc úti 
Csodakút óvodában. Verőfényes napsütés kö-
szöntötte a rendezvény résztvevőit, akiket Tö-
rőné Trefán Erika óvodapedagógus, a sportnap 
szervezője üdvözölt, majd Czibulyáné Szonday 
Szilvia önkormányzati képviselő hivatalosan 
is megnyitotta a rendezvényt. Ezt követően az 
ovisok azonnal nekiveselkedtek a játékos és 
sportos programoknak: kipróbálhatták magu-
kat karatéban, birkózásban, gyermektornában, 
de lehetett focizni, teniszezni, és egy gyerek-
zumbabemutatóra is sort kerítettek. A szervezők 
egy nyolcállomásos, ügyességi feladatokból 
álló versenyt is kitaláltak, ahol egy akadály-

pályával is meg kellett küzdenie a legkiseb-
beknek. A feladatok elvégzése után mindenki 
zsetonokat kapott, amiket be lehetett váltani az 
oviudvaron álló kemencében sült finomságok-
ra, ételekre és italokra. Az eseményre elfogadta  
a meghívást Szepesi Nikolett Európa-bajnoki 
harmadik helyezett, olimpikon úszó, aki ebben 
az oviban töltötte kisgyerekkorát, eljött Mé-
száros Anett cselgáncs Európa-bajnok, Balázs 
Attila, aki jelenleg a 259. a tenisz világranglis-
tán, Törő Szabina egykori válogatott teniszező, 
jelenleg edző, valamint a Csepel FC két labda-
rúgóedzője, Gabala Krisztián a felnőtt, és Törő 
László, az egyik utánpótláscsapat trénere. 

- l -

esetben egy területi védőnőnek 240-260 gondo-
zottja van, nehéz eredményes munkát végezni 
és az elvárásoknak megfelelően gondozni a csa-
ládokat, mindent megteszünk azért, hogy helyt-
álljunk. A szülőkkel is igyekszünk minél jobb, 
személyre szabott együttműködést kialakítani. 

 A kerületben hány védőnő dolgozik?
 A megszületéstől egészen addig követjük a ba-
ba sorsát, amíg iskoláskorúvá válik. Különbséget 
kell tennünk az iskolai védőnők és a területi vé-
dőnők között, bár az alapképzésünk teljesen egy-
forma. Csepelen 21 területi védőnő és 13 főállású 
iskolavédőnő dolgozik. Bár egyedül megyünk ki 
a helyszínre, sohasem dolgozunk magunkban, 
hanem csapatmunkában gondolkodunk. Mun-
kánk során bármelyikünkkel előfordulhat, hogy 
bántások vagy nehézségek érik, mert olykor ta-
lálkozunk nagyon rossz körülmények között élő 
családokkal is. Mivel közösségben dolgozunk, 
ezért bármilyen probléma adódik, igyekszünk 
egymásnak segíteni. Jó érzés, hogy kolléganőim 
maximális bizalmát élvezem. Nem okoz megter-
helést nekik az sem, ha néha társadalmi munkára 
buzdítom őket. A születés ünnepe például munka-
időn túli szervezést igényelt. 

 Több éve ismeri az egészségügyet. Védőnői 
szakmájában tapasztalt-e változásokat?
 37 év alatt nagyon sok minden történt. 
Hogy csak egyet emeljek ki: a szoptatás terén 
például forradalmi változás következett be. A 
hosszan tartó szoptatás a mostani szülőknek 
már természetes, s ezt tapasztalat és a tudo-
mány is támogatja. A tápszerkutatások kapcsán 
az anyatejről egyre több ismeretünk van: ezen  
a területen is igyekeztem magam tovább képez-
ni, kolléganőimet is erre biztatom. 

Antal Zsuzsa

aktuális

Indul a sportosztály
A Gróf Széchenyi Általános és Két Tannyelvű Iskolában szeptembertől sportosztály indul, aho-
vá még lehet jelentkezni. Ahogy Jenei János testnevelő elmondta, olyan – jelenleg – negyedik 
osztályos diákokat várnak, akik mind a sport, mind a tanulás terén komoly elhivatottságot érez-
nek magukban. „Iskolánk sportosztálya, ahová maximum 24 tanuló jár majd, a Jedlik Ányos 
Gimnázium élsportolói osztályának előkészítője lesz. A már felvettek között vannak kézilabdá-
sok, labdarúgók, de vívó, úszó, triatlonista, öttusázó is gyarapítja az osztálylétszámot. A diákok 
órarendje alkalmazkodni fog szakági edzéseikhez, tanév közben is elmehetnek edzőtáborba – 
ezt anyagilag is támogatjuk –, s természetesen segítünk a tananyag pótlásában, a felzárkó-
zásban. Ezenkívül lehetőség van emelt szinten angolt és németet tanulni, tehát a nyelvtanulás 
sem látja kárát, ha valaki a sportosztály tanulója lesz. S azt kell mondanom – ezt vizsgálatok 
is alátámasztják –, hogy a sporttagozatos osztályok tanulmányi átlaga jobb, mint a normál 
osztályoké” – mondta el Jenei János. 

Érdeklődni személyesen június 15-éig 
az iskolában (Széchenyi u. 93.), 
vagy a 06-1/278-0942-es telefonszámon, 
illetve július 10-éig 
Jenei János testnevelőnél, 
a 06-70/334-6621-es mobilszámon lehet.  

Sportnap a Csodakút oviban
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az eltűnt és bántalmazott gyermekek 
vILÁgNAPJÁRA hívTA FEL A FIgYELMET  
A csEPELI ÖNKORMÁNYZAT és A PEdAgó-
gIAI sZAKMAI sZOLgÁLTATó INTéZMéNY 
(PsZsZI) MÁJus 24-25-éN MEgRENdEZETT 
sZAKMAI és IsKOLAI PROgRAMJAIvAL.

Május 25-én tartják az 1979-ben, New Yorkban 
eltűnt hatéves kisfiú és társai emlékére az eltűnt 
gyermekek világnapját. Legelőször az Egye-
sült Államokból indult útjára a kezdeményezés, 
amikor 1983-ban Ronald Reagan amerikai elnök 
vezetésével eltűnt gyermekekre emlékeztek. Ér-
dekükben 2001-ben alakult meg az Eltűnt és 
Szexuálisan Kihasznált Gyerekekért Európai 
Föderáció, melynek javaslatára 2004 óta május 
25-ét az eltűnt és bántalmazott gyermekek világ-
napjává nyilvánították. 

Csepelen, a Családsegítő Közösségi Házban tar-
tott szakmai eseményen hangsúlyozták: az eltű-
nések megelőzése érdekében össze kell fognia 
az oktatási és szociális területeken dolgozóknak, 
a hatóságoknak és a rendőrségnek egyaránt. 
„2011-ben 41 gyermek eltűnését jelentették be 
a csepeli rendőrkapitányságnak: közülük 22-en 
családból, 19-en pedig gyermekotthonból tűn-
tek el. Idén májusig 9 esetet regisztráltak, sze-
rencsére minden gyermek előkerült” – mondta 

el Kovács-Vass Andrea rendőr főhadnagy, a ke-
rületi Bűnüldözési Alosztály körözési előadója. 
Hangsúlyozta: általában 14 éves kortól kóbo-
rolnak el a fiatalok, s főleg, 80-90 százalékban 
a lányok szökése a jellemző. A rendőrség mun-
katársai legtöbbször közterületeken (utcákon, 
plázákban, szórakozóhelyeken) és rendszerint 
már másnapra megtalálják őket. A körözést az 
államigazgatási eljárás keretében kilencven na-
pon belül kell lezárni. A főhadnagy kitért arra is, 
hogy a gyermekkori eltűnések hátterében gyak-
ran családi erőszak vagy a válások során fellépő 
gyermekelhelyezési procedúra áll.  
A csavargások hátterének lélektani tényezőit 
Fegyverneki Edit, a Csepeli Nevelési Tanácsadó 
pszichológusa foglalta össze. A lógás, csavargás, 
iskolakerülés és szökés fogalmainak különbsé-
gét és egybefonódását taglalta előadásában. Rá-
irányította a figyelmet arra, hogy az eltűnések 
okai többnyire a családban (örökbefogadás, túl-
korlátozás), az iskolában (bukás, beilleszkedés) 
és a személyiségben is keresendők lehetnek. 
Az elcsellengő fiatalkorúak felkutatásában  
a hozzátartozóknak a közel húsz éve működő 
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány is segít-
het. A csepeli programon Senkár Éva munkatárs 
mutatta be a nap 24 órájában végzett gyermek-
központú, felelősségteljes és bizalomra épülő 
tevékenységüket. A Kék Vonal Ifjúsági és Gye-

rektelefonját (116-111) éjjel-nappal, névtelenül 
hívhatják fel a fiatalok. „Az ott dolgozó önkén-
tesek elsődleges feladata a kétségbeesett gyerek 
megnyugtatása és érzelmi támasz adása” – tette 
hozzá Senkár Éva. Az eltűnt gyerekek hozzá-
tartozói a rendőrségen tehetnek bejelentést, és 
2007-től a 116-000-s hívószám európai segély-
vonalán kaphatnak felvilágosítást. 
A témához kapcsolódva a PSZSZI oktatástech-
nológiai videotárából kölcsönözhettek gondo-
latébresztő filmeket a kerületi általános iskolák.  
A pedagógusok május 25-én, osztályfőnöki 
órákon vetítették le a 7. és 8. évfolyamosoknak  
a csellengő gyerekekről és többségükben dro-
gosokról szóló riport- és dokumentumfilmeket. 
Többek között Zacher Gábor toxikológus Cse-
pelen, 2011-ben elhangzott előadását is megte-
kinthették a diákok. 

Antal Zsuzsa

Kellemes délelőttöt töltöttek együtt a Szárcsa 
Általános Iskolába járó gyerekek szüleikkel és 
tanáraikkal a május 19-én megrendezett családi 
napon. A főzőversenyen indult hat osztály – az 
iskola tantestületével megmérkőzve – paprikás 
krumplit és marhagulyást készített. A játékked-
velő családoknak Nagy Ferencné igazgatóhe-
lyettes állított össze ötletes és fejtörő feladatokat. 
A családi játékok kezdete előtt a benevező 14 
família tagjai tízperces bemelegítő tornával 
mozgatták meg testrészeiket. Egyaránt jót tett 
mindenkinek a felfrissülés, hiszen betűvetésben, 
versírásban, gyöngyfűzésben, ördöglakat kinyi-
tásában, zeneszámok felismerésében, különböző 
tárgyak súlyának tippelésében, kommunikálás 
nélküli közös családrajzolásban, valamint sport-
ban és gondolkodtató kvízekben is illett jeles-
kedni. Idén nem volt cél a pontgyűjtés, hanem 
pusztán a játék öröméért járták végig a csapatta-
gok a 11 állomást. A menetlevélen nyolc pecsé-
tet összegyűjtők közül a Láposi, Bíró és Pénzes 
családok – sorsolással – tortát nyertek.  A főzés-
ben pedig végül az első, a második és a hatodik 
osztály versenyzői kaptak jutalmat. 
                AZS

Eltűnt gyermekek világnapja

Hová forduljunk segítségért?

Családi nap a Szárcsában
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MÁJus 15-éN JELENLEgI és hAJdANI 
óvodások, óvó nénik, dadák, szülők 
és MEghívOTTAK EgYÜTT ÜNNEPELTéK 
A JuPITER óvOdA ÖTvENEdIK sZÜLETés-
NAPJÁT. A KEREK évFORduLóN TERMé-
szetesen a gyerekek játszották a fő- 
sZEREPET: AZ ÜNNEPségEN AZ INTéZ-
MéNY MINdEN csOPORTJA MEgMuTATTA 
éNEK- és MONdóKATudÁsÁT. 

Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető köszöntő 
beszédében elmondta: a születésnap tisztele-
tére az elmúlt ötven év legnépszerűbb mondó-
káiból, verseiből összeállított könyvvel tiszte-
legnek az intézmény múltja előtt. A „Szívesen 
mondtuk, szívesen hallgattuk…” című kötet a 
visszajelzések alapján kedvező fogadtatásra ta-
lált a családok körében, a gyerekek és a szülők 
is megszerették. Morovik Attila alpolgármester 
jókívánságai mellett Balogh Zoltán, az emberi 
erőforrások minisztere elismerő oklevelét is át-
adta az intézményvezetőnek, aki kiemelte: az 
oklevél minden eddigi gyereket, szülőt, kol-
légát illet. Az ünnepi műsorban olyan hajdani 
óvodások is megmutatták tudásukat, akik mára 
valamely művészeti területen sikereket értek el. 
Az óvónők a táncos, zenés produkciókat látva 
büszkén figyelték a mára fiatalemberekké cse-
peredett egykori kis óvodásaikat.

A születésnapi torta ötven gyertyáját a gyerekek 
fújták el a Jupiter-induló és a Boldog születésna-
pot című dal eléneklése után. A műsort követően 
a Csurgó zenekar húzta a talpalávalót, az udvar-
ban pedig apukák tanították a futball alapjaira  
a gyerekeket.  A Sipos család nagy örömmel 
jött az ünnepségre. „Annál nagyobb elisme-
rés nincs egy óvoda számára, mint amikor a 
gyerekek még hétvégén is bemennének. Két 
nagyobbik fiunk, Endre és Zoltán is itt csepe-
redik. Hálás vagyok a magas szintű szakmai 
munkáért és azért, hogy az óvónők ennyire 
szeretik a gyerekeket. Legalább még ötven 
eredményes évet kívánunk és azt, hogy majd 
az unokáink is ide járhassanak” – mondja az 
anyuka. Az óvodavezető elérzékenyülve mesél 
az ünnepségről. „Rendkívüli érzés látni azokat 
a fiatalokat, akik itt voltak ovisok, most pedig 
hihetetlen sikereket érnek el. Úgy érzem, ők a 
mi gyerekeink is. A mai ünnepnap a szülőkkel, 
gyerekekkel, jelenlegi és hajdani kollégákkal 
vált teljessé. A Jupiter óvoda sikerének záloga  
a lelkiismeretes munka és legfőbb vezérlő el-
vünk, melyet az óvoda minden dolgozója magá-
énak vall: első a gyerek. Azt kívánom magunk-
nak, hogy őrizzük meg elért eredményeinket 
és állandóan fejlődjünk – még legalább ötven 
évig” – tette hozzá Gugcsóné Nagy Judit.

- angel -

Ezzel a címmel rendezte meg idén is a Tama-
riska-dombon környezetvédelmi vetélkedőjét 
a kerület kémia-munkaközössége, amelyen hat 
iskola nyolc csapata vett részt. A május 14-ei 
délután borongós, hűvös időjárása nem vette el 
a 7. és 8. osztályos gyerekek kedvét a játéktól. 
Tíz állomáson várták a háromfős csapatokat 
érdekes feladatok: a gyerekek próbára tehették 
tudásukat a dombról és élővilágáról, nemzeti 
parkjainkról, az üvegházhatásról. Szükségük 
volt kreativitásukra a puzzle-játékokban, kocka-
összerakósban, hogy csak néhány feladatot em-
lítsünk. A Tamariska-domb védelméért jelenleg 
felelős Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 
verseny hírére levélben üdvözölte a program 
résztvevőit és a munkaközösség tevékenységét. 
Az általuk felajánlott két értékes könyvet külön-
díjként kapták meg a tanulók a versenyre hozott 
munkájuk elismeréseként. 

A vetélkedő végén megeredő eső sem tudta sze-
rencsére elmosni azt az elégedettséget, amelyet 
a szoros versenyben szerzett jó helyezések és 
a velük járó ajándékok jelentettek. Mindegyik 
iskola kitüntette magát valamelyik területén  
a vetélkedésnek. Köszönet illeti a felkészítő ta-
nárokat és a segítő pedagógusokat, s nem utol-
sósorban környezetvédő diákjainkat és iskolái-
kat: a Kölcsey, a Katona, a Gróf Széchenyi,  
a Kék, a Vermes és az Eötvös Általános Iskolát.

Vucsánné Szimán Katalin,
munkaközösség-vezető

50 éves a Jupiter óvoda

Első a gyerek
A mi Tamariskánk
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Jónás könyve 
az első évfordulón

fotó: sxc.hu

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

Pünkösd
Egyházunk a Szentlélek eljövetele nap-
ját, pünkösdöt a kiemelten fontos ün-
nepek közé sorolja. Ez a nap az egyház 
születésnapja. Ezen a napon kapták meg 
az apostolok a gyógyítás, prófétálás és  
a nyelveken szólás adományát. Ez utób-
bi adomány tette lehetővé, hogy az apos-
tolok, akik közül sokan írni-olvasni sem 
tudtak, és csak egy nyelvet, az anyanyel-
vüket beszélték, érthetően tanítottak oly 
sok népcsoportból származó embert. 
A Biblia újszövetségi részében, az Apos-
tolok cselekedeteiben olvasható, hogy 
összenéznek csodálkozva, az ünnepre 
Jeruzsálembe felzarándokolt emberek. 
Pártusok, médek, szíriaiak, görögök, ró-
maiak, zsidók, arabok és a többi nemzet 
tagjai, mind a saját anyanyelvükön értik 
az apostolok tanítását. Hogyan lehet ez, 
hiszen kevesebben voltak az apostolok, 
mint ahány nyelvterületről érkeztek? 
Szinkrontolmácsok sem voltak ott. Ez 
csak úgy érthető, hogy a Szentlélek az 
Atyának és a Fiúnak a hatalmas szeretete, 
ahogyan a keleti atyák és Szent Ágoston 
is meghatározták a Szentlélek lényegét. 
Gondoljunk csak bele: ha külföldi ember-
rel találkozunk, és az rokonszenves, akkor 
nincsenek nyelvi gondjaink. Ha netán el-
lenszenves, akkor nem tudjuk megérteni 
egymást, még akkor sem, ha jól beszél-
jük a nyelvét. Az édesanyák is ragyogóan 
megértik csecsemőiket, pedig a kisbabák 
nem beszélnek mondatokban. De a hallat-
lan anyai szeretet minden nyelvi és nyelv-
tani gondot legyőz. Így győzi le a Szentlé-
lek kegyelme a meg nem értést. 

Csepeli görögkatolikus egyházközségünk 
számára ezeken túl azért is nagyon fontos 
a pünkösd, mert ezen a napon szentelte 
fel hajdani püspökünk 2000-ben a temp-
lomunkat. Azóta van temploma a csepe-
li görögkatolikusságnak. Ezért ez a nap  
a templomunk búcsúi ünnepe. Ez évben 
ez a nap május 27-re esett. Az ünnepi li-
turgián beszédet mondott dr. Jaczkó Sán-
dor kispesti görögkatolikus paróchus. 
Egyházközségünk Szent László bizánci 
kórusának tagjai énekeltek. 

Prodán Gábor 
görögkatolikus paróchus

Csepel újjáépítésének 300. évében a Király-
erdői Református Egyházközség temploma 
felszentelésének első évfordulóját ünnepelte 
május 20-án. Az alkalomra a gyülekezet Bib-
lia-körébe járó Királyerdői Református Szín-
pad tagjai zenés irodalmi műsorral készültek. 
Saját készítésű jelmezeikben Babits Mihály Jó-
nás könyve című paraboláját adták elő Holecz 
Imréné vezetésével. Az előadást a hittanra járó 
gyermekek verssel és énekkel kísérték. 
Az irodalmi műsor zenei részét Temesvári Mó-
nika kántor szervezte, akinek gyönyörű ének-
hangja mellett orgonán, fuvolán, gitáron, klari-
néton, csellón és hárfán is zenéltek a résztvevők. 
Többek között Mendelssohn, Petrovics Emil 
műveiből és a református énekeskönyv zsoltá-
raiból csendültek fel dallamok.  
Az ünnepi műsor után az egyházközség lel-
kipásztora, Temesvári Imre elmondta, hogy  
a Csepel 300. évfordulója kapcsán kiírt pályá-
zaton nyert pénzből projektort és vetítővász-
nat vásároltak. A zenés irodalmi előadás alatt 
először illusztrálták diavetítéssel Babits költe-
ményének bibliai történetét, valamint Csepel 
templomait is bemutatták. 
Szeretetvendégséggel zárult a gyülekezeti ün-
nepség, közben Az én templomom rajzpályá-
zatra készült gyerekalkotásokat tekinthették 
meg az érdeklődők.

- anzsu -

Táncbemutatók 
„németül”
Liebe in may címmel második alkalommal 
rendezték meg csepeli és erzsébeti óvodák is 
iskolák részvételével azt a német nemzetisé-
gi kulturális programot, ahol gyerekek léptek  
a Királyerdei Művelődési Ház színpadára. Lász-
lóné Balázsovits Magdolna, a Csepeli Német 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmond-
ta, hogy az ovisok és iskolások táncbemutatói 
után a művelődési ház előtérben táncházzal, 
majd mulatsággal folytatódott az este. A zenéről  
a Lustige Musikanten együttes gondoskodott.

Pitti Katalin 
jótékonysági koncertje
A csepeli Béke téri Jézus Szíve-templom új 
orgonájának megépítéséért ad jótékonysági 
koncertet a templomban Pitti Katalin operaéne-
kesnő, aki szakrális műveket énekel. Zongorán 
Sándor Szabolcs kíséri. 
Várunk mindenkit szeretettel június 10-én, va-
sárnap, 19 órára. 

Varázsfuvola gyerekeknek
Csepel 300 éves újjáépítésének évfordulója al-
kalmából szeretettel meghívjuk a csepeli iskolák 
tanulóit és tanárait a Varázsfuvola gyermekek-
nek című zenés, játékos előadásra. Mindenkit 
várunk június 6-án, szerdán, 11 órára a Királyer-
dei Művelődési Házba. Közreműködnek a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem énekművészei 
és csepeli születésű, fiatal énekesek. 

A csepeli Jézus Szíve Plébánia Alapítványa

fotó: Bede Orsolya

fotó: Halászi Vilmos
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Egressy: 
olasz siker

Május második hétvégéjén az olaszországi 
Goriziában rendezték meg a IX. Enrico Mercatali 
európai klasszikus gitárversenyt, melyre a világ 
számos országából érkeztek tehetséges, ifjú ze-
nészek. A versenyen az Egressy Béni Zenemű-
vészeti Szakközépiskola és Gimnázium gitár 
tanszakának duója és triója (Török Zsófia, Varga 
Bálint és Szurgyi Gergely) megosztott harmadik 
helyezést ért el. Róth Ede, a diákokat felkészítő 
tanár örömmel számolt be a szép eredményről  
a Csepeli Hírmondónak. 

 Másodízben vettünk részt ezen a verse-
nyen, ami szóló- és kamarazenei részből állt: 
ezen belül több kategóriában indulhatnak a nö-

vendékek. Tavaly szólista kategóriában indult 
az iskolánk, idén a 19 év alatti korosztályban 
indítottunk diákokat.

 Ez rangos versenynek számít?
 Azt mondhatom, hogy igen! Idáig európai 
erőpróbaként volt nyilvántartva, most viszont 
már a világ számos tájáról érkeztek Olaszor-
szágba növendékek. Az Egressy diákjainak 
olasz, szlovén és német zenészekkel kellett 
összemérnie tudását, ami igen jól sikerült  
a színvonalas mezőnyben.

 Milyen produkciókkal sikerült elérni a szép 
eredményt?
 Én mindig egy kicsit ellene megyek a nem-
zetközi trendeknek. Ellentétben a most divato-
sabb, könnyedebb, jazzes műfajokkal, mi meg-
maradtunk a klasszikusoknál, így stílusosabb 
előadást tudtunk előadni. 

 Milyen tapasztalatokkal tértek haza?
 Nagyon érdekes, hogy általában elképesztő 
virtuozitással játszanak a versenyen résztve-
vők, a szólisták és a kamaracsoportok is. Az év 
elején betanult művekkel évente nyolc-tíz ver-
senyen is fellépnek, ez számukra a természetes, 
ellentétben a mi növendékeinkkel, akik számos 
elfoglaltságuk mellett nem tudnak csak ezzel 
foglalkozni. Kollégáimmal így azon dolgo-
zunk, hogy a rendelkezésre álló időben ennek 
ellenére sikerüljön nemzetközi szinten is szín-
vonalas produkcióval kiállniuk a színpadra. 

légrádi

Eötvös: 
70 év zenéje 
Az Eötvös József Általános Iskola hagyomá-
nyos tagozatos hangversenyét május 24-én,  
a Királyerdei Művelődési Házban rendezte 
meg. Az iskola fennállásának hetvenedik év-
fordulója alkalmából jubileumi műsorral ké-
szültek a diákok. Vucsán Luca egykori tanuló 
levetített kisfilmje az iskola régmúlt emlékeit 
és jeles eseményeit elevenítette fel. Az alsó 
és felső tagozatos kórusok az adott kor legjel-
lemzőbb slágereit énekelték, 1940-től egészen 
napjainkig. Felcsendült a Mézga család zenéje,  
a Titanic dallama és Beethoven Örömódája is. 
A meglepetésprodukció Révész Gergő (2. z) és 
Zsoldos Gábor közös dobolása volt.

A jövő fotósa
A Csepel 300 elnevezésű fotópályázaton Kiss 
Fruzsina, a Lajtha László Általános Iskola 8. 
osztályos tanulója első helyezést ért el. Okle-
velét és a díjjal járó könyvutalványt május 23-
án, a Nagy Imre ÁMK színháztermében ren-
dezett kerületi tanulmányi verseny ünnepélyes 
díjkiosztóján vette át. „Az egykor működő 
Csepel Művek gyárkéményeit ábrázoló fotó-
mat naplementekor készítettem. A Rákóczi- 
ligetből, ahol lakom, egész nap szép kilátás 
nyílik a tájra. Most, hogy díjnyertes is lettem, 
bátrabban készü-
lök a fényképész 
pályára. Az egyik 
hetedik kerületi is-
kolába vettek fel, 
itt fogom meg- 
tanulni a fotó- 
zás szakmai isme- 
reteit” – mond-
ta el lapunknak  
Fruzsina. 

Ismét irodalmi  
kávéház 
Második alkalommal lehetnek részesei az ér-
deklődők a Királyerdei Művelődési Házban 
egy irodalmi kávéházi beszélgetésnek. Ezúttal 
Szentmártoni János, Gérecz Attila- és József 
Attila-díjas költő, a Magyar Írószövetség elnö-

ke kérdezi Filip Tamás költőt, a Magyar Napló 
című folyóirat versszerkesztőjét, aki hamaro-
san megjelenő új verseskötetéből is felolvas.
Minden irodalmat kedvelőt szeretettel várnak jú-
nius 11-én, hétfőn, 17 órára. A belépés díjtalan.  

A Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából

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

csepeli általános iskolásoknak

„ÖSSZETARTOZUNK” címmel.

Földrajzilag bárhol is éljenek a magyarok - 
egy nemzethez tartoznak.

„A több állam fennhatósága alá vetett magyarság 
minden tagja és közössége része az egységes magyar 

nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása 
valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi 

önazonosságának meghatározó eleme”.

A rajzpályázaton a magyarság összetartozását 
megjelenítő alkotásokat várunk 

max. A3 méretben, technikai megkötés nélkül.
A műveket keretezve, névvel, életkorral, az iskola 

nevének megjelelölésével ellátva kérjük beküldeni 
a Csepeli Városkép Kft. címére  2012. június 11-éig.

(1214 Budapest, XXI. Simon Bolivár sétány. 4–8.)

A csomagolásra írják rá: „Összetartozunk” rajzpályázat

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

Minden pályázó díjazásban részesül.

fotó: Zarándi Bence
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A csEPELI ÖNKORMÁNYZAT NYILvÁNOs sZAKMAI NA-
POT TARTOTT A KuLLANcsOK ÁLTAL TERJEsZTETT 
betegségek elleni védekezésről május 22-én az 
IFJúsÁgI TÁbORbAN. 

A tájékoztató jellegű szakmai napot Kanyik Csaba, a Szo-
ciális és Egészségügyi Ágazat vezetője nyitotta meg. Mint 
elmondta, a lakosságtól sok bejelentés érkezett, hogy elsza-
porodtak a kullancsok, és Németh Szilárd polgármester is 
felvetette egy ilyen rendezvény megszervezésének a szüksé-
gességét. A tájékoztatás fontosságát hangsúlyozva elmond-
ta, hogy a kerületben a teljes kullancsirtás elvégzéséhez nem 
állnak rendelkezésre az anyagi és egyéb erőforrások, így je-
lenleg az informálás a legfontosabb feladat e téren.
A tájékoztató szakmai előadásokat dr. Póta György gyermek-
orvos, dr. Egedi György neurológus szakorvos és dr. Nándorfi 
Zoltán állatorvos tartották. A kerületünkben praktizáló szak-
emberek előadásukban – a saját szakterületük szemszögéből 
nézve – számba vették a legfontosabb tudnivalókat a kullan-
csok által terjesztett betegségekről, azok tüneteiről, valamint  
a megelőzésről és a megfertőződés, megbetegedés esetén vég-
zendő teendőkről. 
A szakemberek egyetértettek abban, hogy bár az interneten 
is léteznek szakmailag megfelelő tartalommal rendelkező 
weboldalak, azonban, ha valaki kullanccsal a bőre alatt tér 
haza egy sétáról, annak mindenképpen meg kell keresnie  
a háziorvosát, aki tovább irányítja őt a megfelelő szakor-
voshoz. A háziállatok esetén is fontos, hogy állatorvoshoz 
vigyük a kullancs csípte négylábút.

zelei

Több százan voltak kíváncsiak egészségi álla-
potukra, amikor Magyarország átfogó egész-
ségvédelmi szűrőprogramja (2010–2020) 
keretében Csepelre érkezett május 26-án  
a vizsgálatvégző szűrőkamion. A Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálat együttműködésével és 
a kerületi önkormányzat szervezésében a ren-
delőintézet mögött parkoló kamionban három- 
száz csepeli lakos átfogó egészségszűrését vé- 
gezték el egy Európai Unió által támogatott 
program keretében. A szűrőbuszban kisuno- 
kájával várakozott Czinger Ferencné is, aki la-

punknak elmondta: „Bevallom, hogy évtizedek 
óta nem jártam semmilyen szűrővizsgálaton. 
Már itt volt az ideje, s annak külön is örülök, 
hogy nem kellett messzire mennem.”
A legkorszerűbb, akár több tízezer forintba ke-
rülő egészségügyi szűrővizsgálatok (pl. vérnyo-
más-, vércukor- koleszterinszint mérés, hallás-, 
ödéma- és szemnyomásvizsgálat, testzsírmérés 
stb.) ingyenesek voltak. Minderről azonnali 
eredményt kaptak a lakosok. Akiket érdekelt, 
a szakorvosi rendelőintézetben előadásokat is 
meghallgathattak. Dr. Egedi György a sürgős-

ségi betegellátásról beszélt, külön ecsetelve 
az itthoni kórházak nem kifejezetten azonnali 
betegellátásra szakosodott helyzetét.  A Csepeli 
Hírmondó kérdésére, miszerint a hazai halálo-
zási lista első három helyén mely betegségek 
állnak, a következőt mondta: „A szívbeteg-
ségek vezetnek, amiben döntő szerepet játszik 
a dohányzás. A második helyen a daganatos 
megbetegedések állnak, melyet az agy keringé-
si eredetű károsodásai követnek” – tette hozzá 
a szakorvos. 

- antal -

Hogyan védekezzünk a kullancsok ellen?

Csepeliek ingyenes egészségügyi szűrővizsgálata

A három leggyakoribb betegség

Hasznos tudnivalók
• Ha valaki akár magán, akár máson, 
vagy a háziállatokon bőrbe befúródott 
kullancsot vesz észre, lehetőleg azonnal 
forduljon szakemberhez. Ha ez azonnal 
nem lehetséges, szedje ki a vérszívót egy 
erre a célra készített, a patikákban meg-
vásárolható kullancskiszedő kanállal. 
Azért kell ilyenkor hamar eltávolítani 
a kullancsot, mert fertőzés sok esetben 
nem azonnal történik meg, s mert a kul-
lancsok okozta vírusfertőzéses betegsé-
gek első tünetei is sokszor csak több nap 
múlva jelentkeznek.  Ezeket a tüneteket, 
a betegség könnyebb, korai kezelhető-
sége miatt nem szabad megvárni.

• A kullancs kiszedésénél ne használ-
junk olajat, zsírt vagy krémet, mert 
ilyenkor az élősködő fuldokolni kezd, 
és kórokozót tartalmazó nyálat enged 
az áldozatába. Ha megfelelően kivet-
tük a bőr alól a kullancsot, őrizzük 
meg és vigyük magunkkal az orvos-
hoz.  Így laborvizsgálattal megállapít-
ható, hordozott-e a kullancs betegséget 
okozó vírust. Fontos, hogy jegyezzük 
meg a csípés helyét. 

• Az éghajlatváltozás, a felmele-
gedés miatt napjainkra már az év 
egész időszakában számolni kell  
a kullancsveszéllyel. Ha magas fű-
vel benőtt területen vagy erdőben 
járunk, a kertben dolgozunk, lehe-
tőleg az egész testünket ruha fedje. 
A legjobb, ha nadrágot, hosszú ujjú 
pólót viselünk és kalapot teszünk  
a fejünkre. Este alaposan vizsgáljuk 
át a testünket, különösen a hajlatokat 
és a hajas fejbőrt nézzük át. 

• A háziállataink esetében érdemes 
az állatorvossal megbeszélni, melyik 
megelőzési módot válasszuk, mert  
a piacon sok az elavult hatóanyagot 
tartalmazó, bóvli termék.

• A kullancsok Magyarországon a ví-
rusos agyvelőgyulladás és a Lyme-kór 
kialakulásában játszhatnak szerepet: 
az első betegség ellen a három oltásból 
álló sorozat teljes védelmet nyújt. 

Akik a témáról bővebben is tájékozódni 
szeretnének, a www.kullancs.hu web-
oldalon találnak további információkat.
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A technokol rapidtól 
a dizájner drogokig 
KIPRóbÁLTA-E MÁR A dROgOT AZ IsMERT 
TOXIKOLógus, AKI NAPONTA gYógYíTJA  
A KÁbíTósZER-TúLAdAgOLÁsbAN sZENvE-
dő betegeket? a kérdést dr. zacher gá-
bornak, az országos hírű toxikológus 
főorvosnak tették fel a királyerdei 
művelődési házban, ahol a szakember 
A TudATMódOsíTó sZEREKKEL KAPcsOLA-
tos tudnivalókról tartott előadást 
az érdeklődőknek május 4-én. 

Mielőtt a főorvos válaszát leírnánk, néhány 
helyszíni élményt is megosztunk az olvasók-
kal. Az érdeklődésre jellemző, hogy a nagyte-
remnek csaknem a fele megtelt, és a több mint 
kétórás előadás után még jó néhány kérdéssel is 
ostromolták a doktor urat. A közönség túlnyo-
mó része felnőttekből, többnyire pedagógusok-
ból állt, de a hallgatóságban fiatalabbak is ültek. 
Az előadás címe ez volt: Ami a tankönyvekből 
kimaradt, de a gyerekek jobban tudják. 

Tehát drogozott-e már dr. Zacher Gábor? A vá-
lasz egyértelműen tagadó volt, s a főorvos rög-
tön indoklást fűzött a kijelentéséhez. Ahhoz, 
hogy egy orvos jól ismerje a betegségeket, nem 
szükséges az adott betegségben szenvednie. 
Példaként említette az onkológus esetét, akinek 
nem kell daganatos betegnek lennie, hogy jól 
diagnosztizálja a kórt és megtalálja a megfelelő 
terápiát. Egyetlen károsnak mondható szenve-
délye a pipázás, amiről – kellő motiváltság há-
nyában – nem tud lemondani. 

A főorvos előadásában nem azt sorolta, milyen 
tudatmódosító szerekhez lehet hozzájutni, s 
jelezte azt is, hogy erre nincs is szükség, mert 
a fiatalok elég jól ismerik a drogok különféle 

fajtáit. Magáért beszél az adat, hogy a 18 éve-
sek mintegy 45 százaléka már kipróbálta vagy 
kipróbálná a kábítószert. Tavaly a kábítószer 
használata miatt hatszázan kerültek kórházba, 
a halálos áldozatok száma hét volt. A rendőrség 
4500 esetben indított eljárást. A kábítószert jel-
lemző módon nem egyedül, hanem csoportban 
próbálják ki a fiatalok első alkalommal, hason-
lóan az első cigarettához.  
A kábítószerek hatásáról, következményeiről 
érdemes őszintén beszélni, mert a közvélemény 
hallgatása nem jár együtt a probléma is meg-
szűnésével. A drogok legjobb ismerői maguk  
a gyerekek, mert ők a legnagyobb felhasználók. 
Nem véletlen, hogy a különféle szereknek szá-
mos szlenges neve jelent meg a magyar nyelv-
ben. Íme, csak néhány a több tucatból: ágyú, 
csoki, fecske, fehér motor, kompót, merci, ring-
lispíl. Az angol nyelvben csak a heroinra leg-
alább kétszáz szót ismernek. 
Zacher Gábor utalt rá, hogy az irodalmi mű-
vekben olykor szintén szóba kerülnek a dro-
gok. „A mesékben a különféle varázsszerek, 
más művekben a tudatmódosítás egyéb eszkö-
zei jelennek meg. A történelem néhány jeles fi-
gurája élvezeti cikként szokott rá a drogra, míg 
mások fájdalomcsillapítóként nyúltak hozzá.  
A különféle tudatmódosító és serkentő szerek 
fajtái idővel változtak, bővültek. Úgy harminc 
évvel ezelőtt a fiatalok még jobbára a technokol 
rapid nevű ragasztó illatát szívták, ma már szé-
lesebb a választék. Az elmúlt két évben 140 
szert regisztráltak” – tette hozzá a toxikológus.       

Az előadáson szó esett egy-két közismertebb 
kábítószerről. Az úgynevezett dizájner drogok-
ról megtudtuk, hogy az utóbbi időben divatos-
sá váltak, de a nemrég bevezetett tiltások után 
észrevehetően csökkent a használatuk, s így a 
betegek száma is visszaesett. 

Nem számít drognak, de nem árt szót ejteni az 
energiaitalokról. A főorvos elmondta, hogy 14 
éven aluliaknak nem ajánlják azok fogyasztá-
sát, mert a fejlődő szervezetre bizonyíthatóan 
káros hatással vannak. A felnőtteknek is az 
tanácsolható, hogy kellő önmérséklettel igyák 
ezeket. A reklámok felettébb félreevezetők és 
elhallgatják a kedvezőtlen következményeket. 

Zacher Gábor végül még hozzátette: csak azo-
kon a drogfüggőkön lehet segíteni, akik ma-
guk is akarják azt. Nem elég tehát a szülők 
kívánsága, az érintett beleegyezése és cselek-
vő együttműködése is szükséges. A kórházba 
kerülőket nem kötelezik drogelvonóra, de fel-
ajánlják a segítséget.   

Cs. A.

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze 
a mammográfiás szűrővizsgálat.

A XXI. kerületben lakó 45–65 éves nők, akik utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló 

meghívót kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket 
vizsgálatra a MAMMa Eü. Zrt. mobilállomásán  

(a szakrendelő melletti parkoló, Görgey Artúr tér,  
tel.: 06-30/257-2836).

Vegyen részt ön is 
a mammográfiás szűrővizsgálaton!

A szűrővizsgálat térítésmentes.
A vizsgálatokra június 6-a és 21-e között kerül sor. 

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06-1/465-3823

Egészségklub júniusban: 
Nyári gondok

A nyári szünet előtti utolsó Egészségklubra 
invitáljuk önöket. Témák, amikről beszélni fogunk: 

Napozzunk vagy ne? Milyen bőrelváltozásokat okozhat 
a napfény? Miért fontos a D-vitamin? Mi a napallergia? 

Milyen betegségeket szedhetünk össze a strandon? 
Mi történik napszúráskor a szervezetben? 

Milyen gyógyszereket vigyünk feltétlenül magunkkal 
a nyaralásra? Mire figyeljenek nyáron a krónikus 

betegségben szenvedők? 

Szakértőnk dr Ráthonyi Emese háziorvos.

Várunk minden érdeklődőt 
június 18-án, hétfőn, 17 órakor 

a Radnóti Miklós Művelődési Házba, 
a könyvtár előterébe.

A rendezvény ingyenes.  

A lehetőség 
adott! 

Éljenek vele!

fotó: sxc.hu
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Rendkívüli bravúr helyszíne volt május 26-án  
a Kék Általános Iskola tornaterme. A diákolimpia 
III. korcsoportos területi döntőjén a házigazda 5. a 
osztályos fiú röplabdacsapata kiváló játékával be-
jutott az országos döntő résztvevői közé. 

Börcsök Csaba 216-szoros válogatott, a csapat 
edzője az első két mérkőzés után elmondta: „Óriá-
si eredmény, hogy egy ilyen komoly megméretteté-
sében így helytálltunk. Nagyon erős volt a mezőny, 
ezért is olyan nagy szó, hogy biztos továbbjutók 
vagyunk. Csepel egyik tradicionális sportága  
a röplabda – gondoljunk csak Buzek László világ-
klasszisunkra –, ennek fényében is nagyon szép  
a mai siker” – mesélte a büszke edző. Fehér Gábor 
testnevelő tanár, felkészítő is kiemeli: nagy öröm, 
hogy a fiatalok megállták a helyüket az idősebb 

mezőnyben. „Fontos volt számunkra, hogy ha-
zai pályán játsszanak a gyerekek. Hajtóerő, hogy  
a szülők, barátok, osztálytársak együtt szurkoltak 
nekik. Nagy meglepetés a továbbjutás, hiszen 5-6. 
osztályos korcsoportban versenyeznek a mi 5. osz-
tályos gyerekeink.” A tornaterem reggelenként és 
a második szünetben is nyitva áll a játszani vágyó 
tanulók előtt, ők pedig szívesen élnek a lehetőség-
gel. A délutánonkénti tömegsporttokon is kedvelt 
a labdajáték, az edzéseken pedig a röplabdáé a fő-
szerep. „Erről szól ez az iskola: a gyerekek érez-
zék jól magukat, játsszanak sokat” – összegezte 
Fehér Gábor.

A Kék Iskola 5. a osztályos röplabdacsapata június 
12-én, Egerben képviseli kerületünket az országos 
döntőn.

Röplabdabravúr Triatlon 
a strandon
Hiába számított egykoron világszerte 
elismert öttusa „műhelynek” Csepel, 
sajnos a kerületben emberemlékezet óta 
nem rendeztek országos öttusa- és triat-
lonversenyt .Ezen a helyzeten változtatott  
a strandon, május 25-én rendezett triat-
lon Magyar Kupa IV. forduló. A Csepeli 
Öttusa és Vízi Sport Egyesület, valamint 
a Magyar Öttusa Szövetség közös rende-
zésében lebonyolított ifjúsági versenyt 
a helyszínen nézte meg Morovik Attila 
alpolgármester, Sárfalvi Péter világ- és 
Európa-bajnok egykori öttusázó, a házi-
gazda csepeli klub vezetője, és megláto-
gatta a programot Balogh Gábor, kétsze-
res öttusa-világbajnok, a miniszterelnök 
sportügyekért felelős tanácsadója is.  
A versenyt az úszómedencében kezdték 
az ifjú sportolók, majd sorrendben a fu-
tás és a lövészet következett. A strand 
igazi kis sportközponttá alakult át a nap 
végéhez közeledve, amiben kiemelt sze-
repe volt a BGYH Rt. csepeli fürdőjének, 
akik a tavalyihoz hasonlóan idén is letet-
ték voksukat a sport támogatása mellett.  
A jól sikerült háromtusaverseny csepeli 
sikereket is hozott, a versenybizottság ál-
tal kiadott hivatalos végeredményt a Cse-
pel.hu/Sport oldalon olvashatják.

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

TANFOLYAM
„Kattints rá, Nagyi”- 25 órás kezdő inter-
netes tanfolyam nyugdíjasoknak, az UPC 
támogatásával. 2012. május 29-étől, június 
14-éig. Az érdeklődők számára még indí-
tunk ősszel egy csoportot.

AJÁNLATAINK:

APRÓSÁGOKNAK (0–3 év)
Kismama klub
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 

Június 1-től Egy babája mindenkinek volt!? 
címmel játékbaba-kiállítás Bőszné Vinkler 
Piroska gyűjteményéből. 
Számítógép-használati tanfolyam 
legközelebb 2012. szeptember hónapban 
indul.
Színház jegyárusítás: 2012. június 4-től 
augusztus 20-ig a színházjegy árusítás szü-
netel. Novák Rózsa elérhetősége: novak.
rozsa@gmail.com tel:.06/304141684
Ingyenes Jógafoglalkozás június 7-én, 
18 órától 19.30-ig. 
Nyílt jógaóránkra várunk mindenkit, aki 
kedvet érez, hogy kipróbálja a  hatha jóga  
egészségünkre gyakorolt jótékony hatását. 
Foglalkozásvezető: Palotainé Jánoshegyi 
Tünde (mozgásterepauta- jógaoktató)
Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Helyben hasz-
nálat ingyenes. Egyéb díjakról érdeklődjön 
honlapunkon vagy személyesen illetve a 
2763-512 telefonszámon.
Leltár! 2012. június 4-e és 8-a között 
könyvtárunk leltár miatt csökkentett szol-
gáltatással várja olvasóit! Csak könyvvisz-
szavétel, könyv- és könyvtári tagság hosz-
szabbítása lehetséges! Helyben használat, 
internetezés ezen a héten szünetel. Bővebb 
információ: www.fszek.hu/setalo oldalon!

Könyvtárunk egész nyáron nyitva tart 
az alábbi módon: 
Június 23-a és szeptember 2-a között: 
szombatonként zárva
Július 2-a és szeptember 2-a között 
csökkentett időben leszünk nyitva:
H-SZ-P: 13-19 óráig; K-CS: 10-16 óráig; 
szombat: zárva

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

Június 8-a, 17 óra: Kézműveskuckó minden 
korosztálynak: fonalmunkák. Vendégünk: 
Nagy Sándorné, Ica
Június 11-e, 17.30: Keskeny-Út Klub – Bib-
lia foglalkozás kicsinyeknek. Vendégünk: 
Artner Gergely
Június 16-a: Palotáról-palotába – a 
Wenkheim palotát, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár központi könyvtárát tekintjük meg 
idegenvezetéssel. A részvétel ingyenes. Elő-
zetes jelentkezést kérek. Találkozó: 9 órakor 
Csepelen, a Szent Imre téren, az óránál.
Június 23-a: Palotáról-palotába - a Parla-
ment épületét nézzük meg idegenvezetés-
sel. A részvétel ingyenes. Előzetes jelentke-
zés szükséges. Találkozó: 8.15-kor Csepelen, 
a Szent Imre téren, az óránál.
A csütörtök továbbra is a játék napja.

Délelőtt kártyával, délután társasjátékkal 
várjuk az érdeklődőket.

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

Június 8-a, 18 óra: .00 Csepeli Munkás-
otthon Művészeti csoportjainak ÉVADZÁRÓ 
GÁLAMŰSORA
Június 16. szombat Csep' Jazz Dance Tánc-
színház és a Komplex Tánciskola ÉVZÁRÓ 
MŰSORA

CSEPEL KAPUJA rehabilitációs program 
ingyen látogatható:
Zenekar - kedd, péntek 14.00-16.00
Modern Tánc /Hip-Hop/ - h., sze.: 14.30-16.30
Művészeti csoport - kedd, csütörtök 16.00-
18.00, szombat 10.00-12.00

Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub
Június 12-e, 17 óra: dr. Györgypál Kata-
lin, a Magyar Kultúra Lovagja, lapkiadó, író, 
költő estje; Június  26-a, 17 óra: Téglás 
- Hajós Éva költő estje

DOVER (DOhár – VERasztó) Nyelvi Centrum 
a Munkásotthonban: Nyári  INTENZÍV angol 
– német nyelvtanfolyam
Első turnus: kezdés június: 18. 
Beiratkozás: június 12 - 14. 15.00 -18.00 
Második turnus: kezdés július: 9. 
Beiratkozás: július 3 - 5. 15.00 -18.00 
Tel.: 0620 570 9743

Június 3-a, 10-e, 17-e, 24-e: 15- 19 óra: 
Zenés – táncos délutánok hölgyeknek és 
uraknak

Könyvtárunk júniusban szombatonként  
zárva tart! Július és augusztus hónapban 
a házban folyó felújítási munkálatok miatt 
a könyvtár bezár, de a könyvek biztosítjuk. 
A könyvtár minden kedden 8.00 – 18.00 
között nyitva lesz. Megértésüket köszönjük.
Nyitás: szeptember 3-án, 13 órakor

Egyéb
ORSZÁGOS és BUDAPESTI SZÍNHÁZAK, kon-
certek, fesztiválok JEGYIRODÁJA: hétfő – 
péntek 14.00 – 18.00 Béres Ria, T.: 276 9523,   
06 20 476 9523 

OKJ – s DAJKA, KISGYERMEKGONDOZÓ  asz-
szisztens szakképzés. T. 276 5918

* * *
ERDEI ÉVA 
GALÉRIA 

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

Június 15-e, 17 óra: Dobrova Tibor Antal: 
Szendi freskók-Szendi versek (Prokop Péter 
festőművész -Tűz Tamás költő) című könyvé-
nek bemutatója. A beszélgetést a könyvről 
Szakolczay Lajos irodalomtörténész, író ve-
zeti.  Albert Péter színész Tűz Tamás verseket 
ad elő, Prokop Péter képeit Prokopp Mária 
professzor mutatja be.

PROGRAMOK, GALÉRIÁK
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Családi kedvezmények a csepeli strandon
A nyár beköszöntével, június 2-ától várja vendégeit a csepeli standfürdő. Az intéz-
mény ezúttal a családos kedvezményekre helyezi a hangsúlyt, illetve több program  
a sport jegyében telik majd az idei nyáron. Vékes Orsolya, a fürdő vezetője elmond-
ta, hogy ezúttal is házigazdái lesznek különböző sportegyesületek edzőtáborainak, és  
a tervek szerint a közelgő labdarúgó Európa-bajnokság, illetve a 2012-es olimpiai 
játékok közvetítései is helyet kapnak majd valamilyen formában a fürdő területén.  
A fürdővezető elmondta: idén megszűnnek a szerdai strandváró napok, viszont a tava-
lyihoz képest változatlan árakkal várnak minden kikapcsolódni vágyót.

- l - 

civil élet

Amikor a kutyák táncra perdülnek 
tudnak-e a kutyák táncolni? va-
lószínűleg sokan éppen erre 
vOLTAK KívÁNcsIAK, MIKOR ELLÁ-
TOgATTAK A csEPELI ALFA KuTYA-
kiképző iskola bemutatójára és 
vERsENYéRE, AMELYET A PAPíRgYÁR 
MELLETTI sZAbAd TERÜLETEN REN-
dEZTEK MEg MÁJus 20-ÁN. 

Az esemény fő attrakciója a hazánkban 
még kevésbé ismert dogdancing-verseny 
volt, amely magyarul kutyatáncot jelent. 
Ám el kell oszlatni azt az elképzelést, 
hogy a kutyák maguktól perdültek táncra: 
valójában a gazdájukkal együtt mutattak 
be ügyesen megkoreografált lépéseket, 
amelyeket zenére adtak elő. Bizonyos 
kellékeket is használhattak, így például 
szalagokat vagy labdákat – ezekkel színe-
sítették a programot.  
Dudás Mandula szervező elmondta: Ma-
gyarországon most rendezték meg máso-
dik alkalommal a dogdancing-versenyt 
három kategóriában, amelyen huszonhe-
ten vettek részt. Volt egy negyedik kate-
gória is, de ezt a hobbistáknak szánták, 
akik ebükkel egyelőre a kezdő tánclé-
péseket tanulják. A verseny nemzetközi 
volt, mert Szlovákiából és Ausztriából 
is érkeztek résztvevők. Bármilyen ku-

tyával be lehetett nevezni a megmérette-
tésre, mert minden kutya jól idomítható, 
így akadt a négylábúak között nagytestű 
és kistestű, fajtatiszta és keverék eb is.  
A bemutatót egy háromtagú zsűri véle-
ményezte, s a pontszámok alapján dőlt el  
a sorrend. 
Dagmar Angerer, a zsűri osztrák tagja 
közölte, hogy első ízben hívták meg Ma-
gyarországra bíráskodni. A nyugati orszá-
gokban, főleg Németországban népszerű 
verseny a dogdancing. Rendszeresen ren-
deznek versenyeket, amelyeken főként 
arra kíváncsiak, hogy a kutya és a gaz-
dája mennyire képes együttműködni, és 
milyen mértékben fedezhető fel közöttük  
a játék öröme és a harmónia. 
A verseny után a Kutyával az Emberért 
Alapítvány munkatársai mutatták be, mi-
lyen területeken szolgálhatják a kutyák 
az embereket. A jól képzett eb segítheti  
a mozgás- és hallássérülteket, a gyengén 
látókat és az időseket. A trükkversenyen 
azt láthattuk, miféle csalafintaságokra 
okíthatók a négylábúak. 
Az eseményen ismét kiderült: a kutyák 
végtelenül szolgálatkészek és minden 
körülmények között ragaszkodnak a gaz-
dáikhoz. 

cs. a.
fotó: Zarándi Bence
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A csepeli kettős gyilkosság – 13. rész

Deme Strasbourgba írt levelet
dEME gÁbOR vÁRATLAN húZÁssAL LEP-
te meg a fővárosi törvényszék bíráit, 
AMIKOR A MÁJus 22-éN MEgTARTOTT TÁR-
gYALÁsON bEJELENTETTE: AZ EMbERI JO-
gOK EuRóPAI bíRósÁgÁhOZ FORduLT AZ 
ELLENE FOLYó PER MIATT. RÁAdÁsKéNT és 
sértődötten azt közölte, hogy a bíró-
sÁg ELLEN ELFOguLTsÁgI PANAssZAL éL.

Az emlékezetes bűncselekmény 2009. január 
7-én történt a Csepel-sziget Általános és Szak-
képző Iskolában, ahol megölték Takács József 
intézményvezetőt és Papp László tanárt. A gyil-
kosság elsőrendű vádlottja K. Tamás, aki gond-
nokként dolgozott az iskolában, másodrendű 
vádlottja pedig Deme Gábor, akit bűnsegédlet-
tel vádolnak.  
Meglepő fordulatokkal telt a május végi tárgya-
lás. Eredetileg úgy volt, hogy az ügyész vád-
beszédet tart, ám a napirendet keresztülhúzta 
Deme fellépése. A tárgyalóteremben szép szám-
mal jelentek meg ügyészjelöltek és ügyvédboj-
tárok, akik okulásképpen akarták meghallgatni 
a vádbeszédet, de csalódniuk kellett. Németh 
Nándor tanácsvezető bíró már befejezettnek 
nyilvánította a bizonyítási eljárást, és éppen 
Szokolai Gábor ügyészt kérte volna meg a vád-
beszéd megtartására, amikor Deme szólásra je-
lentkezett. Ez volt az a dramaturgiai csúcspont, 
amire senki sem számított! Deme színpadiasan 
közölte, hogy csaknem fél évvel ezelőtt, egészen 
pontosan tavaly decemberben a Strasbourgban 
székelő Emberi Jogok Európai Bíróságához for-
dult panasszal, mert szerinte az ellene folyó per-
ben szabálytalanságok, eljárási hibák történtek. 
Beszámolóját azzal is megtoldotta, hogy a nem-
zetközi bíróság „befogadta a panaszát”, amiről 
azonban hamar kiderült, hogy nem egészen így 
történt. A strasbourgi bíróságtól ugyanis csupán 
egy olyan válaszlevelet kapott – ezt maga a bíró 
olvasta fel --, hogy beadványa megérkezett, de 
szó nincsen perének vizsgálatáról, tehát nem 
igaz a „befogadás”. Demével azt is közölték 
Strasbourgból, hogy több levelet ne írjon és 
telefonon se keresse őket, amíg magyarországi 
tárgyalása véget nem ér. 
Németh Nándor bíró ehhez hozzátette, hogy 
egy 1993-ban megkötött egyezmény szerint 
emberi jogi ügyekben a különböző országok 
bíróságai nem avatkoznak egymás ügyeibe, 
amíg a vitatott per le nem zárul.  Tehát tévedés 
a feltevés, hogy Deme kérelmét „befogadták”. 
A mostani bírósági eljárás folytatását pedig 
nem akasztja meg, hogy a vádlott egyenesen 
Strasbourghoz fordult.   

Magyar György színre lépett
A tanácsvezető bíró véleményét erősítette meg 
érdeklődésünkre Magyar György ügyvéd is, 

aki a sértett fél jogi képviseletét látja el. Meg-
jegyezzük, hogy Magyar György először jelent 
meg a tárgyaláson, miután az elhunyt Takács 
József családjának jogi képviseletét május kö-
zepétől átvette. A közismert ügyvéd utalt rá, 
hogy nemzetközi bírósághoz csak akkor lehet 
fordulni, ha Magyarországon egy ügyet jogerő-
sen lezártak, s minden jogorvoslati lehetőséget 
kihasználtak. Erről azonban Deme esetében 
nincsen szó, hiszen még elsőfokú ítélet sem 
született.  

Deme Gábor előre megkomponált dramatur-
giai fellépéséről érdemes egy-két szót ejteni, 
mert mutatja a rá jellemző gondolkodását, il-
letve azt, mennyire tudatosan készíti elő a cse-
lekedeteit. Strasbourgba ugyanis már majdnem 
fél évvel ezelőtt elküldte levelét, ám ezt a tényt  
eddig elhallgatta, s most az utolsó pillanat-
ban hozakodott vele elő. Mintha szándéko-
san kivárta volna a pillanatot, hogy meglepje 
a bíróságot. Mintha készakarva bosszantaná  
a törvényszéket, amely hamarosan ítéletet  
mond. És felmerül a gyanú: vajon a kettős em-
berölésben játszott szerepét is hasonlóan tuda-
tosan tervezte-e meg, miképpen arra számos 
jel mutat?

Egy rendőrtiszt váratlan vallomása
Deme Gábor ez után arra hivatkozott, hogy 
Strasbourgba elküldött egy másik levelet is, 
amelyben tételesen felsorolta sérelmeit, s állí-
tólag egy újabb válaszlevél is létezik, de ezeket 
nem hozta magával a tárgyalásra. Németh Nán-
dor bíró ekkor kétórás szünetet rendelt el, hogy 
Deme előkerítse a leveleket, de hiába, mert 
a vádlott üres kézzel tért vissza. Azt mondta, 
hogy „nem találta a papírokat”. Tudósítóként 
nem tudom eldönteni, tényleg megvannak-e 
ezek a levelek, vagy Deme megint lódított, 
ahogyan nem először tette. A bíró felszólítot-
ta, legközelebb hozza magával az állítólagos 
leveleket, ám semmiképpen ne gondolja azt, 
hogy a bírósági eljárás folyamatát megakadá-

lyozhatja. Deme ekkor sértődötten elfogultsági 
indítvánnyal élt a bíróság ellen. Emlékeztetőül 
érdemes felidézni, hogy korábban K. Tamás is 
hasonló panaszt nyújtott be, de kérvényét eluta-
sították. Deme láthatóan az időhúzást tűzte ki 
célul, hogy különféle trükkökkel megpróbálja 
elodázni az ítélethirdetést. 

Valószínűleg szintén a halogatást szolgálták 
azok az észrevételek, amelyeket a két vádlott 
fűzött a bíró által ismertetett iratokhoz. Érdekes 
módon K. Tamás azokkal a részekkel kapcso-
latban hozakodott elő megjegyzéseivel, ame-
lyek Demére vonatkoztak, és szintúgy fordítva: 
Deme azt tette szóvá, ami K. Tamásra tartozik. 
K. Tamás például azt nehezményezte, hogy  
a gazdasági visszaélésekről kevés iratot bocsá-
tottak rendelkezésére, mire a bíró közölte, hogy 
ebben nem szerepel vádlottként. Deme pedig 
folyton a gyilkos pisztoly eredetét és a rajta ta-
lált nyomokat firtatta, no de ez a dolog éppen K. 
Tamást érinti inkább. Deme és ügyvédje indít-
ványozta, hogy a fegyver ügyében újabb szak-
értőt hallgassanak meg. Ezzel tovább halaszt-
hatták volna a tárgyalás végső befejezését, ám 
a bíró frappáns megoldást választott. A kétórás 
szünetben ugyanis, amikor Deme a strasbourgi 
papírjait kereste, telefonon beidézte tanúnak F. 
Tamás rendőr századost, bűnügyi technikust, 
aki a gyilkosság helyszínén a bűnügyi tárgyak 
lefoglalásáért volt felelős. A szünet végére 
váratlan gyorsasággal megérkező rendőrtiszt 
mindazt elmondta, amikről a korábbi szakértők 
is beszámoltak. Tanúvallomásában megerősí-
tette kollégái állításait, akik a helyszíni szem-
lét végezték. Újabb adat, tény nem merült fel, 
a védelem próbálkozásai kimerültek. Németh 
Nándor bíró ezt követően közölte, hogy a bíró-
sági bizonyítási eljárás befejeződött.     

A vádbeszéd tehát elmaradt, de június 1-jén,  
a következő tárgyaláson minden bizonnyal 
megtartják. 

Csarnai Attila
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Bambi, pöttyös szoknya 
Május 12-én Csepelre látogatott Király L. Nor-
bi. A fiatal tehetség fergeteges koncertet adott  
a Radnóti Miklós Művelődési Ház retró tánc-
partiján, az este hátralévő részében pedig  
a Standard Band Hungary zenélt. Az alka-
lomhoz illő, retróviseletben érkezők és a leg- 
kitartóbb táncosok ajándékot kaptak. A retró-
sarokban bambisüveget, szalagos magnót, tás-
ka lemezjátszót és más, a korra jellemző tár-
gyakat is megnézhettek a bulizók.

A borús idő ellenére sokan látogattak 
el a Radnóti Miklós Művelődési Ház 
majálisára május 13-án. Délelőtt egy 
oldtimer Citroënt ismerhettek meg kí-
vül-belül az érdeklődők, utána pedig 
egy veterán Mercedes tűzoltókocsit 
mutattak be. A kicsik lánglovagoknak 
öltözve ültek a kormány mögé, volt 
tömlőgurítás is. A házban kézműves-
foglalkozások voltak, az arcfestő lá-
nyok sokakból varázsoltak pillangót, 
királylányt, szuperhőst. A színházte-
remben egymást követték a Radnóti 
tanfolyamainak bemutatói: a Csep’ 
Jazz Dance és a Fitdance együttesek 
előadásai után a Dance Expressz törpe-
tánc-foglalkozást tartott az ovisoknak. 

A művelődési ház ezúton is köszö-
ni a tanfolyamvezetők segítségét,  
a könyvtár és a Csillag-műhely Kö-
zösségfejlesztő Egyesület együttmű-
ködését, és mindenkit szeretettel vár 
a következő egész napos rendezvény-
re, ami július 14-én lesz 300 év népi 
öröksége címmel.

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

Fogadóóra: a BRFK. XXI. kerületi rendőrkapitányságán.

A terület önkormányzati képviselője: 
Bercsik Károly (bercsik.karoly@budapest21.hu), 
aki minden hónap első keddjén 17 órától 
a Szárcsa Általános Iskolában, 
és Zupkó János (zupko.janos@t-online.hu), 
aki minden hónap első hétfőjén, 17 és 18 óra között
az Eötvös József Általános Iskolában tartja fogadóóráját.

A körzetre jellemző bűncselekmények: lakásbetörések, gépkocsifeltörések.

XXI/XI-es körzet
Terbócs József  r. törzsőrmester
XXI/11. számú körzeti megbízott
                  
A terület határai:
Tihany u. – Bordás u. – Acélmű u.  – Szentmiklósi u.  – Cserhát u. – Mária 
Királyné u. - Vércse u.  – Kondor u. –  Sármány u.  – Bokros u. - Füves u. –  
Csalitos u.  – Gyömbér u.  – Kórus u.  – Kecsege  u. – Damjanich u.  – 
Juharos u. – Tölgyes u. – Kies u.  – Fenyves u.   – Kökényes u. – 
Damjanich u. – Fürdő u. – Hollandi út – Damjanich u. – 
Muskátli u. – Szent István út – Kökörcsin u. – Repkény u. – 
Makkos u. – Szent István út – Keselyű u. – Varjú u. – Ölyv u. – 
Mária Királyné útja – Liptói u. – Kriván u. – Fátra u. – 
Királyerdő u. – Tihanyi utca által határolt terület. 

Körzeti megbízottak Csepelen
januári első lapszámunktól folyamatosan közöljük 
a kerületi rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő 
körzeti megbízottak elérhetőségét, fogadóóráját. 

ÓFALU

GYÁRTELEP

CSILLAG-
TELEP

ERDŐSOR

HÁROS

RÓZSADOMB

KIRÁLYERDŐ

KIRÁLYERDŐ

KERTVÁROS

SZABÓTELEP

ERDŐALJA

BELVÁROS
KIRÁLY-
MAJOR

XXI/9

XXI/7

XXI/3

XXI/10

XXI/1

XXI/2

XXI/8

XXI/6

XXI/4

XXI/5

XXI/11

Veterán autók, lángosevő verseny
fotó: Csordás Andrea
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EMbERT PRóbÁLó TELJEsíTMéNYRE Ké-
sZÜL vARgA NORMAN. A csEPELI sPORTOLó 
FIATAL KORA ELLENéRE MÁR sOK MINdE-
NEN MENT KEREsZTÜL: súLYOs bALEsETE 
után példamutató akaraterővel vált 
ismét teljes értékű sportemberré, és 
most csepelről londonba, az olimpia 
hELYsZíNE FELé vEsZI AZ IRÁNYT, FuTvA…

Norman, aki a Nemzeti Ifjúságvédő és Tehet-
ségkutató Egyesület elnöke, ötven nap alatt 
ötven maratoni távot teljesítve érkezik majd 
a XXX. Nyári Olimpiai Játékok nyitó ünnep-
ségére. A fiatalember június 2-án, szombaton 
délben ünnepélyes keretek között startol el  
a Csepel Plaza parkolójából, ahonnan – Csepel 
újjáépítésének 300. évfordulóját szimbolizálva 
– háromszáz alsó tagozatos iskolás kíséreté-
ben indul majd útnak. A napjainkban roppant 
elfoglalt sportoló a start helyszínéül szolgáló 
bevásárlóközpontban adott interjút a Csepeli 
Hírmondónak.

 Sűrű napok vannak a hátad mögött…
 Meglehetősen. Normál esetben abból kéne 
állnia a napjaimnak, hogy futok, edzek, alszom 
és eszem: ez azonban most teljességgel lehetet-
len. A szervezésről szól szinte minden percem. 
Nem csak a sportolója, hanem egyik főszerve-
zője is vagyok a kampánynak, így ez most sok 
energiát kivesz belőlem. Amikor ezt az egészet 
elkezdtem, akkor is tudtam, hogy nem kis fába 
vágom a fejszémet, ezért nem is panaszkodom. 

 Mi motivált, amikor ebbe belevágtál?
 Tavaly decemberben voltam egy baráti va-
csorán, ahol szóba került, hogy mi lenne, ha 
biciklivel kimennénk Londonba, az olimpiára. 
Én ezt akkor továbbgondoltam, s kitaláltam, 
hogy mi lenne, ha futva tenném meg ezt a távot. 
A gondolat minden nap ott motoszkált a fejem-
ben, míg végül egy egész kampány terve állt 
össze. Megkerestem néhány embert az ötlettel, 

sajnos nem mindenkinél jártam sikerrel, de 
volt, aki egyből támogatta az elképzelésemet. 
Így akadtam rá például az arculattervezőre, aki 
látott ebben fantáziát. Ennek is köszönhetően 
értettem meg azt, hogy ez az egész történet nem 
arról szól, hogy én elfutok Anglia fővárosáig, 
sokkal inkább, a „Mutasd meg te is, mire vagy 
képes!” szlogenről, és annak valódi mondani-
valójáról. Ez egy nagy nemzetközi kampány-
sorozat része, aminek én is az egyik szereplője 
vagyok, elősegítve a minél szélesebb körben 
történő tájékoztatást.

 Filmforgatás is volt Csepelen. 
 Szétküldtem egy kiajánlást a kampányról, 
és erre többen is jelentkeztek. A támogatások 
mellett azzal is, hogy különféle médiafelüle-
teken kaphattunk térítésmentes reklámidőt, és 
erre kellett egy minél tartalmasabb, félperces 
reklámspotot készíteni. Társadalmi célú hir-
detésben ezek láthatóak majd a közszolgálati 
tévécsatornákon, illetve a rádiókban is meg-
szólalnak. Maga a forgatás rendkívül jó hangu-
latú volt, a Nagy Imre ÁMK környékén zajlott.  
A sok iskolás gyerek nagyon lelkesen vett részt 
a munkában, szűnni nem akaró érdeklődéssel 
vettek körül engem és a stábot. Jóleső érzés 
volt, remélem, sok embert sikerül megmozgat-
ni, és a www.europafutas.hu oldalra irányítani, 
ahol minden további információ megtalálható.

 Ott lehet majd téged nyomon követni?
 Igen. Az oldal pontos információkkal szol-
gál majd arról, merre tartok a hosszú úton: egy 
GPS-es nyomkövető lesz rajtam. Így azok, akik 
csatlakozni szeretnének hozzám a futásban, 
tudhatják majd, mikor érek a közelükbe.

 Kik csatlakozhatnak majd hozzád?
 Gyakorlatilag bárki. Már jelentkeztek kü-
lönböző iskolák, sőt egy idősotthon is, akiknek 
lakói természetesen nem futni fognak, hanem 
gyalog tesznek meg egy rövidebb távot a cél nép-

szerűsítésének érdekében. Itt nem is azon van a 
lényeg, hogy versenyezzünk, gyorsan fussunk, 
hanem azon, hogy általam elindított mozgalom 
minél több emberhez eljusson, és minél többen 
csatlakozzanak hozzá. A lehető legtöbb fiatalnak 
szeretném a tudtára adni, hogy akaraterővel, ki-
tartással sok mindent el lehet érni, és az önmeg-
valósítás nem csupán pusztába kiáltott szó.

 Nem csak a kampányt, Csepelt is képviseled 
a hosszú úton…
 Így igaz. Csepeli vagyok, itt születtem, 
ide köt rengeteg minden. Az egész ifjúságvé-
dő munkámat itt kezdtem, és sok tervem van 
még. Ellentétben sokakkal, én nem abban látom  
a jövő zálogát, hogy el kell hagyni ahhoz az or-
szágot, hogy valaki érvényesülhessen. Én ide 
születtem, itt próbálok meg kitörni, elérni a cél-
jaimat, nem pedig országhatárokon kívül, hiszen 
itt is megvannak a lehetőségek, csak éppen meg 
kell találni őket. Ez kicsiben igaz Csepelre is.

Varga Norman június 2-án hosszú útra indul, és 
ismerve akaraterejét, kitartását, minden való-
színűség szerint teljesíti is a Csepeltől Londo-
nig tartó távot, ahonnan visszatérve a Csepeli 
Hírmondó ismét megszólaltatja majd a kitűnő 
sportembert.

Légrádi Gábor

sport

„Nem csak 
London a cél!”

Labdarúgás
NB III Alföld csoport
Csepel Stadion, Béke tér 1.
Június 9-e, 17 óra: Indotek Csepel FC–Dunaharaszti MTK 
Június 16-a, 17 óra: Indotek Csepel FC–Szarvas 

BLSZ I/B osztály
Csepel, Szabadkikötő SE sporttelep
Június 9-e, 10 óra: Szabadkikötő SE–MAC

Birkózás
Csepel SC Alapítvány Bajnokok csarnoka, Béke tér 1.

Június 2-a, 10:30: Serdülő Szabadfogású Országos Bajnokság, 
a 100 éves Csepel Sport Club tiszteletére 

Sportprogramok 
a kerületben

fo
tó

: Z
ar

án
di 

Be
nc

e



Csepeli Hírmondó 19

Fesztivál 
focipalántáknak
A tavalyi évhez hasonlóan kerületünkben ismét 
megrendezték a Magyar Labdarúgó Szövetség 
szakmai felügyelete alá tartozó gyermek labda-
rúgó-fesztivált. A csepeli és környékbeli (Bu-
dafok, Szigetszentmiklós) iskolák részvételével 
megtartott tornát idén is a Katona József Álta-
lános Iskola csapata nyerte meg. A tavalyihoz 
képest idén a helyszín és az időjárás is változott:  
a Mátyás Király Általános Iskola volt a házi-
gazda, és sportolásra kitűnően alkalmas időjá-
rás várta a győzelemre éhes focipalántákat. Az 
első korcsoport (1. és 2. osztályosok) reggel 
9-től 12-ig, míg az idősebbek a délután rúgták  
a bőrlabdát. Az első penzum végeztével Morovik 
Attila alpolgármester és Dóka György, az ese-
mény szervezője köszöntötték az ifjú focistá-
kat és a nekik szurkoló szülőket, majd adták át  
a legjobbaknak járó díjakat. Az 1. és 2. valamint 
a 3. és 4. osztályosok küzdelmeit a Katona József 
Általános Iskola legjobbjai nyerték, míg az 5-6. 
osztályosok versengésében a házigazda Mátyás 
király iskola focistái bizonyultak a legjobbnak. 
Az országos döntőre az MLSZ Telki edzőcent-
rumában kerül majd sor, ahol az I. korcsoport 
győztese, a Katona iskola már biztos résztvevő, 
s remélhetőleg a többi korcsoport csepeli csapa-
tai is csatlakozhatnak majd. 
A torna részletes eredményeit olvasóink a Cse-
pel.hu/Sport oldalon találják meg.

- légrádi - 

Sikerek váltóban
Székesfehérvár adott otthont május 12-én  
a Váltó Országos Bajnokságnak, ahol ismét 
születtek csepeli sikerek. A Csepeli DAC ifjú 
reménységei ismét kitettek magukért: két csa-
pattal is elhódították a bajnoki címet. Deák Ba-

lázs és Görög Zoltán tanítványai a 4 x 100 mé-
teres ifjúsági lány döntőben (Sier Zsófia, Szabó 
Beatrix, Nagy Noémi, Répási Petra összeállí-
tásban) 49,38 mp-es teljesítménnyel nyerték 
meg a futamot, és az aranyérmet, vágtaváltóban 
pedig 2:18,38-as idővel végzett az élen a Ko-
vács Anna, Sier Zsófia, Szabó Beatrix, Répási 
Petra összeállítású Csepeli DAC.

A Csepel Evezős Klub idén kétnapos program-
mal tisztelgett a 100 éves Csepel Sport Club 
előtt, a hagyományos, Jásdi Sándor emlékver-
seny – Csepel Kupa megrendezésével. A spor-
tolásra kitűnően alkalmas időben szép számú 
versenyző és sportbarát választotta programjául  
a május 19-20-án megtartott eseményt a Gu-
bacsi híd közelében található evezőstelepen. 
Ugyan a hivatalos megnyitót csak 13 órakor 
tartották, az evezősök már reggel 10-től ha-
jókba ültek, és elindultak az előfutamokon. 
Ezalatt a parton gyülekeztek a sportág egykori 
prominens személyiségei, akik közül néhányan 
később a díjátadásnál is közreműködtek. Meg-
tisztelte a rendezvényt Lucsánszky László és 
Czakó Csaba magyar bajnokok, Dávid Imre,  
a szövetség egykori első embere, de Jakubovics 
Imre, Zsenyei Gyula és az olimpiai ezüstérmes 
Melis testvérek, Antal és Zoltán is tökéletes 
programnak találták a csepeli regattát. Nem 
lehet nem megemlíteni Lothaller Lászlót, aki 
főzőtudományával, illetve bográcsgulyásával 
kápráztatta el a vendégeket. A 16 egyesület rész-
vételével megrendezett evezősversenyt Kiss 
Imre, a Csepel SC egykori elnöke nyitotta meg, 
aki beszédében felidézte az egykoron szép na-
pokat látott klub megalakulásától kezdve, az 
aranykorán át a leáldozásáig tartó időszakot, és 
kiemelte, hogy az egyesület – megszűnéséig – 
mindig vezető szerepet töltött be a klubok kö-
zötti rangsorban. A döntőket követően az újon-
nan kialakított, csepeli színekkel fellobogózott 
díjátadó helyen kapták meg érmeiket a dobo-
gósok, ahol sok csepeli sportoló nyakába került  
a medálokból. A verseny másnapján sem lehe-

tett panasz az időre, így vasárnap is sokan voltak 
kíváncsiak a versenyekre (többek között Regé-
nyi Tamás, a szövetség jelenlegi elnöke is), ahol 
ismét lehetett örülni csepeli győzelmeknek is.
Az evezősverseny csepeli eredményeit a Csepel.
hu/Sport oldalon találják olvasóink.

- l.g. -

A Kazinczyé 
a vándorserleg
A Nagy Imre ÁMK tornaterme adott otthont 
május 22-én a Csepel Diáksport Egyesület 
(CSDSE), Kézisuli Kupa 2011–12-es szezon ta-
vaszi fordulójának. Két korcsoportban mérkőz-
tek meg az alsó tagozatosok: zsámolylabda és 
szivacskézilabda „szakágakban”. A legkisebbek 
(1-2. osztályosok) csapataiban lányok és fiúk 
vegyesen küzdöttek egy-egy csapatban a sikere-
kért, míg a nagyobbaknál (3-4. osztály) már kü-
lön csapatokban léptek pályára az iskolák kép-
viselői. A legjobbak díjazásban is részesültek, 
sőt a vándorkupa is méltó tulajdonosához került  

a nap végén: a 2011–2012. év összetett bajnoka 
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola.
A CSDSE Kézisuli Kupa 2011–2012. tavaszi 
forduló eredményeit a Csepel.hu/Sport oldalon 
olvashatják. 

sport

Csepel SC 100: kétnapos evezősünnep
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között 1 000 – 1 000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki.  A megfejtéseket elküldhetik a következő címre: Csepeli Hírmondó, Budapest,1751 PF. 28., de e-mail-
ben 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: június 11-e.

Sorsoltunk! A május 18-án megjelent skandináv rejtvény nyertese: Dudás Károly, 1213 Bp. Csikó sétány. Nyereménye 1 000 forintos Libri utalvány. A gyerekrejtvény nyertese: Pomucz Maja, 1214 Budapest, 
Szigligeti u. Nyereménye 1 000 forintos Libri utalvány A könyvutalványok a Csepeli Hírmondó szerkesztőségében(Simon Bolivár sétány 4–8.), vehetők át. Gratulálunk!

gyereksarok

Keresztrejtvényünkben egy vers két sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a vers címe?

Vízszintes: 1. Az idézet eleje  9. Romániai folyó  10. Ellenérték  
11. Litván és norvég gépkocsik jelzése 12. Elem!  13. Az idézet vége  
14. Nikotintartalmú növény  16.Oxigén és szilícium  17. Vízparti növény 
18.Vissza: B!  20. Némán zúg!  22.Vissza: táblás játék  24. Bejgli jelzője. 
27. Majdnem okulár! 29. Sereg  31. Fél talpfa!  32.Vegyjele: I  
34.Családi vagy baráti, csoportos segítő munka 

Függőleges: 1. A Föld kísérője  2. Árpád fejedelem apja  3. Némán lát!  
4. HN!  5. Lépd át az ……! (Győzd le önmagad!)  6. 50!  7. Majdnem 
alkot!  8. Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége  
13. Fekete István vadkacsája  15. Halászok eszköze 19. Hím kecske 
21. Idősebb  23. Ügyetlenül  25. Regény szerzőjét  26. Néma sah! 
28. Átlátszó védőréteg  30.Amely személy  32. Az idézet közepe  
33. Orosz igen  35. Hátas is, igás is lehet

Előző rejtvényünk megfejtése:  Kányádi Sándor: Rajz rigóval

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27 28

29 30 31

32 33 34 35

Ruhavásár

A Magyar Vöröskereszt 
XXI. ker. szervezete 

egy napos használtruha 
vásárt szervez június 12-

én, 9-16 óra között. 

Helyszín: 
Ady Endre út 61.
Megközelíthető: 

148, 36, 151-es autóbusz-
szal (Papírgyári megálló.)
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Hétvégi Hétvégi 
uper akció:  szszuper akció:  

-5
Ft/l

Ismét megnyitottam méteráru üzletemet!
Kibővült kínálattal: méteráru, lakástextil, rövidáru
Rugalmas árubeszerzés, színvonal-kedvező árak

Szeretettel várom régi és új Vásárlóimat!
Cím: Csepel II Rákóczi Ferenc út 142 ( Korzó üzletház)

Nyitva: Hétfőtől-Péntekig 10-18 óráig, Szombat: 9-13.óráig
Tel: 06 70/ 774-94-49

Méteráru üzletem  
a Korzó üzletházban

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

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
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2012. július 14. 
Radnóti Miklós Művelődési ház és környéke

Hagyományőrző mesterségbemutatók,
népművészeti kiállítás, vásár és vigadalom
reggeltől napestig!

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

300 évnépi öröksége

Programajánló
2012. június 16., szeptember 15. 
9.00–14.00

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

2012. július 7. 15 órától
GöröG Nap – Zenél a Mydros együttes.
Táncház, hagyományos görög ételek és 
italok várják az érdeklődőket.

az előadások előtt és utáN 
iNGyeNes kézműves foGlalkozás 
várja a Gyerekeket!

2012. szeptember 23. 11.00 és 14.00
 apa fiGyelj rám! – Halász Judit Kon-
cert. A jegyek elővételben a helyszínen 
kaphatóak! Belépő: 2300 Ft.

2012. szeptember 15. 20.00
kozma orsi Quartet: emBraCe – 
koncert. Belépő: 1300 Ft

NyuGdíjas kluB – Kéthetente szombaton 
élőzenés táncdélután 15.00–18.00-ig. Időpont: 
június 9., 23. Belépő: 600 Ft, tagdíj: 800 Ft.

tanfolyamok
koNdiCioNáló torNa – kedd, péntek: 
8.00–9.00 szerda: 19.00–20.00

alakformáló-eGészséGmeGőrző 
koNditorNa – Kedd 19.00–20.00, csütörtök 
19.00–20.00

Új! zumBa – hétfő 19.00–20.00
Új! HastáNC – csütörtök 16.30–17.30
Új! fittNes orieNtál – csütörtök 17.30–18.30

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

2012. július 14.
300 év Népi örökséGe – Népművészeti 
kiállítás, kézműves-foglalkozás vásár és 
vigadalom.

NyuGdíjas kluB – Minden páros héten 
szombaton 15.00–18.30-ig,  június 30-án 
nyári záró rendezvény

játszuNk eGyütt! – A DélUtán Alapítvány 
csepeli tagjai a könyvtár nyitvatartási 
idejében havi rendszerességgel kívánják 
biztosítani idős, középkorú csepeliek számára 
a társasjáték lehetőségét! Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk. A részvétel ingyenes!

nyári tanfolyamok – Gyerek:
daNCe expressz tse kurzusai:
Ovistánc hétfő: 16.00–17.00 óráig
törpe táNC: csütörtökön 17.00–17.30
Csiri-Biri muzsika: hétfő: 10.00–11.00 óráig
Csiri-Biri torNa: kedd: 9.30–10.15 óráig
        10.15–11.00
riNGató: szerda: 9.30–10.15, 10.15–11.00

nyári tanfolyamok – felnőtt:
HastáNC – Haladó szerda: 17.30–18.30
Középhaladó: szerda: 18.30–19.30
Kezdő: szerda: 19.30–20.30
 
zumBafitNess – Kedd: 19.30–20.30
Június 18-tól hétfő, szerda: 19.00–20.00 óráig
 
Capoeira – Kedd: 18.30–19.30
péntek: 19.30–21.00
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Csepeli Hírmondó 23hirdetés

INGATLANÜGYEK 
ELADÁS, KIADÁS

HÍVJA! 06 (30) 616 6888___________________________________
KIADÓ Dunaharasztin az Eötvös u.-ban 90m2-es kétszintes 
családi ház 60 eFt + rezsiért____________________________________
KIADÓ 120 nm-es üzlethelység a kertvárosban: 150 eFt rezsi____________________________________
ELADÓ Csepelen a Rákóczi liget újszerű lakóparkban, a 
legjobb tetőtéri lakás kerttel, terasszal 80 nm-es, két szoba 
nappalis hűtő- fűtő klímával, sok extrával:   29,9 mFt____________________________________
CSEPEL központjában, József Attila u.-ban, I. emeleti 56 
nm-es, kétszobás, gázos, erkélyes átlagos lakás: 9,7 mFt____________________________________
CSEPEL központjában Plázánál 55 nm-es, 2 szobás, felújí-
tandó erkélyes 8. emeleti lakás: 6,5 mFt____________________________________
ADY E. utcánál III. emeleti 64 nm-es, 2 szoba nappalis felújí-
tott lakás, hőszigetelt felújított házban: 6,9 mFt____________________________________
MÁZOLÓ u.-ban,IV. emeleti 64 nm-es, 3 szobás, gázkonvek-
toros, panorámás, erkélyes lakás 9,8 mFt____________________________________
JUPITER u.-ban,  II  em, 56 nm-es 2 szobaétkezős műanyag 
nyílászárós erkélyes gázkonvektoros 8,6 mFt____________________________________
PULI sétányon felújított, klímás, II. emeleti 64 nm-es, 2+fél-
szobás, erkélyes cirkófűtéses lakás: 9,9 mFt____________________________________
ERDŐSOR u.-ban, II. emeleti , gázfűtéses, 55 nm-es kétszo-
bás, erkélyes, felújítandó lakás  8,3 mFt irányáron____________________________________
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, nappali amerikai konyhás, egy légterű 
erkélyes lakás 7,9 mFt irányáron____________________________________
CSILLAGTELEPEN felújított II. emeleti 1+ félszobás parkra 
néző erkélyes lakás: téglaházban  7,2 mFt____________________________________
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, cir-
kófűtéses, teljesen felújított családi ház garázzsal, 110 nöl 
összközműves telekkel: 21,9 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, 70-95 nm-ig, akár egy-
szintes, kertkapcsolatos 19,9 mFt-tól lakásbeszámítással is!

ÚJÉPÍTÉSŰ ikerház a Tárház u.-ban 70 nm-es 3 szoba nap-
palis, 2 fürdőszobás, gépkocsi beállóval: 19,9 mFt, Hardy 
Miklós u.-ban 90 nm-es 3 szobás amerikai konyhás, nagy 
nappalival, önálló telekkel 23,9 mFt____________________________________
HATÁR utca környékén újépítésű 90 nm-es, 3 szoba nap-
palis, önálló családi ház fedett gépkocsibeállóval 400 nöl 
telken: 27,9 mFt____________________________________
ÚJÉPÍTÉSŰ családi ház a kertvárosban, 110 nm-es, 4 szobás 
,egyszintes 110 nöl telekkel: 33,9 mFt ____________________________________
ERDŐSOR u.-ban 80 nm-es felújított családi ház: 25,5 mFt, 
felújítandó: 16,5 mFt 150 nöl összközműves telken____________________________________
SZIGETSZENTMIKLÓSON a Boglya köz környékén, 75 
nm-es újépítésű egyszintes, kulcsrakész ikerház, 2 szoba 
nappalis amerikai konyhával 200 nm-es összközműves 
telekkel.: 16,3 mFt____________________________________
HALÁSZTELKEN a Hold u.-ban, 88 nm-es újszerű extra kivi-
telezésű, 3 szoba nappali amerikai konyhás, kertkapcsolatos 
sorház gépkocsi beállóval, lakásbeszámítással 13,9 mFt____________________________________
CSEPELEN a Damjanich u.-ban, 121 nm-es felújított családi 
ház garázzsal, garzon kisházzal (kétgenerációnak is) 787 
nm-es telekkel: 33,9 mFt____________________________________
FÁTRA utca környékén,  egyszintes extra 165 nm-es , 5 szo-
bás önálló családi ház 220 nöl  telekkel: 39,9 mFt____________________________________
CSALITOS lakóparknál önálló extra családi ház, 130 nm-es, 
bútorozva, berendezve, gépesítve, sok extrával: 59,9 mFt____________________________________
CSEPELI sportpályánál 150nöl összközműves telken 140 
nm-es felújított kétgenerációs családi ház  sok extrával la-
kásbeszámítással: 27,9 mFt____________________________________
CSEPELEN a Szentmiklósi út-nál, 85 nm-es, kétszintes, új-
építésű ikerház, 250 nm-es telekkel: 21,5 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____________________________________
CSEPELEN a városközpontban,  II. Rákóczi F úton, 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, 
nagy konyhás, részben felújított családi ház 150 nöl összköz-
műves telekkel:16,9 mFt irányáron

INGATLAN___________________________________
CSEPELEN Szabadság u. 80., 72 nm-es felújított családi ház 22 
mFt-ért. T.: 06-20-315-6191_______________________________________
KIRÁLYERDŐBEN a ŐSzent István úton 971 nm-es saroktelek 
eladó. Ár: 19,9 mFt. T.: 06-30-343-8911_______________________________________
CSEPELEN 164 nöl-es, összközműves telek kis házzal, melléképü-
lettel 14,9 mFt,  vagy családi házra cserélem! T.: 06-20-374-4769_______________________________________
KERTVÁROS és Királyerdő határán eladó újépítésű igényes 
kivitelezésű ikerházak. Duplakomfortos, nappali+3 vagy 4 
lakóhelyiség, 2 fürdő, nagy terasz, gépkocsibeálló, kertrész 75 
nöl-es 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 fa kerítés, egyedi gyártású fa nyílászárók, 
stb.). Alapterület 120 nm (terasszal). Telek 410 nm. Kulcsraké-
szen 32,9 mFt. T.: 06-20-222-4365_______________________________________
CSEPELEN, Királyerdőben 36 nm-es telken 110 nm-es ikerház-
fél, 2 garázsos pincével, teljesen felújítva eladó. I.ár: 23 mFt. 
T.: 06-20-481-6116_______________________________________
XXI. HOLLANDI úton Duna-parton örökpanorámás, új há-
romszintes 222 nm-es családi ház legkorszerűbb épületgépé-
szettel, teraszokkal, garázzsal irányár 65,9 mFt.  
Tel: 438-38-27, 06-30-977-3588 _______________________________________
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_______________________________________
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_______________________________________
CSEPELEN Mogyorós u.-ban 3,5 szobás ikerház-fél eladó. 
Tetőtér beépíthető. T.: 06-70-413-6167

LAKÁS___________________________________
TÁNCSICSON eladó nagyon szép állapotú, 1+2 szobás, ki-
cserélt nyílászárós és radiátoros, sok beépített bútoros lakás 
8,9 mFt-ért. T.: 06-20-222-4365_______________________________________
FOCIPÁLYA mögött eladó újépítésű nappali + 3 vagy 4 lakóhe-
lyiséges ikerház duplakomforttal és önálló kerttel akár garázzsal 
és ingatlanbeszámítással is 19,9 mFt-tól. T.: 06-20-222-4365

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 légkondis lakás 
9,9 mFt-ért. T.: 06-20-222-4365_______________________________________
SÉTÁNYOKON eladó 2 db 70 nm-es emeleti lakás 10,9 mFt-tól. 
T.: 06-20-222-4365_______________________________________
CSEPEL központjában felújított,1+2 félszobás, III. em.-i pa-
nellakás eladó. Fiatalos konyhabútor, sarokkád, nagy erkély. 
I.ár: 8,65 mFt. T.: 06-20-378-9867_______________________________________
CSEPELEN, Templom u.-ban kétszobás, I. em.-i felújított la-
kás eladó. I.ár: 10,4 mFt. T.: 06-20-416-3796

KIADÓ___________________________________
CSEPELEN központban külön-bejáratú szoba konyha, fürdő-
szoba kiadó 45 eFt +rezsi. T.: 06-20-412-4197_______________________________________
CSILLAGTELEPI 1+félszobás, gázfűtéses lakás részben bú-
torozva kiadó 45 eFt/hó. T.: 06 (20) 983-5221_______________________________________
EGY vagy két személy részére fürdőszobás albérlet kiadó. 
T.: 06-30-516-0840 _______________________________________
KIADÓ 2 szobás lakás saját családi házban, beállási lehető-
séggel. T.: 06-30-412-0256_______________________________________
KIADÓ Csillagtelepen gázkonvektoros, garzon, bútorozatlan, 
III. em.-i lakás. T.: 06-30-483-7213

CSERE___________________________________
CSEPELI lakásra cserélném 762 nm-es telken levő 3 szobás, 
összkomfortos, gázfűtéses (cirko), dunavarsányi házamat. 
(Budapesttől 12 km) Tel.: 06-20-990-9123_______________________________________
ELCSERÉLEM, eladom Marcaliban kétlakásos házamat, csepeli 
téglalakásra I. emeletig, megegyezéssel. T.: 06-85-310-141_______________________________________
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

TELEK___________________________________
220 nöl-es telek, 3x2 nm-es faház, berendezve, villany, gáz 
bent van. Gyümölcsös fákkal. T.: 227-2890

ADÁS-VÉTEL___________________________________ 
MEGUNT kidobásra szánt könyveit boldogan elszállítom. Nem 
vagyok kereskedő. T.: 06-20-956-4084_______________________________________
70-80 %-os, 195/45R16V méretű, Pirelli P Zero Nero gumiab-
roncs garnitúra, hozzátartozó gyári Ford könnyűfémfelnivel el-
adó! A 4 db jó állapotú felni + gumi irányára: 72 eFt. (18 eFt/
db.) Érdeklődni: a 06 20 852 50 17 számon.

CSEPELEN és környékén! Korrekt áron autót vennék készpén-
zért! T.: 06-30-951-5322 

ÜZLET___________________________________
A 1211 Budapest, Petz F. u.  8-14. sz. Társasház bérbe adja hosszú 
távra 18 nm fszt.-i helyiségét, irodának vagy csendes tevékeny-
ségre. Bérleti díj: 30 eFt + forrásadó! Érdeklődni lehet: Janics 
Györgyné 06-20-323-3892, Csordás Lajos 06-30-574-6436.

OKTATÁS___________________________________
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbeknek, 
civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapismeretek, le-
velezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740_______________________________________
DIPLOMÁS angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal.  
T.: 06-20-935-0132

TÁRSKERESŐ___________________________________
59-64 éves hölgyet keresek komoly kapcsolatra. Jelige: „Intel-
ligens” (kiadóba)_______________________________________
A LEGSIKERESEBB Társközvetítő Iroda! Fényképes adat-
bázis, személyre szabott segítséggel, diszkréten! Azonnali 
„ügyintézés” hogy Önnek is legyen társa! Hívását szeretettel 
várjuk! T.: 06-30-445-8646_______________________________________
FELNŐTT, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kisműtétek 
Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI. Ady E. u. 17. Bejelent-
kezés: 06-20-987-3313

EGÉSZSÉG___________________________________
MUNKÁJÁT szerető lábápoló szakember, vállal pedikűrt ottho-
nában. Hívjon bizalommal. T.: 06-30-584-9600_______________________________________
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

SZOLGÁLTATÁS ___________________________________
MOSÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, minden típus. Csepelen 
javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: 276-5118, 
06-20-230-1443_______________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148._______________________________________
FODRÁSZAT -20% kedvezménnyel várom kedves vendé-
geimet! Cím: Beauty szalon, Kossuth Lajos u. 67. (Penny 
mellett). Kálló Valentina T.: 06-30-375-1219. Az akció július 
31-ig érvényes!

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_______________________________________
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával! Orion, Video-
ton, ITT-Nokia, Nordmende, Panasonic, Thomson, Samsung, LG, 
Vestel, Schneider, Dual. T.: 06-20-471-8871_______________________________________
ÁCS- tetőfedő, kőműves mester vállal a legkisebb munkáig 
tetőjavítást, építést, lapostető-szigetelést, homlokzati szigete-
lést, dryvitozást, aszfaltozást garanciával, 20 % kedvezménnyel 
hétvégén is. T.: 06-30-318-2173_______________________________________
CSEPELI gyorsszerviz 0-24 óráig. Víz, gáz, fűtésszerelés, 
duguláselhárítás géppel, garanciával. T.: 06 1  322-1036, 
06-70-246-5753_______________________________________
TELEVÍZIÓ javítás helyszínen ingyenes kiszállás javítás 
esetén. Megbízható precíz munka garanciával, mérsékelt ár. 
Nyugdíjasoknak 15% engedmény. Kármán Sándor 
T.: 276-9235, 06-20-415-1712_______________________________________
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 fűtésszere-
lők utáni kisebb kőműves munkákat hosszú távú garanciával. 
T.: 285-2882, 06-30-878-8977_______________________________________
SZOBAFESTÉS, tapétázás, lakásfelújítás A-Z-ig. 
T.: 06-30-992-5324_______________________________________
ANTIALKOHOLISTA megbízható szakemberekkel szobafestést, 
mázolást, tapétázást, csempézést, PVC-szőnyegpadlózást, parket-
tázást, 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, kocsibeállok 
készítését, bádogozását vállalok. T.: 06-30-636-5627_______________________________________
FÖLDMÉRÉSI munkák: Épületfeltüntetés, határkitűzés, 
szolgalmijog, telekfelmérés. T.: 420-9652_______________________________________
KONTÉNERES sittszállítás legolcsóbban. Bevezető árak.  
T.: 06-30-990-3686_______________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS non-stop 2 órán belül bontás nélkül, 
tisztán, gyorsan, géppel 20 folyóméterig alapdíjért, fix áron 
garanciával. T.: 317-6298, 06-20-970-5933_______________________________________
DUGULÁS-ELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Víz-, gáz, központi-
fűtés szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése, mosdók, 
tartályok szifonok cseréje, egyéb vízszerelési munkák. 
Tel: 402-4330, 06-20- 491-5089

apróhirdetések A hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Kaleidoszkóp
Ismeretterjesztő programsorozat

2012. június 12. 
(kedd), 18 óra

Öngyilkosság 
vagy merénylet?

XIX. századi helyszínelés a XXI. századi 
bűnügyi technika eszközeivel!

Dr. Anti Csaba László r. alezredes 
(Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendé-
szettudományi Kar) előadása.

1849 óta első alkalommal ülésezett volna 
a magyar országgyűlés 1861. május 8-án. 
Először a két pártvezető, Deák Ferenc és 
Teleki László tervezett beszédet a képvise-
lőkhöz. Erre azonban Teleki gróf hirtelen 
bekövetkezett halála miatt nem kerülhe-
tett sor. Valóban öngyilkosság történt, 
vagy esetleg a bécsi udvarnak állt útjában 
a politikus? Keressük együtt a választ, 
vizsgálva a rendelkezésre álló adatokat, 
bizonyítékokat!

A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

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

Teleki László gróf rejtélyes halála
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www.florahaz54.hu

Új építésű lakások: 
229-239 e Ft/m2

Eladó üzletek: 
nettó 200 e Ft/m2

Helyszíni értékesítés +36 30/645 0444
Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc utca 144.

FLÓRA HÁZ 54  

FHB Ingatlan Zrt.

Jelentkezni lehet személyesen a művelődési házban: 1214 Bp., 
Vénusz utca 2., telefonon a 278 2757-es számon, illetve e-mailben  
a radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu. A jelentkezés határideje: 2012. 
június 18-a, hétfő.

év népi öröksége, 
július 14.300

J
úlius 14-én, szombaton 300 
év népi öröksége címmel egész 
napos családi programot szer-

vez a Radnóti Miklós Művelődési 
Ház. A rendezvény a törökdúlás 
után újraéledő Csepel életét és a 
folklór napjainkban is jelenlévő 
megnyilvánulásait igyekszik bemu-
tatni. A hamisítatlan vásári han-
gulat, a népi mesterség-bemutatók 
mellett egy kiállítás megrendezését 

is tervezzük, az Önök segítségével. 
Várjuk azok jelentkezését, akiknek 
birtokában van olyan használati 
tárgy, eszköz, fotó, amely a mező-
gazdasági munkával, a mindennapi 
népélettel kapcsolatos. Továbbá 
számítunk a kerületben élő, hagyo-
mányos technikákkal, a népművé-
szet jegyeinek továbbörökítésével 
alkotók munkáira (fazekas, fafara-
gó, hímző, stb.) is.


