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2 Csepeli Hírmondóvisszatekinto

Januári mozaik
˝

Vízkereszt után – a Csepe-
li Lelkészkör szervezésé-
ben –, a Csevak Zrt. köz-
reműködésével összegyűj-
tötték a templomokban, 
imaházakban felállított fe-
nyőket. A templomokat dí-
szítő karácsonyfák átvál-
toztak meleget adó fenyő-
vé, ezzel nyújtva segítsé-
get egy sokgyermekes cse-
peli családnak. A fenyőfák 
átadásánál jelen volt Han-
tos Jenő református lelki-
pásztor.

Január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, a Nagy Imre Ál-
talános Művelődési Központ színháztermében emlékeztek és 
tisztelegtek a jelenlévők a Himnusz születésére. A kézirat sze-
rint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be nemze-
ti énekünk megírását.

Február 7-én a Csepeli Önkormányzat 
épületében került sor a Comenius dip-
lomák átadására. A bolgár, lengyel, né-
met, román, török és angol diákok egy 
hetet töltöttek Magyarországon, he-
lyi családoknál. Morovik Attila alpol-
gármester köszöntötte a diákokat és a 
pedagógusokat. A szakmai események 
több helyszínen zajlottak, többek kö-
zött a Pedagógiai Intézetben is végig-
hallgattak három előadást. Jártak Pan-
nonhalmán, a budapesti Operaházban, 
valamint a Csodák Palotáját is meg-
tekintették a Millenárison. A hétvégét 
mindenki a befogadó családdal töltötte. 

A Nefelejcs utcai zsidótemetőben január 18-án emlékeztek 
meg a budapesti gettó felszabadításának 66. évfordulójára. 
Az áldozatokra Ábel Attila alpolgármester és Kerényi And-
rás, a BZSH dél-pesti elnöke emlékezett.
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A csepeli gerincút építése – az eredeti elképze-
lésekkel ellentétben – csak többéves huzavona 
után, 2010. június 17-én kezdődött. A projekt 
kivitelezésének kezdete 2004-re nyúlik vissza: 
ekkor kezdődtek meg a botrányoktól hangos 
ingatlankisajátítások, ugyanis gyanúsan ala-
csony és magas összegen is kiváltottak házakat 
a leendő gerincút mentén. 

Csepel közlekedésének tehermentesítésére 
épülő út első szakasza – a Weiss Manfréd út – 
Szállítók útja csomópontot a Posztógyár utcá-
val köti össze – átadásának tervezett határide-
je 2011 szeptembere. A 2,5 kilométeres pálya 
csaknem 6,9 milliárd forintos fejlesztését 3,745 
milliárd forinttal támogatja az Európai Unió 
Európai Regionális Fejlesztési Alapja. 

A februári, gerincút menti bejáráson – me-
lyen Németh Szilárd polgármester is részt vett 
– több ott lakó panaszkodott a kelleténél na-
gyobb rezgésekre és egyéb gondokra. 
„A kivitelező üzemeltet egy hitelesített rezgés-
mérőt az egyik ingatlanon, ami azonnal jelez, 
ha valahol túllépnék a megengedett értékeket. 
Erre eddig még nem volt példa. Az, hogy repe-
deznek a falak, egy külön kivizsgálást igényel, 
hiszen nem minden keletkezett kár írható a ge-
rincút építés számlájára”– reagáltak a panaszra 
a Csepeli Hírmondó érdeklődésére a Főpolgár-
mesteri Hivatal illetékes munkatársai. 
A lakossági panaszok okán a hétvégi munka-
végzést egyébként betiltotta a csepeli képvise-

lő-testület. Ezt a rendeletet később módosítani 
kellett, mert az építkezés kapcsán újra felmerült 
az igény a hétvégi munkálatokra annak érdeké-
ben, hogy a beruházás időben elkészülhessen. 

	 Egyes	ingatlantulajdonosok	a	leendő	zajár-
talom	miatt	aggódnak,	ezért	zajvédő	falat	sze-
rettek	volna,	ami	azonban	–	egyes	információk	
szerint	–	nem	készülhet,	hiszen	nem	szerepel	az	
eredeti	tervekben.
 Folyamatosan vizsgáljuk ennek lehetősé-
gét is – válaszolt Mokánszki-Horváth Helén, 
a Főpolgármesteri Hivatal munkatársa. A ter-
vező komoly műszaki mérésekkel támasztotta 
alá, az eredeti elképzelést, amit a hatóság is jó-
váhagyott. – Így csak akkor tudunk változtatni 
a terveken, ha azt a műszaki számok megenge-
dik. Esetleges módosítás esetén viszont termé-
szetesen közbeszerzési eljárást kell indítanunk. 
Az azonban például teljesen alaptalan feltétele-
zés, hogy az úttól számított ötven méteren belül 
mindent ki kellett volna sajátítani: ilyen jogsza-
bály egész egyszerűen nem létezik.

	 Állnak	még	ingatlanok	az	épülő	út	vona-
lában...
 Igen, van még két-három lakóépület és egy 
kerékpártároló. A lakóingatlanok helyzete gya-
korlatilag megoldódott, birtokbaadásuk folya-
matos, a Csevakkal együtt jól haladunk ezek-
ben az ügyekben. Az egykori kerékpártároló 
négy részből áll, amiből hármat már birtokba 
vettünk, a negyedik rész az MNV tulajdona, de 

annak rendezése is jól halad. Néhány feljegy-
zés miatt még kell egy kis idő, amíg teljesen 
rendeződnek a dolgok. 

	 Van	már	leaszfaltozott	része	is	a	készülő	út-
nak	a	Betű	utcánál:	az	teljesen	készen	van?	
 Nem, az csupán egy ideiglenes réteg, ami 
a biztonságos bejárást biztosítja, azt, hogy le-
hessen rajta közlekedni addig is, amíg az épít-
kezés zajlik. A projektet jól kézben tartjuk, és 
azt gondolom, a végeredménnyel mindannyi-
an elégedettek lehetünk majd – tette még hozzá 
Temesi Attila.

Két tűz között
A 2011. február 3-án történt polgármesteri be-
járáson nyilvánvalóan látszódtak az ingatla-
nokban a munkavégzés okozta károk: falrepe-
dések, megsüllyedés, amihez társultak a rossz 
levegő, a zaj, és egyéb más, a lakók által kriti-
zált körülmények. Különösen rossz helyzetben 
vannak a HÉV tőszomszédságában lakók, akik 
így „két tűz közé” szorultak, hiszen egyik ol-
dalról a gyorsvasút, másikról pedig a gerincút 
öleli körbe őket. Sajnos, a HÉV külön gondot 
okoz a közvetlenül a töltés mentén élőknek, hi-
szen egy-egy szerelvény elhaladásakor elvisel-
hetetlen az okozott rezonancia, amitől megre-
pedtek a falak, s így az ingatlanok lassan el-
értéktelenednek. Szervesen kapcsolódva a ge-
rincút építéséhez, és további problémákat vet 
fel a Mol-bázis tőszomszédságában élők hely-
zete is, akik okkal azért dühösek, mert a terü-
letet iparivá minősítették, az olajipari cég és 
egy, szintén ott működő színesfém-feldolgozó 
üzem miatt, ezért ők gyakorlatilag semmilyen 
célú fejlesztésre nem számíthatnak. Ráadásul 
a közlekedéssel már most meggyűlik a bajuk, 
és amennyiben megépül a gerincút, az tovább 
tetézi problémáikat. A legjobb megoldás ott is 
a terület teljes szanálása, és ezzel a lakók in-
gatlanjainak kisajátítása lenne, de erre jelenleg 
sem a kerületnek, sem a fővárosnak nincs anya-
gi forrása.

- lg -

Negyvenszázalékos készültségű a gerincút 
„A mAi állApotok szerint, tArthAtó Az épülő gerincút i. ütemének befejezése, Amennyiben nem jön közbe rendkívüli ese-
mény” – mondtA el lApunknAk temesi AttilA, A főpolgármesteri hivAtAl közlekedési ügyosztályánAk Alosztályvezetője. 

A gerincút építésével, a kártérítésekkel kap-
csolatban a következő zöldszámot hívhatják: 
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A testületi ülésen elfogadott határozatok felha-
talmazásával most minden tényezőt megvizs-
gálhatnak, hogyan lehetne célszerűen tovább 
működtetni az iskolákat, legrosszabb esetben 
hogyan és hol lehet folytatni a gyerekek okta-
tását. Abban valamennyien egyetértettek, hogy 
az iskolák egy része – melyeket így is, úgy is 
fűteni, takarítani, felújítani kell – félig üresen 
működik, és valóban racionalizálni kell az ok-
tatási intézmények működését. Abban is egyet-
értés volt, hogy ezt nem szabad kapkodva meg-
tenni, de az ellenzéki képviselők közül sokan 
mégis élesen ellenezték, hogy ez a szakmai 
egyeztetés valóban megkezdődhessen.

Tóth János, az önkormányzat oktatási
ágazatvezetője:
A jelenlegi csepeli közoktatási intézményhá-
lózat fenntartását, és a lehetséges fejlesztések 
ésszerűsítését akadályozza a gazdasági hely-
zet, a kerület súlyos költségvetési és vagyo-
ni helyzete, valamint a szétaprózott szerkezet. 
Az intézményhálózatról elmondható, hogy 
bölcsődei férőhelyet rövid időn belül biztosí-
tani tudunk, és az óvodai kapacitás is megfe-
lelő módon kihasznált. Ezeken a szinteken in-
kább a Szigetszentmiklósról bejárók okoznak 
feszültséget.
A csepeli általános iskolákból ugyanakkor már 
1200 gyerek hiányzik, ami komoly normatí-
va-bevételkiesést jelent. Ezt súlyosbítja, hogy 
a fajlagos kiadások, a fenntartási költségek 
ugyanúgy fennállnak, mint ha teljes létszámmal 
működnének intézményeink. Idővel a nagyobb 
felújításokról, például nyílászárócserékről, 
épület-karbantartásról is éppen úgy gondos-
kodnunk kell ezeknél az iskoláknál is, mint a 
teljes kihasználtságú intézményeknél. Ezek je-
lentős kiadásokat jelentenek már most is. 
A mai általános iskolai rendszerben egy isko-
lára átlag 375 diák jut. Az üres helyek termé-
szetesen nem jelentenek 3 kihasználatlan isko-
lát (szaktantermek és egyéb előírások miatt), de 
elgondolkodtató nagyságrendről beszélhetünk. 
Kitörési lehetőségként felmerült az is, hogy 
Csepelen belül több oktatási centrumot kell ki-
alakítani. Így helyet kapnának – az alapfelada-
tokon túl – a pedagógiai szak- és szakmai te-
vékenységek is, így a sajátos nevelési igényű 
gyermekek a helyszínen kaphatnának ellátást, 
és a fejlesztési pénzek koncentrálására is lehe-
tőség nyílik. 
A másik nagy gondot az intézmények műsza-
ki állapota jelenti. Az átmeneti időszakra épí-
tett udvari könnyűszerkezetes épületeken túl a 

jelentősen leromlott állapotú panelek is komoly 
anyagi ráfordítást igényelnek. Ezeknek a na-
gyon leromlott állapotú, elhanyagolt intézmé-
nyeknek a felújítása – a beszűkült anyagi lehe-
tőségek miatt – korlátozott.
Az önkormányzat az előző évtizedekben sok 
olyan feladatot vállalt fel, melyeket a jogsza-
bályok a főváros részére tettek kötelezővé. Mi-
után a saját intézményrendszerünk fenntartása 
is csak folyamatos vagyonvesztéssel és eladó-
sodással volt lehetséges, ezeket az önként vál-
lalt feladatokat át kívánjuk adni a feladatok 
gazdájának, jelenesetben a fővárosnak. 
Ezért első lépéseként úgy döntött a képvise-
lő-testület, hogy a nem kötelező szakközép-is-
kolai és szakiskolai képzést ellátó Csete Ba-
lázs Középiskolát átadja a fővárosnak. A má-
sik ilyen „átadható” iskola a Jedlik Ányos Gim-
názium lenne, de a jelenlegi vezetés egyértel-
műen kinyilvánította, hogy ezt a gimnáziumot 
Csepel mindenképpen saját fenntartásúként kí-
vánja megtartani.
A következő időszakban egyeztetéseket foly-
tatunk és megvizsgálhatjuk a Szárcsa Általá-
nos Iskola és a Karácsony Sándor utcai isko-
la – Rákóczi telephelyének bezárásával kap-
csolatos kérdést. (Erről döntött a csepeli képvi-
selő-testület januárban.) A döntéshozatalra ter-
mészetesen csak az egyeztetések után kerülhet 
sor, melyet a törvény is garantál. Többek kö-
zött szakértői véleményt adnak majd az Oktatá-
si Hivatal szakértői, és a fővárosi önkormány-
zat által kijelölt szakértők is. A szakmai előké-
születek és az egyeztetések után, márciusban 
dönthet az önkormányzat a kérdéses intézmé-
nyek jövőjéről.

Borka-Szász Tamás, 
az MSZP frakcióvezetője: 
A kerületi közoktatási intézményhálózat Cse-
pel kiemelt értékei közé tartozik, ehhez a rend-
szerhez csak alapos előkészítés után, nagyon 
megfontoltan szabad hozzányúlni.
Vártuk, hogy a kerület új vezetése végre le-
teszi az asztalra a csepeli közoktatás átfogó 
koncepcióját. Nyilvánosan kifejti, hogyan 
képzeli el a következő évek, évtizedek okta-
tási rendszerét, benne az egyes iskolák helyét 
és szerepét. Ismerteti a várható demográfiai 
folyamatokat, bemutatja az intézmények mű-
szaki állapotát, bővítési és fejlesztési lehető-
ségeit. Az általa tervezett változásokról pe-
dig részletes hatástanulmányokat készít. Ha 
ilyen szakmai anyag létezne, akkor az ez-
zel összhangban lévő értelmes átalakításo-

kat akár támogatni is kész az MSZP-frakció.
A csepeli oktatás és annak adatai eddig is nyi-
tott könyv volt mindenki számára. A Fidesz – 
ellenzékben – minden alkalommal elmondta, 
„kész a kerület vezetésére”. Ehhez képest meg-
döbbentő, hogy a vezetés láthatóan semmilyen 
kiérlelt koncepcióval nem rendelkezik a csepe-
li oktatási rendszer jövőjét illetően. Akárcsak 
kormányzati szinten, itt is csak ötletelés folyik. 
Megszületnek döntések, és csak utána kezdő-
dik a következmények felmérése. Az érintettek 
örülhetnek, ha egyáltalán kegyesen szóba áll-
nak velük. Az MSZP képviselői élesen eluta-
sítják a szakmaiatlan és kapkodó átalakításo-
kat, az előkészítetlen iskolabezárásokat. Nem 
támogatjuk a nagy múltú pedagógiai szakmai 
műhelyek szétverését és pedagógusok elbocsá-
tását. Meggyőződésünk, hogy a most bejelen-
tett intézkedések nem szolgálják Csepel hosz-
szú távú érdekeit.

Pákozdi József, a Jobbik képviselője: 
A Jobbik Magyarországért Mozgalom csepe-
li alapszervezete nevében kijelenthetem, hogy 
sem most, sem a jövőben oktatási intézmény 
bezárását nem fogjuk támogatni gazdasági 
okokra hivatkozva. Milliókban mérhető veszte-
séget okoz a kerületnek olyan intézmények „tá-
mogatása”, amelyek nem fizetnek bérleti díjat. 
Az előző kerületi vezetésnek köszönhető, hogy 
ilyen bérleti szerződést kötöttek. Ezért nem ér-
tem az MSZP felháborodását a tervezett isko-
lák bezárása ellen, hiszen ezek a javaslatok ná-
luk is napirenden voltak, ezt Borka-Szász Ta-
más is megerősítette szeptemberben, és az in-
tézményvezetők is tudtak róla. Kidolgozva ott 
lapult a polgármesteri fiókban. A szomorú az, 
hogy a Fidesz ezt a fiókot kihúzta, és elő is vet-
te a javaslatot. A Szárcsa utcai iskolával kap-
csolatban egy szakmailag előkészítetlen javas-
lat került a testület elé, amit a polgármester úr 
elismert. A szülők részéről egy nagyon jó, szak-
mailag alátámasztott anyagot ismertünk meg, 
amelyet a polgármester úr a kollégáitól várt 
volna el. A Csete Balázs iskolával kapcsolatos 
előterjesztéssel egyetértünk, hogy önként vál-
lalt feladatokat a kerület ne lásson el a kötelező 
feladatok rovására. Az MSZP szerint, ha visz-
szakerül a főváros hatáskörébe az iskola fenn-
tartása, akkor az egyenlő a bezárással. Nem ér-
tem ezt! Náluk ez bevett gyakorlat volt?
A másik ilyen „átadható” iskola a Jedlik Ányos 
Gimnázium lehetne, de a jelenlegi vezetés egy-
értelműen kinyilvánította, hogy Csepelnek a 
gimnáziumára szüksége van. Miért, ha a fővá-

1200 gyerek hiányzik a csepeli oktatási intézményekből

Vita az iskolák sorsáról 
élénk szóváltás robbAnt ki A kerületi közoktAtási intézmények sorsáról folyó vitábAn A képviselő-testület jAnuár vé-
gén megtArtott ülésén. A képviselők Akkor Arról hoztAk hAtározAtot, hogy több iskolA ügyében is megkezdik A szAkmAi 
és A törvényben előírt egyeztetéseket Azok jövőjéről.
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roshoz kerül, akkor nem lesz Csepelnek gim-
náziuma? Vagy a Fidesz folytatja a bevett gya-
korlatot és bezárná? Egy ilyen magas szintű, és 
nagy múlttal rendelkező gimnáziumra Csepel-
nek szüksége van! Szomorúan konstatáltam a 
testületi ülésen, hogy ilyen horderejű döntés-
ből az országot és a kerületet tönkretevő párt, 
az MSZP politikai sikert akart kovácsolni ma-
gának.

Tenk András, az LMP képviselője: 
Mindig nehéz és fájdalmas döntés elé kerül 
egy önkormányzat, amikor oktatási intézmé-
nyek sorsáról kell dönteni. Ezzel a nehézség-
gel Csepel is szembekerül, amikor a régi Rákó-
czi iskola és a Szárcsa Általános Iskola továb-
bi működése kerül szóba. Nem tagadható, hogy 
az intézmények ésszerűsítése szükséges, de hi-
ányolom az előzetes egyeztetéseket. Az ellen-
zéki frakciók nem fejthették ki a véleményüket, 
nem tehettek javaslatot az esetleges bezárások 
kapcsán. Ennél még nagyobb probléma, hogy 
az érintett gyerekek szüleivel sem történt meg 
az előzetes egyeztetés. Az esetleges bezárások 
kapcsán nem fogadható el, hogy csak gazdasá-
gi érvek alapján szülessen döntés az iskolák ké-
sőbbi sorsáról. Amíg nincsenek részletes ada-
tok a megtakarításokról, az állagmegóvásról és 
egyéb költségekről, nem lehet felelősen dönte-
ni. Megfelelő hatástanulmányokra, demográ-
fiai elemzésekre is szükség van. A régi Rákó-
czi iskola esetleges bezárása elfogadható, plá-
ne úgy, hogy az önkormányzat hasznos funkci-
ót – a hivatal bővítését – biztosít az épületnek, 
elkerülve ezzel az amortizációt, a vagyonvesz-
tést. De ez a fajta hasznosítás már kérdésessé 
válik a Szárcsa iskola esetében. Ezért az LMP 
egyfajta garanciát kíván látni arra, hogy a Szár-
csa iskola ingatlanát a későbbiekben csak köz-
célokra – sport, oktatás, stb. – lehessen hasz-
nálni, ne pedig egy újabb lakópark épüljön a 
területén. 
A Szárcsa iskolában jelenleg tanuló autisztikus 
hajlamú gyerekek oktatását továbbra is bizto-
sítani kell. És végre el kellene oszlatni a köz-
tudatban keringő bizonytalanságokat a Szárcsa 
iskola esetleges bezárásáról, mert még mindig 
nem egyértelmű, hogy az ötvenéves fennállását 
február 1-jén ünneplő iskola megnyitja-e kapu-
it szeptemberben a gyerekek előtt. 

„Felelős vezetés nem lehet vak és süket, 
és nem tagadhatja le a valóságot”
 A gyermekeink a jövőnket jelentik, az okta-
tás magas színvonalának biztosítása pedig azt 
garantálja, hogy érvényesülni tudjanak. Az ön-
kormányzatnak ez a feladata. Miután 1200 gye-
rek hiányzik a csepeli iskolákból, ma úgy mű-
ködik az oktatási rendszer, mintha a helyek ki-
használása mellett több épületet is üresen fűte-
nénk, világítanánk, takarítanánk, és végeznénk 
el a szükséges felújításokat. Nálunk gazdagabb 
országokban ilyesmi nem fordulhatna elő – ál-
lítja Morovik Attila alpolgármester.

 Az elmúlt 16 évben nem történt átfogó és 
következetes iskolafelújítás. Jelenleg több is-
kolaépület is leromlott állapotú, idővel akár 
életveszélyessé is válhatnak. Az önkormányzat 
anyagi helyzete rendkívül súlyos, a lehetősége 
sincs meg annak, hogy tízmilliárdokért minden 
épületet felújítsunk és fenntartsunk. A jelenlegi 
helyzet ezért vált tarthatatlanná – hangsúlyozta 
lapunknak az alpolgármester.

	 Az	ellenzéki	pártok	részéről	is	többen	elis-
merték,	hogy	az	intézményrendszer	fenntartha-
tatlanná	vált.	Ugyanakkor	azt	is	állítják,	hogy	
több	 iskola	bezárása	 is	 kellő	 előkészítés	 vagy	
hatástanulmányok	nélkül	történt.	
 Az előterjesztést megszavaztuk, de egyet-
len csepeli iskola bezárásáról sem hozott ez-
zel döntést az önkormányzat. Nagyon sajná-
lom, hogy az MSZP részéről ilyen hazugsá-
gokkal hergelték a szülőket, mert az értelmes 
vitának így a lehetősége sem nyílt meg. Egy 
felelős önkormányzati vezetés viszont nem le-
het vak és süket, és nem tagadhatja le a való-
ságot. A januári testületi döntés felhatalmazást 
adott arra, hogy megkezdjük azokat a szakmai 
egyeztetéseket és előkészületeket, amelyeket 
éppen az ellenzék hiányolt, de éppen ők nem 
szavazták meg. Felhatalmazás nélkül ugyanis 
nem tudunk leülni a fővárossal vagy az érin-
tett iskolák tanári munkaközösségeivel, a gye-
rekek szüleivel egyeztetni. Sokat ártott tehát a 
döntés szándékos félremagyarázása, ráadásul 
pont attól az MSZP-től, amely nem véletlenül 
hanyagolta el az elmúlt évtizedben annyira az 
intézményhálózatot. 

	 Ha	a	kerületi	vezetés	a	kötelező	feladatok-
ra	 koncentrál,	miért	 akarja	mégis	megtartani	

a	Jedlik	Ányos	Gimnázium	fenntartásának	nem	
kötelező	feladatát?
 A fővárosnak való átadás valójában nem je-
lenti egy iskola megszűnését. Ha megnézzük, 
hogy az ismert csepeliek melyik középiskolák-
ban tanultak, a Jedlik messze a legelső helyen 
szerepel. Ez a gimnázium a legerősebb kitörési 
pontja a tehetséges csepeli gyerekeknek, ezért 
ragaszkodunk hozzá, hogy kerületi fenntartá-
sú maradjon. A kerület jelenlegi vezetése teljes 
mértékben osztja ezt a véleményt, ezért a Jed-
lik fenntartásának átadása a fővárosnak fel sem 
merült. Ráadásul a Jedlik alapfeladatot is el-
lát, működik a „kis gimi”, negyedikes korosz-
tálytól kezdődően. Más nem kötelező feladatok 
esetében az köti meg a kezünket, hogy az elő-
ző önkormányzati vezetés olyan szerződéseket 
kötött, amelyek átívelnek ezen a kormányzati 
cikluson. Tehát nem lehet őket sem megszün-
tetni sem megváltoztatni.

	 Mi	lesz	a	sorsa	a	Szárcsa	iskolának?
 A januári döntés felhatalmazást adott az 
egyeztetések megkezdésére. Ebben az iskolá-
ban magas színvonalú tanítás folyik, az épü-
let azonban itt is rossz állapotú. Tudjuk, hogy 
az MSZP-s városvezetés többek között ezt az 
iskolát akarta bezárni. De a végső döntést mi 
nem pusztán gazdasági, hanem szakmai ala-
pon is kívánjuk meghozni. Így márciusban dől 
el az iskola sorsa, miután az egyeztetéseket 
befejeztük, és az összes szakértői véleményt 
megismertük. 
Bármi is lesz a döntés, az iskolai közössé-
get, az osztályokat, tanárokat egyben kíván-
juk tartani. 

Az	összeállítást	Csarnai	Attila	készítette

"A gyermekeink a jövőnket jelentik, az oktatás magas színvonalának biztosítása pedig 
azt garantálja, hogy érvényesülni tudjanak. Az önkormányzatnak ez a feladata"

fotó: Halászi Vilm
os
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HIRDETMÉNY
BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK JELÖLÉSÉRŐL

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 46. § (2) bekezdé-
se értelmében a törvény által meghatározott ügyekben 
és módon nem hivatásos bírák (bírósági ülnökök) is részt 
vesznek az ítélkezésben.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi 
LXVII. törvény 125. § (1) bekezdése szerint az ülnökök 
megbízatása 4 évre szól. A 2007-ben megválasztott ülnö-
kök mandátuma ez évben lejár, emiatt új választás meg-
tartása szükséges. A köztársasági elnök a bírósági ülnö-
kök választását 2011. március 7-e és április 30-a kö-
zötti időtartamra tűzte ki.
A kerületi bíróság ülnökeit a bíróság illetékességi terüle-
te szerinti települési önkormányzatok és a települési ki-
sebbségi önkormányzatok képviselő-testületei választják 
meg. Kerületünkben a Budapest XX., XXI. és XXIII. kerületi 
Bíróságra 10 ülnök és 5 pedagógus ülnök megválasztását 
írta elő az Országos Igazságszolgáltatási Tanács.

Jelöltet állíthatnak:
-  a XXI. kerületben lakóhellyel és választójoggal rendel-

kező magyar állampolgárok,
-  a bíróság illetékességi területén működő helyi önkor-

mányzatok,
-  a bíróság illetékességi területén működő társadalmi 

szervezetek – kivéve a pártokat,
-  a fiatalkorúak ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ül-

nökei tekintetében az alap- és középfokú nevelési-ok-
tatási intézmények tantestületei.

Jelölt lehet:
A büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, 30. élet-
évét betöltött, de a 70. életévét még el nem ért magyar 
állampolgár.

A jelöléshez csatolni kell:
-  a jelölőnek az ülnökké jelölésről kiállított nyilatkozatát,
-  a jelölt nyilatkozatát a bírósági ülnökké jelölés elfoga-

dásról, amelynek melléklete a jelen eljáráshoz beszer-
zett büntetlen előéletét igazoló hatósági bizonyítvány.

A jelöléseket 2011. március 7-étől március 25-éig a 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1211 Bp. Petz F. u. 1–3. 
szám alatt) lehet benyújtani.
(Hétfőn 8-tó 18 óráig, kedden-szerdán-csütörtökön 8-tól 
16 óráig, és pénteken 8-tól 12 óráig.)

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoz-
tató megismerhető, továbbá az ülnökké jelöléshez, vala-
mint a jelölés elfogadásához szükséges formanyomtatvá-
nyok beszerezhetők 2011. március 1-jétől a polgármeste-
ri hivatal ügyfélszolgálatán.

Budapest, 2011. február 21.
     
  
     
   Németh Szilárd
     polgármester

Az érdemi munka megnyitása előtt Hegedűs 
Csaba, a Magyar Birkózószövetség elnöke, 
olimpiai bajnok köszöntötte a megjelenteket, és 
adta át Németh Szilárd polgármesternek a „Bir-
kózás városa” címet.  A nem mindennapi elis-
merést komoly munka követte, hiszen a testü-
let négy napirendi pontot tárgyalt. Elsőként – a 
csepeli gerincúthoz kapcsolódóan – a burko-
latbontások engedélyezésének rendjéről szóló 
rendelet módosításáról döntöttek a kerület kép-
viselői. Az ott folyó építkezés kapcsán felme-
rült az igény a hétvégi munkavégzésre, hogy a 
beruházás időben elkészülhessen, mert a késés 
miatt EU-s támogatástól eshetne el a főváros. 
A képviselő-testület minősített többséggel elfo-
gadta a módosító javaslatot. 
Második napirendi pontként javaslatot ter-
jesztettek elő az Ady lakótelep szociális célú 
városrehabilitációja című pályázat fél évvel tör-
ténő meghosszabbítására. Az Ady-projekt első 
fordulós sikeres közbeszerzési eljárásának és a 
beruházás megvalósításának lezárása után meg-
maradt források – mintegy 225 millió forint – 
lehívhatók, amennyiben a pályázó ennek feltét-
eleit biztosítja. A pénz lehívása érdekében szük-
ség van a projekt időtartamának meghosszabbí-
tására, tehát a pályázó önkormányzat képvise-
lő-testületének döntenie kellett a munkavégzés 
meghosszabbításáról. Németh Szilárd polgár-
mester a szavazást megelőzően hangsúlyozta, 
hogy a jelenlegi kerületi vezetés a Csevakkal 
együttműködve eddig 35 millió forintot takarí-
tott meg ezen a projekten. A javaslatot egysze-
rű többséggel fogadta el a képviselő-testület.

A harmadik napirendi pontként egy javaslat ke-
rült a képviselők elé, amely a Csepel kapuja – 
Szociális célú városrehabilitáció című pályázat 
akcióterületi tervének elfogadására irányult. A 
képviselők minden egyes határozati javaslatot 
ismertetve szavaztak, s mindegyiket egyszerű 
többséggel fogadták el.
Utolsó napirendi pontként szerepelt az Egye-
bek kategória, melyben – többek között – Tenk 
András LMP-s képviselő javasolta a Szent Imre 
téren működő légszennyezettség-mérő helyre-
állítását. Németh Szilárd egyetértett, és hitele-
sített mérőállomások kihelyezését ígérte a ke-
rület több pontjára. 

-l-

Ha kell, hétvégén is 
dolgozhatnak a gerincút mentén
Az eu-támogAtás esetleges elvesztése miAtt engedélyezte A hétvégi munkA-
végzést csepel önkormányzAtánAk képviselő-testülete, február 11-én tArtott 
rendkívüli ülésén. 
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„örülök, hogy ilyen szép számmAl el-
jöttetek, láthAtóAn sokAknAk fon-
tos A csepeli sport jövője” – mondtA 
köszöntőjében németh szilárd, cse-
pel polgármestere, A XXi. kerületben 
működő sportegyesületek vezetőinek 
éRTEKEZLETéN.

A kerület első embere ismertette a sportvezetők-
kel a korábban már sajtótájékoztatón is bemu-
tatott Csepel SC Alapítvány körüli anomáliákat. 
Kitért arra is, hogy mióta elküldte beadványát a 
legfőbb ügyésznek, több internetes oldal véle-

ménye szerint ő nem más, mint a csepeli sport 
rosszakarója. Emlékeztetett arra, hogy az önkor-
mányzat 770 millió forintot invesztált az alapít-
ványba, aminek nem sok látszata van a létesít-
ményeken. Szavai szerint a szervezet felhasz-
nálta a sportvezetőket, amikor aláírattatott ve-
lük egy olyan dokumentumot, amely azt ígér-
te, hogy 2009 és 2012 között a kerületben egy 
mindenkinek a legmesszemenőbbekig megfele-
lő sportkoncepció valósulhat meg. Ebből – lát-
hatóan – a mai napig semmi nem valósult meg. 
Elhangzott, hogy új rendezési terv készül a Béke 
téri sporttelepre, amely kizárólag sportcélú fej-
lesztések megvalósítására épül, s amelyekbe – 
rendezett körülmények között – komoly összegű 
EU-s pénz is bevonható lenne. Az önkormány-
zat természetesen nem áll olyan jól, hogy min-
dent önmaga finanszírozzon, de egy jól műkö-
dő rendszer kiépítésére törekszik, ahol átlátható-
an és jogszerűen működnek a dolgok. Az után-
pótlás támogatására egy alapot kívánnak létre-
hozni, melynek költségvetési feltételeit már a 
jövő héten elfogadhatják. A polgármester hozzá-
tette: félő, hogy az alapítvány megpróbálja ki-

akolbólítani az egyesületeket a tulajdonát ké-
pező ingatlanokból, de az önkormányzat min-
dent megtesz annak érdekében, hogy senki ne 
maradjon sportlétesítmény nélkül, és felajánl-
ja a kerületben erre a célra használható létesít-
ményeit, bár ez nem mindenkinek lehet megfe-
lelő megoldás. Több hozzászólás is elhangzott, 
és majd mindegyik sportvezető annak adott han-
got, hogy az önkormányzat és az alapítvány kö-
zött zajló nézetkülönbségnek a sport látja ká-
rát. A kerület vezetője türelemre és összefogás-
ra kérte a klubokat, egy korábbitól merőben el-
térő támogatási rendszert említett, amiben köz-

ponti helyet foglalna el a Csepel SC mint egye-
sület – komoly működési háttérrel. Jelezte, hogy 
ehhez Orbán Viktor miniszterelnök támogatását 
is bírja, amennyiben egyszer és mindenkorra si-
kerül rendezni, hogy a közcélú sportlétesítmé-
nyek valóban köztulajdonba kerüljenek, és való-
ban az eredeti célokat, azaz „a csepeli dolgozók 
és gyermekeik egészséges életmódra való neve-
lését, diák- és tömegsportját, az utánpótlás-neve-
lést, illetve a versenysportot” szolgálják. A pol-
gármester több lehetőséget is felvázolt a jövő-
re nézve, a többi között a már említett utánpót-
lásalap létrehozását, amelynek támogatásáról a 
képviselő-testület dönthet. Szóba került az olim-
pikonok dotálása is – melyre jelen állás sze-
rint többen is pályáznak –, ami óriási büszkeség 
a kerületnek, de ugyanakkor újabb terhet ró a 
nehéz anyagi helyzetben lévő önkormányzatra. 
A korábbi évek gyakorlatával szakítva, Németh 
Szilárd rendszeres konzultációra hívta a sport-
vezetőket, hogy a jövőben első kézből értesül-
hessenek a csepeli sportot érintő kérdésekről.

-lg-
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A tét a csepeli sport felemelkedése 

Mi lesz veled, Csepel SC?
Kék hírek
Nyomok a hóban
Február 16-án délelőtt, a Budapest XXI. ke-
rületi kapitányság munkatársait lopáshoz ri-
asztották a Szilvafa utcába.
Kiderült, hogy a 69 éves budapesti bejelen-
tő telkéről ismeretlen személyek különböző 
vas- és fatárgyakat loptak el, körülbelül 45 
ezer forint értékben. A helyszín átvizsgálása 
során az intézkedő járőr a hóban cipőtalp-, 
illetve kézikocsikerék-nyomokra lett figyel-
mes, melyek egy közeli telekre vezettek. Itt 
az ellopott tárgyakat hiánytalanul – egy ré-
szüket már feldarabolva – megtalálták.
A Szilvafa utcában lakó 49 éves nőt, vala-
mint egy 29 és egy 22 éves férfit a kerüle-
ti kapitányságon előállították. Az eljárás le-
folytatására a XXI. kerületi kapitányság az 
illetékes.

Elfogták a fémtolvajokat 
A Csepeli Rendőrkapitányság járőrei feb-
ruár 17-én éjjel a Csepel Művek területén 
megállítottak egy Opel Astrát, és igazoltat-
ták a kocsi 24 és 25 éves utasát. 
Az autót a rendőrök átvizsgálták: a jármű 
hátsó ülésén 3 darab 90 x 40 cm-es vasrá-
csot találtak. A kocsiban ülők azt mond-
ták, hogy azokat a Csepel Művek területé-
ről lopták el, mert el akarták a fémet adni. 
A két igazoltatott személyt az intézkedő 
járőrök előállították a kerületi rendőrkapi-
tányságon, és kihallgatták. Az elkövetőkkel 
szemben a XXI. kerületi rendőrkapitányság 
– tulajdon elleni szabálysértés miatt – az el-
járást megindította.

Kutyások, figyelem!
 
Tájékoztatjuk önöket, hogy a közterületre elhelyezett 111 da-
rab kutyapiszok-gyűjtőláda fenntartása – a korábbiaktól elté-
rően – a gyűjtőzacskó feltöltése nélkül üzemel a kerületben. 
A csepeli kutyatulajdonosoknak – ha igény van rá – bizonyos 
mennyiségű gyűjtőzacskót (400 db/tulajdonos) térítésmente-
sen adna át a Csevak Zrt., évente egyszer. A gyűjtőzacskók átve-
hetők – az oltási könyv és lakcímkártya felmutatása mellett – 
a Csevak Zrt. ügyfélszolgálatán, a készlet erejéig (hétfő: 7–18, 
szerda: 7–18, péntek: 7–12).  A cél az, hogy a zacskók biztosan 
az érintett felhasználókhoz kerüljenek. 
(Egyéb szabályozások: „állatok tartásáról szóló 34/2000. 
(XI. 22.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. 
rendelet”)

Bővebb információ: 278-58-48/183

A kerület vezetője türelemre és összefogásra kérte a klubokat
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Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy Bosnyák 
Károlyné, született Orosz Emma 87 éves 
korában elhunyt. Hamvait 2011. március 
2-án, 12.15 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a csepeli köztemetőben. 
A gyászoló család

Tanuljon meditálni – ingyenes foglalkozások

A Csepeli Szociális Szolgálat újra elindítja Stressz-
mentes élet – meditáció címmel, a Raja Jóga gyakorla-
tát és elméletét bemutató ingyenes foglalkozásait.

A szellemi jóga a mélyebb önismeret és az erővétel mód-
szere. Segítségével felfedezzük belső erőforrásainkat, és 
meg tudjuk őrizni pozitivitásunkat a nehéz élethelyzetek 
és az állandóan változó körülmények között is.  
A foglalkozásokat nyolc egymást követő szerdán tartják.

Kezdési időpontok:
2011.  március 2., 18-tól 20 óráig, 
2011.  március 9., 18-tól 20 óráig

Helye: Bp. XXI., Táncsics M. út 69.
Tel./fax: 425-2408; 425-7632; 278-0810; 427-0700
Részletes tájékoztatást Lesku Nóra családgondozótól 
kaphatnak.

KÖZLEMÉNY

A Királyerdei Szárcsa Közoktatási és Kulturális 
Alapítvány ezúton tájékoztat minden kedves érintet-
tet, hogy az szja 1 %-ából befolyt

660 069 forintot 
 az alapítvány az alábbiakra fordította, tervezi fordítani:
• szemléltető eszközök korszerűsítése, bővítése,
• erdei iskola, táborok, sportversenyek támogatása,
• iskolai rendezvények lebonyolítása.

Kérjük, hogy továbbra is támogassák a Szárcsa Általános 
Iskola alapítványát, a Szárcsa Alapítványt!
Az adójuk 1%-át a következő adószámra utaltathatják át: 
18047950 – 1 – 43   Támogatásukat köszönjük!

A Szárcsa Általános Iskola 2011. március 3-án, csütör-
tökön nyílt napot tart, melyre szeretettel várunk min-
den kedves érdeklődőt, köztük a leendő első osztályo-
sok szüleit.
Szárcsa Általános Iskola Bp. XXI., Szárcsa u. 9-11.
Telefonszám: 278-2374
E-mail cím: iskola@szarcsa-bp.sulinet.hu
Honlapunk: www.szarcsaiskola.hu

Szakkör, búvárok, 
hajózás
A Csepel Horgász Egyesület programjai

Ingyenes szakkörrel várja a horgászat és a vízi 
világ iránt érdeklődő 9–14 év közötti fiatalo-
kat a Csepel Horgász Egyesület. A hatalkal-
mas szakkörön szó lesz a horgászat szabálya-
iról, az eszközökről, és halaink horgászatá-
ról. A résztvevők a gyakorlatban is kipróbál-
hatják magukat a Dunán és telepített tavon is. 
Az első foglalkozás március 22-én, 16.30-kor 
lesz, melyre előzetesen Dankó Gábornál, 
a 06-20/519-9095-ös számon, vagy személye-
sen, az egyesület székházában jelentkezhetnek.

Március 26-ára, a víz világnapjára családi 
programot szervez az egyesület. A „Víz a vá-
rosokért” jelmondatú eseményen a víz fontos-
ságára szeretnék felhívni a gyerekek figyelmét. 
A programban szerepel búvárbemutató, hajó-
zás és filmvetítés is. A gyerekek az öt program-
helyszínen pecsétet kapnak, a legeredménye-
sebbek között ajándékokat sorsolnak ki. 
Bővebb információt a szakkörről és a víz vi-
lágnapjáról a www.cshe.hu honlapon találnak.

huszonegyedik AlkAlommAl élvez-
hették A sváb kultúrA sokszínűségét 
Azok, Akik február 5-én ellátogAttAk 
A csepeli ámk tornAtermébe. A sváb 
bál népszerűsége töretlen, ezúttAl 
is mintegy hAtszáz ember gyűlt össze. 

Idén is – mint fennállása óta minden alka-
lommal – dr. Lotz Károly volt a bál fővédnö-
ke, aki ünnepi megnyitóbeszédében a bál tör-
ténetéről emlékezett meg. A közönséget – töb-
bek között – az Eötvös József Általános Isko-
la tanulói, a Kézműves Óvoda Német Nemze-

tiségi Csoportja, valamint soroksári és sziget-
csépi vendégek szórakoztatták. A hangulatról a 
Kaltenecker Gábor vezette Lustige Musikanten 
zenekar gondoskodott. Az estét a szervezők ba-
jor ízekkel fűszerezték, így a tradícionális tán-
cok és dallamok mellett a bajor konyhaművé-
szetről is ízelítőt kaptak a résztvevők.
A bál ezúttal is a Csepeli Német Önkormányzat 
és a Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesü-
lete szervezésében valósult meg. Kaltenecker 
Antalné, az egyesület elnöke kiemelte: egy 
ilyen eseményen nem csak svábokat látnak szí-
vesen, hanem mindenkit, aki érdeklődik a sváb 
kultúra iránt, és egy fesztelen, vidám estét sze-
retne jó társaságban eltölteni. 

Ismét báloztak 
a svábok

Határidők, összegek
Tájékoztató a 2011. I. félévi építményadó 
és gépjárműadó befizetéséről 

Tisztelt Építménytulajdonosok 
és Gépjármű-tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. I. félévi adófizeté-
si kötelezettséget 2011. március 16-áig kell teljesíteni. 
A fizetendő összegről szóló értesítéseket és a befizetéshez 
szükséges csekklapokat postán küldjük ki.  

Az építményadóval kapcsolatosan határozatot is kül-
dünk, mivel 2011. január 1-jétől az építményadó négy-
zetméterenkénti éves adótétele 1150 forintra változott. 
Az új adóösszegről szóló határozatot tértivevényes külde-
ményként kell kézbesíteni, ezért a címzettnek aláírásával 
kell igazolni az átvételt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 
amennyiben a postás személyesen nem tudta átadni a le-
velet, és értesítést dobott a levélszekrénybe, abban az eset-
ben szíveskedjenek a postán átvenni a küldeményt. Ennek 
azért van jelentősége, mert jogszabályi előírás szerint a hi-
vatalunkhoz „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett határoza-
tot is átvettnek kell tekinteni, és ebben az esetben is a már-
cius 16-ai esedékességi dátumot kell figyelembe venni a be-
fizetési határidőnél.   

A gépjárműadó mértéke a múlt évihez képest nem válto-
zott, ezért a 2011. évi adóról szóló értesítéseket átvételi iga-
zolás nélkül a postai levélszekrénybe kézbesítik. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy határidőn túli befizetés 
esetén késedelmi pótlékot kell fizetni. Amennyiben a fize-
tési határidő előtti napokban nem érkezett meg az esedékes 
építményadóról vagy gépjárműadóról szóló értesítés, abban 
az esetben 2011. március 16-án, szerdán még ügyfélfogadá-
si időben 8-tól 16.30 óráig az Adóügyi Irodán lehet befizeté-
si csekket beszerezni.  

További tájékoztatásért telefonon is szívesen 
rendelkezésükre állunk: 

Építményadóügyben: 427-6176, 
ügyintéző: Kőszegi Lajosné   

Gépjárműadógyben: 
A–G betűvel kezdődő magánszemélyek: 427-6179, 
ügyintéző Pathi Magdolna

H–Ö betűvel kezdődő magánszemélyek: 427-6197, 
ügyintéző Tóth Tünde

P–Z betűvel kezdődő magánszemélyek: 427-6118, 
ügyintéző Négyesi Jánosné

Jogi személyek: 427-6140, ügyintéző: Ladányi Imréné

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal, Adóügyi Iroda
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Kik és hogyan kaphatnak 
ingyenes védőoltást? 

Tisztelt Csepeli Szülők!

A Fidesz-KDNP-frakció kezdeményezésére arról döntött a kerület kép-
viselő-testülete, hogy 2011-től felmenő rendszerben biztosítja minden itt 
élő 13 éves lány számára a lehetőséget, hogy ingyenesen részesüljön a 
méhnyakrák kialakulásáért felelős humán papillomavírus (HPV) elleni 
védőoltásban. Ebben az évben az 1998. január 1. –december 31. között 
született lányok oltására kerülhet sor. A részletekről minden érintett le-
vélben fog értesítést kapni. Nem kötelező védőoltásról van szó, ezért a 
levél kézhezvételét követően a szülőknek, gondviselőknek nyilatkozniuk 
kell arról, hogy kérik e gyermekük számára az oltások beadását. 
A vakcina a patikákban magasabb áron kapható, mint amennyiért az ön-
kormányzat tudja beszerezni. Kerületünk fontosnak tartja, hogy más kor-
osztályok is lehetőséget kapjanak a védőoltás kedvezményes megvásár-
lására. Az Egészségügyi Szolgálat bevonásával erre 14 657 forint + áfa 
áron biztosítunk lehetőséget minden kerületi lány szülei számára. Ehhez 
az alábbi adatlap kitöltésére van szükség, amit 2011. március 10-éig ad-
hatnak le a szakorvosi rendelőintézet főigazgatói titkárságán. A jelentke-
zések összesítése után levélben fognak értesítést kapni az oltás helyéről, 
idejéről és egyéb részletekről.

Kérem, hogy csepeli állandó lakóhellyel rendelkező gyermekem számára a Csepe-
li Egészségügyi Szolgálaton keresztül a kedvezményes árú (14 657 Ft + áfa/db) HPV 
elleni védőoltás-sorozatot (3 db oltás) biztosítani szíveskedjenek. Vállalom, hogy az 
oltások beadása előtt annak árát befizetem, a befizetésről szóló igazolást bemutatom. 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy csepeli állandó lakóhely-
lyel rendelkezem, és az ezt igazoló okmányt a jelentkezéssel egyidejűleg bemutatom.

Gyermek neve: Taj-száma:

Címe: Születési ideje:

Tel.:

e-mail cím:

Háziorvosa neve:

Gondviselő neve:
(olvasható)

Gondviselő aláírása

Fontos tudnivaló, hogy a kedvezményes védőoltást a kerületben lakó le-
ánygyermekek részére biztosítja az önkormányzat. Ezért mindkét eset-
ben (akár az önkormányzat, akár a szülők-gondviselők viselik az oltások 
költségeit), a vakcina beadásának feltétele, hogy a gyermek, illetve leg-
alább egy gondviselője csepeli állandó lakóhellyel kell, hogy rendelkez-
zen, amit igazolniuk kell!

Morovik Attila
alpolgármester

évente ezernél is több új méhnyAkrákos beteget diAg-
nosztizáltAk, Akiknek csAknem fele meghAl A betegség-
ben, AnnAk ellenére, hogy Az időben észlelt rákos elvál-
tozás – Akár tíz év is kell, míg kifejlődik A  dAgAnAt – jól 
gyógyíthAtó. A legrosszAbb, hogy ezek A nők A 35–45 éves 
korosztályból kerülnek ki, zömében csAládAnyák.

A nemi úton terjedő humán papillomavírus (HPV) okozta fertőzéssel a 
szexuálisan aktív felnőttek nyolcvan százaléka találkozik élete során. Az 
egészséges szervezet többnyire egy-két év alatt legyűri a kórt, baj akkor 
van, ha mégsem így történik, és kialakul a rosszindulatú sejtburjánzás. A 
vírusnak száznál is több típusa van, a 16-os és 18-as sorszámmal jelöl-
tet sorolják a különösen nagy kockázatú kórokozók közé, ezek felelősek 
ugyanis a méhnyakrákos megbetegedések több mint hetven százalékáért. 
A statisztikák szerint a méhnyakrák előfordulási esélye a szexuális part-
nerek számával egyenes arányban nő, mivel a betegséget főként nemi 
úton terjedő fertőzések, elsősorban a HPV váltja ki. Kimutatható, hogy 
a legveszélyeztetettebbek azok a nők, akik már fiatal korban elkezdték a 
nemi életet, gyakran váltogatják szexuális partnereiket, ezenkívül a rossz 
higiéniás körülmények is befolyásolják a kockázatot. A férfiak felelős-
ségét kevésbé szokás emlegetni, pedig erről is beszélni kell: a férfiak 
ugyanis hosszú ideig tünetmentesen hordozhatják a HPV-t, csak ritkán 
okoz náluk betegséget, de partnereiknek ők is továbbadhatják a fertőzést.

A primer prevenció a legfontosabb, azaz a betegség kiváltó okát kell 
megszüntetni, s erre csak a vakcina képes. A vényre kapható oltást há-
rom alkalommal kell beadatni. A védőoltás akkor a leghatékonyabb, ha a 
fiatal korosztály még nem találkozott a vírussal. Az oltást célszerű a sze-
xuális élet megkezdése előtt alkalmazni 

Rettegett méhnyakrák: 
megelőzhető!

A Védőnői Szolgálat klubjai
Cím: Bp. XXI., Kossuth L. u. 99.

Várandós mamák klubja
2011. március 8., 14.30
Egy új élet kezdete, a magzat fejlődése
Szociális juttatások
A foglalkozást Gyuricza Zsuzsanna és Zsoldos Józsefné védőnők 
vezetik.

Családi Klub
2011. március 22., 11.00
Mindenki azt szeretné, ha gyermeke egészséges és „jól nevelt” lenne: 
mindez rajtunk, szülőkön múlik. A gondolatok, tapasztalatok cseréjé-
vel segíthetünk eben egymásnak. Találkozásainkon gyermekfelügyele-
tet biztosítunk. 
Témánk: beszoktatás a közösségbe  
A foglalkozást Nagy Erzsébet védőnő vezeti, vendégünk egy bölcső-
devezető lesz. 
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Egy gyermekgyógyász vallomása
tAvAly decemberben csepeli nívódíjAt kApott dr. vittAy tibor 
csecsemő- és gyermekgyógyász főorvos. kerületünkben 13 
évig vezette A gyermek-egészségügyi szolgálAtot. mA tár-
nokon él és utódAinAk készíti emlékirAtAit.

	 Az	ember	ritkán	kezdi	úgy	az	orvostudományi	egyetemet,	hogy	szíve	
már	elsőévesen	a	gyermekgyógyászatért	dobog.	Milyen	orvosnak	készült?
 Amikor felvettek az orvosi egyetemre, még nem tudtam, hogy melyik 
szakterületen fogok dolgozni a végzés után. Elég erősen vonzott a gyer-
mekorvoslás, de akkoriban igen komoly versenytárs volt a terveimben a 
kutatómunka is. Ebben meghatározó szerepet játszott az, hogy már első 
évesként fizetés nélküli gyakornokként dolgoztam az élettani intézetben 
mint tudományos diákköri tag. Bár nagyon szerettem itt tevékenyked-
ni, de később fokozatosan erősödött bennem a gyermekorvosi gyógyí-
tó munka iránti vágy. Az akkori idők szellemének megfelelően kevés-
bé reménykedtem abban, hogy majd kórházi állást kaphatok és így szak-
mát választhatok. Sajnos, ez bekövetkezett, ugyanis a diploma előtti ál-
láselosztáskor a nyugati határszélre „irányítottak” felnőtt körzeti orvos-
nak. Utána ezt megfellebbeztem az egészségügyi minisztériumban arra 
való hivatkozással, hogy azok, akik a tanulmányi idejük alatt valamilyen 
tudományos területen eredményt értek el, választhatnak szakmát. Mivel 
negyedéves hallgatóként az Országos Tudományos Diákköri Kongresz-
szuson kutatócsoportunk az első díjat nyerte el, ezt a fellebbezést elfo-
gadták. Természetesen azzal a kikötéssel, hogy amennyiben ragaszko-
dom a gyermekgyógyászati területhez, csak vidéken, konkrétan Salgó-
tarjánban kaphatok állást. 

	 Emlékszik	még	arra	a	napra,	amikor	először	lépett	be	a	salgótarjáni	
gyerekrendelőbe?
 Az első munkanapom legelső érzése a megdöbbenés volt. A leendő 
szolgálati helyem felé tartva elhaladtam a város központjában felépült 
többemeletes új megyei tanács, majd az ugyancsak többemeletes korsze-
rű pártszékház előtt. Láttam a kisvárosi kórházat, később megpillantot-
tam a város szélén az Acélgyári lakóteleppel szemben lévő valahai Acél-
gyári Kórházat. Ehhez kapcsolódott egy kis földszintes, leginkább csa-
ládi háznak tűnő épület. Ez volt az akkori megyei gyermekosztály. Ezek 
után már nem okozott nagyobb meglepetést, hogy az osztály felszerelt-
sége alapján ma körzeti orvosi rendelőként sem kapna működési enge-
délyt. A személyi ellátottsága hasonlóan szerény volt. A 42 ágyas osz-
tálynak volt egy főorvosa, egy orvosa, egy főnővére, két egészségügyi 
tanfolyamot végzett dolgozója és három nyugdíjas, képzetlen ápolónője. 
Ilyen személyi feltételek mellett érthető módon örömmel fogadtak, kez-
dő orvos létemre sok önálló feladatot kaptam.

	 A	kutatómunkát	abbahagyta?
 Nem akartam hűtlen lenni a kutatáshoz sem, ezért a fővárosi Szent 
László kórházba jelentkeztem gyermekorvosnak, ahol ezt biztosították. 
Sajnos, abban az időben a személyzeti vezetők döntöttek az emberek sor-
sáról, így a kórház igazgatója sem tudta megakadályozni néhány évvel 
később az intézményből való eltávolításomat.

	 Hogyan	viselte	ezt?
 Pesterzsébetre kerülve a területi munka nem jelentett törést az éle-
temben, hiszen hamar megtaláltam az új feladatot. A Heim Pál kórház te-
rületi ellátásért felelős főorvosával együttműködve egy éven belül kiala-
kítottuk a „kihelyezett egységes kisrendelőt”. Ebben az addigi külön or-
vosi szakrendelés és külön „ACSI” (anya- és csecsemővédő intézet) he-
lyett egy közös rendelőben dolgoztunk a körzethez tartozó két védőnő-
vel. Ez egyrészt sokkal jobb ellátást eredményezett az előző rendszerhez 
képest, másrészt az anyukák a hosszú utazás helyett a lakásukhoz köze-
lebb találták meg a gyermek egészségügyi ellátását. 

	 Mikor	került	Csepelre?
 1978-tól egészen nyugdíjazásomig voltam a kerület gyermek-egész-
ségügyi szolgálatának a vezetője. Itt is sikerült kialakítani az azóta sor-
ra megszűnő gyerekrendelőket, amelyekben védőnői tanácsadás folyt. 
Szintén a zsúfoltság csökkenését eredményezte az iskolaorvosi rendszer 
bevezetése is. 

	 Mi	jelentette	önnek	a	legnagyobb	örömet	a	gyermekek	gyógyításában?	
 Talán fellengzősen hangzik, de a legboldogabb érzés az volt, ami-
kor egy kis tehetetlen újszülöttből sikerült egészséges, kiegyensúlyozott 
kisgyermeket „faragni”. Ehhez feltétlenül kellett egy jól együttműködő 
egészségügyi csapat. Ezért nem szabad ma sem elszakítani a védőnői ta-
nácsadást a gyermekorvosi ellátástól. A gyermekorvoslás csak kismér-
tékben gyógyítás. Sokkal nagyobb jelentősége van annak, hogy a megfe-
lelő testi és szellemi fejlődést biztosítsuk. 

	 Hogyan	vigyáz	ma	unokái	egészségére?
Legfőképp olvasással, néha kis sétával és némi házi munkával telnek 
mindennapjaim. Persze szívesen barkácsolgatok és a kerti munka sem áll 
távol tőlem. Néhány éve megismerkedtem a számítógéppel is. Természe-
tesen szakmai szemmel nap mint nap figyelemmel kísérem unokáim testi 
és szellemi fejlődését. Tavaly októberben született első dédunokám, így 
fel kell frissítenem a tudásomat: újra gyermekgyógyász lehetek.

Antal	Zsuzsa

fotó: M
izik Zsuzsa

"A gyermekorvoslás valójában csak kismértékben gyógyítás"
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Programok március 15-én
közeleg március 15-e. ilyenkor már A tA-
vAsz illAtA érződik A levegőben, nohA 
gyAkrAn metsző hideg szél próbáljA Az 
évszAkváltást feledtetni…

1848. március 15. Egy történelmi változás kez-
dete: ez a nap ünnep minden magyar lelké-
ben és szívében, bárhol legyen a nagyvilágban. 
Nem múló kötelességünk, hogy a forradalom és 
szabadságharc hőseire és áldozataira emlékez-
zünk március idusán.

Idén tartalmasnak ígérkező ünnepi program-
mal hívja a csepeli önkormányzat az ünnepel-
ni, az emlékezni vágyókat. Az előkészületek-
ről, a nap eseményeiről kérdeztük Vida Ist-
vánt, a Csepp Tv Kft. ügyvezető igazgatóját, a 
nap főszervezőjét.

– Szeretnénk, ha ezen az ünnepi napon minél 
több csepeli eljönne a rendezvényekre, közösen 
ünnepelnénk, emlékeznénk. Szeretettel várjuk 
a családokat, hiszen számos programunk szól 
majd a kisebbeknek is.

Március 15-én 8.30-kor térzenével kezdődik 
a nap az Áruház téren, ezt koszorúzás követi 

Petőfi Sándor szobránál. A központi ünnepsé-
günkre ezúttal a Móra Ferenc Általános Isko-
la udvarán kerül sor, ahol háromnegyed tíztől 
Kobzos Kiss Tamás korabeli zene hangjaival 
fogadja az érkezőket. A felhívó kürtszó után, 
10 órakor vonulnak be a lovas huszárok. Az 
ünnepség bevezetőjeként állampolgársági es-
kütételre kerül sor, amely még felemelőbbé 
varázsolja e napot.

Az 1848. március 15-ei nap történeteire a Móra 
Ferenc Általános Iskola tanulói emlékeznek 
majd. Külön köszönöm azt a segítő együttmű-
ködést, amelyet az iskola igazgatónője és taná-
rai adtak, adnak a program előkészítésében és 
lebonyolításában. A Csepel Táncegyüttes ver-
bunkjait is megnézhetik az iskola udvarára el-
látogató csepeliek.

Az emlékező műsor után táncház – amelyhez 
népzenészek húzzák a talpalávalót – és kézmű-
ves-foglalkozás várja majd a gyerekeket. Min-
den adott lesz egy remek, ünnepi családi dél-
előtt eltöltéséhez. A programsorozatot este ün-
nepi hangverseny zárja.

-azsu-

Talpra magyar, hí a haza!
itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

(petőfi sándor: nemzeti dal – részlet)
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A mAgyAr kultúrA nApjA AlkAlmából 
kerületünk megbecsült pedAgógusAi 
minisztériumi kitüntetésben része-
SÜLTEK. 

Németh László-díjat kapott Krassói Kornélia, 
a Jedlik Ányos Gimnázium pedagógusa és Vi-
tányi György, a Karácsony Sándor Utcai Ál-
talános Iskola igazgatója. Karácsony Sándor-
díjban részesült Varjúné Horváth Edit, az Eöt-
vös József Általános Iskola igazgató-helyet-
tese. A díjakat Réthelyi Miklós nemzeti erő-
forrás miniszter adta át. Aranykatedra Em-
lékplakettet, amelyet Németh Szilárd polgár-
mester adott át, négyen vehettek át: Dencsné 
Bélteky Katalin, a Lajtha László Általános Is-
kola igazgatóhelyettese; Herczku Józsefné, a 
Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusa; 
Schubert Katalin, a Kerek Világ Óvoda veze-
tője és Szilvássy Terézia, a Jedlik Ányos Gim-
názium pedagógusa. A díjazott pedagó-
gusok szakmai pályafutását dióhéjban 
mutatjuk be olvasóinknak.

Varjúné Horváth Edit
Már gyermekkorában pedagógus akart 
lenni. A Budapesti Tanítóképző Intézet-
ben kiváló pedagógusok készítették fel a 
tanítói pályára. 1970 óta dolgozik az Eöt-
vös József Általános Iskolában. Kezdet-
ben az alsó tagozatos gyerekeket tanította, 
az utóbbi években pedig matematikát és 
környezetkultúrát oktat. 1980-tól igazga-
tóhelyettesként az alsó tagozat munkáját 
irányítja. Számára a pedagóguspálya eny-
nyi év után is megőrizte varázsát. Az ok-
tatói-nevelői munka egyik meghatározó 
elvének vallja a barátságos, biztonságos, csalá-
dias légkör megteremtését az iskolában. Életfi-
lozófiája Arany János versének egyik idézete le-
het: „...Legnagyobb	cél	pedig	itt,	e	földi	létben,	
Ember	lenni	mindég,	minden	körülményben.”

Vitányi György
1971-ben a Szegedi Tanárképző Főiskola mate-
matika szakán végzett. Később testnevelő taná-
ri, majd a kajak-kenu sportágban edzői képesí-
tést szerzett. 1991 óta a Karácsony Sándor Álta-
lános Iskola igazgatója. Rendkívül színes egyé-
niség, aki már megannyi miniszteri dicsérettel is 
büszkélkedhet. Diákjai nagyon kedves tanárnak 
tartják, kiváltképp szeretik az óráit, hiszen min-
dig valamilyen vidámságot visz bele a matema-
tikába. Kollégái rendkívül kreatív embernek is-
merik, aki nyitott mindenféle újdonság iránt. Ér-
deme, hogy tanárait szabadon hagyja dolgozni. 
Aktívan sportol, számos nemzetközi és világbaj-
nokságon a kajak-kenu sportágban kiemelkedő 
helyezést ért el. 2004 óta a Péceli Csökmei Kör 
tagjaként Karácsony Sándor szellemi hagyaté-
kának ápolásában is örömmel részt vállal.

Dencsné Bélteky Katalin
Budapesten született, de Nagykőrösön nőtt 
fel, ott is járt iskolába. 1975-ben végezte el a 
Jászberényi Tanítóképző Főiskolát, majd 1982-
ben tanári képesítést szerzett a Szegedi Juhász 
Gyula Tanárképző Főiskolán. Pályafutása kez-
detén, Csepelen a Régi Ligeti Általános Iskolá-
ban (mai nevén Lajtha László Általános Iskola) 
dolgozott. Az első években alsó tagozaton taní-
tott, majd a felsőben szívesen vállalt osztályfő-
nöki feladatot is. Az iskolában mind a mai na-
pig örömmel végzi a munkáját, hiszen a gyere-
kek kedvessége, szeretete, az új kihívások fe-
ledhetetlen boldogsággal töltik el. 1997 óta a 
Lajtha László Általános Iskola igazgatóhelyet-
tese. Hitvallását Anatole France szavai tükrö-
zik a legjobban: „A	múlt	tisztelete	az	a	vallás,	
mely	az	új	nemzedékek	köteléke.	Ne	veszítsünk	
semmit	a	múltból,	mert	csak	is	a	múlttal	alkot-
hatjuk	a	jövendőt!” 

Schubert Katalin
1983 óta dolgozik a kerületünkben, 22 éve mint 
óvodavezető. Ez idő alatt sok minden megvál-
tozott úgy az életében, mint a munkájában. An-
nak ellenére, hogy több rendszerváltást meg-
élt már, nem tagadja, hogy volt társadalmi, pe-
dagógiai, szemléletbeli megújulás az ő éle-
tében is. Természetesen soha nem változott a 
gyermekekhez, az óvodához fűződő kapcsola-
ta, valamint a neveléshez való elhivatottsága. 
Az óvodapedagógus szavai megszívlelendők: 
„Az	Aranykatedra	 díjat	 azoknak	 a	 kollégáim-
nak	 is	 köszönöm,	 akik	 segítettek	 a	 pályámon.	
Ki	jó	szóval,	ki	együtt	gondolkodással,	ki	pedig	
azzal,	hogy	felém	tartotta	azt	a	tükröt,	amiben	
megláthattam	 őszintén	 magamat.	Merjek	 vál-
tozni,	fejlődni,	jobbá	lenni.	Hiszek	abban,	hogy	
nevelni	 csak	 úgy	 lehet	 igazán,	 ha	 felismerjük	
magunkon	is	a	tennivalókat.”

Krassói Kornélia
A Jedlik Ányos Gimnázium egyik büszkesé-
ge. 1970 óta dolgozik az intézményben, ahol 

jelenleg fizikát tanít. Korábban az ELTE egyik 
vezető tanára volt. Igen nagy szakmai tekin-
télynek örvend mind a kollégái, mind a diák-
jai körében, hiszen mindannyian őszinte biza-
lommal fordulhatnak hozzá. Örömmel, lelke-
sen és szeretettel tanít. Sokan mondják róla, 
hogy a Jedlik az ő munkája nélkül ma sem tar-
tana ott, ahol most tart. Számos program és 
szervezői tevékenység fémjelzi a tevékeny-
ségét: a Jedlik-napok szervezése, kapcsolat-
felvétel a bencés alapítókkal, a csepeli diá-
kok előkészítő táborának levezénylése vagy 
a nemrég megjelent jubileumi évkönyv szer-
kesztése is a nevéhez fűződik. Kollégái meg-
bízható tanárnak ismerik, aki ma is szívesen 
felkarolja a fiatal tehetségek gondozását.

Herczku Józsefné
Soha nem szerette az állóvizet. A tanítóképző 
főiskola elvégzése után alsó tagozaton tanított, 

majd főiskolai diplomával orosz nyelvet 
oktatott. A rendszerváltás után az egye-
temen átképezte magát némettanárnak. 
Minden korosztály óráira szeret bejár-
ni, hiszen a kisebbektől rengeteg szere-
tetet kap, a nagyobbakkal pedig sokat be-
szélget: a diákok rendszeresen megoszt-
ják vele gondjaikat. Vallja: „Ma	már	nem	
lehet	úgy	tanítani,	mint	harminc	évvel	ez-
előtt.	 Elengedhetetlen	 megújulni,	 válto-
zatos	 feladatokkal,	 játékos	 óravezetés-
sel	motiválni	a	tanulókat.	Tanításom	so-
rán	mérhetetlenül	fontosnak	tartom,	hogy	
mindegyiküket	megismerjem,	és	az	egyé-
niségüknek	megfelelően	próbáljam	velük	
megszerettetni	 a	 tantárgyat.	Nálam	nem	
létezik	 buta	 gyerek,	 mert	 mindenkiben	

megtalálom	az	 értéket.	Az	 óráimon	 nem	 sem-
misítek	meg	 senkit,	 inkább	 dicsérettel	 ösztön-
zöm	a	diákokat.	A	tanítás	számomra	nem	mun-
ka,	 hanem	 szenvedély,	 és	 az	 egyetlen	út,	 amit	
választhattam.”

Szilvássy Terézia
Már az általános iskola negyedik osztályától 
testnevelő tanári pályára készült. 
A testnevelési főiskolán tanári, röplabdázásból 
szakedzői, úszásból pedig edzői diplomát szer-
zett. Később az ELTE-n pedagógiából oktatói 
diplomát kapott. Pályája kezdete óta Csepelen 
tanít, 1988-tól itt is lakik. A röplabdázás sport-
ágban évekig edzői tevékenységet folytatott 
nemcsak jelenlegi iskolájában, hanem a Csepel 
SC-ben is. Közel húsz évig a testnevelési főis-
kola vezetőtanáraként dolgozott, ma a Jedlik 
Ányos Gimnázium testnevelő tanáraként tisz-
telik. Külön öröm számára, hogy három gyer-
meke született, akik szintén testnevelő tanári 
diplomát szereztek.

Öszzeállította:	Antal	Zsuzsa

Heten kaptak elismerést
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A király-erdei-műhely szAbó jános (1960–
1989) festményeiből rendezett emlékki-
állítást. A kiállítást Az Alkotó bArátjA, 
filip tAmás költő nyitottA meg. Az erdei 
évA rendezte kiállítás – bejelentkezés-
sel – március 16-áig látogAthAtó. 
cím: bp. XXi., kondor u. 29., tel.: 420-1728.

(A	Király-Erdei	Galériában	2011.	február	12-én,	
a	 Szabó	 János-emlékkiállításon	 elhangzott	meg-
nyitó	szövegének	rövidített	változata)

Szabó János nincs már 
közöttünk régóta, és köz-
ben mégis jelen van, mert 
a gondolkodása, világ-
szemlélete, küzdelmes 
élete mély hatást gyako-
rolt azokra, akik ismerték 
őt. Különös, erős lényeg-
látás jellemezte ezt a fia-
talembert. Mindig tudta, 

merre kell haladni, és milyen küzdelmek várnak 
az emberre az úton. Imponáló bátorsággal igyeke-
zett megvívni a harcait, és ha az állampárti hata-
lom az erejét fitogtatta vele szemben, akkor sem 
veszítette el a kedvét. Szabó János egyszerre volt 
teoretikus elme és intuitív művész. Szabadságot 
akart, nyilvánosságot, szakítást azzal a politikai 
berendezkedéssel, amely körülvette. Biztos ér-

zékkel ismerte fel a rendszer hazugságait, ugyan-
akkor rátalált azokra az emberekre, barátokra, 
egyetemi oktatókra, alkotótársakra, akikkel ha-
sonló nézeteket vallott, akik erőt adhattak neki, 
hogy ne érezze magát magányosnak. Sok olyan 
kiállításon szerepeltek a képei, amelyeket a kép-
zőművészet iránt érdeklődő látogatók mellett az 
állambiztonság emberei is figyelemmel kísértek. 
A bátor rendszerkritika mellett azonban erős nem-
zeti érzés is volt benne. Mindig mozgásban, ke-
resésben volt, de ez nem jelentett izgágaságot. A 
korszak közismert kifejezését kölcsönvéve: a ne-
héz emberek közé tartozott, akik nem nyugszanak 
bele a korlátokba. A saját tehetségébe vetett hit 
nagy erőt adott neki. Művészként sok műfajban 
kipróbálta magát: készített montázsokat, monotí-
piákat, szitanyomatokat, linómetszeteket, olajké-
peket. Mély gondolatiság, a konstrukció szilárd-
sága, és a részletek finom megmunkáltsága egy-
szerre van jelen a képein. A direkt politikai üze-
neteket felvállaló grafikák mellett nem volt ide-
gen tőle az absztrakt kompozíciók világa sem. Sőt 

talán ezeket tartotta lénye leg-
méltóbb megnyilvánulásainak. 
Első alkalommal 1973-ban, ti-
zenhárom éves korában állítot-
ták ki egy rajzát a Csepel Galéri-
ában, a Gyermekszemmel címet 
viselő tárlaton. A Csepeli Kép-
zőművészkörben Misch Ádám 
volt a mestere, akivel szoros, és 
a művészetét gazdagító kapcso-
latba került. Szabó János szá-
mára az igazi, választott mester 
a XX.századi magyar képzőmű-
vészet egyik óriása, Bálint End-
re volt, aki bizalmába fogadta, 
és több interjút adott neki.

A kiállításon látható alkotások 
körülbelül egy évtizedet fog-
nak át. A legkorábbiakat tizen-
hét évesen készítette, az utolsó 

nagyjából tíz évvel később keletkezett. 
Sok minden maradt utána: képek, cikkek, tanul-
mányok, még egy rövid, de annál izgalmasabb vi-
deofelvétel is. A lényeg azonban, az az erős lobo-
gás, ami szenvedélyes, sűrű, és rögzíthetetlen be-
szélgetésekben testesült meg.

Filip	Tamás

Szabó János kiállítás az Erdei Galériában

„Különös lényeglátás jellemezte…”

kultúra

Varga József István
versei

Tavasz felé

Búcsúzik a zord tél
lustán, sután szalad.
Vissza-visszanéz még
menne, de nem halad.

A varjak csapata
mint fekete sereg,
bús károgásuktól
a nyárfa megremeg.

Jön felénk a tavasz
már rigók füttye száll,
versenyre kel velük
sok cinege madár.

A csatangoló még remél

Márciusban virágok nyílnak,
kószaszél jár a kerteken.
Lányok ajkán mosoly árad,
s derű fakad a szíveken.

Csatangolva mezőkön járok,
arcomra aranyat hint a nap.
Megpihenni öledbe vágyom,
ölelni Téged a Nap alatt.

Ma szívedben nyílnak virágok,
ajkadon szerelem dala kél,
nyújts át a Te csatangolódnak,
ki utánad  járva, még remél!

Csepel vén utcáin

Csepel-sziget, kelet s nyugat között.
Csepel-sziget hová Árpád költözött. 
Vén Duna karolta lombos erdeit,
királyok vadászták nemes vadjait. 

Csepel grundjain fociztunk, mi srácok,
Csepelért haltak magyarok és rácok. 
Izzó fémkemencék szikrája pattant, 
Csepelről a dal országszerte harsant. 

Csepel gyárváros, ide húz a szívem. 
Csepel vén utcáin lépted keresem. 
Foszló emlékimen tűnő idő győz,
Csepelen a szívem mindig elidőz.

Gálakoncert a gyerekekért
Az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium adott otthont annak a gálakoncertnek év elején, melynek bevételét a követ-
kező intézmények megsegítésére fordították: 
 • A kolontári Táncsics Mihály Általános Iskola támogatására 411 ezer forintot utaltak át
 • A csepeli Kocsis Zoltán Alapítványi Cigányóvoda támogatása 100 ezer forint jutott.  
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Brinner Andrea (29), kismama
Nem könnyű a kérdés, olyan sok mindent ta-
lálhat ki az ember. Talán csecsemőnek öltöz-
nék be szívesen, mert kismamaként most ez a 
legkézenfekvőbb.

Vicsorek Ákos (35), közalkalmazott
A Kiss zenekar egyik tagja lennék, mert na-
gyon szeretem a zenéjüket. Természetesen a hí-
res Kiss-arcfestéssel jelennék meg, aminek az el-
készítése egyszerűbb feladat lenne, mint a ruhák 
beszerzése.

Hellinger Richárd (6), óvodás
Idén vámpírnak fogok öltözni, mert két óvo-
dai barátom is az lesz. Lesznek szemfogaim 
is, de csak bolondozásból.  

Zelenák Fanni (20), tanuló
Valami olyan ötletes dolgot találnék ki, ami in-
kább vicces, mint szép. Például beöltöznék 
túrórudinak. A szép jelmezek a kisgyerekeknek 
valók, én inkább a találékonyságra helyezem a 
hangsúlyt. 

Polecz Lajosné (58), könyvtáros 
Idén csak akkor veszek fel jelmezt, ha az uno-
kámat elkísérem a farsangra. Legszívesebben 
kéményseprőnek öltöznék, mert a hagyomány 
szerint szerencsét hoz, az pedig mindig jól jön.

Machil Nikoletta Andrea (13), tanuló
Holdhercegnő lennék. A ruhámat nagyon szép, 
kékes színűnek képzeltem el. Egy ilyen jelmez-
hez elegáns frizurát lehet készíteni, és minden-
képpen szép lesz az összhatás.

Becze Béla (77), nyugdíjas
Legutóbb tíz éve voltam farsangon, az uno-
kámat kísértem el. Akkor kéményseprőruhát 
vettem fel, ha idén mennék valahová, most is 
ezt a jelmezt választanám.

Milyen jelmezbe öltözne a 
legszívesebben farsangkor?

A tél végét áltAlábAn vAlAmilyen vi-
dámság kíséri. világszerte fArsAngi 
bálok, kArneválok jelzik: vége A sö-
tét hónApoknAk. A tülkölés, A sípo-
lás, A ricsAj, Az ostorcsAttogtAtás és 
A seprűvel vAló hAdonászás A rossz 
szellemeket hivAtott elűzni. A termé-
szet újjáéledését sok helyütt mAs-
kArák, álArcok mögé rejtőzve, társA-
dAlmi kötöttségek nélkül ünneplik Az 
emberek. A mAskArák leggyAkrAbbAn 
állAtfigurákAt – kecskét, medvét, fAr-
kAst, rókát, lovAt – szimbolizálnAk. 
ezek ijesztőek lehetnek, hiszen Az A 
felAdAtuk, hogy Az ártAlmAs szelle-
meket távol tArtsák. hA szétnézünk, 
több európAi ország kArneváli forgA-
tAgábAn megtAlálhAtóAk A telet szim-
bolizáló undok, hátborzongAtó figu-
rák és A tAvAszi megújhodást jelképe-
ző, gAzdAgon díszített jelmezek is. 

Olaszország
A hetekig tartó vígasság igazi hazája Olaszor-
szág, ahol különösen a velencei karnevál utol-
só hete a leghíresebb népünnepek közé tartozik. 
Itt már István napján, december 26-án elkez-
dődik a mulatozás. A népi hiedelem úgy tartja, 
hogy aki ilyenkor maszkot húz magára, az kö-
tetlenebbül viselkedik, mint általában. Valami-
kor a kalapra tűzött apró kis maszkdísz is szaba-
dabb viselkedésre jogosított fel. Ma a világhírű-
vé vált velencei karnevál misztikus maszkjaival 
igazi idegenforgalmi látványosságnak számít. 

Brazília
Sokan úgy tartják, hogy a világon a leghíre-
sebb a riói karnevál. A város első jelmezbál-
ját 1840-ben rendezték meg. Később már lo-
vak által vontatott díszes kocsikon vonultak 
fel a zenekarok, a leggazdagabbak pedig hatal-
mas, fényűző jelmezekbe bújtak. Ma a riói kar-
nevál egyik legnagyobb látványosságaként a 
szambaiskolák képviselői ropják a táncot. 

Franciaország
A francia Riviéra egyik legfontosabb esemé-
nyeként tartják számon a két hétig tartó, télte-
mető nizzai karnevált. Korábban ezeken a szín-
pompás felvonulásokon kis gipszgolyócskákat 
szórtak szerteszét (ez volt a konfetti), mígnem 
1892 körül – egy helybéli mérnök ötlete alap-

ján – a selyemhernyó-tenyésztésből származó 
papírhulladék szétaprításával megszületett a 
konfetti mai formája. 

Magyarország
A farsang hazánkban vízkereszttől (január 6-a) 
a húsvétvasárnapot megelőző negyvennapos 
böjt kezdetéig tart. Kialakulása a középkorra 
tehető. Már Mátyás király korában is divatban 
voltak az itáliai mintákat követő álarcos mulat-
ságok. A különféle maszkos alakoskodásokból 
jöttek létre azok a dramatikus játékok, amelyek 
később tipikus alakokat személyesítettek meg. 
Ilyenek voltak a cigány, a koldus, a menyasz-
szony vagy a vőlegény. A legismertebb alakos-
kodó szokás hazánkban a mohácsi busójárás, 
amely mára a világörökség része lett.

Télűző vígasság

fotó: Halászi Vilm
os
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Sportprogramok a kerületben

Labdarúgás

NB III Alföld-csoport

17. forduló, 2011. március 12., szombat, 14:30
Csepel, Béke Téri Stadion
Csepel FC–Szarvasi FC

19. forduló, 2011. március 26., szombat, 15:00
Csepel, Béke Téri Stadion
Csepel FC–Szolnoki Spartacus

Asztalitenisz

Pest megyei asztalitenisz-bajnokság A-csoport

2011. február 26., szombat, 13 óra
Csepel, Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterme
Csepel-sziget SE–Vecsés

Röplabda

Férfiröplabda Extra Liga, középszakasz 5–9. helyért
2011. március 6., vasárnap, 17 óra, 
Csepel, Bajnokok Csarnoka
Csepeli RC–HPQ Szeged

Birkózás

Junior Szabadfogású Válogató 
és Junior Szabadfogású Női Válogatóverseny

2011. február 26., szombat, 13 óra, 
Csepeli Birkózócsarnok (Béke tér 1.)

Kosárlabda  (férfi)

A BC Csepel hazai mérkőzéseit a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskola tornatermében játssza, melynek a bejárata az Ív utca 
felől közelíthető meg. (Ív utca 65–71.)

2011. március 2., szerda 
16.00  BOCI Travel Budafok-Csepel–Tiszaújvárosi Phoenix 
 (utánpótlás)
18.00  BOCI Travel Budafok-Csepel–Tiszaújvárosi Phoenix (felnőtt)
 
2011. március 11., péntek (Budafok, Promontor u. 89.)
15.45   BOCI Travel Budafok-Csepel–Nagykállói KE 
 (utánpótlás) 
18.00   BOCI Travel Budafok-Csepel–Nagykállói KE (felnőtt) 
 
2011. március 12., szombat
18.00   BOCI Travel-BC Csepel-Budafok- BLF Palota/B (junior)

2011. március 19., szombat
16.20 BOCI Travel BC Csepel–Angyalföldi TTE (női Budapest A)
18.00 BOCI Travel Budafok-Csepel–Student KC (regionális férfi)

sport

A mAgyAr öttusAsport meghAtározó AlAkját, benedek 
ferencet 85. születésnApjA AlkAlmából egykori sport-
társAk, tAnítványok, bArátok, ismerősök köszöntötték 
február 7-én A rákóczi kertben.

Az internetes enciklopédia, a  
Wikipedia – többek között – így ír a 
mesterről:	 Benedek	 Ferenc	 1946-tól	
a	 Csepeli	 MTK,	 illetve	 a	 Budapes-
ti	 Munkaerő-tartalékok	 SE	 öttusázó-
ja	volt.	Három	alkalommal	nyert	ma-
gyar	 csapatbajnokságot,	 de	 elsősor-
ban	 nem	 sportolóként,	 hanem	 edző-
ként	vált	ismertté.	1953-tól	lett	a	Cse-
peli	MTK,	 illetve	a	Csepel	SC	öttusa	
szakosztályának	 edzője.	 Edzésmód-
szertani	újítóként	jelentős	szerepe	volt	
a	magyar	öttusasport	nemzetközi	sike-
reiben.	 Tanítványai	 közül	 Maracskó	
Tibor	világbajnok,	Németh	Ferenc	két-
szeres	olimpiai	bajnok,	Balczó	András	
háromszoros	olimpiai	bajnok	és	tízsze-
res	világbajnok	lett.

A száraz tényeken felül, aki személyesen is ismeri, legalább ennyit jót 
tudna írni emberi oldaláról is. Feri bácsit nemhiába nevezik minden idők 
legeredményesebb magyar öttusaedzőjének, hiszen a versenyzői által 
összegyűjtött érmek száma máig utánozhatatlan teljesítmény. Négy ver-
senyzője öt olimpián tíz érmet szerzett, öt versenyzője pedig húsz világ-
bajnokságon szerepelt és 32 medállal gyarapította a magyar éremkollek-
ciót. Egykori tanítványai közül személyesen köszöntötte őt Balczó And-
rás, Németh Ferenc, Földi László, Sárfalvi Béla, Dobi Lajos. Hozzájuk 
csatlakozott Pécsi Gábor egykori és Lang Liza jelenlegi szövetségi fő-
titkár, és nem utolsósorban Hanzély Ákos, a Csepeli Öttusa és Triatlon 
Sportegyesület elnöke is. A meghitt hangulatú ünnepségen az egykori ta-
nítványok nevében Németh Ferenc, Csepel önkormányzata nevében Né-
meth Szilárd polgármester, a Magyar Öttusaszövetség nevében Pálvölgyi 
Miklós, míg az egyesület nevében Hanzély Ákos köszöntötte az „arany-
kovácsot”, aki meghatódva fogadta a születésnapi jókívánságokat. Feri 
bácsi elárulta, hogy – szerencsére – jó egészségnek örvend, bár életko-

rából adódóan már nem nagyon vállal aktív szerepet szeretett sportágá-
nak életében. Elmondása szerint kicsit félti az öttusát, hogy összetettsé-
ge miatt eltűnhet a meghatározó sportok palettájáról, de ugyanakkor bi-
zakodó, hiszen akadnak még jóérzésű, lelkes – az öttusáért áldozatot vál-
laló – emberek, akik nem engedik el a sportág „kezét”. Itt Csepelen ezt 
teszi Hanzély Ákos és Szegi Csaba, akik nap mint nap megvívják a ma-
guk kis szélmalomharcát azért, hogy a kerületben továbbra is jelen le-
gyen az öttusa.

-	légrádi	-

A csepeli öttusa doyenje 
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figyelemreméltó elismerésben részesítette A mAgyAr 
birkózószövetség (mbsz) kerületünket: csepel belépett 
A „birkózás városA” kitüntető címet viselők közé, ezzel 
olyAn – korábbAn már elismert – települések táborábA 
lépett, mint orosházA, eger, püspöklAdány, szentes, tAtA-
bányA, vAlAmint kAlocsA és kAzincbArcikA.

Rendkívüli képviselő-tes-
tületi ülést tartott a cse-
peli önkormányzat febru-
ár 11-én, ami kissé eltért 
a megszokottaktól. Öröm-
teli apropó törte meg a ha-
gyományos ülések rend-
jét: egy díjátadás. Először 
egy filmbejátszást tekintet-
tek meg a jelenlévők, ahol 
a csepeli birkózás történe-
tének egy darabja elevene-
dett meg a filmkockákon. 
Sok, egykori kiváló XXI. 
kerületi birkózó és edző 
mellett feltűnt a két Euró-
pa-bajnok, Ritter Árpád és 
Bánkuti Zsolt is, akik sze-
mélyesen is jelen voltak. 
Ezután Hegedűs Csaba, a 

„Tuskirály”, a birkózószövetség elnöke lépett a mikrofonhoz, és mon-
dott rövid beszédet. Megemlékezett az 1904 óta működő csepeli birkó-

zásról, és arról, hogy fiatalkorában nagyon sok versenyen vett részt a 
Béke téri nehézatlétikai csarnokban. Arról is említést tett, hogy a szak-
osztály az MBSZ mai szakmai alelnökének, Maróthy Istvánnak vezeté-
sével élte igazi fénykorát. A kitüntetéssel a szövetség elismeri és nagy-
ra becsüli kerületünk sportág iránti elkötelezettségét, évtizedeken ke-
resztül kifejtett magas színvonalú munkáját. Németh Szilárd polgár-
mester vette át az elismerést, beszédében elmondta: a sport az egyik 
legfontosabb terület, ahol Csepel világhírnévre tehet szert, és ebben 
a kerület vezetőjeként igyekszik minden segítséget megadni. Röviden 
így fogalmazott: „Ez az elismerés a múltért jár, de a jövőnek is szól.” 

L. G.  

Az EU bizottsága is kíváncsi 
a Király Team tapasztalataira
Akik kicsit is figyelemmel kísérik A XXi. kerületi sportéle-
tet, AzoknAk bizonyárA nem kell bemutAtni A király teAm 
kick-boX AkAdémiát. A sportegyesület vezetőjét, király 
istvánt ezúttAl Az A megtiszteltetés érte, hogy gödöllőn 
– hAzánk európAi uniós elnökségének központi helyszínén 
–, Az integrációvAl foglAlkozó eu-s bizottsággAl oszthAt-
jA meg tApAsztAlAtAit A sportintegrációs törekvésekről.  

A program bemutatása azért kiemelt fontosságú, mivel a magyar EU-s 
elnökség is megvalósítandó célként kezeli az integrációt. Király István 
elmondása szerint az akadémia integrációs programja, növendékeinek 
mindennapos elhivatott munkáján (heti 6 x 3 óra edzésen) és kiemelke-
dő sporteredményein (7 felnőtt és 25 utánpótlás-világbajnokon) alapu-
ló példaképrendszerre épül. Ennek segítségével olyan hiteles fiatalok 
tudják megszólítani és a céltalan csavargásból behívni a fiatalokat az 
edzőterembe, akik saját maguk is hasonló körülmények között nőttek 
fel, mégis képesek voltak változtatni életükön. A kick-box edzésrend-
szerén alapuló önkontrollfejlesztő és agressziókezelő foglalkozások 
mellett az egyesület szeretne létrehozni a kerületben egy alternatív dél-
utáni tanodát. Itt a fiatalok intézményes keretek között is elsajátíthatják 
gyakorlati életviteli (személyes higiénia, felnőttlét szerepei stb.), illet-
ve az iskolai oktatást kiegészítő elméleti ismereteket (önismeret, kör-
nyezettudatosság, gazdasági nevelés stb.). Tarnabodon – a különösen 
hátrányos helyzetű Heves megyei zsákfaluban – a tavalyi évben orszá-

gos szinten is elismert sportintegrációs programot már sikerült megva-
lósítani. Király István jelenleg azon dolgozik, hogy Csepelen is megva-
lósulhasson ez a sikeres kezdeményezés. Ebben a törekvésében támo-
gatja az egyesületet Németh Szilárd polgármester is, aki 2010 decem-
berében pártfogásáról biztosította a Király Teamet szociális törekvése-
ik végrehajtásában, és hangsúlyozta, hogy számít a klub szakmai hoz-
záértésére, és a kerületben végzett töretlen munkájára. 

Légrádi	Gábor

sport
fotó: M

izik Zsuzsa

Csepel is a „Birkózás városa” lett

„Ez az elismerés a múltért jár, de a jövőnek is szól”
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Fehér János két arannyal tért haza az EB-ről

Mi fán terem a grappling? 

A Nemzeti Sportszövetség Sajtószolgálatának beszámolója szerint a 2011-es versenysze-
zon nyitányaként a csepeliek alkotta Király Team előbb az olaszországi Coneglianóban 
nyert hat aranyat, majd a piros-fehér-zöld színek képviselői 11 első helyezést gyűjtöttek 
be Athénban.
Az olaszországi Golden Glove elnevezésű eseményen 21 ország 1400 versenyzője vett 
részt, s a hatalmas mezőnyben Veres Mercédesz (50 kg), Gömbös László (74 kg), Imre Ta-
más (89 kg), Kondár Anna (70 kg), Veres Richárd (63 kg) és Jároszkievicz Krisztián (94 kg) 
diadalmaskodott, emellett a legeredményesebb együttes és a legjobb klubcsapat címet is ki-
érdemelték a magyarok.
A görög fővárosban, az Athens Challenge-en Veres Mercédesz (junior 50 kg), Kádas Ad-
rienn (junior 60 kg), Kondár Anna (felnőtt 70 kg), Nagy Henrietta (junior 65 kg), Ve-
res Alex (junior 69 kg), Mórádi Zsolt (nyílt kategória), Veres Richárd (felnőtt 69 kg) és 
Jároszkievicz Krisztián (felnőtt 94 kg) győzött. Varga László triplázott: a junior 63 kg-os 
kategória után a felnőtt 57 kilósok között is győzött, majd zárásként a nyílt kategóriában 
is mindenkit megvert. Athénból, ahol amúgy 19 ország 1800 versenyzője indult, a magyar 
gárda elhozta a legjobb férfi és női csapatnak kijáró trófeát is.

Csepeli kick-boxos lett 
az év sportolója
A csepeli Király Team Kick-boxosa, Jároszkievicz 
Krisztián, a kajakos Janics Natasa, és a tornász Ber-
ki Krisztián holtversenyben lett az Év sportolója. A dí-
jakat a Nemzeti Sportszövetség (NSSZ) gáláján adták 
át, a gödöllői Grassalkovich- kastély dísztermében. A 
sportolókat, sportvezetőket, sportorvosokat és újságíró-
kat 2010 eredményei alapján díjazták. A két Krisztián, 
a küzdősportok világjátékán aranyérmes Jároszkievicz, 
és a világbajnok tornász Berki személyesen, míg a vi-
lágklasszis kajakozó, Janics – törökországi edzőtáboro-
zása miatt – csak „lélekben” vehette át a kitüntető cí-
met Gémesi Györgytől, a Nemzeti Sportszövetség elnö-
kétől. Az év edzője kategóriában is született csepeli el-
ismerés: Király István, a KirályTeam vezetője kapta a 
harmadik díjat, Mocsai Lajossal, az MKB Veszprém ké-
zilabdacsapatának vezetőedzőjével holtversenyben.
- l -

Kick-box: remekeltek a csepeliek
egy hét leforgásA AlAtt 17 egyéni elsőséget szereztek két nAgyszAbású 
nemzetközi viAdAlon A csepeli sportolók.

tAlán kevesen tudják, de A tAvA-
lyi évben is remekül teljesítő cse-
peli birkózóklubbAn egy ideje más 
jellegű sportágbAn is próbárA te-
hetik mAgukAt kerületünk ifjú te-
hetségei. ez A szAkág pedig nem más, 
mint A grAppling. A sportágAt csepe-
len egy olyAn szAkember oktAtjA, Aki 
már többször bizonyított mind hA-
zAi, mind pedig nemzetközi szinten. 
ezúttAl A jAnuár végén, lisszAbon-
bAn rendezett brAzil dzsiu-dzsicu 
európA-bAjnokságról tért hAzA két 
ARANYéREMMEL

 Fehér János éppen a fiatal csepeli birkózó-
palántáknak tartott élménybeszámolót, amikor 
beléptem a csepeli nehézatlétikai csarnokba.

	 Gratulálok	 a	 nem	 mindennapi	 eredmény-
hez,	ami	azért	is	figyelemreméltó,	mert	egy	ke-
vésbé	ismert	sportágban	érted	el.
 Valóban, idehaza még nem túlzottan nép-
szerű, de tudni kell erről a sportról, hogy már 
felmerült a gondolata egy esetleges olimpi-
ai megmérettetésnek is. A grappling (ejtsd: 
grepling), ami a birkózás és a dzsúdó keveré-
ke, körülbelül százéves múltra tekint vissza. 
 Én a brazil dzsiu-dzsicu szakágban nyer-
tem meg az EB-t. Ennek lényege: állásból in-
dulva egy bizonyos időintervallumon belül az 
ellenfelet – különféle módokon – a földre kell 
vinni, közben persze pontokat kell szerezni.

	 Manapság	 igen	 divatosak	 a	 küzdősportok,	
te	magad	tudatosan	készültél	erre	a	szakágra?
 A sportolást hatévesen kezdtem el, vízi-

labdáztam, majd kajakoztam sokáig, ezután – 
majd kilenc éven át – a kempó jelentette a spor-
tot. Ezt követte a jelenlegi sportágam. Nagyon 
szeretem a férfias, „összekapaszkodós” küzdel-
meket: most találtam meg azt a műfajt, ami iga-
zán közel áll hozzám. Immáron több mint négy 
éve a – sportág hazai úttörője, Sztraka Mihály 
vezetése alatt álló – Carlson Gracie Revolution 
Team klub sportolója vagyok.

	 Nem	ez	volt	az	első	nemzetközi	sikered.
 Így van, ez már a negyedik EB-aranyam. 
Először 2008-ban, majd 2010-ben is első let-
tem, de a 2011-es siker az, ahol nem csak a 
súlycsoportomban, hanem abszolútban is a 
dobogó legfelső fokára állhattam. A mostani 
megmérettetésen igen erős mezőny alakult ki, 
látszik, hogy évről évre mennyit fejlődik ez a 
szakág. 

	 Hogyan	kerültél	kapcsolatba	a	Csepellel?
 Edzőpartnerem az egykori kiváló csepeli 
birkózó, Aubéli Ottó, aki úgy másfél évvel ez-
előtt csábított ide a XXI. kerületbe. Mivel hoz-
zám mindig is közel állt a birkózás, örömmel 
jöttem, s olyan jól alakultak a dolgok, hogy ta-
valy szeptemberben már elkezdhettük oktatni a 
grapplinget.

	 Mióta	létezik	ez	a	sportág	itthon?
 A grapplingszövetség most van alakulófél-
ben, heteken belül hivatalosan is megalakul-
hat, a Magyar Birkózószövetségen belül. Ma-
gyarországon mintegy nyolc éve van jelen ez 
a sport, a már korábban említett Sztraka Mi-
hály jóvoltából, illetve a Max Carvallho fém-
jelezte Gracie Barra Hungary is egyik felleg-

vára a hazai szakágnak. A két klub országszer-
te működtet kisebb egyesületeket is.

	 Gondolom,	az	éremszerzésen	túl	más	célja-
id	is	vannak.	
 Természetesen. Itt is léteznek különböző öv-
fokozatok: fehér, kék, lila, barna, és fekete. Im-
már kék övesként sikerült maradandót alkotnom, 
most a barna övre fáj a fogam, azzal is szeretnék 
hasonlóan jól szerepelni. A szövetség létrehozása 
is komoly feladat, hiszen szeretnénk a sportágat 
minél jobban népszerűsíteni. Na és ne feledkez-
zünk meg a „kis csepeli csapatom” felkészítésé-
ről, akikkel szeretnék a lehető legjobban szere-
pelni az előttünk álló megmérettetéseken. Velük 
kapcsolatban nagyon bizakodó vagyok, hiszen a 
tavaly novemberi versenyen az egyik srác – Tóth 
András – elhozta súlycsoportjának harmadik he-
lyezését, illetve összetettben az aranyérmet is az 
ő nyakába akasztották. Lelkesek, ügyesek, úgy 
érzem, érdemes velük dolgozni.

Légrádi	Gábor

A grappling, ami a birkózás és a dzsúdó 
keveréke, körülbelül százéves múltra te-
kint vissza, de itthon kevéssé ismert
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A helyes megfejtést beküldők között 2-2 db mozijegyet sorsolunk ki a Csepel Plaza Cinema moziba. A megfejtéseket elküldhetik a következő címre: Csepp Tv, Budapest,1751 PF. 28., de e-mailben is várjuk 
a válaszokat:  csepptv@csepptv.hu, és bedobhatják a Csepeli Hírmondó postaládájába is, ami az ÁMK aulájában – 1214 Simon Bolivár sétány 4–8. – található. Beküldési határidő: március 15.

gyereksarok

Sorsoltunk!  A 2011. január 21-én megjelent Csepeli Hírmondó rejtvényének helyes megfejtése: A havas táj óriási irka, varjakkal és fákkal teleírva.  Az alábbi kedves olvasók nyertek a Csepel Plaza Cinema moziba 2-2 db mozijegyet:
Szép-Kis Sándorné (József Attila u.), Nagy Noémi (Mátra u.), Feledi Béla (Hengerész u.).  A Gyereksarok keresztrejtvényének megfejtői között 1-1 db logikai kirakót sorsoltunk ki:  Pongor Anikó (Tigris u.), Hódi Attila (Táncsics M. u.), 
Müller Dorina (Zrínyi u.).  A Hol-mi? játékunk megfejtése: Nepomuki Szent János szobrát őrző kápolna.  A Hol-mi? játékunk sorsolását követően az alábbi szerencsés olvasók vehetnek át 1000 forintos Libri könyvutalványt: Nonn Györgyné 
(Hollandi út), Haller Mária (Nyírfa u.), György Béláné (Szigligeti u.)  Gratulálunk!

Öltözz jelmezbe! Fejtsd meg az alábbi találós kérdéseket. Ha kitaláltad, milyen tárgyakra vonatkoznak az alábbi rejtélyes mondatok, azokat 
kellékként használva öltözz fel, mint aki farsangi bálba készül. Természetesen még más eszközöket, ruhadarabokat is használhatsz, de a találós kér-
désekkel megadott tárgyak mindegyikét fel kell használnod jelmezedhez! Kérd meg aput vagy anyut, hogy fotózzon le, a képet küldjétek szerkesztő-
ségünk címére! Elsősorban digitális képeket várunk e-mailben, de papírképet is küldhettek. Akármelyik formában juttatjátok is el hozzánk a fotókat, 
ne feledjétek megadni neveteket, elérhetőségeteket és a megalkotott jelmez elnevezését! A gyerekek között 3 db logikai játékot sorsolunk ki, de a 
legjobb fotót készítő szülő sem marad ajándék nélkül: családi mozibelépő lesz a jutalma.

1. Két karommal füled fogom, míg csücsülök az orrodon.
2. Melyik karó véd a hideg ellen? 
3. Hátán hordja a fülét, alatta van az ebéd. 
4. Lábam egy van, bordám több van,
    helyem itt van, vagy tán ott van?
    Napos időn otthon hálok,
    borús időn utcán járok. 
5. Egy kis házban öt kis szoba sorakozik szépen,
    őt kis ember bújik melegedni oda télen.

Az előző rejtvényünk helyes megfejtése: Szabó Lőrinc: Esik a hó
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2011. fEBRuÁR 25. 
– 2011. MÁRcIuS 20.

fEBRuÁR  25. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsoris-
mertetés 18.05 Csepeli polgár – Vitányi 
György Németh László – díjas iskolaigaz-
gató   18.45  Thalassa 81/78. (francia film-
sorozat) 19.10 Filmajánló 19.20 Románc az 
Orient expresszen  /97’/ (amerikai filmdrá-
ma) 21.00 Szigetelő  /ism./   21.30 Képújság 

fEBRuÁR  26. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 08.30 Lakossági Fó-
rum  /ism./ 10.10 Galéria /ism./ 10.30 Pul-
zus  /ism./ 10.40 Helyettesítő tanár  21/19.  
(francia filmsorozat) /ism./ 12.05  Képújság

fEBRuÁR  27. /vASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm me-
sék – Holle anyó (amerikai rajzfilmsoro-
zat) 08.25 Sportmozaik  /ism./ 08.55 Cse-
peli polgár – Vitányi György Németh Lász-
ló – díjas iskolaigazgató 09.45 Filmajánló 
09.55 Kalózok szigete /100’/ (amerikai já-
tékfilm) 11.30 Thalassa 81/78. /ism./ 11.55 
Képújság

fEBRuÁR  28. /HÉTfŐ/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Szigetelő – Csepeli Hírmagazin 

19.50 Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési 
magazin) 20.20 Sportmozaik /ism./  20.50 
Képújság

MÁRcIuS  1. /KEDD/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigete-
lő – Csepeli Hírmagazin /ism./ 11.45 Őrjá-
rat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) 
/ism./  12.10   Képújság

MÁRcIuS  2. /SZERDA/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsoris-
mertetés 18.05  Galéria (művészeti ma-
gazin) 18.25 Pulzus (egészségügyi maga-
zin) 18.35 Önkormányzati magazin 19.25 
Ház a sziklák alatt  /93’/ Fsz.: Görbe János, 
Psota Irén, Bara Margit  (magyar filmdrá-
ma) 21.00   Képújság

MÁRcIuS  3. /cSÜTÖRTÖK/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő – 
Csepeli Hírmagazin  /ism./ 11.45 Sportmo-
zaik /ism./ 12.10  Képújság   

MÁRcIuS  4. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsor-
ismertetés 18.05 Csepel Galéria Pódiu-
ma – Szakolczay Lajos irodalomtörténész-
szel beszélget Galsai Dániel és Szentesi 
Zöldi László  19.00  Thalassa 81/79. (fran-
cia filmsorozat) 19.25 Tizedes meg a többi-
ek /101’/ Fsz.: Sinkovits Imre, Major Tamás, 
Darvas Iván, Márkus László (magyar vígjá-
ték) 21.10 Szigetelő  /ism./   23.05 Képújság 

MÁRcIuS  5. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 09.45 Őrjárat /ism./ 
10.10 Galéria /ism./ 10.30 Önkormányzati 
magazin /ism./ 11.10 Pulzus  /ism./ 11.20  
Képújság

MÁRcIuS  6. /vASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm me-
sék – Erdei lány (amerikai rajzfilmsorozat) 
08.25 Csepel Galéria Pódiuma – Szakolczay 

Lajos irodalomtörténésszel beszélget Galsai 
Dániel és Szentesi Zöldi László /ism./ 09.15 
Sportmozaik  /ism./ 09.45 Twist Olivér /99’/  
(angol-cseh-olasz-amerikai filmdráma) 
11.25 Grimm mesék – A Békakirály (ame-
rikai rajzfilmsorozat)  12.05 Evangélikus 
istentsztelet közvetítése  a Deák téri evan-
gélikus templomból. Igét hirdet: Zólyomi 
Mátyás lelkipásztor 13.05 Képújság   

MÁRcIuS  7. /HÉTfŐ/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Szigetelő – Csepeli Hírmagazin 
18.40 Csepel Galéria Pódiuma – Szakolczay 
Lajos irodalomtörténésszel beszélget Galsai 
Dániel és Szentesi Zöldi László  /ism./ 19.30 
Grimm mesék – Erdei lány (amerikai rajz-
filmsorozat) /ism./ 19.55  Képújság

MÁRcIuS  8. /KEDD/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő 
– Csepeli Hírmagazin /ism./ 10.35 Grimm 
mesék – Erdei lány (amerikai rajzfilmsoro-
zat)  /ism./ 11.00 Jedlik Ányos Gimnázium 
Szalagavató Bálja /ism./  11.55   Képújság

MÁRcIuS  9. /SZERDA/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsoris-
mertetés 18.05  Galéria (művészeti maga-
zin) 18.25 Pulzus (egészségügyi magazin) 
18.35 Bizottsági elnökök – Pákozdi József, a 
Pénzügyi Bizottság elnöke  19.25 Régi idők 
focija   /78’/ Fsz.: Garas Dezső, Major Tamás  
(magyar filmszatíra) 20.50   Képújság

MÁRcIuS  10. /cSÜTÖRTÖK/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő – 
Csepeli Hírmagazin  /ism./ 10.35 Bizottsá-
gi elnökök – Pákozdi József, a Pénzügyi Bi-
zottság elnöke  /ism./ 11.15  Galéria (művé-
szeti magazin) 11.35  Pulzus (egészségügyi 
magazin) /ism./  11.45  Képújság   

MÁRcIuS  11. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsoris-

mertetés 18.05 Csepel természetföldraj-
za – Tenk András előadása 18.50  Thalassa 
81/79. (francia filmsorozat) 19.15 Ünne-
pi felhívás 19.25 Valahol Európában  /100’/ 
Fsz.: Solmay Artúr, Gábor Miklós, Bánky 
Zsuzsa (magyar filmdráma) 21.10 Szigete-
lő  /ism./   21.50 Képújság 

MÁRcIuS 12. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 08.35 Bizottsági el-
nökök – Pákozdi József, a Pénzügyi Bizott-
ság elnöke  /ism./ 09.15 Galéria /ism./ 
09.35  Pulzus  /ism./ 09.45 Helyettesítő ta-
nár 21/19. (francia filmsorozat) 11.10  Kép-
újság

MÁRcIuS  13. /vASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm me-
sék – Medvebőr (amerikai rajzfilmsorozat) 
08.25 Csepel természetföldrajza – Tenk 
András előadása /ism./ 09.10 Ünnepi felhí-
vás  09.20 Kalózok szigete  /100’/  (ameri-
kai játékfilm) 11.00 Thalassa 81/79. (fran-
cia rajzfilmsorozat) /ism./ 11.25  Képújság

MÁRcIuS  14. /HÉTfŐ/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Szigetelő – Csepeli Hírmagazin 
18.35 Ünnepi felhívás 18.45 Őrjárat (bűn-
megelőzési, bűnüldőzési magazin) 19.10 
Csepel természetföldrajza – Tenk András 
előadása  /ism./ 20.00  Képújság

MÁRcIuS  15. /KEDD/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Kőszívű em-
ber fiai I-II. (magyar történelmi játékfilm)   
12.15   Képújság

MÁRcIuS  16. /SZERDA/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsoris-
mertetés 18.05  Galéria (művészeti maga-
zin) 18.25 Pulzus (egészségügyi magazin) 
18.35 Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési 
magazin) 19.10 Ünnepi összefoglaló  19.30 
Tizedes meg a többiek Fsz.: Sinkovits Imre,  

Márkus László, Darvas Iván, Major Tamás   
/101’/  (magyar játékfilm) 21.10   Képújság

MÁRcIuS  17. /cSÜTÖRTÖK/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő 
– Csepeli Hírmagazin  /ism./ 10.30 Ünne-
pi összefoglaló  /ism./ 10.50  Galéria (mű-
vészeti magazin) 11.10  Pulzus (egészség-
ügyi magazin) /ism./ 11.20 Thalassa 81/79. 
(francia filmsorozat) /ism./  11.45  Képújság   

 MÁRcIuS  18. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Liszt Ferenc emlékére – ünne-
pi hangverseny közvetítése az Egressy Béni 
Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimná-
zium koncertterméből, felvételről. 18.50  
Thalassa 81/80. (francia filmsorozat) 19.15 
Kincseshegy titka /83’/ (amerikai játékfilm) 
20.50 Nagypapát keresünk (amerikai játék-
film) 21.45 Szigetelő  /ism./ 22.15 Képújság 

MÁRcIuS 19. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 08.30 Őrjárat /ism./ 
09.00 Ünnepi összefoglaló  09.20 Galéria /
ism./ 09.40  Pulzus  /ism./ 09.50 Helyette-
sítő tanár 21/20. (francia filmsorozat) 11.20  
Képújság

MÁRcIuS  20. /vASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm me-
sék – Cinke és a medve (amerikai rajzfilm-
sorozat) 08.25 Thalassa 81/80. (francia rajz-
filmsorozat) /ism./ 08.50  Liszt Ferenc em-
lékére – ünnepi hangverseny közvetíté-
se az Egressy Béni Zeneművészeti Szak-
középiskola és Gimnázium koncerttermé-
ből, felvételről. /ism./ 09.35 Kalózok szige-
te /100’/  (amerikai játékfilm) 11.05 Teddy 
macik (amerikai rajzfilm) 11.30 Reformá-
tus istentisztelet közvetítése a királyerdei 
református templomból. Igét hirdet: Te-
mesvári Imre református lelkipásztor 12.30  
Képújság

ajánló

GALÉRIÁK

erdei évA 
gAlériA 

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

Február 12.–március 16. SZABÓ 
JÁNOS EMLÉKKIÁLLÍTÁS 

csepel gAlériA 
művészetek házA 
Csete Balázs u. 13., 
tel., fax: 278-0710

2011. február 24-én, 17 óra, Csepel 
Galéria Pódiuma Galsai Szalon
SZAKOLCZAY LAJOS irodalom-
történész, esztéta köszöntése 70. 
születésnapja alkalmából.
Közreműködik FARAGÓ LAURA 
ének- és előadóművész
2011. március 10-étől április 1-jéig 
NAGY IMRE GYULA festőművész 
kiállítása tekinthető meg, munka-
napokon 10 és 18 óra között.
 

gAlériA 21 
Csepeli 
Munkásotthon, 

Árpád u. 1., tel.: 276-7733

Március 9-étől 31-éig Nőkről 
nőknek – a RÉTI PÁL FOTÓKLUB 
TÁRLATA.

KéK ISKOLA gAlériA 
Kék Általános Iskola, 
Szent László utca 84. 

Március 10-éig Deák Zoltán 
festőművész
Március 17-étől március 30-áig 
Kerületi Művészeti Szemle 
képzőművészet kategória.

mAnsfeld PéTER gAlériA 
(Csepel Műszaki Szakközépiskola, 
Posztógyár u. 10.)

ÓVÁRY GÉZA grafikusművész 
kiállítása. Megnyitó: február 17-én, 
14 órakor. A kiállítás megtekinthető 
március 18-áig.

nAgy IMRE ÁMK gAlériájA 
(Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ, Simon Bolivár sétány 
4–8., tel.:276-2755 )

Február 21-én, 18 órakor Öveges 
Ernő festőművész Négy évszak 
című kiállításának megnyitója.

nebulArt 
diákgAlériA 
(Kölcsey Ferenc 

Általános Iskola, Iskola tér 45., 
tel.: 278-2150)

Lehetetlen című fotó- és fotótech-
nikai kiállítás
 

SéTÁLÓ utcAi 
könyvtár  
II. Rákóczi F. út 106., 
tel.: 276-3512 

2011. február 1-jétől új kiállítás! 
Dedikált könyvek régen és most… 
címmel kiállítás a könyvtárban. 
Sokféle műfaj, egyedi bejegyzések, 
sok ismert író kézjegye és 
könyve lesz látható. A kiállítások 
a könyvtár nyitvatartási idejében 
tekinthetőek meg. 

•••

PROGRAMOK

nAgy IMRE ÁMK 
(Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.:276-2755 )
ÍJÁSZAT Február 26-án és március 
12-én (10.00-től 12.00-ig) a Csepel 
Ifjúsági Íjász-egyesület tagjaival, 

idősebb Sárfi László vezetésével. 
Előzetes jelentkezés szükséges!

Március 7., Kerekítő 17.30–18.30 
Ölbeli játékokkal, sétáltatókkal, 
népdalokkal és furulyaszóval 
várjuk a kicsiket és szüleiket.
 

sétáló utcAi 
könyvtár 
II. Rákóczi F. út 106., 

tel.: 276-3512

Március 1-jén, 17 órától Had-
itengerészetünk emlékei – inter-
aktív hajózástörténeti előadás a 
könyvtárban. Előadó: dr. Balogh 
Tamás, a TIT HMHE elnöke. 
Pódium Színházbarátok köre 
a könyvtárral következő prog-
ramja:
Március 19-én, 15 órától a Centrál 
Színházban nézzük meg Cabaré 
című
musicalt. Jegyek vásárolhatóak 
március 7-éig. 
Március 17-én, 10 órától 
Négyszögletű kerek erdő soro-
zatcímmel baba-mama játékos 
délelőtt 

Kedves gyerekek! Olvas(s)unk 
együtt ! 
Március 30-án, 15 órától a 
könyvtárban. Megtudhatod, miért 

indult el Viola a múzeum faláról új 
keretet keresni magának.
Március 21-e és 28-a között 
Internet Fiesta programsorozat. 
Szervezett foglalkozások kezdő 
felhasználóknak.
Folyamatosan használtkönyv- és 
videokazetta-vásár!

Kedves pedagógusok! Szeretettel 
várjuk az iskolás és óvodáscso-
portokat
könyvtárbemutató és könyv-
tárhasználati foglalkozásokra. 
Egyeztetés: 276-3512,
minden rendezvény ingyenes.

vénusz utcAi 
könyvtár  
Vénusz u. 2., a Radnóti 

Miklós Művelődési Ház emeletén, 
tel.: 276-89-53

Február 12., szombat
Az ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI 
KÖNYVTÁRAT tekinthetik meg 
Förster Miklós idegenvezetésével. 

Találkozó: Csepelen, a Szent Imre 
téren az óránál 9.30-kor
Aki autóval jön, 11 órára legyen az 
OSZK főbejáratánál
A programért részvételi díjat kell 
fizetni. Érdeklődni és jelentkezni: 
Molnárné Várkonyi Margitnál lehet.
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A Csepeli Munkásotthon 
programjaiból

Csepel Színház

Március 21. hétfő 19.00
indul A bAkterház

vígjáték két részben
Szereplők:

Mikó István, Boros Zoltán, Nemcsák Károly, 
Tóth Judit, Szacsvay László /Cseke Péter, Nyírő Bea, 
Bozsó József, Győri Péter, Szabó Anikó, Rusz Milán, 

Hábel Ferenc

Március 19. szombat 11.00 
Hétvégi Matiné gyermekeknek

kippkopp A fűben
a Nefelejcs Bábszínház előadása

Március 30. szerda 10.00
Óvodás bérleti előadás,

a Grimm-Busz Színház előadásában:
rettenetes röfi

Március 31. csütörtök 10.00
Kisiskolás bérleti előadás,

a Grimm-Busz Színház előadásában:
mAckókAlAnd 

AvAgy A "mindentudás könyve"

Programok 

Február 22. kedd 14.30
fArsAngi muzsikA

A Csepeli  Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar 
koncertje iskolásoknak.

Belépés díjtalan!

Március 20. vasárnap, 15.00
"rongyos A dolmányom..."

NÁNÁSSY LAJOS
nótaénekes születésnapi gálamûsora

fellépnek:
Bangó Margit Kossuth-díjas énekes és a Bangó Band

Mahó Andrea a Madách Színház mûvésze,
Szentendrei Klára, Hatvani Kiss Gyöngyi, 

Bokor János, Somogyi Erika, Budai Beatrix,
Kosár Szabolcs, Rigó Mónika

Irodalom

Tamási Lajos Olvasó Munkás  Klub
Március 8. kedd 17 .00

nőnApi megemlékezés
Március 22. kedd 17 .00
mAdár jános estje

Klubok szakkörök  

Komplex Tánciskola k.: 15.00 – 18.00 p.: 15.30 – 19.00
klasszikus balett iskola csütörtök 16.45
Ovis néptánc kedd 16.10, szerda 16.30
csepp-csepel táncegyüttes hétfő, csütörtök 17.00

képzőművészkör hétfő, szerda 17.00 – 19.00
Hastánc Kedd, csütörtök 18.00 – 19.00
Torna lányoknak, asszonyoknak h., cs.: 8.15 – 9.15
hétfő, szerda, péntek 17.30 – 18.30
csillagász szakkör péntek 18.00 – 21.00

Oktatás

okj – s dAjkA, kisgyermekgondozó, 
gyermekfelügyelő és gyógypedAgógiAi 
asszisztens szakképzés. T. 276 5918
gitársuli kedd 16.30-18.00
Hip-Hop Show szerda 16.00-18.00
Sasvári Sándor Musical Tanoda  szerda 18.00-19.00

Egészség 

Kaya Kalp jóga szerda 18.00– 19.30 
Hatha Yoga haladó: h.: 18.00 – 20.00, kező: h.: 19.00 
deeksa Klub - meditáció csütörtök 19.10
egészségőrzők Klubja szerda 18.30 – 20.30

Újdonság

zumbA fitness szerda 19.30 – 20.30

Sport

Wingtsun kung-fu kedd, csütörtök 18.00 - 19.30
defendo - Önvédelem egyszerűen. 
Edzések: kedd, csütörtök 18.00 -19.00
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apróhirdetések

INGATLAN___________________________________
cSEPELI útról nyíló telek, ház féláron eladó. Ha komoly a 
szándék megegyezünk. T.: 06 (70) 612-3941.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN újszerű 220 nm-es kétszintes családi ház 
740 nm-es telken 29,5 mFt. T.: 06 (30) 690-8280.___________________________________ 
KERTvÁROSBAN Rákóczi kertnél eladó új építésű 120 nm-
es ikerház. Duplakomfortos extra kivitelezésű (saját gyár-
tású tölgyfa bukó-nyíló ablakok, terméskő-fakerítés stb.) 
szaniterek burkolatok festés választható. Telek: 230 nm-es. 
Kulcsrakész irányár: 29,9 mFt. T.: 06 (20) 222-4365.___________________________________ 
KERTvÁROS és Királyerdő határánál eladó új építésű nap-
pali + 4 lakóhelyiséges duplakomfortos ikerház jellegű in-
gatlan, közvetlenül az építtetőtől. Szerkezetkész irányár: 
19,9 mFt. T.: 06 (20) 222-4365.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN eladó egyszintes nettó 120 nm-es extra 
építésű ikerház kulcsrakészen 28,9 mFt.-ért. 
T::06 (20) 222-4365.___________________________________ 
ELADÓ Csepelen Damjanich J. u.-ban 56 nm-es ikerház 
15,5 mFt-ért. T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________ 
SZIGETSZENTMIKLÓSON 2 generációs ház 28 mFt. 
T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________ 
SZIGETSZENTMIKLÓSON (Csepelhez közel) 3 szintes 
2005-ben épült családi ház, tulajdonostól eladó 26 mFt-
ért. T.: 06 (20) 911-1743.___________________________________ 
ELADÓ! Szigethalom központjában 684 nm-es 
összközműves telken 94 nm-es, felújított tégla családi ház. 
I.ár: 16,5 mFt. Csere is érdekel. 
T.: 06 (24) 886-659, 06 (30) 372-0734.___________________________________ 
HALÁSZTELKEN a Kisgyár u.-ban eladó 140 nm-es kétszin-
tes, összkomfortos ház 605 nm-es telken. Nappali + 4 szo-
ba, 2 fürdőszoba, két terasz, erkély, pince, tetőtér beépíthe-
tő. I.ár: 19,9 mFt. T.: 06 (20) 975-1465. ___________________________________ 
KERTvÁROSBAN kétlakásos ház műhellyel, melléképüle-
tekkel eladó. I.ár: 20 mFt. T.: 277-2866, 06 (70) 277-2631.___________________________________ 
SZABADSÁG u.-ban felújított 60 nm-es ház melléképület-
tel eladó. I.ár: 19,5 mFt. T.: 06 (20) 315-6191.

LAKÁS___________________________________
cSEPEL pályánál egyszobás felújított öröklakás, négyeme-
letes panelházban 7,4 mFt-ért eladó. T.: 06 (20) 322-3648.___________________________________ 
ERDŐSOR u.-ban 3,5 szobás, távfűtéses, jó állapotú panel-
lakás 12,3 mFt. T.: 06 (20) 935-0132.___________________________________ 
ELADÓ teljesen felújított, tehermentes 45 nm-es mért fű-
téses, vízórás lakás. T.: 06 (30) 489-6607.___________________________________ 
cSEPELEN, Béke téren 2 szobás, II. em.-i, gázfűtéses lakás 
eladó. I.ár: 12,9 mFt. T.: 06 (20) 955-9222.___________________________________ 
KIRÁLYMAJORBAN 58 nm-es felújított lakás eladó 8,2 
mFt-ért. T.: 06 (20) 803-0087.

KIADÓ___________________________________
cSEPEL központjában 42 nm-es, téglaépítésű liftes, II. 
em.-i, klímás, most felújított lakás hosszú távra is kiadó.
 T.: 06 (30) 634-7320.___________________________________ 
KÜLÖNÁLLÓ 1 szoba összkomfort április 10-ei költözéssel 
kiadó. Ár: 45 eFt + rezsi + kaució. T.: 277-7327.___________________________________ 
cSEPEL Csillagtelepen téglaépületben, jó állapotú, 2 szo-
bás, erkélyes, gázkonvektoros, berendezett lakás 50 eFt + 
rezsi bérrel, hosszú távra kiadó. T.: 06 (70) 316-9188.___________________________________ 
KIADÓ 3 szoba összkomfortos családi ház (90-100 nm).
 T.: 276-5570. Bármilyen tevékenységre.___________________________________ 
cSEPELEN másfélszobás összkomfortos lakás kiadó házas-
párnak, munkásoknak. Ár: 45 eFt + kaució. 
T.: 420-6413, 06 (30) 214-4143.___________________________________ 
cSEPELEN 50 nm-es központi fűtéses kétszobás lakás ki-
adó. T.: 06 (20) 993-0131.___________________________________ 
KERTES kis ház kiadó gyereknélkülieknek. 
T.: 06 (30) 516-0840.___________________________________ 
cSEPELEN a Karácsony Sándor utcai hévmegállónál újépí-
tésű 2 szobás amerikai konyhás, részben bútorozott lakás, 
garázzsal vagy anélkül kiadó 70 eFt/hó + rezsi + 2 havi ka-
ucióval. T.: 06 (30) 879-8946.___________________________________ 
KERTvÁROSBAN kiadó fiatal párnak összkomfortos lak-
rész családi házban. T.: 06 (20) 537-7925.

cSEPELEN családi ház alsó része albérletbe kiadó hosszú 
távra.1 szobás, fürdőszobás, önálló fűtéses, kertes, csen-
des. 35 eFt + rezsi + 1 hónap kaució. T.: 06 (30) 352-4210.___________________________________ 
fREKvENTÁLT helyen IX. em.-i, 1+2 félszobás, vízórás, 
részben berendezett lakás, saját fűtésszámlálóval, kultúrált 
házban hosszú távra kiadó 55 eFt/hó + rezsi + 2 havi kau-
ció. T.: 06 (70) 281-3121.___________________________________ 
KERTES házban, buszmegállónál, 1 szoba összkomfort 
2 személynek febr. 15-től kiadó. T.: 277-8994.___________________________________ 
SOROKSÁRON, kertes házban másfélszobás, összkomfor-
tos lakás kiadó 50 eFt/hó + rezsi. T.: 06 (70) 398-1400.___________________________________ 
cSEPEL kertvárosában, 1 szoba (konyha, tusoló, WC) össz-
komfortos udvari lakás kiadó havi 40 eFt + rezsi. 
Kaució 1 havi! T.: 276-9264, 06 (30) 263-9707.___________________________________ 
NEMDOHÁNYZÓ férfinek bútorozott szoba kiadó 20 eFt +
1 havi kaució + rezsi. T.: 06 (30) 298-8949.___________________________________ 
BÚTOROZOTT lakás gyermekteleneknek kiadó 45 eFt + re-
zsi + kaució. T.: 06 (20) 201-6890.___________________________________ 
cSILLAGTELEPEN 44 nm-es, 1 szoba összkomfort, nagyer-
kélyes, felújított lakás kiadó irodának is. 
T.: 06 (30) 225-1541.___________________________________ 
cSEPELEN szállás brigádoknak családi házban, önálló össz-
komfortos lakásban, kocsibeállóval, számlaképesen. 
T.: 06 (30) 215-6532.

cSERE
TÖKÖLI felújítandó házam, csepeli gázfűtéses lakásra cse-
rélem értékegyeztetéssel. T.: 06 (30) 201-5006.

GARÁZS___________________________________ 
KIADÓ garázs Tihanyi út – Sárgarózsa út sarkán. Puli sétány 
mellett (Csepelen). T.: 06 (30) 634-7320.___________________________________ 
GARÁZS eladó! Tihanyi úti garázstelepen beton, földdel fe-
dett 22 nm-es szerelőaknás, biztonsági ajtós, szellőztető 
rendszerrel ellátott. Érdeklődni: 8 órától 20 óráig. 
T.: 06 (30) 415-0603. ___________________________________ 
GARÁZS kiadó a csepeli temetőnél közel az autómosóhoz, 
hosszabb távra. T.: 06 (30) 388-3056.

TELEK___________________________________
cSEPELEN a Nagy-Duna közelében 150 nöl-es víkendtelek 
20 nm-es faházzal, tuják eladó. T.: 06 (70) 577-6114.

ÜZLET___________________________________
KIADÓ 39+15 nm-es vendéglátásra kialakított üzlethelyi-
ség a Csikó sétányon. T.: 278-0997

TÁRSKERESŐ___________________________________
EZ nem internet, ez valóság! Fényképes társközvetítő iroda 
személyre szabott segítséggel, diszkrét, azonnali ügyinté-
zéssel! Ha komolyan gondolja. T.: 06 (30) 445-8646.

ÁLLAT___________________________________
KÖLYÖKKuTYÁK (Pumi) és cicák elvihetők. 
T.: 06 (30) 448-4393. este

vEGYES___________________________________
LAKOSSÁGI fÉMHuLLADÉKOK és leselejtezett fémtar-
talmú háztartási gépek, elektronikai berendezések, hulla-
dék akkumulátorok  FELVÁSÁRLÁSA MAGAS ÁRON hétfőtől 
szombatig az INTER-METAL csoport Csepel, Budafoki u. 5-7. 
sz. alatti telephelyén, a Csepel Művek IV. kapuja mellett. 
Elérhetőség: 278-5130/130 mell., illetve 36 30 355 1155.___________________________________ 
BABABOLT Csepel 1214. Bp. Kossuth L. u. 150. T.: +36-
1  706-6261, 06 (30) 203-1474. Nyitva: Hétfőtől-Péntekig 
10-19 óráig, szombaton 9-14-ig. www.bababoltcsepel.hu  
www.bababoltcsepel.unas.hu 

EGÉSZSÉG___________________________________
fELNŐTT, gyermek bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI., Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313.___________________________________ 
ALAPOZÓ terápia, mozgásfejlesztés 5-15 éves gyerekek-
nek, iskola előkészítő ovisoknak, babamasszázs oktatása 
kismamáknak. Érdeklődni: 
Fekete Tímea 06 (20) 275-8512. http://erdeitanodu.hu 

ÁLLÁST KERES___________________________________
NAPITAKARÍTÁST, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok, 
festés utánit is. T.: 06 (70) 210-3992.___________________________________ 
TAKARÍTÁST vasalást vállalok. Pontosság megbízhatóság. 
T.: 06 (30) 416-2131.

ÁLLÁST KÍNÁL___________________________________
cSEPEL központjában, szépségszalonba fodrászt keresek 
vendégkörrel. Vállalkozói nem szükséges! 
T.: 06 (30) 264-6703.___________________________________ 
vÖLGY utcai üzletsoron működő fodrászatba fodrász, mű-
körmös, pedikűrös váltótársat keresek. 
T.: 277-4044 Marcsi, 06 (30) 402-5553. ___________________________________ 
A Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Egyesített 
Bölcsődék (1212 Budapest, Rákóczi tér 32. fsz.1) 1 fő szak-
képzett csecsemő-és kisgyermekgondozó-nevelőt keres 
áprilisi munkakezdéssel. Bérezés a Kjt. szerint. Érdeklődni 
a 276-0714-es telefonszámon lehet. 
Jelentkezés 2011. március 7-éig személyesen vagy pos-
tai úton a fenti címen, vagy szakmai önéletrajzzal az  
egyesitett.bolcsi@t-online.hu e-mail címen.___________________________________ 
TELEMARKETINGES munkára, mellék és teljes munka-
idős állást kínálok a XX. kerületi irodánkba. Vonalas tele-
fonnal rendelkezők otthoni munkát is vállalhatnak. Jelent-
kezés:+36 (30) 297-3726 vagy trenyijutka@levayanna.hu

OKTATÁS___________________________________
KORREPETÁLÁS. Tanítónő sok éves gyakorlattal vállal, kor-
repetálást, felzárkoztatást, 1-5. osztályos tanulóknak, min-
den tantárgyból. Házhoz megyek. T.: 06 (20) 313-5731.___________________________________ 
DIPLOMÁS angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vál-
lal. T.: 06 (20) 935-0132.___________________________________ 
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, időseb-
beknek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alap-
ismeretek, levelezés, internet chat. 
Dán Zsuzsa 06 (30) 592-7740.___________________________________ 
ANGOLTANÍTÁS, korrepetálás. Kisgyermekek angol nyel-
vű foglalkoztatása –gyermekfelügyelettel is. 15 éves ta-
nítási gyakorlat, nyelvterületen szerzett nyelvtudás. 
Beszédcentrikus oktatás. Házhoz is megyek. 
T.: 06 (20) 886-1670.___________________________________ 
MATEMATIKA, fizika, kémia korrepetálás! T.: 276-0299.___________________________________ 
fŐISKOLÁT végzett lány matematika korrepetálást vállal 
általános iskolásoknak. 2000 Ft/óra (60 perc). Házhoz me-
gyek. T.: 06 (30) 240-4560.___________________________________ 
DAJKA, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens 
képzés. Kaszaképző: T.: 276-5918. Nysz: 01006404

SZOLGÁLTATÁS___________________________________
MOSÓGÉPJAvÍTÁS a helyszínen, minden típus. Csepelen 
javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. 
T.: 276-5118, 06 (20) 230-1443.___________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűz-
hely, mikró, hűtő szerelés 1 év garanciával. Javításnál a ki-
szállás ingyenes! www.megoldasszerviz.hu 
T.: 285-3488, 06 (30) 950-1717. ___________________________________ 
GYÓGYPEDIKŰRÖS manikűrös, reflexológus nagy gyakor-
lattal házhoz megy! Kiszállás díjtalan. 
T.: 276-2985, 06 (70) 561-1524. ___________________________________ 
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javí-
tás. Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, 
cirkók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gázterve-
zések, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06 (20) 955-4768.___________________________________ 
fESTŐMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, 
penészes falak szakszerű rendbehozatalát, villany és fűtés-
szerelők utáni kisebb kőműves munkákat hosszú távú ga-
ranciával. T.: 285-2882, 06 (30) 878-8977.___________________________________ 
TÉvÉJAvÍTÁS azonnal helyszínen! Villamosmérnök vég-
zettséggel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, 
Grunding, Nordmende, Panasonic, Philips, Samsung, 
Thomson, Vestel, LG, Dual, Schneider) T.: 06 (20) 542-3529.___________________________________ 
REDŐNY javítása készítése, szúnyogháló-reluxa, szalag-
függöny készítés. Fa - műanyag - alumínium. Szigetelés és 
zárcsere. (Honti Gábor) T.: 06 (20) 927-0493.

vÍZvEZETÉKSZERELŐ. Csőtörések, beázások, dugulások 
megszüntetését, lefolyók és nyomvezetékek, WC- tartá-
lyok, mosogatók, csaptelepek, szifonok, berendezési tár-
gyak cseréjét és javítását vállalom. T.: 284-8381.___________________________________ 
ASZTALOSMŰHELY Vizisport u. 54. Egyedi bútor, konyha-
bútor, beépített szekrény, lépcső készítés, parkettázás, csi-
szolás, lakkozás www.basaesfia.hu T.: 283-4285, 
06 (70) 221-4823. Ugyanitt dugulás-elhárítás non-stop.___________________________________ 
TÁRSASHÁZAK közös képviselete teljes körű ügyintézéssel. 
Adósságok behajtását kiemelten kezeljük. 
www.general-f.hu Tel/fax.: 216-8802. ___________________________________ 
NON-STOP számítógép szerelés az Ön lakásán non-stop. 
T.: 06 (20) 328-0952, 06 (70) 270-9989, 06 (30) 318-6817.___________________________________ 
cOMPuTERKLINIKA: Számítógép javítás, karbantartás, 
vírusirtás, telepítés. Ingyenes kiszállással! Hívjon bizalom-
mal. T.: 06 (30) 857-2653.___________________________________ 
REDŐNY, reluxa szerelés, javítás. Szalagfüggöny. Külső-
belső műanyag párkányok. Gurtnicsere, szúnyogháló, har-
monikaajtó! Külső belső lakásfelújítás, festés. 
T.: 06 (20) 321-0601.___________________________________ 
DuGuLÁS elhárítás korszerű gépekkel gyorsan tisztán, fal-
bontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal a lakosság és a 
közületek szolgálatában. T.: 420-6812, 06 (30) 272-7987.___________________________________ 
MEGBÍZHATÓ, leinformálható házaspár vállal kis és nagy-
takarítást reális áron. Kerti munkák! Függönymosás, vasa-
lás. Gyors, precíz munka. Hívjon bizalommal. T.: 276-0927.___________________________________ 
LOMTALANÍTÁS, áruszállítás, költöztetés szakemberekkel 
tavalyi árakon. T.: 06 (20) 911-1743.___________________________________ 
TETŐJAvÍTÁS – felújítást, vízszigetelést, bádogos munká-
kat vállalok. Ingyenes felmérés és árajánlat. 
T.: 06 (30) 367-8848. Mezővári Zsolt___________________________________ 
KÚTfÚRÁST vállalok kedvező áron garanciával. 
T.: 06 (20) 346-1042. www.kutfurasa.hu ___________________________________ 
RÁcSKÉSZÍTÉS ajtóra, erkélyre. Folyosó elválasztás. Elő-
tető lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés, korlátfelújítás 
üvegcserével is. Egyéb lakatosmunkák – javítások. 
T.: 284-2540, 06 (70) 209-4230.___________________________________ 
vÍZvEZETÉK-szerelő gyorsszolgálat. Csőtörések, átázások, 
WC tartályok, vízórák stb. cseréje, javítása. Díjtalan kiszál-
lás. T.: 276-8271, 06 (20) 396-8575, 06 (70) 219-0518.___________________________________ 
KuTYAKOZMETIKA Szent István u. 86. 
T.: 06 (30) 510-3519.___________________________________ 
REDŐNYÖS munkák készítés-javítás. Szúnyoghálók, relu-
xa, harmonikaajtó, gurtnicsere. 
T.: 276-5827, 06 (30) 212-9919.___________________________________ 
ÁcS, tetőfedő, kőművesmester vállal a legkisebb munká-
kig beázásmentesítést, tetőjavítást, homlokzati szigetelést, 
előtető készítést garanciával, kedvezménnyel, hétvégén is. 
Bizalmát köszönöm. T.: 06 (30) 318-2173.___________________________________ 
KONTÉNERES sitt, lom, szemétszállítás, rövidhatáridővel! 
T.: 06 (20) 950-3160. Érdeklődni minden nap 6-22 óráig. ___________________________________ 
ASZTALOS munkák, szekrények stb. zárcserék, nyílászárók 
szigetelése, sokéves tapasztalattal. Hívjon bizalommal! T.: 
420-0890, 06 (20) 981-9309.___________________________________ 
REGISZTRÁLT mérlegképes könyvelő vállalja Kft-k, Bt-k, 
egyéni vállalkozók teljeskörű könyvelését, bérszámfejtés-
ét és adóbevallását. T.: 06 (30) 593-6825.___________________________________ 
fESTÉS, mázolás, antikolás mestervizsgával. Sok kedvez-
ménnyel hétvégén is. Azonnali kezdéssel. Bizalmát köszö-
nöm. T.: 06 (30) 318-2173.___________________________________ 
KÉMÉNYBÉLELÉS, Metal-Vill Kft. vállal szilárd - gázüzemű, 
nyitott és zárt égésterű szerelt és bélelt kéménybélelést. 
T.: 06 (30) 688-3683, 06 (70) 518-1451.___________________________________ 
KŐMŰvES -ácsmunkák, bádogozás, pincék-padlások taka-
rítása, dryvitozás, külső-belső szigetelés, régi – újtetők ja-
vítása, lakatos munkák, festést – mázolást sürgősen is. Ga-
ranciálisan vállalok. T.: 06 (20) 215-4976.___________________________________ 
vILLANYSZERELÉS! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, 
kisebb munkák is! Hívjon bizalommal! 
T.: 420-0438, 06 (30) 378-7011.___________________________________ 
ÁcS, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizal-
mát köszönöm. T.: 06 (20) 381-5360.___________________________________ 
ADÓBEvALLÁST, könyvelést, nyugdíj előkészítést legol-
csóbban, szakszerűen vállalunk. 
T.: 276-7614, 06 (30) 582-5286.
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Dr. Makkos Ingatlan centrum Csepel 
1214 Bp. Akácfa u. 5.
T/fax: 061-276-07-11
Mobil:+36706-388-309
www.ingatlandoktor.com
Csepel@ingatlandoktor.com

MOST ÉRDEMES NÁLuNK vÁSÁROLNI!
INGYENES ÜGYvÉSI MuNKADÍJJAL ÉS AJÁNDÉK fÉL ÉvES BIZTOSÍTÁSSAL ÁLLuNK 

ÜGYfELEINK RENDELKEZÉSÉRE!

ELADÓ Csepelen új téglaépítésű, gázfűtéses társasházi lakások, már 12 mFt-tól  Azonosító: 11212___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepelen egy 1,5 szobás, erkélyes, jó állapotú, negyedik emeleti panellakás.
alkuképes i.ár: 6,99 mFt. Azonosító: 22068___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csillagtelepen egy 2 szobás 55 nm-es panellakás, új fa nyílászárókkal, szép állapotban.
Alkuképes i.ár: 8 mFt. Azonosító: 18538___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepelen a József A. utcai lakótelepen, négy emeletes tégla házban egy 2 szobás erkélyes, gázfűtéses 
lakás. Alkuképes i.ár: 8,99 mFt.  Azonosító: 21809___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepelen egy nyílászáró cserén és fűtéskorszerűsítésen már átesett 1,5 szobás, 46 nm-es felújított 
lakás. Alkuképes i.ár: 7,3 mFt.  Azonosító: 18841___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepel központjában egy 40 nm-es, 1+2 félszobás tégla házrész.  Azonosító: 17698___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepelen a királyerdő déli részén egy 1200 nm-es összközműves építési telek. Alkuképes i.ár: 19,1 mFt.
Azonosító: 22717___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepelen egy 1,5 szobás 36 nm-es szép állapotú panellakás. Fűtés és nyílászáró csere tavasszal várható. 
Alkuképes i.ár:6,65 mFt.  Azonosító: 17927___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepelen egy 1 szobás 35 nm-es, felújított panellakás. Alkuképes i.ár: 6,45 mFt.  Azonosító: 18559___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepelen egy téglaépítésű 2+1 félszobás 64 nm-es, gázfűtéses, felújított lakás. Alkuképes i.ár: 9,6 mFt.
Azonosító: 20525___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepelen a kertvárosban egy 120 nm-es családi ház, 540 nm-es telken. Alkuképes i.ár: 24 mFt.
Azonosító: 8486___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepel központjában egy 45 nm-es szép állapotú, 1,5 szobás, gázfűtéses házrész. 
Alkuképes i.ár: 6,9 mFt.  Azonosító: 22016___________________________________________________________________________ 
ELADÓ Csepelen az Erdősor utcánál egy 1+2 félszobás panellakás, felújítva. Alkuképes i.ár: 8,4 mFt.
Azonosító: 20055

Adja meg e-mail címét, telefonszámát és igényét, milyen ingatlant szeretne? 
Rövidesen tájékoztatjuk, ajánlatainkról.

vARGA ÉS cSALÁDJA Ingatlanközvetítő és Értékbecslő Iroda
Irodánk: 1213 Bp. Hollandi út 93/b, Telefon/fax: 420-3510. • Nyitva: H-P: 10-18h • Mobil: 06 20 945 1214

1214  Zöldfa utca 3. I. emelet 2. T.:276-1077. • Nyitva: H-sze.-p: 10-18h, K-Cs: 12-18h. • Mobil: 06 20 945 1214
www.ingatlan.com/vargalak • e-mail: vargagloria@axelero.hu • vargaimre43@gmail.com

BÉKE téren, 2 szobás, 60 nm-es, jó állapotú, erkélyes, I. 
em.-i tégla, gázfűtéses lakás eladó. Ár: 11.99 mFt. T.: 06 
(30) 516-1773.___________________________________ 
POSZTÓ pálya közelében, csendes u.-ban, 2 nappali + 5 
hálószobás ház, 2 generációnak is alkalmas, 720 nm-es tel-
ken, garázzsal, kocsibeállóval eladó. I.ár: 58 mFt. 
T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN, 2003-ban épült, 2 generáció számára is 
alkalmas, 170 nm-es, 4+2 fél szobás ház eladó, 540 nm-es 
telken, kocsibeállóval. I.ár: 34 mFt. T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN, 2+1 félszobás, 70 nm-es, betonfödé-
mes ház eladó, garázzsal. Tetőtér beépíthető. I.ár: 18.5 mFt. 
T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
SÉTÁNYOKON, 2+1 félszobás, III. em.-i, jó állapotú, 
64 nm-es, erkélyes, téglalakás, cirkó fűtéssel eladó. 
I.ár: 10.4 mFt. T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
SÉTÁNYOKON, 2+2 félszobás, II. em.-i, felújított, 74 nm-
es, erkélyes, tégla, cirkó fűtéses lakás eladó. I.ár: 11.9 mFt. 
T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
ELADÓ, Kiadó lakásokat, házakat keresünk regisztrált ügy-
feleink részére. T.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
KERTvÁROSBAN, 4+1 félszobás, 130 nm-es, felújítan-
dó, cirkó fűtésű, családi ház eladó, 720 nm-es telken. 
I.ár: 20.9 mFt. T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
cSILLAGTELEPEN, 3 szobás, 64 nm-es, jó állapotú, ikerház 
eladó, 500 nm-es telekkel, és egy 30 nm-es, 1 szoba össz-
komfortos tégla melléképülettel. I.ár: 23 mFt. 
T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
SÉTÁNYOKNÁL, 2 szobás, 54 nm-es, tégla, gázfűtéses, er-
kélyes, jó állapotú földszintes lakás eladó. I.ár: 9.9 mFt. 
T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
cSEPEL központjában, 1+2 félszobás, 58 nm-es, jó állapo-
tú lakás eladó. I.ár: 8.2 mFt. Tel.: 06 (30) 387-4706.___________________________________ 
JÓZSEf Attila u.-ban, 54 nm-es, felújítandó, erkélyes, tég-
la, gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 9.2 mFt. T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
Ív u.-ban, új építésű, 2+2 félszobás, 66 nm-es, erkélyes la-
kás eladó. I.ár: 16.9 mFt. T.: 06 (30) 516-1773.___________________________________ 
LAKIHEGYEN, Új építésű, I. em.-i, másfélszobás, amerikai 
konyhás, nappalis, cirkó fűtéses lakás eladó kocsibeállóval. 
I.ár: 9.9 mFt. Tel.: 06 (30) 387-4706.

hirdetés

HÍvJA! T.: 06 (30) 616-6888.

LAKIHEGYEN kiadó 100 nm-es 3 szoba nappalis, 
cirkófűtéses bútorozatlan újszerű ház, gépkocsi beállók-
kal 80 eFt+rezsi.___________________________________ 
PESTERZSÉBETEN a Katona J. u.-ban, 360 nm-es 
összközműves telek, 55 nm-es felújítandó/bontandó ház-
zal 7,5 mFt.___________________________________ 
vIHORLÁT u.-ban 150 nöl-es összközműves telken, 80 
nm-es cirkófűtéses jó állapotú, betonfödémes, önálló csa-
ládi ház, melléképülettel 20,9 mFt.___________________________________ 
KIRÁLYERDŐBEN 1 éves ház! 55 nm-es 2 szobás 
cirkófűtéses, hő szigetelve, mediterrán cseréppel: 15,9 mFt.___________________________________ 
ÚJSZERŰ hőszigetelt extra ház a Tihanyi lakóparkban, 
220 nm, 4szoba nappalis, garázzsal, mosó és tároló hely-
séggel, 170 nöl összközműves öntözőrendszeres kerttel 
38,9 mFt. i.áron.___________________________________ 
ÚJÉPÍTÉSŰ extra házak 70 nm-es, 1+2 félszobás, 2 für-
dőszobás, nappalis kis kertes, kis rezsijű, jó elosztású, 
kultúrált sorházban, akár lakáscserével! 17,9 mFt-tól, 
19,9 mFt, 100 nm-es 25,9 mFt. ERDŐSOR u- nál, 170nöl 
összközműves telken 90 nm-es, 2 és félszobás, étkezős, fel-
újított családi ház: 22,9 mFt. ___________________________________ 
cSEPELEN lakóparkban Újszerű 110 nm-es, 3 szoba nap-
palis lakás, gépkocsi beállóval: 21,9 mFt.___________________________________ 
cSERE is! Tölgyes u-ban (80 nm+42 nm) két lakrészes csa-
ládi ház, 170 nöl összközműves telekkel: 22,9 mFt.___________________________________ 
cIRMOS sétányon 64 nm-es 2+félszobás cirkófűtéses la-
kás műanyag nyílászárókkal 9,6 mFt.___________________________________ 
SÉTÁNYOKON hőszigetelt házban fszt.-i, felújított, 49 nm-
es 1+félszobás gázos lakás új konyhabútorral, műanyag 
nyílászárókkal: 9,9 mFt.___________________________________ 
cSILLAGTELEPEN, 38 nm-es, I. em.-i, erkélyes teljes körű-
en felújított gázkonvektoros lakás: 7,9 mFt.___________________________________ 
ADY E u.-on, teljeskörűen felújított 61 nm-es, 2+félszobás 
lakás, saját fogyasztásmérővel: 8,2 mFt.___________________________________ 
ÓvODA u.-ban és a Krizantém u.ban, 86 nm-es 3 és fél-
szobás erkélyes földszinti lakások, négyemeletes panel-
házban 10,9 mFt.___________________________________ 
BÁNYA u.-ban, zöldövezeti, II. em.-i 55 nm-es, 2 szobás er-
kélyes, fűtéskorszerűsített lakás: 7,9 mFt.

KIADÓ tégla és panellakások, házak Csepelen 35 ezer/hó + 
rezsi + kauciótól. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
KIADÓK, összközműves üzemrészek a gyárban 90-800 nm-
ig, I.ár: 500 Ft/nm + áfa ártól. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a bányatavak közelében, a Csepeli úttól 500 mé-
terre, bekerített 897 nm-es zártkerti telek, villannyal, vízzel, 
35 nm-es pincével eladó 3.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Kossuth Lajos u.-ban, liftes házban, VII. em.-i 
35 nm-es, nagyrészt felújított 1 szobás, erkélyes lakás, ala-
csony rezsivel 6.65 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN a Zrínyi u.-ban, VIII. em.-i 53 nm-es, 2 szobás, 
erkélyes felújítandó lakás 6.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Hajós u.-ban, négylakásos házban 34 nm-es, 1 
szobás, felújítandó, gázkonvektoros téglalakás, kertrésszel, 
pincével, tárolóval 7.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Vízműveknél, I. em.-i 54 nm-es, 1+2 félszo-
bás, felújítandó, gázkonvektoros, erkélyes lakás 8.5 mFt-ért. 
T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Rakéta u.-ban, III. em.-i 37 nm-es, 1 szobás, 
szép állapotú, gázkonvektoros, átalakított lakás 8.7 mFt-ért 
eladó. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPEL határában, a Komadűlőben, bekerített 485 nm-es 
zártkerti telken, 170 nm-es, 4+1 félszobás, 2 szintes hétvégi 
téglaház, áron alul eladó 8.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214, 
420-6686.___________________________________ 
cSEPELEN, a Nyuszi sétányon, felújított, hőszigetelt házban 
fszt.-i, 1+1 félszobás, jó állapotú, gázkonvektoros, erkélyes 
lakás 9.5 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, az Erdősor u.-ban, IV. em.-i, 2.5 szobás, gázkon-
vektoros, erkélyes, felújított lakás 9.9 mFt-ért. 
T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
SZIGETHALMON, a Táncsics u.-ban, kétszintes 90 nm-es 
sorházi lakás, 165 nm-es elkerített telekrésszel, garázzsal, 
áron alul eladó, 9.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214, 420-6686.

cSEPELEN, a Petz Ferenc u.-ban, X. em.-i, 2+2 félszobás, er-
kélyes, felújított, hőszigetelt egyedi mérős lakás 10.9 mFt-ért. 
T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Kossuth Lajos u.-ban, az OTP házban, belső 
kertre néző III. em.-i 1+2 félszobás, erkélyes extra lakás, gé-
pesített konyhabútorral, kocsibeállóval 19.5 mFt.-ért eladó. 
T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Nyuszi sétányon, szinte új, emeleti belső 2 
szintes, 121 nm-es, 4 szoba nappalis, háromerkélyes, 2 für-
dőszobás, egyedi gáz hőmennyiségmérős lakás, gépkocsi 
beállóval 21.9 mFt-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
cSEPELEN, a Repkény u.-ban, 2 szobás, 68 nm-es ház, 72 
nm-es műhellyel, 1079 nm-es telekkel, garázzsal eladó 
24.9 M Ft-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Csalitos u.-ban, sorházban, 2 szintes, 3 szoba 
– nappalis, 123 nm-es ház, dupla fürdőszobával, 652 nm-es 
összközműves telekkel, garázzsal eladó 25.9 mFt-ért. 
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Murányi u.-ban 3 szintes, 4 szoba-nappalis 130 
nm-es ház, dupla fürdőszobával, 440 nm-es összközműves 
telekkel, 60 nm-es pincével eladó 29.9 mFt-ért. 
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Késmárki u.-ban 2 szintes, 2 generációs 222 
nm-es felújított ház, külön álló garzonnal, garázzsal, 720 
nm-es összközműves telekkel, 17 nm-es pincével eladó 48 
mFt-ért.  420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
cSEPELEN, a Tamariska domb közelében, 250 nm-es extra 
ház, 1000 nm-es kerttel, igényeseknek eladó 59.9 mFt-ért.___________________________________ 
SZIGETSZENTMIKLÓSON, kétszintes, 94 nm-es, 4 szoba-
nappalis, új ikerház fél, 285 nm-es telekkel, gépészet és bur-
kolat nélkül 15.9 mFt-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________ 
HALÁSZTELKEN, kétszintes, 140 nm-es, 3+1 félszobás, új-
szerű hőszigetelt ikerház, 433 nm-es összközműves telek-
kel, garázzsal 26.9 mFt-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.
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A terápia lényege: az artériákban lévő 
érszűkület, érelmeszesedés gyógyítása
pulzáló, alacsony frekvenciájú hang-
hullálmokkal. Az újdonság a Sono-
therápiában az, hogy egészen speciális
rezgéseket alkalmaz, amely minden 
páciensre egyénileg meghatározottak 
(a forma, frekvenciaintenzitás, idő 
vonatkozásában) és a teljes kezelés 
időtartama alatt pontosan irányítottak.

Üdülési csekket 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! 

Az érszűkület tünetei:
- hideg kezek, lábak, elkékült, 
   elszíneződött végtagok, 
- járáskor görcsben álló lábikra 
   vagy elnehezedő, fáradó láb
- nem gyógyuló sebek (ulcera dibetes)
- szédülés, fülzúgás, feledékenység
- fájdalom, a szívtájon megterhelés  
   hatására.

SONOTHERÁPIA

A pulzáló infrahang gyógyító ereje

Új gyógymód az érszűkület,  érelmeszesedés gyógyításában.

Egyedi bútorok készítése, igény szerinti méretben 
és formában, személyre szabott megoldásokkal.

Modern bútorok szakszerű javítása, átalakítása, 
átkárpitozása.

Szakács István

kárpitos mester

tel.: +36-30-245-84-53
e-mail: szakacsistvan2@t-email.hu



24 Csepeli Hírmondó

FOGORVOSI RENDELŐFOGORVOSI RENDELŐ
Felnőtt- és GyermekfogászatFelnőtt- és Gyermekfogászat

Dr. Tóth Katarina
Bejelentkezés: 30/736 80 16

Csepel, Szent István út 126.

Teljeskörű fogorvosi ellátás
●   Esztétikai fogkezelések
●   Fogeltávolítás
●   Fogpótlások készítése
●   Szájhigiénés kezelések
●   Fogfehérítés
●   stb.

Fogorvosi ügyelet minden nap 20h-24h között telefonos bejelentkezés alapján.

hirdetés

Könyvelés – pályázatkészítés

Hívjon díjmentes árajánlatért

06-1/284-57-18
06-20/325-9096
e-mail: bbela60@t-online.hu

Társasházkezelés - képviselet

Kisöpörtük
a magas
árakat!
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Mi már elkezdtük a
tavaszi nagytakarítást!

1211 Budapest, Kossuth L. u. 22.
 (Vasas bisztró mellett) Tel.: 276-2227, 06-70/397-0400 

Nyitva: hétfő-péntek: 6-17, szombat: 6-12

Murexin Bfk02 
fagyálló csempe-
ragasztó 25 kg

Murexin Kmg 25 
fl exibilis csempe-
ragasztó 25 kg

Murexin St12 
aljzatkiegyenlít� 

25 kg

 Soudal 
purhab
750 ml

M

2190 Ft

Mu

1990 Ft

Mu

890 Ft

SS

899 Ft

Ha minket választanak, akkor
• csökkenek a felesleges kiadások,
• a hátralékok behajtásra kerülnek,
• nagyobb műszaki figyelmet kap a Társasház,
• hamarosan megszépül lakókörnyezetük,
• eredményesen vesznek részt pályázatokon.

TÁRSASHÁZKEZELÉS – KÖZÖS KÉPvISELET

LHT Társasházak Kft.
1211 Budapest, Kossuth L. utca 88/A. fszt.1.
 Tel: 06-70/210-1046,  www.lht.hu

- kézzel készített, használati

-egészségjavító,
100%-os töménységű

(tökmag-, mák-, dió-, szőlőmag-, mogyoróolaj)

...  ...

KERÁMIAEDÉNYEK,

OLAJOK

az Őrségből

Várjuk üzletünkben

az Őstermelői
Csarnokban!

Tel.: 

a CSEPELI PIACON,

06-30-836-02-77


