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Hatodik alkalommal rendezte meg a Csepp Tv az Alpiq–Csepel helytörténeti és helyismereti vetélkedőt a Nagy Imre ÁMK színházter-
mében. Az izgalmas megmérettetés végén, a „katonások” örülhettek, ők végeztek az első helyen. A végeredmény: első a Katona József 
Általános Iskola; második a Nagy Imre ÁMK Iskola; harmadik a Herman Ottó Általános Iskola, negyedik a Móra Ferenc Általános Iskola; 
ötödik a Karácsony Sándor Általános Iskola. A képen a győztes csapat tagjai felkészítő tanárukkal és a kupával: Brázda Gábor, Kaplonyi 
Krisztián, Király Árpád, Lőrincz Krisztián. Középen a tanárnő, Mészáros Lilla
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2 Csepeli Hírmondóvisszatekinto

Kerületi mozaik
˝

Csepeli pingvinek a karneválon

A globális felmelegedésre hívták fel a figyelmet azok a „csepeli 
pingvinek”, akik nemcsak a kerületünket, de egyben Budapestet is 
képviselték a rijekai karneválon. A Fiume néven egykor Magyaror-
szághoz tartozó kikötővárosban nagy hagyománya van a tél végén, 
tavasz elején megrendezett karneválnak, ami húszezer résztvevőjé-
vel és közel hatszázezer látogatójával a harmadik legismertebb ilyen 
típusú rendezvény a világon. 
A csepeli önkormányzat minden évben pályázatot ír ki a kerület test-
vérvárosunkban való képviseletére. A 2011-es rijekai karneválra a 
csepeli Kék Iskola tanárai nyerték meg ezt a pályázatot, akik jégtáb-
lákon sétáló pingvinnek öltözve keltettek nagy érdeklődést és elis-
merést. A kerület nehéz gazdasági helyzete miatt az idei karnevál ki-
fejezetten takarékosra sikerült: mindössze a tavalyi költségek har-
madába került.

Emlékezés a kommunizmus áldozataira

2011. február 24-én a Csepel-sziget Műszaki Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégiumban Mansfeld Péter emléktáblájá-
nál kezdődött a megemlékezés. 
Ábel Attila alpolgármester szólt arról, hogy „egy diktatúra nem 
máról holnapra töri át a demokrácia falait”, és azt is elmondta, 
szükség van arra, hogy az ifjabb nemzedékeknek megtanítsuk: a 
zsarnoksághoz vezető utat kell felismerniük. Ha ugyanis a zsar-
nokság felfedi valóját, már késő. Ezt követően az önkormányzat 
képviseletében Ábel Attila, Borbély Lénárd és Morovik Attila al-
polgármesterek elhelyezték az önkormányzat koszorúját.
Fáklyás menet indult a Nagy Imre ÁMK-hoz, útközben a II. Jé-
zus Szíve plébánia előtt Kispál atya köszöntötte a résztvevő-
ket, majd együtt folytatták útjukat. A művelődési központban a 
Wittner Mária életét bemutató filmet nézhették meg a résztvevők. 
Február 25-én, délelőtt 10 órakor a polgármesteri hivatal előtt 
folytatódott a megemlékezés. A Himnusz meghallgatása után Né-
meth Szilárd Szolzsenyicin, Petri György és Márai Sándor idéze-
tei segítségével szólt a kommunizmus áldozatairól, majd lelep-
lezte az épület falán elhelyezett emléktáblát.
Ábel Attila és Morovik Attila alpolgármesterek, Kovács Sán-
dor vezérőrnagy, az 1956-os események halálraítéltje, valamint a 
Jobbik képviselőcsoportja koszorút helyezett el.

Aki örökre fiatal marad

Mansfeld Péter 1941. március 10-én született Budapesten. Szüle-
tésének hetvenedik évfordulója alkalmából Budapest XXI. kerület 
Csepel Önkormányzata megemlékezést tartott.
A Csepel-sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégi-
umban 2011. március 10-én koszorúzással emlékeztek meg a fia-
talon elhunyt szakmunkásról. Emlékező beszédet mondott Wittner 
Mária, 1956-os halálraítélt, országgyűlési képviselő, Németh Szi-
lárd, Csepel polgármestere és Mansfeld László, Mansfeld Péter 
öccse, aki beszédében kiemelte: sokat jelent számára, hogy a ke-
rület ilyen nemes módon tiszteleg testvére emléke előtt. A Csepp 
Tv-nek adott interjújában kitért bátyja egyenes jellemére, jóindu-
latára: „Vagány kisfiú volt, még nem igazi felnőtt férfi, nem is le-
hetett az. Valójában örök fiatal maradt. Bent a börtönben is csak 
Peti gyereknek hívták, ott is szerették, mert segítőkész volt, pedig 
börtönspicliket tettek mellé” – idézi a múltat Mansfeld László. 
Arról, hogy Mansfeld Péter élete és a hazáért hozott áldozata mit ad 
a mának, testvére így beszélt: „Példamutatást, családszeretetet és 
azt, hogy az adott szónak mindig súlya kell hogy legyen. Őszinté-
nek kell lenni, és mindig fel kell vállalni a megoldandó problémá-
kat” – tette hozzá.
A megemlékezést követően a jelenlévők koszorút, virágokat helyez-
tek el és mécseseket gyújtottak Mansfeld Péter emléktáblájánál.
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 Feszített, spórolós költségvetést fogadtak el. Mégis, mivel tudja bíz-
tatni a csepelieket? 
 Nem hazudhatok; őszintén meg kell mondanom a választóknak, hogy 
a kerületnek saját forrásból már nincs lehetősége a fejlesztésekre ebben 
az évben. Pozitív változás csak az Új Széchenyi Terv keretében lehetsé-
ges. Pénzügyileg katasztrofális állapotban vettük át az önkormányzatot, s 
azt a célt tűztük ki, hogy elkerüljük a csődöt, a működés fenntartható le-
gyen. A hátrahagyott adósság óriási terhet jelent a kerület számára, ugyan-
úgy, mint az államadósság Magyarország számára. Nem könnyű feladat, 
de Csepel talpon fog maradni! Azt is ígérhetem, hogy a korábbiakhoz ké-
pest sokkal átláthatóbb és „mutyizástól” mentes lesz az önkormányzat te-
vékenysége. Azt akarjuk érzékeltetni a lakókkal, hogy az új vezetés hoz-
záállása egészen más, mint a régié. 

	 Tehát	nem	lesznek	kivételezések,	vezetői	jutalmak?	
 Pontosan! Nem lesznek kivételezett emberek a lakáskiutalásoknál, az 
ingatlanok bérbe adásánál megszüntetjük a „haveri” alapú bérleti díjakat, 
az önkormányzati vezetők pedig semmiféle jutalmat nem vesznek fel. 
Csak emlékeztetnék, hogy a távozó szocialista vezetők az elmúlt négy év 
alatt 27 millió forint jutalmat osztottak ki maguk között, miközben az ön-
kormányzat anyagi helyzete kétségbeejtő volt a hibáik miatt.   

	 Mit	mutatnak	a	költségvetés	számai?	
 Noha a választópolgárokat nem a számok érdeklik elsősorban, hanem 
a mindennapi életük, érdemes elmondani: az önkormányzatot 4 milliárd 
forintos hiánnyal vettük át. Ezt a hiányt faragjuk le 2,7 milliárd forintra 
az idén. Az önkormányzat anyagi helyzete annyira rossz, hogy március-
ban kénytelenek voltunk 300 millió forint kölcsönt felvenni, hogy a bé-
reket ki tudjuk fizetni. A költségvetés rendbetétele ugyanakkor több évre 
szóló feladat, egy esztendő alatt képtelenség csodákat elérni. Az önkor-
mányzat a kötelezően ellátandó feladataira koncentrál, semmiféle feles-
leges kiadást nem engedünk meg. A kötelező feladatok közé tartozik az 
oktatási és egészségügyi intézmények működtetése, a lakásgazdálkodás, 
a közutak karbantartása. A kerületben nem lesz csőd, mindenki megkap-

ja a fizetését. A Csepel SC-t működtető offshore hátterű alapítvány részé-
re folyósított évi 22 millió forint átutalását viszont megszüntettük, mert 
az kidobott pénz volt; az alapítvány nyilvánvalóan nem a sport fejleszté-
séért tevékenykedik. 

	 Hová	lett	az	Észak-Csepel	eladásából	származó	9	milliárd	forint?
 Hát ez az, amit a csepeliek sem tudnak… Semmi látszata nincs an-
nak, hogy a szocialisták milyen fejlesztéseket valósítottak meg ebből a 
temérdek pénzből. A kilencmilliárd forintból mindössze 132 millió ma-
radt meg, a többit nyomtalanul elköltötték.  

	 Hol	tart	a	felelősségre	vonás?	
 Eddig is több ügyben vizsgálódtunk, s ha a büntetőjogi felelősség 
gyanúja felmerült, az ügyészséghez fordultunk feljelentéssel. Ez történt 
a szociális lakáskiutalások és felújítások esetében, a korengedményes 
nyugdíjazás ügyében. Vizsgáljuk Kál Károly egykori SZDSZ-es képvi-
selő cégének tevékenységét, amely 208 millió forint közpénzt vett fel, 
valamint Szenteczky János szocialista képviselő több ügyét, egyebek kö-
zött azt, hogy a Csevak Zrt. vezérigazgatójaként havi átlagban 80 ezer 
forintot vett fel gépkocsija költségtérítésére, noha a gépkocsi használata 
indokolatlan volt. Többek között közpénzből utazgatott vidékre és kül-
földre. A Csepel SC-t működtető zavaros hátterű alapítvány esetében már 
korábban is tettünk feljelentést az ügyészséghez, Németh Szilárd polgár-
mester úr pedig a legfőbb ügyészhez fordult februárban.  
 
 Milyen konkrétumokon keresztül érzékelhetik a lakók, hogy a mosta-
ni	vezetés	valóban	más,	mint	a	régi?	
 Kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére, ezért több lakossági fó-
rumot, konzultációt tartunk, képviselőink rendszeres kapcsolatot tartanak a 
választókkal. Már a közeljövőben pozitív változást tapasztalhatnak a köz-
rend, közbiztonság, köztisztaság terén. Az utak kátyúzását nem vállalko-
zókra bízzuk, akik alvállalkozókra, ők pedig további alvállalkozókra bíz-
ták a feladatot, hanem a Csevak munkatársai végzik majd el, így olcsóbb és 
jobb minőségű lesz a munka. Budapesten alighanem egyedüliként ingye-
nes marad a házasságkötés. Pénzt különítettünk el arra, hogy az SZTK-ban 
24 órás felnőtt orvosi ügyelet működjön. Az önkormányzat munkatársai 
erőn felül dolgoznak, hogy a rengeteg feladatot jó színvonalon elvégezzék.

	 Mennyi	ideje	jut	a	magánéletére?	Mikor	kel,	mikor	fekszik?	
 Általában reggel hatkor kelek fel, és éjfélkor fekszem le. Legtöbb 
időmet a hivatalban töltöm, vagy bejárásokon veszek részt a kerületben. 
Országgyűlési képviselőként a Parlamentben is dolgozom. A magánéle-
tem nem egyszerű, de a feleségem megértő, és mellettem áll. 

Csarnai Attila

Beszélgetés Borbély Lénárd alpolgármesterrel

„Nem lesz könnyű, de Csepel talpon marad”
SúlyoS költSégvetéSi hiánnyal vette át az új önkormányzat az irányítáSt SzocialiSta elődjétől, ráadáSul a pénzügyi 
gondokat mély moráliS válSág iS tetézi. korrupciógyanúS ügyek, működéSi zavarok közepette kell rendet tenni, a vá-
laSztók pedig máriS eredményeket várnak. „nem könnyű feladat, de cSepel talpon marad, a közélet kitiSztul, 16 év után 
máS leSz ez a kerület” – ígéri BorBély lénárd alpolgármeSter, miközBen óv a túlzott elváráSoktól. 
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 TISZTELT CSEPELI LAKOSOK!
Tájékoztatom Önöket, hogy – a képviselő-testület döntése alapján – a közterület-használat-
tal összefüggő engedélyek ügyintézése a Csevak Zrt. helyett a jövőben a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán (Budapest XXI., Petz F. u. 1–3.) történik.  

2011. április 4-étől, a közterület-használat engedélyezése miatt, hétfőnként 13 és 18 óra között, 
míg szerdai napokon 8 és 13 óra közötti időpontban lesz félfogadás és engedélykiadás. Az enge-
dély kiadása – a kérelem benyújtása és a használati díj megfizetése után – azonnal megtörténik.

Dr. Szeles Gábor, jegyző



4 Csepeli Hírmondóönkormányzat

Németh Szilárd polgármester előterjesztésében vitatták meg a képvise-
lők azt a javaslatot, hogy Mansfeld Péterről, az '56-os forradalom után 
halálraítélt fiatalemberről nevezzék el a Bajáki Ferenc utcát. Mansfeld 
Péter március 10-én lett volna 70 éves. Ezen a napon emlékeztek a 
Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskolában, ahol Mansfeld Péter esz-
tergályosnak tanult. Egy ipari tanulmányi versenyen második helyezést 
ért el. Részt vett az '56-os felkelésben, egyike volt a „pesti srácoknak”. 
A Széna téren Szabó bácsi futáraként tevékenykedett, fegyvereket és hí-
reket közvetített a felkelőcsoportok között. Letartóztatták, majd a forra-
dalom legfiatalabb áldozataként, néhány nappal 18. születésnapja után 
kivégezték. (Az új névtáblát – jelképesen – március 10-én helyezte fel a 
valamikori Bajáki Ferenc utcában Németh Szilárd polgármester.)

Borka-Szász Tamás, az MSZP frakcióvezetője szerint tragédia, ami 
Mansfeld Péterrel történt, de az utcanév megváltoztatását alaposabban 
meg kéne fontolni. Megkérdezte, vajon kikérték-e a Bajáki Ferenc utcá-
ban élők véleményét. Pákozdi József, a Jobbik képviselője helyeselte a 
névváltoztatást, egyben javasolta, hogy a Ságvári Endre utcának is adja-

nak új nevet. Németh Szilárd emlékeztetett arra, hogy Bajáki Ferenc az 
1919-es kommunista Tanácsköztársaság idején vált hírhedtté, népbiztos-
ként szolgálta a rettegett hatalmat. A középiskola, amelybe Mansfeld Pé-
ter járt, s amelyet egykor Bajákinak neveztek, már korábban új nevet vett 
fel. A Fidesz egyébként már korábban is próbálta átkeresztelni az utcát, 
de a terv a szocialisták ellenállásán elbukott. Az utcában élők véleményét 
megkérdezik, s a javaslatot csak utána továbbítják a fővárosi közgyűlés-
nek. A polgármester jelezte: eljön az ideje, amikor a Ságvári Endre utca 
neve is megváltozik.  

A képviselő-testület elfogadta azt a javaslatot, hogy a csepeli önkor-
mányzat kilép a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövet-
ségéből, valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségé-
ből. A polgármester azzal indokolta a döntést, hogy a szövetség gyakor-
latilag semmilyen haszonnal nem járt Csepel számára, a tagság fenntar-
tásával ugyanakkor csak feleslegesen költötték rá a közpénzt. 

Cs. A.

Rendkívüli testületi ülést tartottak március 17-én

Utcát neveznek el Mansfeld Péterről
az 56-oS forradalom után halálraítélt manSfeld péterről nevezik el a moStani Bajáki ferenc utcát – egyeBek mellett 
erről fogadott el javaSlatot a képviSelő-teStület márciuS 17-ei, rendkívüli üléSén. németh Szilárd polgármeSter alá-
írta az ökoprogram keretéBen, a pályázatBan támogatáSt elnyert kölcSey lakáSfenntartó Szövetkezettel azt a meg-
állapodáSt, amelynek értelméBen az önkormányzat 596 lakáS fűtéS-korSzerűSítéSi felújítáSához járul hozzá 13,5 mil-
lió forint értékBen.

PÁLYÁZAT

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
pályázatot hirdet az élelmiszerláncról és ha-
tósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 19. § (2) bekezdés a) és b) pontja, va-
lamint az állati hulladékok kezelésének és a 
hasznosításukkal készült termékek forgalom-
ba hozatalának állategészségügyi szabálya-
iról szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 9. 
§ által előírt feladatok ellátására, azaz Cse-
pel közigazgatási területén elhullott kedvte-
lésből tartott állatok és haszonállatok tete-
mének, valamint a közterületen elhagyott ál-
lati eredetű maradványok (csontok, belsősé-
gek) begyűjtésére, elszállítására és ártalmat-
lanítására. 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata 
várja olyan vállalkozó jelentkezését, aki a vál-
lalkozói szerződés kötését követően, a hivata-
li vagy lakossági bejelentéstől, illetőleg az ész-
leléstől számított 24 órán belül, hétvégén, sza-
badnapokon és ünnepnapokon is vállalja a fent 
leírt feladatok ellátását, az elszállított súly alap-
ján történő havi elszámolással.

A pályázatok benyújtásának határideje: 
2011. március 31. 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Városrendezési Iroda Környezetvédelmi Csoport
1211 Budapest, Kossuth Lajos út 65.
Tel.: 427-6286, Fax: 427-6388

Intézményvezetőket keresnek

A pályázatot meghirdető szerve: Budapest XXI. ker. Csepel Önkormányzata Nagy Imre Általános 
Művelődési Központ Igazgatótanácsa, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4–8. 

Meghirdetett munkahelyek:
•	 ÁMK Könyvtár-Közművelődés intézményegység-vezetői állás, 5 évre (1 fő)  

Képesítés és egyéb feltételek: szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség, vagy nem 
szakirányú főiskolai végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, legalább 5 év 
szakmai gyakorlat. 

•	 ÁMK Alapfokú Művészeti Iskola intézményegység-vezetői állás, 5 évre (1 fő)  
Képesítés és egyéb feltételek: szakirányú főiskolai v. egyetemi végzettség, legalább 5 év szak-
mai gyakorlat. 

Minden további részletről a pályázatokkal kapcsolatban Rónaháti Sándorné Katona Cecília 
intézményvezetőnél érdeklődhetnek a 277-38-60-as telefonszámon.

Jelképes névtáblacsere: Wittner Mária és Németh Szilárd

fotó: M
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2011. márciuS 1-jén indult el a nemze-
ti közfoglalkoztatáSi program. cél-
ja, hogy munkalehetőSéget Bizto-
SítSon minél töBB munkára képeS éS 
kéSz, aktív korú, SzociáliSan ráSzo-
ruló emBernek. a pályázat 95 Száza-
lékoS támogatáSt élvez, a fennmara-
dó 5 Százalékot az önkormányzat fi-
NANsZíROZZA. 

A Közfoglalkoztatási Terv keretein belül négy-
órás munkára 120, nyolcórásra 25 főt keres-
nek jelenleg a kerület 18 intézményébe (isko-
lák, óvodák, bölcsődék, szociális szolgálat) és a 
Csevak Zrt.-be: ez a társaság a program gazdája.

Rövid idejű munkavégzés esetén a próbaidő 30 
nap, a feltétel pedig az, hogy a dolgozó bérpót-
ló juttatást kapjon. A teljes munkaidős státus-
nál elengedhetetlen, hogy a jelentkező regiszt-
rált munkanélküli legyen, és csepeli lakhely-
lyel rendelkezzen. Ebben az esetben a próbaidő 
időtartama maximum 3 hónap: ez alatt – indok-
lás nélkül – bármelyik fél felbonthatja a szer-
ződést. A státusokat 18 és 55 év közötti nők és 
férfiak tölthetik be. Keresnek alapfokú szakkép-
zettséggel rendelkezőket és szakmunkásokat is. 

A betölthető munkakörök az intézményeknél a 
következők: takarító, udvari segédmunkás, daj-
ka, konyhai kisegítő, portás, ügyviteli dolgozó, 
gyermekfelügyelő, karbantartó. A Csevak Zrt.-
hez segédmunkásokat és karbantartókat keres-
nek, de az ifjúsági tábor sem működhetne köz-
foglalkoztatottak nélkül.

Aki részt kíván venni a programban, annak 
fel kell keresnie a kirendelt munkaügyi köz-
pontot, ahol felveszik az adatait, s az ott ka-
pott közvetítői lappal el kell mennie a szoci-
ális irodába. Amennyiben a kiközvetített em-
ber alkalmas az adott feladatra, a foglalko-
zás-egészségügyi vizsgálatot követően az in-
tézmény köt vele munkaszerződést, ő lesz a 
foglalkoztatója. A dolgozók a Munka tör-
vénykönyve hatálya alá esnek, így minden 
alkalmazotti jog megilleti őket. A munka-
idő tömbösíthető, hiszen a cél az, hogy haté-
kony munkavégzés történjen. A lényeg, hogy 
az előírt heti óraszámot mindenki ledolgozza.

Ezeknek az embereknek a munkájára hatal-
mas szükség van minden intézményben, hiszen 
nagy segítséget nyújtanak az állandó alkalma-
zottaknak.

- Kitzinger -

Fontos tudnivalók a közfoglalkoztatásról

145 új munkaerőt vesznek fel Csepelen

Gallusz Tünde (32)
A fiatal anyukának nem ez az első tapasztalata 
közfoglalkoztatottként. Egyszer már dolgozott 
a polgármesteri hivatalban, de volt a Családse-
gítő Szolgálatnál is. Most az önkormányzat al-
kalmazottja. Az iktatóban dolgozik nyolcórás 
státusban. Szerződése 2011. december 31-éig 
szól. Egyedül neveli hatéves kisfiát. 

Somogyi György (47)
A kétgyermekes apa dolgozott már közfoglal-
koztatottként. Márciusban szerződést írt alá a 
Csevak Zrt.-nél, december 31-éig áll itt alkal-
mazásban. Mindig is karbantartó jellegű mun-
kákat végzett, most a közterület rendbetételén 
dolgozik. 15 éve csepeli lakos.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2011. évre pályázatot ír ki
LAKÓTELEPI MINTAPARK címmel

1. A pályázati támogatás célja: a társasházak lakóközössége-
inek együttműködésével a lakótelepek zöldfelületeinek folyama-
tos gondozása, ezáltal otthonosabb, humánusabb lakókörnyezet 
kialakulásának elősegítése, a mindennapok környezetvédelmének 
támogatása. A zöldfelületek folyamatos gondozásán keresztül a la-
kótelepi közösségi élet kialakulásának elősegítése, élénkítése.

2. Résztvevők köre: társasházak lakóközösségei, valamint ve-
lük együttműködve oktatási intézmények, civil szervezetek. (Az 
együttműködés a pályázat elbírálásánál előnyt jelent.)

3. A fenntartásra vállalt terület kizárólag közterület, vagy közterü-
letként használt önkormányzati tulajdonú terület lehet.

4. A pályázat feltételei:
4.1.  A pályázatot az erre a célra készített Jelentkezési lapon kell be-
nyújtani, mely a kitöltési útmutatóval együtt beszerezhető a Pol-
gármesteri Hivatal Városrendezési Irodáján (Kossuth L. u. 65.), vagy 
az internetről letölthető (www.csepel.hu és www.csevak.hu)
4.2. Társasházanként 1 db pályázat nyújtható be. (Részletes is-

mertetés a kitöltési útmutatóban.) A jelentkezési lapot a lakó-
közösség nevében eljáró társasházi közös képviselő nyújthatja be 
cégszerű aláírással ellátva.
4.3.  A pályázat során vállalható tevékenységek részletes leírása a 
kitöltési útmutatóban olvasható.
4.4.  A pályázati támogatásból beszerezhető anyagok részletes le-
írása a kitöltési útmutatóban olvasható.

5. A pályázó lakóközösségek által nem végezhető munkák: fakivá-
gás és gallyazás, növényvédelem, játszóeszközök, utcabútorok (pl. 
padok) szakmunkát igénylő javítása.

6. A pályázható összeg: maximum 50 000 Ft. 
6.1. A pályázók a pályázat eredményéről levélben értesülnek, il-
letve az eredmények a Csepeli Hírmondó c. helyi újságban és a 
www.csepel.hu, valamint a www.csevak.hu honlapokon meg-
jelennek.
6.2. A nyertes pályázónak az értesítést követő két hónapon belül 
megállapodást kell kötnie a Csevak Zrt.-vel a keret felhasználá-
sáról és az elszámolás módjáról. Az összeg felhasználása csak ezt 
követően kezdhető meg, kifizetése a megállapodás szerint kiállí-
tott áfás számlák ellenében történik. (Munkadíj nem számolható 
el.) Az elszámolás határideje 2011. november 10-e.
6.3. A pályázat benyújtója (társasházi közös képviselő) jogosult 
az együttműködési megállapodás megkötésére, a támogatás fel-

vételére, és felelősséget vállal az elszámolásért. Amennyiben a 
megállapodás megkötésére 2 hónapon belül nem kerül sor, a tá-
mogatás érvényét veszti. Az a pályázó, aki az elnyert támogatás 
legalább 70%-át nem használja fel, a következő évi pályázaton 
nem vehet részt.
6.4. A bírálóbizottság a pályázók munkáját egész évben figyelem-
mel kíséri, azt év végén értékeli, melynek során külön díjat ítélhet 
oda a legeredményesebben dolgozó társasházaknak. A bírálóbi-
zottság a természetes élő növényi megoldásokat és azok színvo-
nalas ápolását részesíti előnyben.

7. A pályázatok benyújtásának határideje 2011. április 6., szerda

8. A pályázatok benyújtásának módja:
8.1. Postai úton az alábbi címre: 
Bp. XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Városrendezési Iroda
1211 Budapest, Szent Imre tér 10.
A borítékra kérjük ráírni: LAKÓTELEPI MINTAPARK 
(Feladás legkésőbb a 7. pont szerinti dátummal.)
8.2. Személyesen a Polgármesteri Hivatal Városrendezési Irodáján. 
(1211 Bp., Kossuth L. u. 65.)

9. További felvilágosítás: 
Kiricsiné Kertész Erika (városrendezési iroda), 427-6143

Érdemes tudni:

•	 Csak egyszer lehet ebben az évben részt venni a prog-
ramban, hogy másnak is biztosíthassanak munkalehe-
tőséget. 

•	 A Csevak Zrt. által működtetett ügyfélszolgálat a Szent 
Imre tér 3. szám alatt található. Ide várnak mindenkit, 
akinek kérdése van a Nemzeti Közfoglalkoztatási Prog-
rammal kapcsolatban.

•	 A következő, nyári időszak július 1-jén, míg az őszi 
szeptember 1-jén indul, és december 31-éig tart. 

•	 Aki visszautasítja a számára felajánlott állást, önként 
lemond a bérpótló juttatásról.



6 Csepeli Hírmondóönkormányzat
fo

tó
: M

izi
k 

Zs
uz

sa

Bunker az iskola alatt

Mintha évtizedeket repültünk vol-
na vissza az időben, amikor a Fodor 
József Szakképző Iskola és Gim-
názium alatt húzódó bunkert jár-
tuk végig, Az 1960-ban épült, sa-
ját levegőztető-rendszerrel, kúttal, 
aggregátorral felszerelt föld alat-
ti menedék fél méter széles falaival 
olyan biztonságos, hogy még azt 
is kibírná, ha egy atomcsapás kö-
vetkeztében ráomlana az iskola. A 
bunkerban található eszközök a mai 
napig üzemelnek, a terv az, hogy a 
nagyközönség előtt is megnyissák a 
helyiségeket. Nem csak azok talál-
nak majd itt látnivalót, akik a haj-
dani műszerekre szeretnének rácso-
dálkozni, a bútorok, az orvosi szo-
ba kellékei is a régi idők emlékei. 
A múzeum mellett – a tervek sze-
rint – oktatóközpontnak is helyet 
adnának az iskola alatti helyiségek: 
katasztrófavédelmi felkészítéseket 
tartanának itt. A Tejút utcai óvóhe-
lyen kívül a kerületben – az egyko-
ri Csepel Vas- és Fémművek terüle-
tén – még körülbelül kétszáz lakos-
sági légoltalmi hely található.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
települési kisebbségi önkormányzatok részére  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata elismerve a települési kisebbsé-
gi önkormányzatok működésének fontosságát és jelentőségét, valamint meg-
valósítandó törekvéseit, 2011. évre költségvetési támogatást nyújt ezen szerve-
zetek részére. 

1. A települési önkormányzat költségvetési támogatására pályázatot nyújthat be 
Budapest XXI. kerület (Csepel) választópolgárai által megválasztott 6 kisebbsé-
gi önkormányzat (bolgár, cigány, görög, német, örmény, román ) az alábbi té-
makörökben: 
•	 oktatás-nevelés, 
•	 kulturális-, művelődési tevékenység, 
•	 hagyományőrzés, 
•	 történelmének ismertetése, 
•	 anyanyelvápolás, 
•	 anyaországgal való kapcsolattartás, 
•	 szociális tevékenység, 
•	 gyermek- és ifjúságvédelem, 
•	 érdekképviselet, esélyegyenlőség elősegítése. 

2. Az igényelhető támogatás összege pályázatonként legfeljebb 
150 ezer forint lehet. 

3. Pályázati adatlap az alábbi címen igényelhető: 
Személyesen: 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 
(Budapest XXI., Szent Imre tér 10. I 2.) 
Interneten: letölthető a www.csepel.hu honlapról  

4. A pályázattal kapcsolatos információ a 427-6100/216 m. telefonszámon, 
Damm Mária ügyintézőtől kérhető. 

5. A pályázat beadásának, illetve postára adásának határideje: 2011. április 8-a. 

6. A pályázatokat a kitöltött adatlappal Ábel Attila alpolgármesterhez kell 
benyújtani egy példányban. (Budapest XXI., Szent Imre tér 10. I. em. 2. szoba) 

7. A pályázathoz csatolni kell a települési kisebbségi önkormányzat (továbbiak-
ban: kisebbségi önkormányzat) aktuális költségvetéséről szóló határozat kivona-
tának másolatát, továbbá a kisebbségi önkormányzat testülete részéről a pályá-
zat benyújtására vonatkozó határozat kivonatának másolatát. 

8. Az adatlap kitöltése nélkül, esetleg hibásan kitöltött adatlappal, vagy hiány-
zó mellékletekkel, valamint határidő után benyújtásra kerülő pályázatok (formai 
hiba miatt) elutasításra kerülnek. 

9. Nem részesülhet pályázati támogatásban az a kisebbségi önkormányzat, 
amely Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által korábban nyújtott pá-
lyázati támogatással nem számolt el. 

10. A benyújtott pályázatokat a bírálóbizottság (Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati 
Bizottság) képviselő-testületi elbírálásra 2011. április 22-éig előkészíti. 
A pályázókat az elbírálás eredményéről – a 2011. májusi képviselő-testületi ülé-
sen hozott döntést követően 8 napon belül – írásban kiértesítjük. 
A pályázatok eredményéről szóló információk a Csepeli Hírmondó című újság-
ban és Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata internetes honlapján is köz-
zétételre kerülnek. 

11. A pályázó kisebbségi önkormányzat az elnyert összeget kizárólag a támoga-
tási megállapodásban meghatározott célra fordíthatja. A támogatást át nem ru-
házhatja. A kisebbségi önkormányzat a részére nyújtott támogatási összeg fel-
használásáról 2011. december 31-éig tételes elszámolást és beszámolót kö-
teles készíteni. 

A képviselő-testület felhatalmazása alapján: 
Ábel Attila 
alpolgármester

Gazdasági igazgatót keresnek

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere pályázatot ír ki a Csepeli Egészségügyi 
Szolgálat gazdasági vezetői (gazdasági igazgatói) feladatkörének ellátására. A munkaviszony határozott 
idejű, 2014. szeptember 30-áig szól. 

A pályázat beérkezésének határideje: 2011. április 20-a. 

A pályázat részletei megtekinthetők: Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hi-
vatalának (1211 Bp., Szent Imre tér 10., valamint Szent Imre tér 3.) hirdetőtábláján, a Csepeli Egészség-
ügyi Szolgálat hirdetőtábláján (1212 Budapest, Áruház tér 8.), a KSZK internetes oldalán (2011. március 
31-től), a  www.csepel.hu, www.budapest21.hu portálokon, valamint az Egészségügyi Közlöny 2011. áp-
rilis közepén megjelenő számában.
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az 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 15./a §-a 2011. január 
1-jei hatállyal új BekezdéSekkel egéSzült ki. a helyi ön-
kormányzatnak rendeletet kellett alkotnia a házaS-
SágkötéS munkaidőn kívüli, vagy nem a hivatalBan törté-
nő BejegyzéSe eSetén fizetendő díjakról, SzaBályokról. 
a rendeletet a feBruár 25-ei képviSelő-teStületi üléSen 
elfogadták. ennek értelméBen a helyi lakoSoknak a há-
zaSSágkötéSért nem kell 30 ezer forintot fizetniük: in-
gyeneS a Boldogító igen.  

Az önkormányzat azért döntött így, mert ezzel is támogatni kívánják a csa-
ládokat. S erre nagy szükség is van, hiszen ha csak a helyi adatokat néz-
zük, Csepelen is évről évre kevesebben döntenek arról, hogy hivatalosan is 
összekötik az életüket. A házasságkötések száma Csepelen 2000-ben 289, 
2008-ban 208, míg tavaly már csak 193 volt. 

A Csepeli Hírmondó kíváncsi volt, mit gondol a házasságról, a házassági 
kedv csökkenéséről egy hosszú ideje együtt élő és egy fiatal pár. 

Csepeli otthonában kerestük fel Szabó Jánost és feleségét, Erzsikét, akik 
1959. március 14-én léptek frigyre egymással a kerületben, s azóta is itt él-
nek. Mindketten egyetértettek abban, hogy a hosszú együttélés titka na-
gyon egyszerű: amíg férj és feleség megbecsüli egymást, minden bajt, gon-
dot meg lehet oldani. 
A nulláról kezdték, két gyereket neveltek fel, mindent saját erőből értek el, 
s a nehezebb időszakokban is egymás mellett álltak. A szeretet és az ösz-
szetartás jellemzi a kapcsolatukat. Ahogy mesélik, fiatal koruk óta minden 
apró dolognak örülnek, a céljaikat lépésről lépésre valósítják meg. Sosem 
követték el azt a hibát, hogy valamit túl hirtelen akartak, mindig türelme-
sen vártak arra, hogy munkájuk gyümölcse beérjen.

Úgy gondolják, manapság azért házasodnak olyan kevesen, mert a min-
dennapokra leginkább a rohanás, és nem az egymásra figyelés, a másik el-
fogadása a jellemző. Az 50. házassági évfordulójukon – 2009-ben – meg-
erősítették esküjüket, melyen az egész család részt vett. 

Két csepeli fiatal, Szilvia és Gergő egyetértenek abban, hogy ha hosszabb 
távon kitartanak egymás mellett, akkor papíron is összekötik az életüket. 
Mindkettőjük szülei házasságban élnek és ez példaértékű számukra.

Most, hogy a csepeliek számára a házasságkötés ingyenessé vált, talán bíz-
ni lehet abban, hogy 2011-ben már többen teszik hivatalossá a kapcsolatu-
kat. Hiszen a cél az, hogy újra „divatba jöjjön” a házasság.

Kitzinger Adrienn

107 éveS koráBan a cSepeli Szent józSef otthonBan feBruár 25-én elhunyt 
kerületünk legidőSeBB aSSzonya, özv. ujfaluSy iStvánné, Született SzaBa-
doS gizella. hazánkBan mindöSSze hárman éltek meg ilyen Szép életkort. 

Gizi néni 1904-ben született Kassán. Már 14 éves korától pénztárosként dolgozott. Szülővá-
rosából 1947-ben telepítették ki az akkori csehszlovák hatóságok, mert a család magyarnak 
vallotta magát. A felvidéki származású asszony igen nehéz körülmények között került Cse-
pelre, de férjével együtt – szorgalmas munkájuknak köszönhetően – három fiukat mérnökké 
taníttatták. Kispál György plébános elmondása szerint ezt az egyszerű asszonyt haláláig kitű-
nő memóriával és rendkívüli tiszta ésszel áldotta meg a Jóisten. Aktívan 87 éves koráig dol-
gozott. Olyan kiváló egészségnek örvendett, hogy egészen százéves koráig minden vasárnap 
egyedül járt a szentmisére. Szellemi frissessége abban is megmutatkozott, hogy a századik 
születésnapja tiszteletére rendezett családi ünnepségen név szerint, egyenként személyesen 
köszöntötte a közeli rokonságot, mindenkinek valami kedveset mondva. 

Gizi néni még csak tavaly októberben került ápolásra a Szent József Otthonba. Addig szinte 
reggeltől estig nézte a televíziót, és egyfolytában hallgatta a rádiót, hiszen minden körülmé-
nyek között figyelemmel kísérte a felvidéki magyarok sorsát. Személyesen ismerte Kassa vele 
egykorú szülöttét, a nemrégen boldoggá avatott katolikus szociális testvér, Salkaházi Sárát is. 
Temetése március 25-én volt a Csepeli Temetőben, ahol Kispál György plébános búcsúztatá-
sával szerettei utolsó útjára kísérték.

- azs -

Ásó, kapa, nagyharang – ingyen

In memoriam Gizi néni

fotó: M
izik Zsuzsa

fotó: M
izik Zsuzsa

Elhunyt Balkay doktor

2011. március 19-én, szombaton, 64 éves korában hirtelen elhunyt kerületünk egyik háziorvosa, dr. Balkay László, aki a Táncsics M. utcai rendelőben végezte munkáját. 
Orvosi diplomáját a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szerezte 1972-ben, azóta dolgozott Csepelen. Betegei emberséges, lelkiismeretes orvost ismertek meg benne. 
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Az ötvenesztendős Tóth János 18 éve dolgo-
zik a csepeli önkormányzat telefonközpontjá-
ban. Úgy fogadja a hívásokat, kapcsolja a kért 
mellékeket vagy munkatársakat, kezeli a szá-
mítógépet, mintha tökéletesen látna. Pedig csak 
a fényeket érzékeli. Lába előtt hever vakvezető 
kutyája, Fefe, a hároméves kan labrador, aki a 
közlekedésben segíti, és elmaradhatatlan társa-
ként szolgálja a mindennapokban.   

 Nem csak arról van szó, hogy nyomogatom 
a gombokat – magyarázza Tóth János. – Ismer-
nem kell a szervezetet, az osztályokat, a mun-
karendet, a fontosabb munkatársakat, hogy 
mindig a megfelelő helyre kapcsoljak. 
 Sokan azt hiszik, egyszerű a munkám, hi-
szen csak nyomkodom a gombokat és kész. De 
ez csak a látszat, hiszen nekem kell gondoskod-
nom arról is, hogy a gépezet mindig zökkenő-
mentesen működjön. A hivatalba érkező hívá-
sok változó intenzitással érkeznek, hisz meg-
esik, hogy hosszú percekig nincsen hívás, más-
kor szinte másodpercenként kell kapcsolnom. 
Egy alkalommal 84 ezer beérkező hívást re-
gisztrált a tarifaszámláló egy hónap alatt. Szí-
vesen végzem a munkámat, szeretek emberek-
kel foglalkozni. 

A férfi az Erdősor utcában lakik, onnan jár be 
busszal a munkahelyére. Reggel 7 óra előtt 
szokott kelni, megsétáltatja a kutyáját, majd 
általában fél kilencre érkezik az önkormány-
zathoz. Azért nem hamarabb, hogy elkerül-

je a csúcsforgalmat. Noha kutyája segítségé-
vel könnyen közlekedik, óvatosságból nem árt 
távol maradni a zsúfolt buszoktól. Munkaide-
je a hivatali munkaidőtől függően fejeződik 
be. Otthon, felnőtt szakápolóként dolgozó fe-
lesége és 11 éves fia várja. Korábbi feleségé-

től született egy lánya is, akit egymaga nevelt 
fel, de már nem él velük. Természetesen Fefe 
kutya is családtagnak számít. Tóth János rit-
kán tévézik, mert nem szereti a sok reklámot, 
a jó vígjátékokat azonban szívesen megnézi. 
Hobbija közé tartozik a barkácsolás. Nem fél 
a szerszámoktól, a fűrésztől; lehetőség szerint 
mindent maga csinál, mert ügyes keze van, és 
a megszokott mozdulatok biztonságot jelente-
nek. De a zenélés is kedvenc időtöltései közé 
tartozik. Fiatalon tanult meg dobolni, aztán 
zongorázni. Amatőr együttesekben is játszott, 
mostanában azonban jobbára fiával – aki szin-
tén zongorázik – hódolnak otthon a zenélés 
szenvedélyének. 

 Születési rendellenesség miatt lettem vak. 
Fokozatosan romlott a látásom, de 20-22 
éves koromban jól láttam. Utána megint rosz-
szabb periódus következett. Az orvos figyel-
meztetett, hogy az idegeskedés megárt, de 
nem tudtam elkerülni a feszültségekkel járó 
élethelyzeteket. Most már csak fényeket ér-
zékelek. Ezermester apámtól örököltem mű-
szaki érdeklődésemet: folyton töröm a fe-
jem, milyen szerkezeteket találhatok ki a va-
kok és látássérültek megsegítésére. Én talál-
tam ki, hogy Csepelen minden gyalogosát-

Az önkormányzat telefonközpontosának egy napja

Vakon kapcsolt hívások 
„tudom, mi a különBSég a látó éS a vak emBer között. annak idején, 20-22 éveS koromBan egéSzen jól láttam, motoroz-
tam iS, úgy éltem, mint a töBBi fiatal. azóta végleg megromlott a látáSom, de megmaradtam optimiStának” – mondja 
tóth jánoS, az önkormányzat telefonközpontjának világtalan operátora.

fotó: M
izik Zsuzsa
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kelőnél egy hangmodul szerkezet működjön, 
ami – egy távirányító segítségével – emberi 
hangon jelez a vakoknak. Hangos beszéddel 
közli az utca nevét, valamint azt is, hogy a 
lámpa éppen milyen színt mutat, szabad-e át-
menni a zebrán. Immár nyolc éve csak ilyen 
átkelőket szabad létesíteni Csepelen. A mi-
énk volt az egyetlen kerület, ahol ezt bevezet-
ték, de most már más helyeken is alkalmaz-
zák. Az Áruház téren található SZTK főbejá-
ratánál is működik emberi hangon megszóla-
ló készülék: ez segíti a vakokat az eligazodás-
ban. Most is azon vagyok, hogy miféle szer-
kezeteket tudok kitalálni és összerakni, ami-
vel javíthatom a látássérültek életét. 

Tóth János úgy dolgozik, hogy semmi ne aka-
dályozza a munkavégzésben. A számítógépet 
is úgy kezeli, hogy egy program beiktatásával 

fülhallgatón keresztül hallja a szöveget, amire 
éppen szüksége van. Ujjai cikáznak a billentyű-
zeten, közben fülét hegyezve figyeli a számító-
gépet. Ha valaki a telefonközponton keresztül 
éri el az önkormányzatot, semmit nem tapasz-
tal abból, hogy vakon teljesítik kérését. Gyor-
san, precízen. 

- Csarnai - 

HIRDETMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás keretében 

tartandó közmeghallgatásról

Az ügy tárgya:  Csepel III. Erőmű Kft. – kombinált ciklu-
sú gázturbinás erőmű létesítése, összevont környezeti hatás-
vizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési el-
járás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján.

Az ügy iktatószáma: KTVF: 4214/2011.

Az eljárás megindításának napja: 2010. június 21.

Az ügyintézési határidő: 4 hónap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésé-
ben foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: 
Radványi Miklós (tel.: 478-4400)

A közmeghallgatás időpontja: 
2011. március 30., 18.00 óra

A közmeghallgatás helye:   
Budapest XXI., Szent Imre tér 10., nagy tanácsterem

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:
A Csepel III. Erőmű Kft. egy 400- 450 MW villamos össztelje-
sítményű, kombinált ciklusú, gázturbinás erőmű megvalósí-
tását tervezi (Csepel III.). Az erőmű meglévő ipari területen, 
ún. barnamezős beruházás keretében létesülne, a Csepel I. 
és a jelenleg is üzemelő Csepel II. erőmű mellett. 
A kombinált ciklusú erőmű üzembe helyezése a tervek sze-
rint 2014-ben várható. A Csepel III. tüzelőanyaga földgáz 
lesz. A hőhasznosító kazánban póttüzelés nem tervezett. Al-
ternatív tüzelőanyagként – a Villamosenergia-törvény (VET) 
előírásainak megfelelően – gázturbina-olaj felhasználása 
tervezett.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének 
vélelmezett határai: 
A becsült hatásterület Budapest VIII., IX., XI., XX., XXI., XXII., 
XXIII. kerületét és Szigetszentmiklós területét érinti.

Tájékoztatásul közlöm, hogy tárgyi eljárásban a felügye-
lőség az engedélyezési eljárás eredményeként határozattal 
dönt: a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes kör-
nyezethasználati engedély kiadásáról, vagy a kérelmet el-
utasítja.
A rendelet 12–15. §-ába tartozó nemzetközi hatásvizsgálat-
ra nincs szükség.

Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a felügye-
lőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes XXI. 
kerületi önkormányzat) önkormányzat jegyzőjéhez lehet be-
nyújtani. A felügyelőség a hirdetményt a hivatalában, vala-
mint a honlapján (www.kdvktvf.zoldhatosag.hu) közzéteszi. 
Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb ira-
taiba a felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, 
Nagydiófa utca 11.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

portré

Kik fizetnek talajterhelési díjat? 

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2010. évre vonatkozó talajter-
helési díjfizetési kötelezettségről 2011. március 31-éig kell 
az adóbevallást benyújtani, és a kiszámított díjfizetési köte-
lezettséget teljesíteni.  

A jogszabály értelmében a talajterhelési díj fizetésére azok 
kötelezettek, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsa-
tornára nem kötnek rá. A fizetési kötelezettség a szolgálta-
tott, méréssel igazoltan felhasznált, vagy mérési lehetőség 
hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisé-
ge után keletkezik. A rendelkezések értelmében erről a fize-
tési kötelezettségről kell az adóbevallás nyomtatványt kitöl-
teni. A helyi rendelet alapján jövedelmi viszonyokra tekintet-
tel kedvezmény, illetve mentesség is megilleti az adóalanyo-
kat, de az adóbevallást ebben az esetben is ki kell tölteni.    

Adóbevallás nyomtatványt és befizetési csekket a nyilván-
tartásunkban szereplő ügyfeleknek már postára adtuk. Akik 

eddig még nem nyújtottak be bevallást, de a talajterhelé-
si díjfizetési kötelezettségük fennáll, azoknak csak Adóügyi 
Irodánknál történő jelentkezése után tudunk nyomtatványt 
küldeni. Telefonos kérésükre is természetesen biztosítjuk a 
bevallást, valamint a befizetési csekklapot. 

További tájékoztatást az Adóügyi Irodán lehet kérni 
személyesen vagy telefonon. 

Ügyintézés a II. emelet 21. sz. irodában. 

Ügyintézők:
A-K betűvel kezdődő ügyfeleknél Orosz Zoltánné, 
telefonszáma: 427-6177; 
L-Z betűvel kezdődő ügyfeleknél Sáliné Molnár Mónika, 
telefonszáma: 427-6107.  

Ügyfélfogadási idő: hétfőn 13.30-tól 18.00-ig, szerdán 
8.00-tól 16.30-ig, pénteken 8.00-tól 11.30-ig.  

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Adóügyi iroda
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Telt házat vonzott a Tékozló fiú
iSmét egy remek előadáSSal örvendeztette meg a közönSé-
get a cSepel-BelvároSi római katolikuS egyházközSég Sek-
reStye Színpada. a kolping otthon (Szent imre-ház) zSúfo-
láSig telt márciuS 12-én. 

A Sztancsikné Losonci Tímea által vezetett társulat ezúttal a Tékozló fiú 
című zenés színdarabot adta elő, nagy sikerrel. A címszerepet játszó Har-
mati Krisztián minden nehézség nélkül, nagy átéléssel játszotta el sze-
repét, és a többi szereplőt is dicséret illeti. Az egyházközség égisze alatt 
működő társulat nem titkolt célja, hogy azt az üzenetet, melyet a szín-
játszás eszközeivel át kívánnak adni, színvonalas, látványos, élvezhető 
formában közvetítsék. Repertoárjukban a szentek életét bemutató szín-
darabok, mesejátékok és bábelőadások, valamint színpadra alkalmazott 
novellák egyaránt szerepelnek. Színpadra vitték már – a többi között – a 
Csavargók éjszakája, az Árpád-házi Szent Erzsébet legendája és a Padlás 
című musical kétfelvonásos változatát is. Az ingyenes rendezvény végén 
Ifkovits Józsefné, Marika néni köszönte meg a hallgatóság részvételét, s 
elmondta, hogy a társulat tagjai együtt készítették az előadás kellékeit is. 

- lg -

Bordás óvoda a döntőben

A csepeli sportcsarnokban március 8-án megrendezett kerületi ovis 
ügyességi váltóversenyt a Játéksziget Óvoda Bordás utcai tagozata nyer-
te a Hétszínvirág előtt. Mindkét csapat bejutott a budapesti döntőbe, ami 
március 20-án, a Sportmax rendezvénycsarnokban volt. Bár a Bordás 
óvoda lurkói a selejtezőkör minden versenyszámát megnyerték, ám a hi-
bapontok levonása miatt csak a második helyen jutottak tovább, így az 
ötödik helyért küzdhettek: ezt fölényesen meg is nyerték. Csapattagok: 
Bolyós Petra, Éliás Krisztián, Erdélyi Sándor, Debrődi Zoltán, Kiss Ta-
más, Kollek Bálint, Soltész Félix, Ozibiusz Anissza.

Az LMP fóruma

Fórumot tart a Lehet Más a Politika (LMP) Schiffer András frakcióvezetővel 
a párt alkotmánykoncepciójáról.  Április 14-én, 18 órára várják az érdeklődőket.

Helyszín:  Csepeli Munkásotthon, Üvegterem Bp. XXI., Árpád u. 1. 

Évforduló a tagóvodákban

A Csillagtelepi Óvodák –  Vénusz tagóvodája 2011. április 20-án, szerdán, 9.30 óra-
kor  tartja fennállásának 50. évfordulóját. Várjuk szeretettel volt dolgozóinkat és egy-
kori óvodásainkat.

A Csillagtelepi Óvodák – Füstifecskék tagóvodája (Iskola tér 46.) szintén fennállásának 50. 
évfordulóját ünnepli. Ebből az alkalomból szeretettel meghívjuk volt óvodásainkat és csa-
ládtagjaikat a 2011. április 20-án, 15 órakor tartandó ünnepi rendezvényünkre. Kérjük, aki-
nek módjában áll, ajándékozza meg jelenlegi ovisainkat, és vegyen részt a Mi leszel, ha 
nagy leszel? című műsorban valamilyen produkcióval.

A jelentkezéseket április 10-éig várjuk. Telefon: 276-7025

Fontos tudnivalók az iskolai beíratásról

A 2010/11. tanévben tanköteles az a gyermek, aki az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget elérte, és 2011. év május 31-éig a hatodik életévét betölti. A szülő kérelmére a gyer-
mek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 
31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdetéről, a tanuló felvételéről az óvoda vélemé-
nye alapján, illetőleg, ha a gyermek nem járt óvodába – vagy az óvoda kezdeményezi – a 
nevelési tanácsadó véleménye alapján, a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a tanu-
lási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján 
az igazgató dönt.

A szülő (gondviselő) a meghirdetett időpontban köteles tanköteles gyermekét beíratni a 
gyermek lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A gyermeket elsősorban abba az általános iskolába kell felvenni, amelynek körzetében la-
kik. Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi ké-
relmet is tud teljesíteni, de az összes felvételi kérelem teljesítésére nincs lehetősége; a fel-
vételről sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. 
Sorsolás nélkül is felvehető a halmozottan hátrányos, vagy sajátos nevelési igényű tanuló, 
továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkor-
mányzat rendeletben állapítja meg. Amennyiben a szülő gyermekét más iskolába kíván-
ja átíratni, azt a körzeti iskolába be kell jelenteni és a befogadó iskolától kapott  befogadó 
nyilatkozatot le kell adni, továbbá a körzeti iskolába be kell jelenteni azt is, ha a tanköteles 
tanuló tanulmányait külföldön folytatja.

A beíratáskor be kell mutatni a szülő, illetve gyermekének személyazonosságát, lakcímét 
igazoló dokumentumot, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, továbbá az iskolába lé-
péshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

A beiratkozás időpontja: 2011. április 14. (csütörtök) és április 15. (péntek)

Azoknak a szülőknek, akik nem a helyi önkormányzatok által fenntartott általános iskolá-
ba kívánják beíratni gyermeküket, ugyancsak a beiratkozás szabályai szerint kell eljárniuk.

További információkat és az önkormányzati fenntartású csepeli iskolák listáját 
a csepel.hu-n olvashatják. 
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Játék- és ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt XXI. ker. szervezete egynapos játékvásárt szervez ruhakiárusítással 
egybekötve. Az akció időpontja: 2011. március 29-e, kedd, 9-től 16 óráig.                              
Használt és új, jó minőségű játékot kínálnak igen kedvező áron. Minden ruha 100, minden 
kabát 200 forint/darab áron vásárolható meg.  
Szintén ruhavásár lesz 2011. április 12-én, kedden, 9-től 16 óráig. 
Helyszín: Budapest XXI., Ady Endre út 61. 
Megközelíthető: 148, 151, 36-os autóbusszal (Papírgyári megálló)
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Hogyan alakítsunk ki a madárbarát kertet?
a tavaSz nemcSak a jó időt, az éledő, 
SzíneSedő környezetet hozza meg Szá-
munkra, hanem a madárdalt iS. Bár 
nagyvároSBan élünk, mégiS Sok ma-
dárral találkozunk a lakótelepe-
ken, kertvároSi övezetekBen, Sőt a 
bELvÁROsbAN Is. 

Ebben az időszakban a madarak kitartó éne-
kükkel párt keresnek maguknak, és hamarosan 
fészket is raknak. Sokuk idősebb fákban kiala-
kult vagy harkály által készített odúban költ, 
mint a településeken oly gyakori széncinege is. 
A városokban azonban kevés az odúkészítés-
re alkalmas idős fa, de mesterséges odú kihe-
lyezésével akár a balkonon, akár a kertben bár-
ki otthont adhat egy széncinegepárnak, és nyo-
mon követheti a fiókáik felnevelésével fogla-
latoskodó szülőket, sőt meg is lesheti az apró-
ságokat. Megfelelő típusú odú kiakasztásával 
nemcsak széncinegét, hanem seregélyt, vere-
bet vagy rozsdafarkút is megtelepíthet. Ezek a 
madarak ízeltlábúakkal etetik fiókáikat, aminek 
örülhet minden kiskerttulajdonos!
Az odú kihelyezése azonban nem mindig hozza 
meg az elvárt gyors sikert, ezért érdemes ma-
dáritatót készíteni, hiszen a folyamatos itatás-
sal a madarak gyorsan a területre szoknak, mi-
vel kánikulában – de ugyanígy télen is – akár az 
életüket mentheti meg egy kevés víz. Itatónak 
bármilyen lapos, 5-10 cm mély műanyag vagy 
kerámia virágalátét megfelel, melyet az ablak-
párkányon, a földön, de akár állványon, fatus-
kón is elhelyezhet. Ne hagyja elpárologni a vi-
zet az itatóból, és lehetőleg naponta cserélje le. 
Kerti tó esetében alakítson ki egy sekélyebb 
parti részt a madarak biztonságos ivása és für-
dőzése érdekében.
Az odúk és itatók kihelyezése mellett az erkély 
vagy a kert növényzetének kialakításával is so-
kat tehet a madarakért: ha lehetősége van rá, 
alakítson ki változatos kertet bokrokkal, fák-
kal, virágokkal, sövénnyel, gyeppel. Telepítsen 
őshonos fajokat, melyek táplálékot, búvóhe-

lyet vagy fészkelőhelyet adhatnak a madarak-
nak: gyümölcsfákat – ősszel valamennyi ter-
mést hagyva rajtuk –, sövénynek fagyalt, ma-
gyalt, tűztövist vagy akár kecskerágót, somot, 
táplálékul fenyőt, eperfát, ostorfát, madárber-
kenyét, fészkeléshez galagonyát, fekete bodzát, 
mogyorót. Építsen sziklakertet, mely nemcsak 
a lepkéknek, de a gyíkoknak, békáknak is pi-
henőhelyül szolgál. A színes virágok lepké-
ket és egyéb rovarokat vonzanak, amelyek vi-
szont a rovarevő madarakat csalogatják a kert-
be, balkonra. Telepítsen kúszónövényeket: bo-
rostyánt vagy vadszőlőt – ezek szintén kitűnő 
fészkelőhelyet és táplálékot nyújtanak vörös-
begynek, feketerigónak egyaránt.

A különféle odú- és etetőtípusokkal közelebb-
ről is megismerkedhet a csepeli Rákóczi Kert 
területén kialakított Madárbarát mintakertben, 
további érdekességeket, információkat pe-
dig a www.mme.hu honlapon, illetve Drexler 
Szilárd: Madárbarát kert című kiadványában 
(Cser kiadó, 2007) talál. 

Schmidt Emese

PARA – ART – BIENNÁLE
Csépe Juli emlékére

A Király-Erdei-Műhely családi, civil, szellemi alkotó kö-
zösség  biennálét  indít a műhely  elhunyt alkotó tagja, 
Csépe Juli (Kvasznay Julianna) emlékére, aki fogyaték-
kal élve, példamutató lelki erővel, a gondviselésbe ve-
tett töretlen hittel és derűvel  végezte eredményes al-
kotómunkáját.

„Szíves kedvessége akkor is megmaradt, amikor 
a mélyben tragédiákat élt át. Nem ismerek nála 
hősiesebb művészt.” 

(Dr. Csőregh Éva) 

A rendezvény védnökei:
Dr. Réthelyi Miklós, az Országos Fogyatékügyi Tanács 
elnöke és a kultúráért felelős miniszter,         
Dr. Prokopp Mária művészettörténész professzor,      
Németh Szilárd,  Csepel polgármestere

A biennálét először 2011 nyarán rendezzük meg vala-
mennyi magyar, határon innen és túl, fogyatékkal élő kép-
zőművész részére Csepelen, a Király-Erdei-Műhelyben. 

1213 Budapest, Kondor utca 29. 
Telefon : 420-1728

A jelentkezést – bemutatkozó levelet – és három 
művet (festményt, grafikát, kisplasztikát  stb.) 
2011. május végéig várjuk a fenti címre.

Erdei Éva, 
a Király-Erdei-Műhely művészeti vezetője
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Az ünnepély első helyszíne az Áruház téren volt, ahol kerületünk elöljá-
rói a Petőfi-szobornál elhelyezett koszorúkkal az 1848-as forradalmárok-
ra emlékeztek. Az ünnepi hangulatú térzenét a 65 éves Csepeli Auth Hen-
rik Fesztivál Fúvószenekar szolgáltatta. A megemlékezés a Móra Ferenc 
Általános Iskola udvarán folytatódott, ahol elsőként a Vitéz Mikecz Kál-
mán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület lovas huszárai vonul-
tak be. Ezután – a nap fénypontjaként – ünnepélyes állampolgársági es-
kütételre került sor, amelyen nyolcan tettek fogadalmat. Németh Szilárd 
polgármester ünnepi beszédében megköszönte az esküt tevőknek, hogy 
Csepelt választották otthonunknak. Kérte őket, hogy soha ne feledjék el 
szülőföldjüket, Erdélyt vagy a Délvidéket. A polgármester beszédében az 
új alkotmány alaptörvényének tervezetére hívta fel a figyelmet, amely-
ben az egységes magyar nemzet felelősségét hangsúlyozta. „Új fejeze-
tet nyithatunk, amely reményeink szerint egy összetartó, sikeres, öntuda-
tos Magyarországé lesz. Kivételes pillanat, hogy ezt a választóvonalat mi 
magunk szabadon és függetlenül határozhatjuk meg az új alkotmánnyal. 
Nemzedékünk sikere lehet, hogy visszaadjuk az országnak az önrendel-
kezés szabadságát, és megszabadítjuk az országot a nyomasztó terhektől. 
A mi sikerünk lehet, hogy a gyermekeink számára egy olyan lelkében, 
államában, működésében megújult Magyarországot adunk át, amelynek 
nem kell félnie a bizonytalanságtól, a kiszolgáltatottságtól” – emelte ki 
beszédében a polgármester. 

Az ünnepi műsor Kobzos Kiss Tamás előadóművész énekével folyta-
tódott, majd a Móra Ferenc Általános Iskola tanulói korabeli ruhákban 
az 1848-as eseményeket idézték és nemzeti dalokat adtak elő. Ezután a 
Csepel Néptáncegyüttes lépett színpadra. A rendezvényen közreműkö-
dött még a Mátyás Király, az Eötvös József és a Móra Ferenc Általános 
Iskola énekkara is. Végül az érdeklődő gyerekek táncházon és kézmű-
ves-foglalkozásokon vehettek részt, amelyeken az ügyesebbek huszár-
csákót, ágyút, csutkababát, kokárdát, kisdobot és forgódobot készíthet-
tek, s volt, aki nemzeti színű karkötőt font.

A nemzeti ünnepet este az Egressy Béni Zeneművészeti Szakközépiskola 
és Vienna Konservatorium Budapest Zeneművészeti Tanárképző Főisko-
la dísztermében rendezett protokolláris Liszt hangversenye zárta. 

Antal Zsuzsa

Március 15-e Csepelen

A nemzet ünnepe, a családok ünnepe

Elismerés a térképész professzornak
Klinghammer István, az MTA rendes tagja, az ELTE egyetemi tanára a Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt polgári tagozatának kitün-
tetését vehette át március 15-én. Legutóbbi munkája, a januárban megjelent Térképészet és geoinformatika első kötete. Számos tisztsége mel-
lett ő az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem kuratóriumi elnöke, de a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban is tevékenykedik. 
Klinghammer István 1971 óta él a kerületben.

ragyogó napSütéS köSzöntötte a cSepeli lakoSokat már-
ciuS 15-én reggel. minden adott volt ahhoz, hogy immáron 
cSaládi programként ünnepelheSSék a nemzet ünnepét. 
NAgYON sOKAN LÁTOgATTAK EL CsEPEL ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
márciuS 15-ei ünnepi megemlékezéSeire. 

A nemzet ünnepén a Csepel Néptáncegyüttes 
látványos tánca szórakoztatta a közönséget

fotó: M
izik Zsuzsa

1848
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Az ünnepségen Kobzos Kiss Tamás előadóművész 
nemzeti dalokat énekelt

Az ifjú házaspárnak valóban emlékezetes pillanat marad
 2011. március 15-e, hiszen ekkor tették le

 állampolgársági esküjüket Csepelen

A Vitéz Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár 
Hagyományőrző Egyesület lovas huszárainak bevonulása

Március 15-e kapcsán leginkább magyar zászlót és 
kokárdát készítenek a gyerekek. Valóságos ünnepi 

kézművesház alakult az iskola épületében

A Móra Ferenc Általános Iskola diákjai korhű öltözetükkel 
az 1848-as forradalom eseményeit elevenítik fel

„Kiállni a nemzetért ma következetes, szívós 
és összetartó munkát jelent” – hangsúlyozta 

ünnepi beszédében Németh Szilárd polgármester

2011
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Böjti időSzakBan vagyunk. nem cSak 
az egyház írja elő a megtiSztuláSt, a 
TÁPLÁLKOZÁsI sZAKEMbEREK Is hANgsú-
lyozzák, a tavaSz közeledtével célSze-
rű gondoSkodni Szervezetünk méreg-
telenítéSéről.

A keresztények számára hamvazószerdán – 
idén március 9-ére esett ez, a farsang és a hús-
vét közötti választónap – negyvennapos böj-
ti időszak kezdődik. Korábban valóban szigorú 
szabályok határozták meg ezt az időszakot, ma-
napság azonban csak hamvazószerda és nagy-
péntek az „igazi" böjti nap. Ezeken a napokon 
csak egyszeri – hús nélküli – étkezés engedé-
lyezett, de a katolikus egyház szerint a testi böjt 
önmagában nem elég, az önmegtartóztatást más 
tekintetben is gyakorolni kell. A negyven nap 
alatt javasolt a hús elhagyása, ez alól kivételt él-
vezhetnek a gyerekek, az idősek, a betegek és a 
nehéz fizikai munkát végzők.

Miért tavasszal? 
Rózsa Ágnes dietetikus szerint egyáltalán nem 
véletlen, hogy az egyes vallásokhoz kapcsoló-
dó böjti időszak a tavaszi hetekre esik. „Mivel 
a téli hónapokban kevesebbet mozgunk, s a táp-
lálkozásunk is segíti a többletkilók megjelené-
sét, természetes az igény a megújulásra. A szer-
vezetünk maga is méregtelenít – ez a feladata 
többek között a májnak, a vesének –, ráadásul 
normál esetben csak annyi tápanyagot vesz fel, 
amennyire szüksége van" – mondja a táplálko-
zási szakember. Hozzátéve: hetekig tartó böjtöt 
nem javasol, ám az mindenképpen hasznos le-
het, ha egy kicsit mi is segítünk a szervezetünk-
nek az öntisztulásban. Azok a kúrák jók, ame-
lyek nem pusztán a táplálkozásra figyelnek. Vé-
get kell vetni ugyanis a négy fal közötti időtöl-
téseknek, a szabad levegőn való mozgás segít a 
szervezetnek abban, hogy zökkenőmentesebben 
kapcsoljon gyorsabb üzemmódba. Tavasszal 

ugyanis nem csak az anyag-
cserénk gyorsul fel, a hor-

monszintek emelkedése 

is megkezdődik. A téli, fénytelen időszak után 
végre kisüt a nap: egyre több endorfin és 
szerotonin kering a szervezetben, a 
tesztoszteronszint is nő, ami meg-
emeli a libidót: nem vélet-
len, hogy a tavasz a szere-
lem időszaka. Ez a hormon-
emelkedés is átmeneti álla-
pot: ha eléri a megfelelő 
szintet, a szervezet meg-
nyugszik és végzi a nyári 
időszámítás szerinti mun-
káját.

Meddig tartson? 
A böjtölés időtartama 
mindig attól függ, hogy 
milyen egészségi állapot-
ban vagyunk és hogy pró-
báltuk-e már valaha a nem 
evés technikáját. Ha már tud-
juk, miről van szó, akkor meg-
birkózhatunk egy hosszabb 
ideig (2-4 hétig) tartó kúrával, 
mely az alternatív medicinában 
járatos gyógyítók szerint a legmeg-
felelőbb méregtelenítéshez vezet. Gya-
kori a hétnapos böjtkúra és a háromnapos böjt, 
melyet évente négyszer, az évszakváltások idő-
szakában végeznek. Az úgynevezett prevenciós 
böjtöt nagyon sokan alkalmazzák. Ez azt jelen-
ti, hogy heti egy alkalommal nem fogyasztunk 
szilárd táplálékot. Azokban az esetekben, ami-
kor a böjt három napnál tovább tart, kötelező az 
orvosi felügyelet. 

Nem mindenkinek ajánlott
Ha bármiféle krónikus betegségünk van, min-
denképpen érdemes a tisztítás előtt ellenőriz-
tetni a vérnyomásunkat, a szívfrekvenciát, la-
borvizsgálaton és általános fizikális vizsgála-
ton átesni, és kikérni a kezelőorvosunk taná-
csát. Egyáltalán nem szabad belekezdeni ilyen 
jellegű kúrákba a következő esetekben: tartós 
szteroidterápia, pajzsmirigy-túlműködés, vese-
elégtelenség esetén, daganatos betegségekben, 

terhesen és szoptatás ideje alatt, pszi-

chés problémák – például depresszió, 
skizofrénia – fennállásakor, emésztő-

rendszeri betegségekben szenve-
dőknél és lázas vagy influenzás 

állapotban. Cukorbetegeknél 
– fokozott kórházi ellenőr-

zés mellett – engedélyez-
hetőek a kúrák.

Óvatosan kell bánni a 
méregtelenítéssel pu-
bertás kor előtt és idős 
korban, ilyenkor csak 
1-2 napos, enyhébb 
kúrákba ajánlatos be-
levágni. Mivel a böjtök 
alatt átmenetileg emel-
kedhet a húgysavszint 

és a ketonkoncentráció, 
köszvényeseknek csak-
is a sav-bázis egyensúly 
korrigálásával szabad 
ilyesmibe kezdeni. A fo-
gyókúradivat miatt ezek-

re a módszerekre is oda 
kell figyelnie a szülőknek: 

nem szabad hagyni, hogy a tinédzse-
rek felelőtlenül vágjanak bele ezekbe a kúrákba. 
A rosszul alkalmazott böjt vagy tisztítás megza-
varhatja ugyanis az inzulin-anyagcserét, az epe-
működést, és a hosszabb ideig tartó alapanyag-
csere alatti energiabevitel a testtömeg-gyarapo-
dásnak is kedvez. 

Méregtelenítsünk! De hogyan?

Miért hamvazószerda?
Még II. Orbán pápa rendelte el a hamuval 
való megszórást a bűnbánat látható jeleként, 
mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyel-
meztet. Kezdetben a férfiak fejére hamut 
szórtak, míg a nőknek csak a homlokukra 
rajzoltak hamuból keresztet. Mivel a hamu 
a régi korokban nemcsak a mulandóság jel-
képe, hanem a mosószer és a szappan alap-
anyaga is volt, ezért egyszerre a gyász és a 
tisztaság jelképe.
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Ön szokott tavasszal 
méregteleníteni?
Nagy Katalin (42 éves, életviteli tanácsadó)
Egészségtudatosan élek, így ha a körülmények 
megengedik, natúr termékekkel és sok folya-
dékkal méregtelenítek. Odafigyelek arra, hogy 
a családi asztalra mindig friss alapanyagokból 
készült, egészséges ételek kerüljenek. Ilyen-
kor tavasszal igyekszem még többet mozogni 
és rendezettebben élni.

Tóth Lenke (22 éves, kismama)
Sohasem méregtelenítek tavasszal, minden év-
szakban sok zöldséget, gyümölcsöt eszem. Ha 
jön a jó idő, jobban kívánja a szervezetem a fo-
lyadékot, naponta 6-7 pohár vizet megiszom, és 
gyakrabban vagyok a friss levegőn.

Balogh Gábor (20 éves, 
kereskedelmi dolgozó)
Nem szoktam tavaszi fáradtságot érezni, ezért 
nem is méregtelenítek. Szeretem a húsételeket, 
de zöldséget és gyümölcsöt is szívesen eszem. 
Egyáltalán nem iszom alkoholt, és figyelek 
a megfelelő folyadékfogyasztásra, szerintem 
megfelelően táplálkozom.  

Genov Éva (64 éves, női fodrász)
Jó lenne méregteleníteni, de nagyon nehéz 
betartani a szabályait. Tavaly nyáron áttértem 
a paleolit táplálkozásra, azóta energikusabbnak, 
fittebbnek érzem magam, jobban bírom a terhe-
lést. Egész évben próbálok egészségesen élni, 
táplálékkiegészítőket is szedek. 

Hunyadi Lászlóné Mária (64 éves, nyugdíjas) 
Nem, nem szoktam. Odafigyelek a testem és a 
lelkem egyensúlyára, hiszek abban, hogy a tes-
tet a lélek teszi beteggé. Otthon szoktam imád-
kozni, az ima a lelki gyógyulás útja. A testi 
egészségemről sok folyadékkal – főleg zöld 
teával és gyümölcslevekkel – gondoskodom.

Papp Bettina (9 éves, tanuló)
Anyukám dönti el, mit eszünk, de megkérdez 
engem is, mert kicsit válogatós vagyok. 
Nagyon szeretem az almát, a kivit, a banánt 
és csak szénsavmentes ásványvizet iszom. 
Nemrég kaptam egy kiskutyát, gyakran sétál-
tatjuk őt a Duna-parton, sokat mozgunk.

Papp Nikolett (12 éves, tanuló)
Egyszer kipróbáltam valami hasonlót, de idén 
nem fogok. Szeretek röplabdázni, és decem-
ber óta táncolok is. Kedvenc gyümölcsöm a 
narancs, de az epret és a banánt is szeretem. 
Anyukám gyakran vesz joghurtot és zabpely-
hes kekszet.

fotó: Halászi Vilm
os

GALÉRIÁK

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

Március 27-étől április 12-éig 
péterffy gulyás mária alkotásai te-
kinthetők meg. (A megnyitó 26-án 
zárt családi körben történik.)
Április 16-án, 17 órakor bálint ágnes 
festőművész kiállítását sipos endre 
művésztanár nyitja meg, amelyre 
minden kedves érdeklődőt szeretet-
tel hívunk és várunk. 

CsEPEL gALÉRIA 
művéSzetek háza 
Csete Balázs u. 13., 
tel., fax: 278-0710

Kaszás István festőművész kiállí-
tása április 1-jéig, Nagy Imre Gyu-
la festőművész tárlata március 
24-étől április 7-éig, Lukács József 
szobrász március 24-étől április 18-
áig látogatható. Kováts Albert fes-
tőművész könyvbemutatója, ápri-
lis 8-án, 16 órakor. Somogyi György 
festőművész képeit április 14-étől 
május 13-áig láthatják.
 
hRICsOvINYI gALÉRIA 
Csepeli Mátyás utca 13.–Garay utca 
10. sarok, tel.: 427-1400

Gérné Mezősi Aranka szobrászmű-
vész kiállítása április 15-én, pénte-
ken, 17 órakor nyílik.

gALÉRIA 21 
Csepeli Munkásotthon, Árpád u. 1., 
tel.: 276-7733

Április 6-ától 29-éig gyermekrajz-
kiállítás 

KÉK IsKOLA gALÉRIA 
Kék Általános Iskola, 
Szent László utca 84. 

Április15-én, pénteken 17 órakor nyí-
lik a Block csoport kiállítása.

manSfeld PÉTER gALÉRIA 
(Csepel Műszaki Szakközépiskola, 
Posztógyár u. 10.)

Március 31-én, 14 órakor kezdődik 
HARASZTY ISTVÁN Kossuth-díjas 
szobrászművész kiállításának meg-
nyitója.

NAgY IMRE ÁMK gALÉRIÁJA 
Nagy Imre Általános Művelődési 
Központ, Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.:276-2755

Március 21-én, 18 óra, Végh Péter fo-
tós Ilyenek vagytok című kiállítását 
megnyitja Erdei Éva képzőművész, 
közreműködik Menyhért Judit elő-
adóművész.
 
Sétáló utcai KÖNYvTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., 
tel.: 276-3512 

Mackóvilág Kiállítás a Sétáló Ut-
cai Könyvtárban! Április 4-étől má-
jus 28-áig Tomor Éva magángyűjte-
ményéből származó mackókat te-

kinthetik meg látogatóink. A kiállí-
tás alatt mackótotóval várjuk a gye-
rekeket, szülőket, nagyszülőket a 
könyvtár nyitvatartási idejében.

vénuSz utcai könyvtár  
Vénusz u. 2., a Radnóti Miklós Műve-
lődési Ház emeletén, tel.: 276-89-53
Nyitva tartás: h-sz-p 13-tól 19 óráig, 
csüt. 10-től 16 óráig, kedden zárva.)

Dujcsik-Horváth Anna tűzzománc-
kiállítását tekinthetik meg az érdek-
lődők április végéig a könyvtárban. 
Megnyitó: március 21-e, 17 óra. A ki-
állítást Szendrei Judit nyitja meg.

PROGRAMOK

NAgY IMRE ÁMK 
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 276-2755
Tavaszi szüneti játszóház
Április 21-én, 22-én, és 26-án, na-
ponta 14-től 16 óráig játékos, kézmű-
ves időtöltés kicsiknek, nagyoknak
 
Sétáló utcai könyvtár 
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Nyitva tartás: h: 12–19, k-cs: 10–18, 
sz, p, 13–19 Szo: 9–14
e-mail: fszek2101@fszek.hu
web: www.fszek.hu/setalo
El Camino – út a megszentelt kö-
veken címmel Földes János ké-
pes úti-beszámolója április 5-én, 17 
órától. Vendégeinket igazi santiagói, 
spanyol tortával várjuk!

Április 14-én, 10 órától Négyszögletű 
kerek erdő címmel baba-mama já-
tékos délelőtt. A Halacska bábcso-
port rövid bábműsora, beszélgetés 
és játékos foglalkozás.

Kedves gyerekek! Olvas(s)unk 
együtt! Április 27-én, 15-órától  a 
könyvtárban. Vajon megmenekül-e 
Csip és Csup a hagymás rántottától?

Március 21-e és 28-a között az 
Internetfiesta programsorozat alatt, 
szervezett foglalkozásokat tartunk, 
Információszerzés és kapcsolattar-
tás a virtuális környezetben címmel 
kezdő felhasználóknak. Online kvíz-
játék a www.fszek.hu/setalo webol-
dalunkon a Fiesta alatt.  
Szeretne internetezni? Segítségünk-
kel megtanulhatja könnyen kezelni a 
számítógépet. Könyvtárunkban bár-
ki alapszintű internethasználóvá vál-
hat! Jelentkezni lehet szervezett szá-
mítógép-használati foglalkozásokra. 
A húszórás foglakozásokon a részt-
vevők csak számítógép-használa-
ti díjat fizetnek, mely: beiratkozott ol-
vasók részére: 100 Ft/óra, regisztrált 
olvasók részére: 200 Ft/óra.

Szolgáltatások: könyv-, folyóirat-
kölcsönzés, CD, DVD, hangoskönyv, 
nyelvi oktatócsomagok, internet (15 
gép), wifi, nyomtatás, fénymásolás, 
szkennelés, számítógép-használa-
ti tanfolyamok. Kéthetente új köny-
vek! A könyvtár minden rendezvé-
nye ingyenes, szeretettel várjuk az 
érdeklődőket!

vénuSz utcai könyvtár  
Vénusz u. 2., a Radnóti Miklós Műve-
lődési Ház emeletén, tel.: 276-89-53
Nyitva tartás: h-sz-p 13-tól 19 óráig, 
cs.: 10-től 16 óráig, kedden zárva.)

Csütörtök a játék napja. Délelőtt 
kártyajátékra, délután társasjátékra 
várjuk a játszani vágyókat.

Április 1., péntek fél hattól a könyv-
tárban: Mátrix – beszélgetések az 
élet dolgairól. Erdei Ildikó várja azo-
kat, akik szeretnék gondolataikat 
megosztani másokkal. Sorozatnak 
szánjuk. 1. alkalom: ismerkedés

Április 7., csütörtök, 10 óra A Halacs-
ka bábcsoport előadása gyerme-
keknek. Téma: fiúk és lányok. Mese: 
Ki a fiú, ki a lány? Az előadás előtt 
játék a gyermekekkel, utána beszél-
getés a szülőkkel a témáról.

Április 9-én az Operaházba látoga-
tunk. Találkozó fél 1-kor a Szent Imre 
téren az óránál. Részvételi díj: teljes 
árú 900 Ft, nyugdíjas-diák: 500 Ft, 
jelentkezéskor kérem befizetni. Elő-
zetes jelentkezést kérek. A könyvtár 
nyitva tartása: hétfő-szerda-péntek 
13–19, csütörtök 10–16 óra.

Április 21., csütörtök, 17 óra Ezoteri-
kus sorozat  Vendégünk: Juhász Ju-
dit. A téma: megbocsátás, elengedés.

Április 28., csütörtök, 17 óra Zene a 
könyvtárban, a Fasang Árpád Zene-
iskola vendégszereplése (a műsor-
ról egy héttel a fellépés előtt tudunk 
tájékoztatást adni a könyvtárban).
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Csepeli világsikerek az erzsébeti műhelyből
sport

„a fekvenyomáS egy teStgyakorlat, melynek Során a ha-
nyatt fekvő Személy a kezéBen tartott Súlyt a mellka-
Sáig leengedi, majd onnan felfelé kinyomja. a felSőteSt, 
főleg a mellizom fejleSztéSének egyik legfontoSaBB gya-
korlata. a fekvenyomáS az erőemeléS Sport egyik fogá-
Sa.” ez a hivataloS meghatározáSa annak a Sportágnak, 
amelynek két cSepeli illetőSégű kiválóSágát a világ élvo-
NALÁbAN TARTJÁK sZÁMON.

Balázs Ferenccel és Csepregi Zoltánnal, valamint Pintér Ferenc klubtu-
lajdonossal Erzsébeten, a Fitness 2000-ben beszélgettem a nem minden-
napi teljesítményekről.

 Úgy tudom, a 2010-es év sem maradt el a korábbiaktól, ismét megis-
merhette neveteket a világ.
 Ez így igaz! – kezdte elsőként Balázs Ferenc. – Legutóbb a novem-
beri Világkupán sikerült diadalmaskodnom, ahol 260 kilót emeltem a 
magasba, ezzel sikerült megnyerni a németországi versenyt. Így jelen-
leg két korosztályban is világcsúcstartó vagyok, a 35 év felettieknél 
267,5 kilóval, valamint a Masters (40-44) kategóriában, a már említett 
260 kilóval.

 Én is rajthoz álltam, s megnyertem az egyéni, valamint abszolút kate-
góriát, bár nem annyival, mint amennyivel szerettem volna, végül 330ki-
lóval zártam – mondja Csepregi Zoltán, kétszeres világbajnok

	 Mennyire	népszerű	manapság	ez	a	sportág	itthon?
 Szerencsére egyre inkább! – vette át a szót Pintér Ferenc. – Több ezer 
ember űzi, kedvtelésből, hobbiból, vagy akár profi módon. A fiúk kicsit 
szerényen beszéltek az előbb, de tudni kell róluk, hogy Zoli tavaly az ab-
szolút Európa-bajnoki címet is megszerezte, és legjobb teljesítménye 346 
kg volt. A csapat teljes „trónfosztásra” készül idén, hiszen a nagy elődök 
csúcsait bizony meg lehet dönteni, és most minden esély megvan erre!
 
	 Milyen	a	sportág	országos	helyzete?
 Sok klub működik már, megyei szintű és egyéb bajnokságok is szer-
veződnek. Tavaly 10 megyei versenyt rendeztek, részt vettünk egy orszá-
gos viadalon, egy kvalifikációs versenyen, Európa- és világbajnokságon. 
Egyesületünk próbál a lehető legtöbb versenyen elindulni, s igyekszünk 
méltó módon helytállni mindenütt. A Magyar Erőemelő Szövetség pedig 
országos szinten igyekszik összefogni a sportág szervezetét.

	 Milyen	a	sportág	szponzorációs	háttere?
 Nos, igencsak halovány. Mivel a versenyekre többnyire utazni kell, 
nem könnyű kigazdálkodni azt az összeget, amit erre szánunk. Elenyésző 
esetben kapunk önkormányzati támogatásokat, az utóbbi 3-4 évben ilyen 
jellegű patronálás nem érkezett, így önerőből és szponzorok segítségé-
vel oldottuk meg a feladatot. Egy-egy európai versenyhelyszínre még el 
tudunk jutni autóval, de a kontinensen kívüli szereplés bizony komoly 
anyagi ráfordítást igényel.
Balázs Ferenc kétgyermekes apukaként, napi munkája mellett érte el a fi-
gyelemreméltó eredményeket. – Egyelőre sikerül összeegyeztetni a dol-
gokat! Csepelen élek és dolgozom, s egy kislány és egy kisfiú büszke 
édesapjaként azt gondolom, hogy elengedhetetlenül fontos a megértő 
családi háttér. 

	 Mennyire	kell	odafigyelned	az	étkezésedre?
 Szerencsére csak kevésbé... A többmázsányi súly felemeléséhez jól 
jön a minél kalóriadúsabb táplálkozás. Húst hússal eszem, és természete-
sen a táplálékkiegészítők sem hiányozhatnak az étkezésből.

Csepregi Zoltán viszont szerencsés helyzetben van. Nála összecseng a 
civil élet és a sport, mivel az edzőteremben dolgozik. 
A két sportoló 2011-es terveiről is érdeklődtem, s kiderült, hogy a tavalyi 
remek helytállásnak idén is jó folytatása lehet. A májusi Magyar Bajnok-
ságon szeretnének a tavalyi évhez képest is jobban szerepelni, és a nem-
zetközi megmérettetéseken is minél jobb eredményekre törekszenek. 

Légrádi Gábor

Labdarúgás
NB III Alföld csoport

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

22. forduló, 2011. április 16., szombat, 17:00 
Csepel, Béke téri stadion
Csepel FC–Kecskeméti TE II.

Kézilabda

Női kézilabda, Budapest I. osztály, 17. forduló
2011. április 8., péntek, 18:30, 
Csepel, Nagy Imre ÁMK Tornacsarnok
Csepeli KSE–TFSE

Birkózás

Országos Diák Szabadfogású Rangsorverseny
2011. április 9., szombat, 10 óra
Csepeli Birkózócsarnok (Béke tér 1.)

Nyuszi Kupa gyerek birkózóverseny
2011. április 16-17.,  szombat-vasárnap, 10 óra
Csepeli Birkózócsarnok

FILA Grappling Országos Magyar Bajnokság
2011. április 23-24., szombat-vasárnap
Csepel, Bajnokok Csarnoka (Béke tér 1.)

Kosárlabda 

2011. április 2., szombat
Csepel, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Ív u. 65-71.
14:40, BOCI Travel BC Csepel-Budafok - Zuglói Sasok 93 (junior)
16:20, BOCI Travel BC Csepel- Külker SC/A (női Budapest „A”)
18 óra, BOCI Travel Budafok-Csepel- Webpont (regionális ffi.)

2011. április 9., szombat
Csepel, Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Ív u. 65-71.)
13:20, BOCI Travel BC Csepel- Gödi SE (kadett)
15 óra, BOCI Travel BC Csepel- Óbudai Kaszások/BG (serdülő)

2011. április 16., szombat
Csepel, Kazinczy Ferenc Általános Iskola (Ív u. 65-71.)
16 óra, BOCI Travel BC Csepel- Angyalföldi TTE (női Bp. „A”)
18 óra, BOCI Travel Budafok-Csepel- Kobak KC (regionális ffi.)

Sportprogramok 
a kerületben
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Visszajátszó 
• Március 4-e és 6-a között Hajdúszobosz-
lón rendezték meg a búvárúszók VI. CMAS 
Világkupa-futamát, amelyet egy Europarty 
versennyel közösen hoztak tető alá. A Cse-
pel Barakuda Búvár Sportegyesület részé-
ről három versenyző mérettette meg magát. 
Bacher Barnabás, aki a Magyar Búvár Szak-
szövetség juniorválogatott-keretének tagja, 
valamint Dunszt Károly és Német Roland, 
akik a felnőtt tájékozódási búvárúszó-vá-
logatottat erősítik. A felnőtt Europarty 400 
méteres búvárúszásban Német a 18., 800 
m-en pedig 13., míg ugyanebben a számban 
Dunszt Károly 16. lett. A Világkupa-futam-
ban Bacher Barnabás 100 méter búvárúszás-
ban 10., 50 m-es búvárúszásban a 8., míg 50 
méteres felszíni úszásban – legjobb magyar-
ként – a 13.helyen ért célba.

• Hajdú Zsuzsa, a Csepeli Evezős Klub ver-
senyzője is kiemelkedően versenyzett a feb-
ruárban, Mohácson megrendezett ergométeres 
országos bajnokságon. A könnyűsúlyúaknál 
Varga Tamás és Alliquander Anna, a normál 
súlyúak nyílt versenyében pedig Szekér Lász-

ló, illetve Szabó Katalin diadalmaskodott. 
Hajdú Zsuzsa a második helyen végzett a 
könnyűsúlyúak versenyében. Az ergométeres 
OB-n 2000 métert húztak le a versenyzők spe-
ciális gépeken.

• Az EU-s Régiók Bizottságának európai nép-
párti csoportja által Gödöllőn megrendezett 
rendkívüli ülésen, meghívott előadóként mutat-
ta be Király István, a Kiralyteam Kick-box 
Akadémia elnöke, a kiemelkedő sikerekkel zá-
rult tarnabodi sportintegrációs programot, me-
lyet ők maguk fejlesztettek ki. A tervek sze-
rint Csepelen szándékoznak a programot kitel-
jesíteni, amelyhez Németh Szilárd polgármes-
ter is támogatását adta. A felszólalás hatására a 
rendkívüli ülésen megfogalmazott régiós spor-
tot és aktív állampolgárságot népszerűsítő nyi-
latkozatba kiemelt példaként került be a mély-
szegénységben élők bevonása a sportba, külö-
nös tekintettel a leszakadóban lévő roma szár-
mazású fiatalokra.

• A férfi röplabda Extra Ligában játszó Csepeli 
RC hosszú idő után ismét a röplabda NBI ráját-
szásában szerepelhet. Az Extraliga 5–9. helyé-
ért zajló középszakaszának kilencedik forduló-
jában a MAFC- BME-Mapei hazai pályán szo-

ros csatában ugyan 3:2-re nyert a Csepel ellen, 
ám később kiderült, hogy ez a vereség „még 
belefért”. Következett ugyanis a középszakasz 
mindent eldöntő, 10. fordulója, amelyen márci-
us 6-án a Csepeli RC magabiztosan (3-0) verte 
a HPQ Szeged gárdáját, s a 8. helyen fejezte be 
a középszakaszt, így 11 esztendő után újra a rá-
játszásban szerepelhet. Ellenfele a bajnoki cím-
védő Kaposvár csapata lesz.

• Jól kezdte a 2011-es évet a Csepeli Birkózó 
Club. A tavaly elért figyelemreméltó eredmé-
nyek folytatásaként február 19-én, Dorogon a 
serdülő rangsorversenyen remekeltek a kék-
piros színekben szőnyegre lépők. Magnucz 
Richárd ezüstérmes, Vida Csaba, Rizmajer 
Antal bronzérmes lett, míg a kvalifikációt je-
lentő V. helyezést Lukács Botond, Tunyogi 
Ferenc, Bilacsics Márk, Ármán Márió, Oláh 
Győző, Koroknai Tamás, és Dobozi Ádám 
érték el, így biztosították helyüket az OB-n. 
A klub diák versenyzői sem tétlenkedtek, s feb-
ruár 26-án a Budapest-bajnokságon bizonyí-
tották rátermettségüket. Bajnok lett: Koroknai 
Koppány, Magnucz Richárd, Lukács Botond, 
Koroknai Tamás és Ármán Márió, míg Váradi 
Dávid ezüst-, Nagy Zoltán pedig bronzmedál-
lal gazdagodott.

a meglehetőSen felemáSra Sikere-
dett téli felkéSzüléS után a Bajnoki 
mérkőzéS Sem úgy Sikerült a cSepel fc 
laBdarúgócSapatának, ahogyan azt 
elképzelték. az nB iii alföld cSoport-
jának tavaSzi máSodik fordulójáBan – 
hAZAI KÖRNYEZETbEN – mindöSSze 1:1-eS 
döntetlenre futotta a liStavezető-
nek a taBella alSó harmadáBan Sze-
rénykedő SzarvaS ellen. 

A 16. fordulót mindkét csapat kihagyta, a Szar-
vas szabadnapos volt, míg a Csepel – mérkőzés 
nélkül – 3:0-s gólkülönbséggel kapta meg a há-
rom bajnoki pontot, a tavaszi szezont anyagi ne-
hézségek miatt nem vállaló Jászberény vissza-
lépése okán. A kék-pirosak március 12-én, 200 
néző előtt a Bongó – Miskovicz, Filó, Sarnyai, 
Bajzát, (Pintér) Teplán, Balogh Z., Barbai, 

Potemkin, Horváth (Haraszkó)  Mojzer tizen-
eggyel vették fel a küzdelmet a vendégek ellen. 
Sérülés miatt hiányzott Németh, Kemény, Ju-
hász, és Haraszkó is csak a kispadon kapott he-
lyet, Vejmola pedig eltiltását töltötte, így Nagy 
Zoltán vezetőedző nem tudta pályára küldeni 
az általa elképzelt legjobb csapatot. Ennek el-
lenére már a hatodik percben zörgött a szarva-
si háló: Potemkin beadását követően Barbai lö-
vése talált utat a vendégkapuba.  Ezután  hatal-
mas kapufát lőtt a Szarvas, majd Potemkin irat-
kozhatott volna fel a góllövők sorába, ám a ka-
pussal szemben állva elügyetlenkedte a ziccert. 
Az első félidőben még Bongónak kellett kétszer 
is közbeavatkoznia, hogy 1:0-s hazai vezetéssel 
mehessenek pihenni a csapatok. 
A második játékrész a lehető legrosszabbul 
kezdődött a kék-pirosak számára: a 47. perc-
ben egy jobb oldali beadásból gólt fejelt a Szar-

vas. Ezután lelkesen védekezett a vendég gár-
da, a hazaiak pedig – jobbára erőtlenül – vezet-
ték támadásaikat, gólt azonban nem sikerült el-
érniük. A Csepel tehát nem tudott élni a Béke 
téri pálya előnyével, igaz két pontra növelte 
különbségét a táblázaton második Újbuda TC 
előtt. Nagy Zoltán vezetőedző a klub honlapján 
nem titkolta csalódottságát: „Vereséggel felérő 
döntetlent értünk el. A Szarvas rászolgált arra, 
hogy egy pontot elvigyen tőlünk, a baj inkább 
az, hogy ha valamit el akarunk érni, akkor en-
nél sokkal többet kell nyújtanunk" – írta. 

Sajnos a folytatás sem sikerült túl fényesen: a 
táblázaton 13. Szabadkígyósi SC-t sem sikerült 
legyőzni, idegenben 2:2-es döntetlenre futotta a 
Csepelnek, a gólokat Mojzer és Haraszkó sze-
rezték.

- légrádi -

Vereséggel felérő döntetlen
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A helyes megfejtést beküldők között ezer forintos Libri könyvutalványt sorsolunk ki. 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: április 15-e.

gyereksarok

Sorsoltunk!  A február 25-én megjelent keresztrejtvény helyes megfejtése: Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya. A helyes megfejtések beküldői között 2-2 db mozijegyet sorsoltunk ki. A nyertesek: Hegedűs Ilona (Dunadűlő út), ifj. Madarassy László 
(Repkény u.), Szőke Rebeka (Petz Ferenc u.). A gyerekeknek szóló rejtvényünkben nemcsak a találós kérdések megoldását vártuk, hanem farsangi jelmez készítését is. A legügyesebb Csaba Viktória Vivien volt, aki családi mozibelépőt nyert. 
A nyeremények átvehetők a Csepp Tv szerkesztőségében, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4–8.  Gratulálunk!

Előző számunk találós kérdéseinek megfejtése:  
1. Szemüveg  2. Takaró  3. Fedő  4. Esernyő  5. Kesztyű

Vízszintes: 
2. Az idézet második része  9. Meleg homloka jelzi  
10. SB!  11. Ilyen a jó kés  12. Majdnem csélcsap, 
csalóka!  14. Felvidéki folyó  17. Keverten ébred!  
18. Minutum  20. Gól nélküli döntetlen  21. Kriglid  
23. Földgömbök  26. Angol igen  27. Keverten 
valóságos!  28. Majdnem csődör!

Függőleges: 
1. Az idézet első része  2. A teríték része  3. Kaukázusi 
nép  4. Eltünteti a gyűrődést  5. Atlétika Sport Club  
6. Zétlen alkohol!  7. Ebben van a mákom  8. Kutya  
13. Fentről átadom.  15. Öreg bácsi  16. Emel!  
17. Cowboy kelléke  19. Orrocskám  21. Juhot  
22. Lődd a bőrt!  24. Női név  25. Német épület, 
építkezés

Keresztrejtvényünkben egy vers két sorát rejtettük el.
Ki a költő és mi a vers címe? 

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15 16 17

18 19

20 21 22

23 24 25

26 27 28

 A farsangi jelm
ezkészítő verseny nyertese: Csaba Viktória Vivien
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CSEPP TV • 03. 25. – 04. 10.

MÁRCIuS  25. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Fasang Árpád Zeneiskola Jóté-
konysági Művésztanári koncertje 19.00  In 
memoriam Ujfalusy Istvánné 19.25 Ludas 
Matyi   (magyar játékfilm) 21.00  Szigetelő  
/ism./   21.30 Képújság 

MÁRCIuS 26. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 08.30 Galéria /ism./ 
08.50 Pulzus  /ism./ 09.00 Fasang Árpád Ze-
neiskola Jótékonysági Művésztanári kon-
certje 09.55  Helyettesítő tanár 21/21. (fran-
cia filmsorozat) 11.30  Képújság

MÁRCIuS  27. /VASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm me-
sék – Fortélyos fivérek (amerikai rajzfilmso-
rozat) 08.25 VI. ALPIQ – CSEPEL Helytörté-
neti  és helyismereti vetélkedő döntő (Köz-
vetítés felvételről a Nagy Imre ÁMK szín-
házterméből) /ism./ 10.25 Kalózok szigete 
/100’/  (amerikai játékfilm) 12.05  Képújság 

MÁRCIuS  28. /HÉTFő/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Szigetelő – Csepeli Hírmagazin 
18.35 Őrjárat  (bűnmegelőzési és bűnüldőzési 
magazin) 19.05 Sportmozaik 19.30 Grimm 
mesék – Fortélyos fivérek  (amerikai filmso-
rozat) /ism./ 19.55  Képújság

MÁRCIuS  29. /KEDD/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő /
ism./ 10.30 Őrjárat /ism./ 11.00 Sportmo-
zaik /ism./  11.25  Thalassa 81/81. (francia 
filmsorozat) /ism./ 11.50  Képújság

MÁRCIuS  30. /SZERDA/
08.00 – 18.00 Képújság  18.00 Műsorismer-
tetés 18.05  Galéria (művészeti magazin) 

18.30 Pulzus (egészségügyi magazin) 18.40 
Csepeli Művészeti Szemle  - Mozgásművé-
szet     19.25 Régi idők focija Fsz.: Garas De-
zső, Major Tamás, Kern András (magyar já-
tékfilm)    21.00   Képújság

MÁRCIuS  31. /CSÜTÖRTÖK/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő – 
Csepeli Hírmagazin  /ism./ 10.30  Sportmo-
zaik /ism./ 10.55 Csepeli Művészeti Szemle  
- Mozgásművészet   /ism./  11.40  Képújság   

ÁPRILIS  1. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Csepeli polgár – Klinghammer 
István (Klinghammer István, 2011. március 
15-én a Köztársasági Érdemrend középke-
reszt polgári tagozatának kitüntetését vehet-
te át) 18.45 Csepeli Művészeti Szemle - Hang-
szeres zene  19.30 Halálos tavasz Fsz.: Karády 
Katalin, Jávor Pál   (magyar játékfilm) 21.00  
Szigetelő  /ism./   21.30 Képújság 

ÁPRILIS  2. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 08.30 Őrjárat /ism./ 
09.00 Sportmozaik /ism./ 09.25 Galéria 
/ ism./ 09.45 Pulzus  /ism./ 09.55 Csepeli 
Művészeti Szemle – Hangszeres zene  10.40  
Helyettesítő tanár 21/22. (francia filmsoro-
zat) 12.10  Képújság

ÁPRILIS  3. /VASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm me-
sék – A békakirály (amerikai rajzfilmsorozat) 
08.40 Csepeli polgár – Klinghammer István /
ism./ 09.20 Thalassa 81/81. (francia filmso-
rozat) 09.40 Liliomfi Fsz.: Darvas Iván, Pécsi 
Sándor, Krencsey Marianne (magyar játék-
film) 11.30 A kincseshegy titka  /100’/  (ame-
rikai játékfilm) 12.55 Görög katolikus szent-
mise közvetítése a Rákóczi kerti görög ka-
tolikus templomból. Szentbeszédet mond: 
Prodán Gábor c. esperes 13.55  Képújság

ÁPRILIS  4. /HÉTFő/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Szigetelő – Csepeli Hírmagazin 
19.35 Csepeli polgár – Klinghammer István  
/ism./ 20.05 Grimm mesék – A békakirály   
(amerikai filmsorozat) /ism./ 20.45  Képújság

ÁPRILIS  5. /KEDD/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő /
ism./ 11.30 Thalassa 81/81. (francia filmso-
rozat) /ism./ 12.10  Képújság

ÁPRILIS  6. /SZERDA/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismerte-
tés 18.05  Galéria (művészeti magazin) 18.25 
Pulzus (egészségügyi magazin) 18.35 Csepeli 
Művészeti Szemle  - Vers – próza  19.25 A fér-
fi  mind őrült /83’/  Fsz.: Jávor Pál, Lázár Mária  
(magyar játékfilm)  21.00   Képújság

ÁPRILIS  7. /CSÜTÖRTÖK/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő – 
Csepeli Hírmagazin  /ism./ 11.30  Galéria  /
ism./ 11.50 Pulzus   /ism./  12.00  Képújság   

ÁPRILIS  8. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismerte-
tés 18.05 Csepeli Művészeti Szemle  - Szóló és 
csoportos ének II/1. 18.35 A Hunyadi család 
– Dr. Krizsa Ildikó néprajzkutató – történész 
előadása a Kolping Otthonban  19.25 Ház a 
sziklák alatt /83’/ Fsz.: Görbe János, Psota 
Irén, Bara Margit (magyar játékfilm) 21.00  
Szigetelő  /ism./   22.30 Képújság 

ÁPRILIS  9. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 09.30 Galéria  /ism./ 
09.50 Pulzus  /ism./ 10.00 Csepeli Művé-
szeti Szemle – Vers – próza /ism./ 10.50  
Karácsonyi marslakó (amerikai  film) 12.00  
Képújság

ÁPRILIS  10. /VASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm me-

sék – Széttáncolt cipellők (amerikai rajz-
filmsorozat) 08.25 A Hunyadi család – Dr. 
Krizsa Ildikó néprajzkutató – történész 
előadása a Kolping Otthonban    /ism./ 
09.15 Csepeli Művészeti Szemle  - Szóló 
és csoportos ének II/1.  /ism./ 09.50 Ludas 
Matyi Fsz.: Soós Imre, Horváth Teri, Ruttkai 
Éva (magyar játékfilm) 11.10  Képújság

ajánló

A Csepeli 
Munkásotthon 
programjaiból

Csepel Színház

Április 16., szombat, 11 óra 
hétvégi matiné 
gyermekeknek
KACOR KIRÁLY

a Hahota Gyermekszínház 
interaktív mesejátéka

Hol volt, hol nem volt, élt 
egyszer egy macska, akit 

torkossága vitt bajba, 
nem volt hova mennie, 

így kószált az erdőben…

Április 27., szerda, 19 óra
Bernard Slade: 

jövőre veled 
ugyanitt 1.

Romantikus vígjáték 
két részben

George HARMATH IMRE
Doris BÁNFALVY ÁGI

Rendező: HORVÁTH CSABA
Ez a romantikus vígjáték szü-
letése óta az egyike a legtöb-
bet játszott daraboknak a vi-
lágon, amely évekig futott a 
Brodwayn is nagy sikerrel.

további információ:
www.csepelimunkasotthon.hu

Amikor a betörő 
csúzlit ragad…

Az elmúlt időszakban történt be-
töréses lopások közül számos így 
indult: a betörő csúzlit ragadott, 
majd egy kővel, vagy vasgolyóval 
belőtte a kiszemelt lakás ablakát. 
Ha nincs „következmény”, - senki 
nem kapcsolja fel a villanyt, nem 
néznek ki az erkélyen – akkor fel-
feszítik az erkélyajtót vagy a rá-
csot és bejutnak a lakásba...
Csepelen több alkalommal jártak 
„sikerrel” a betörők ezzel a mód-
szerrel.
Fontos, elengedhetetlen, hogy a 
lakóközösségek összefogjanak a 
fokozott biztonság megteremté-
se érdekében. Az egymásra való 
nagyobb odafigyeléssel javíthat-
ják közvetlen környezetük biz-
tonságát. Egy csúzlival belőtt 
ablaküveg csörömpöléssel, na-
gyobb hanggal jár...
Fontos, hogy a szokásos óvatos-
ságon felül fokozottabban figyel-
jenek saját és mások értékeire!
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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.

 

BEIRATKOZÁS 
2011/2012 tanévre 

1212 Budapest,  
Széchenyi utca 93. 

Érdeklődni lehet a  

277‐83‐01,  276‐0022 

277‐89‐38 és a 278‐09‐59‐es 

telefonszámokon. 

e‐mail: 

szigetiskola@gmail.com 

9‐10. évfolyam; 

9. SNI osztály; 

Burkoló; 

Kőműves;  

Festő‐ mázoló és tapétázó;  

Szerkezetlakatos;  

Fodrász; 

Élelmiszer és vegyi áru eladó;  

Női szabó; 

Parkgondozó; 

Textiltermék–összeállító  

Étkezdés  

Felvételt hirdetünk az alábbi 
szakképzési évfolyamokra:  

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES FIATALOK! 

A szakképzési évfolyamokra jelentkező 
tanulókkal a CSERTSZAK Kft tanulószerző-
dést köt, amelyben a következő juttatáso-
kat kínáljuk fel: 
- A választott szakmától függően, akár a 
minimálbér 50%-át is elérő havi juttatás, 
- Étkezési jegy 9.000,‐ Ft, 
- Munkaruha 

A burkoló, kőműves, valamint a Festő– 
mázoló és tapétázó szakmára jelentke-
zőknek a tanulmányi eredménytől füg-

gően külön (10-30 ezer forint) tanulmá-
nyi ösztöndíjat �izetünk. 

Csepel-sziget Általános és Szakképzo Iskola ˝
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CSEPEL plázánál felújított 65 nm-es felújított kétszobás 
házrész kiadó. 55 eFt+rezsi/hó ___________________________________ 
CSEPELI hév végállomásánál forgalmas helyen 25 nm-es 
üzlethelység: 55 eFT/hó+rezsiért kiadó.___________________________________ 
KATONA J. u.-ban 53 nm-es 1+2 félszobás felújított erké-
lyes lakás konyhabútorral 50 eFT+rezsi.___________________________________ 
LAKIHEGYEN (kékbusznál) újszerű 100 nm-es, 3 szoba 
nappalis ház 100 nöl összközműves telken 15,3 mFt.___________________________________ 
XX., ker Vörösmarty u.-nál, 370 nm-es összközműves telek 
felújítandó/bontandó házzal 6,3 mFt.___________________________________ 
XX. ker. Szigligeti u-ban, 150 nöl-es összközműves telken 
90 nm-es 2 szobás, részben felújított 16,9 mFt.___________________________________ 
KIRÁLYERDőBEN 1 éves ház!  55 nm-es, 2 szobás 
cirkófűtéses, hő szigetelve, 240 nm-es telken 15,9 mFt.___________________________________ 
ÚJ építésű extra házak Csepelen 80 nm-es, 1+2 félszobás, 
2 fürdőszobás, nappalis kis kertes, kis rezsijű, jó elosztású, 
kultúrált sorházban, akár lakás beszámítva! 19,9 mFt. 100 
nm-es, 24,9 mFt.___________________________________ 
TAMARISKA domb-nál új építésű 115 nm-es 4 szobás két-
szintes ikerház 350 nm –es telekkel 28,9 mFt.___________________________________ 
SZENT László u.-nál új építésű 90 nm-es3 szoba nappalis 2 
WC fürdős ikerház 220 nm-es kerttel 23,9 mFt.___________________________________ 
ERDőSOR u.-nál, 170 nöl-es összközműves telken 90 nm-
es, 2 és félszobás, Jó állapotú ház 21,9 mFt. ___________________________________ 
SZABADSÁG u.-nál 170 nöl-es összközműves telken 120 
nm-es felújított, szintenként 2 szobával és fürdőszobával, 
beépített új konyha és bútorokkal, kertkapcsolatos terasz-
szal, garázzsal 27,9 mFt.___________________________________ 
CSEPELEN lakóparkban újszerű 110 nm-es, 3 szoba nap-
palis lakás, gépkocsi beállóval 20,9 mFt.___________________________________ 
CSERE is! Tölgyes u.-ban (80 nm-es + 42 nm-es) két lak-
részes ház, 170 nöl-es összközműves telekkel: 22,9 mFt. ___________________________________ 
CSERE is! Üdülősoron 80 nm-es + 56 nm-es felújított két-
generációs ház garázzsal 100 nöl-ön 25,5 mFt.___________________________________ 
SÉTÁNYOKON hőszigetelt házban fszt.-i, felújított, 49 nm-
es 1+félszobás gázos lakás 9,6 mFt.

INGATLANÜGYEK 
ELADÁS, KIADÁS!  

HÍVJA 06 (30) 616-6888

BÉKE téren téglaházban 57 nm-es 2 szobás, gázkonvekto-
ros felújítandó fszt.-i lakás: 8,5 mFt. ___________________________________ 
CSILLAGTELEPEN, 38 nm-es, I. em.-i, erkélyes teljes körű-
en felújított gázkonvektoros lakás: 7,9 mFt. ___________________________________ 
CSEPEL központjában, IV. em-i, felújított 33 nm-es, 1+fél-
szobás lakás, erkélyes lakás 6 mFt.___________________________________ 
CSEPEL központjában extrán felújított egyedi fűtésmérős 
46 nm-es 1+félszobás lakás 7,3 mFt.___________________________________ 
KRIZANTÉM, és az Óvoda u-ban, fűtésmérős 86 nm-es 
3+félszobás erkélyes lakások 10,9 mFt.___________________________________ 
BÁNYA u.-ban, zöldövezeti, II. em.-i, 55 nm-es, 2 szobás 
erkélyes, fűtéskorszerűsített lakás 7,9 mFt.___________________________________ 
KAPOS u.-ban extra beépített bútorokkal, gépesítve, fel-
újított, 35 nm-es egyszobás lakás. I.ár: 9,5 mFt. ___________________________________ 
KOSSuTH L. úton, 72 nm-es, 3 szobás étkezős, erkélyes fel-
újított IV. em.-i lakás 9,9 mFt.___________________________________ 
CSEPELEN 6000 nm-es ipari telek (80 nm-es, 100 nm-es, 
300 nm-es, 453 nm-es,) üzemmel, műhellyel 95 mFt.___________________________________ 
XXIII. Grassalkovich u.-nál 200 nm-es felújított ház 100 
nm-es pincével l80 nm-es műhellyel 27,7 mFt.___________________________________ 
DuNA-parton Dunadűlő u.-ban, II. em.-i 33 nm-es, 1+fél-
szobás lakás: jó elosztású lakás 5,9 mFt.___________________________________ 
MARS u.-ban, I. em.-i, felújított, 53 nm-es, 2 szobás, erké-
lyes, gázkonvektoros lakás: 10 mFt.___________________________________ 
JuPITER u.-ban III. em.-i 56 nm-es, 2 szoba, étkezős, erké-
lyes lakás műanyag nyílászárókkal 10,6 mFt.

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

Dr. Makkos Ingatlan centrum Csepel 
1214 Bp. Akácfa u. 5.
T/fax: 061-276-07-11
Mobil:+36703655310
www.ingatlandoktor.com
Csepel@ingatlandoktor.com

MOST ÉRDEMES NÁLuNK VÁSÁROLNI!
INGYENES ÜGYVÉDI MuNKADÍJJAL ÉS AJÁNDÉK FÉL ÉVES BIZTOSÍTÁSSAL ÁLLuNK 

ÜGYFELEINK RENDELKEZÉSÉRE!

KIADÓ tégla és panellakások, házak Csepelen 35 ezer/hó + 
rezsi + kauciótól. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________ 
KIADÓ tégla és panellakások, házak Csepelen 35 eFt/
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 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 8.1 mt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________ 
CSEPELEN, a Rakéta u.-ban, III. em.-i 36 nm-es, 1 szobás, 
szép állapotú, gázkonvektoros, átalakított lakás 8.45 mFt-
ért eladó. 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.____________________________________ 
CSEPEL határában, a Komadűlőben, bekerített 485 nm-es 
zártkerti telken, 170 nm-es, 4+1 félszobás, 2 szintes hétvé-
gi téglaház, áron alul eladó 8.9 mFt-ért. 
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________ 
CSEPELEN, az Erdősor u.-ban, II. em.-i, 2.5 szobás, gázkon-
vektoros, erkélyes, részbe felújított lakás 10.3 mFt-ért. 
T.: 06 (20) 945-1214.____________________________________ 
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 Táncsics u.-ban, mfszt.-i, 2+2 félszobás, jó ál-
lapotú, egyedi mérős, franciaerkélyes lakás 11.9 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.: 420-6686, 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, gépko-
csi 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 
mFt-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 - nap-
palis 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.  T.: 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. 
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 M Ft-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.____________________________________ 
CSEPELEN, panzió, gyorsétterem, rendezvényszervezés, 
724 nm-es ingatlan, frekventál helyen eladó 117 M Ft-os 
irányáron. Nagy értékű szgk.-t, kis lakást beszámítok. 
T.: 06 (20) 945-1214.

ELADÓ Csepelen új tégla építésű, 57 nm, 2 szobás, cirkó 
fűtéses társasházi lakás. 
Azonosító: 11212.  Alkuképes i.ár: 13,7 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen egy 1,5 szobás, 46 nm-es, erkélyes, 
belső felújítás alatt lévő, panellakás.
Azonosító: 22068.  Alkuképes i.ár: 6,29 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csillagtelepen egy 2 szobás 55 nm-es panella-
kás, új fa nyílászárókkal, szép állapotban négy emeletes 
házban. Azonosító: 18538  Alkuképes irányár: 7,99 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen a HÉV végállomás közelében egy tég-
laépítésű 32 nm-es sorházi lakás. 1+1 félszobás, fatü-
zelésű kályhával. 
Azonosító: 24248.  Alkuképes irányár: 3,8 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen a József A. utcai lakótelepen, négy eme-
letes tégla házban egy 2 szobás erkélyes, gázfűtéses la-
kás. Azonosító: 21809.  Alkuképes irányár: 8,99 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen egy nyílászáró cserén és fűtéskorszerű-
sítésen már átesett 1,5 szobás, 46 nm-es felújított lakás. 
Azonosító: 18841.  Alkuképes irányár: 7,3 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen a Kossuth L. u.-ban egy 1+2 fél-
szobás, szép állapotú panellakás. Hőszigeteléssel, 
nyílászárócserés és egyedi mérős távfűtéssel. 
Azonosító: 24159.  Alkuképes irányár: 7,9 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen egy 1 szobás 35 nm-es, szép állapo-
tú panellakás. 
Azonosító: 17435.  Alkuképes irányár: 6,1 mFt

ELADÓ Csepelen a kertvárosban egy 120 nm-es családi 
ház, 540 nm-es telken. 
Azonosító: 8486 Alkuképes irányár: 24 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen a kertvárosban egy két generációs, 
egy szintes, összesen 70 nm-es ház. Kétszer 1+2 fél-
szoba + műhely. 
Azonosító: 24448.  Alkuképes irányár: 20 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen a Királyerdőben egy 5 szobás, kifogás-
talan állapotú, 170 nm-es családi ház, 500 nm-es telken. 
Azonosító: 19904. Alkuképes irányár: 32 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen, az Erdősor utca környékén, négy eme-
letes házban egy 86 nm-es 3+1 félszobás panellakás. 
Fogyasztásmérős távfűtéssel felszerelve. 
Azonosító: 14875.  Alkuképes irányár: 10,9 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen az Erdősor utcánál egy 1+2 félszobás 
panellakás, felújítva. 
Azonosító: 20055.  Alkuképes irányár: 8,4 mFt___________________________________ 
ELADÓ Csepelen 800 nm-es, összközműves telek. 
Azonosító: 22144.  Alkuképes irányár: 14,4 mFt___________________________________ 
ELADÓ a Királyerdőben egy 110 nm-es, 4 szobás köze-
pes állapotú családi ház, 540 nm-es, összközműves tel-
ken. Azonosító: 18208.  Alkuképes irányár: 22 mFt. ___________________________________ 
ELADÓ Csepelen a Rózsadombon egy 132 nm-es kifo-
gástalan állapotú családi ház, 544 nm-es telken. Szauna 
stb. Azonosító: 22362.  Alkuképes irányár: 30 mFt. 
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HÁZ___________________________________
CSEPELEN, Damjanich u.-ban 3x45 nm-es ikerház 160 nöl-es 
telekkel eladó. Ár: 23,25 mFt. T.: 06 (20) 803-0087.___________________________________ 
ALKALMI ajánlat. Tököli felújítandó ház, 250 nöl-es telken. 
Cserélném csepeli 40 nm-es lakásra + értékegyeztetés. 
T.: 06 (30) 201-5006. ___________________________________ 
KIRÁLYERDőBEN 3 éve épült ház eladó. Kisebb házat beszá-
mítok. Ár: 36 mFt. T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________ 
CSEPELEN a Damjanich u. 123. ikerház-fél eladó. 
Ár: 14,5 mFt. T.: 06 (30) 201-5006.  ___________________________________ 
ELADÓ Csepelen a Vasgereben u.-ban összkomfortos külön-
álló 40 nm-es házrész. Ár: 8,3 mFt. T.: 06 (20) 923-7546. ___________________________________ 
CSEPEL Kertvárosban 706 nm-es telken 110 + 40 nm-es, 
2 generációssá alakítható, felújított, szigetelt családi háza-
mat eladom, vagy kisebbre cserélem, értékkülönbözettel. 
Kertvárosban. I.ár: 35 mFt. T.: 06 (20) 534-9406.___________________________________ 
CSEPELEN, Kapisztrán u.-ban 85 nm-es ikerház-fél eladó. 
I.ár: 24 mFt. T.: 06 (20) 547-5602.___________________________________ 
KIRÁLYERDőBEN újszerű 220 nm-es kétszintes családi ház 
740 nm-es telken 29,5 mFt. T.: 06 (30) 690-8280.___________________________________ 
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 beépíthető. 
I.ár: 19,9 mFt. T.: 06 (20) 975-1465. ___________________________________ 
KERTVÁROSBAN kétlakásos ház műhellyel, melléképületek-
kel eladó. I.ár: 20 mFt. T.: 277-2866, 06 (70) 277-2631.___________________________________ 
SZABADSÁG u. 80. 60 nm-es felújított családi ház eladó mel-
léképülettel. I.ár: 19,8 mFt. T.: 06 (20) 315-6191.___________________________________ 
KERTVÁROSBAN Rákóczi kertnél eladó új építésű 120 nm-
es ikerház. Duplakomfortos extra kivitelezésű (saját gyár-
tású tölgyfa bukó-nyíló ablakok, terméskő-fa kerítés 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 nappa-
li+4 lakóhelyiséges duplakomfortos, ikerház jellegű ingatlan 
közvetlenül az építtetőtől. Szerkezetkész irányár: 19,9 mFt.  
T.: 06 (20) 222-4365___________________________________ 
KIRÁLYERDőBEN eladó egyszintes nettó 120 nm-es, extra épí-
tésű ikerház kulcsrakészen, 28,9 mFt-ért. T.: 06 (20) 222-4365___________________________________ 
KIRÁLYERDőBEN Vihorlát u.-ban 70 nm-es családi ház,  160 
nöl –es telken eladó. Érdeklődni. T.: 06(70) 378-9092___________________________________ 
KIRÁLYERDőBEN eladó 160 nöl-es telken, 100 nm+100 nm 
szuterénes, családi ház. Érdeklődni. T.: 06 (70) 378-9092___________________________________ 
KIRÁLYERDőBEN 150 nöl-es telken, 2 szintes családi ház el-
adó. T.: 06 (70) 236-0601

LAKÁS___________________________________
ELADÓ 58 nm-es csepeli panellakás a József Attila u.-ban, Pest-
erzsébeten 53 nm-es 7,3 mFt i.áron/lakás. T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________ 
BÉKE téren eladó I. em.-i, 2 szobás, egyedi gázfűtésű, azon-
nal költözhető, 60 nm-es, erkélyes lakás, magánszemélytől. 
Ár: 11,3 mFt. T.: 06 (30) 455-9917. ___________________________________ 
CSEPELEN, Béke téren 36 nm-es gázfűtéses lakás eladó. 
T.: 06 (30) 201-5006.___________________________________ 
KIRÁLYMAJORBAN 1+2 félszobás 58 nm-es, felújított lakás 
eladó 8,2 mFt-ért. T.: 06 (20) 803-0087.___________________________________ 
ELADÓ egy Béke téri, igényesen, teljes körűen felújított, 2 
szobás, I. em.-i, 50 nm-es lakás magánszemélytől. Ár: 12 mFt. 
T.: 06 (30) 971-5777. ___________________________________ 
ELADÓ Csepelen 1+2 félszobás II. em.-i panellakás 8 mFt-
ért. T.: 06 (20) 591-7810.___________________________________ 
KATONA J. u.-ban III. em.-i, 47 nm-es, gázfűtéses lakás el-
adó. T.: 276-6528.___________________________________ 
ELADÓ Csillagtelepen 36 nm-es téglaépítésű, jó állapotú, 
gázfűtéses lakás 7,6 mFt-ért. T.: 06 (30) 977-6118.___________________________________ 
ERDőSOR u.-ban 3,5 szobás, távfűtéses, szép panellakás 
11,9 mFt-ért eladó. T.: 06 (20) 935-0132.___________________________________ 
ELADÓ Csepelen a Nyírfa u.-ban II. em.-i, 64 nm-es, fűtés-
korszerűsített, 1+2 félszobás lakás. Kamra és pincerész van. 
I.ár: 9,8 mFt. T.: 06 (20) 992-7702.___________________________________ 
CSEPELEN Katona József u. elején a piac mögött téglaház-
ban fszt.-i, 47 nm-es, gázfűtéses, szépen felújított lakás el-
adó. I.ár: 10,5 mFt. T.: 06 (20) 534-9406.

CSEPEL központjába a Templom u.-ban, háromemeletes tég-
laház felső szintjén 57 nm-es, mért távfűtéses, klímás lakás, 
konyhabútorral. Kiváló tömegközlekedés, belső kerttel eladó. 
I.ár: 10,5 mFt. T.: 06 (20) 534-9406.___________________________________ 
CSEPELEN, Szent Imre térnél 53 nm-es, 1 szoba + 1 félszo-
bás, amerikai konyhás, IV. em.-i, nagy parkra néző francia er-
kéllyel, lift nélküli panelházban, tehermentes, kellemes lakás 
családi okok miatt sürgősen eladó. I.ár: 8 mFt. Érdeklődni 18 
óra után. T.: 06 (20) 433-9390.___________________________________ 
CSEPELEN zöldövezetben 67 nm-es, IV. em.-i, 2,5 szobás, 
felújított, egyedi fűtéses téglalakás eladó. Napközben, este T.: 
463-4094. Hétvégén T.: 784-6540.___________________________________ 
CSEPELEN a Béke téren 2 szobás II. em.-i, gázfűtéses lakás el-
adó. I.ár: 12,9 mFt. T.: 06 (20) 955-9222. 

KIADÓ___________________________________
SÉTÁNYOKON gázfűtéses parkra néző lakás kiadó. 
Kaució 2 hó. T.: 06 (70) 500-8818.___________________________________ 
ALBÉRLET kiadó Királyerdőben 40 eFt + rezsi. 
T.: 06 (30) 201-5006.  ___________________________________ 
CSEPELEN garzon kiadó! Alacsony rezsi, nyugodt környezet, 
jó közlekedés. T.: 06 (30) 241-1322.___________________________________ 
CSEPELEN családi ház alsó része (külön bejáratú) albérletbe 
hosszú távra kiadó. (1 szobás, fürdőszobás, kályhafűtéses, bú-
torozatlan). Ár: 35 eFt + rezsi + 1 hónap kaució.
 T.: 06 (30) 352-4210.___________________________________ 
CSILLAGTELEPEN 1 szoba összkomfortos lakás hosszú táv-
ra kiadó. 40 eFt + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (70) 504-9157.___________________________________ 
CSEPELEN, a HÉV végállomásnál egy 38 nm-es lakás kiadó 
azonnali költözéssel. A lakás alacsony rezsijű, két percre van a 
HÉV végállomástól. Az albérleti díj 45 eFt/hó + rezsi. Két havi 
kauciót kérek előre. T.: 06 (20) 579-8911.___________________________________ 
CSEPEL központjában 2 szobás, berendezett lakás kiadó. 
T.: 06 (30) 646-8400.___________________________________ 
CSEPELEN 2 szobás, I. em.-i gázfűtéses, felújított, részben 
bútorozott lakás kiadó. T.: 06 (70) 256-0808.___________________________________ 
SZOBA kiadó Csepelen egy kb 20-45 éves személy részére. 
T.: 06 (20) 439-8329.___________________________________ 
KIADÓ! Garzon lakás Csepel-belvárosában 2 felnőtt részére 
30 eFt/hó. T.: + 36 (30) 255-1873.___________________________________ 
CSEPELEN másfélszobás összkomfortos lakás kiadó házas-
párnak, munkásoknak. Ár: 45 eFt + kaució. 
T.: 420-6413, 06 (30) 214-4143.___________________________________ 
CSEPEL központjában 42 nm-es, téglaépítésű liftes, II. em.-i, 
klímás, most felújított lakás hosszú távra is kiadó. T.: 06 (30) 
634-7320.___________________________________ 
KIADÓ 3 szoba összkomfortos családi ház (90-100 nm). T.: 
276-5570. Bármilyen tevékenységre.___________________________________ 
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.___________________________________ 
CSEPELI Hollandi úton, 1 szoba, főzőfülke, tusoló, WC, össz-
komfortos udvari lakás kiadó. Rezsivel együtt 1 fő 45eFt, 2 fő 
50eFt/hó. Kaució: 35eFt. T.: 06 (70) 573-8177___________________________________ 
CSEPELEN kiadó másfélszobás összkomfortos lakás, házas-
párnak, munkásoknak. Kaució: 40eFt. T.: 420-6413, 06 (30) 
214-4143___________________________________ 
BÚTOROZOTT lakás gyermektelenek részére kiadó 40 
eFt+rezsi+kaució. T.: 06 (20) 201-6890___________________________________ 
LAKÁS kiadó (összkomfortos) bútorozottan, kaucióval. T.: 
276-4335, 06 (70) 298-3645___________________________________ 
KIADÓ különálló 1 szoba összkomfort április 10-ei beköltö-
zéssel. Ár: 45 eFt + rezsi + 1 hó kaució. T.: 277-7327.

GARÁZS___________________________________
GARÁZS kiadó! Garázssoron közel az autómosóhoz hosszú 
távra. T.: 06 (30) 388-3056.___________________________________ 
KIADÓ garázs Tihanyi út – Sárgarózsa út sarkán. Puli sétány 
mellett (Csepelen). T.: 06 (30) 634-7320.___________________________________ 
KÜLÖNÁLLÓ 1 szoba összkomfort április 10-ei költözéssel ki-
adó. Ár: 45 eFt + rezsi + kaució. T.: 277-7327.

TELEK___________________________________
NAGY-dunai gondozott víkendtelek (gyümölcsfák, szőlő, kút) 
faházzal eladó. T.: 276-5043, 06 (70) 577-6114.___________________________________ 
ÁPOLT-gondozott hobbytelek a csepeli bányatavak közelében 
(200 nöl-es) téliesíthető Erdért faházzal eladó. Melléképület, 
fúrt kút hidroforral van. I.ár: 5 mFt. T.: 06 (30) 205-7200.

ÜDÜLÉS___________________________________
HORVÁTORSZÁGI (Bracs sziget, Supetar) tengerparti, hat-
személyes apartman kiadó június 11-től 7 éjszaka 15 EUR/
fő,éj. Bíró. T.: 06 (30) 284-0009.

ÜZLET___________________________________
BÉRELHETő irodák, műhelyek, raktárak a Magyar Posztó-
gyár területén. 24 órás porta és őrző-védő szolgáltatás! 
Érdeklődni Várnai Gyulánál. T.: 277-6974, 06 (30) 606-4877.___________________________________ 
CSEPELEN működő üzlet 1000 nöl-es telken eladó 80 mFt-ért. 
T.: 06 (30) 201-5006.

OKTATÁS___________________________________
DIPLOMÁS angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal. 
T.: 06 (20) 935-0132.___________________________________ 
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06 (30) 592-7740.___________________________________ 
DAJKA, gyermekfelügyelő, gyógypedagógiai asszisztens 
képzés. Kaszaképző: T.: 276-5918. Nysz: 01006404___________________________________ 
MATEMATIKA és fizika tantárgyak korrepetálását vállalja kö-
zépiskolások, egyetemisták részére nagy gyakorlattal rendel-
kező matematika tanár. Házhoz megyek. T.:425-5191, 06 (20) 
200-0450, 10-13 és 18-21 óra között.___________________________________ 
MATEMATIKA korrepetálás – Általános iskolásoknak. 
T.: 06 (30) 240-4560

ÁLLÁST KERES___________________________________
NAPITAKARÍTÁST, nagytakarítást, ablaktisztítást vállalok, 
festés utánit is. T.: 06 (70) 210-3992.

ÁLLÁST KÍNÁL___________________________________
CSEPELI étkezdébe gyakorlattal rendelkező konyhai kisegítőt 
felveszek. T.: 06 (70) 577-9212.___________________________________ 
CSEPEL központjában, szépségszalonba fodrászt keresek ven-
dégkörrel. 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, ___________________________________ 
SZAKÁCSOT keresünk! Csepeli konyhára, délelőttös műszak-
ra tapasztalattal rendelkező szakácsot keresünk. Érdeklődni. 
T.: 06 (30) 446-7011, 06 (30) 852-8648

VEGYES___________________________________
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 
LAKOSSÁGI FÉMHuLLADÉKOK és leselejtezett fémtartal-
mú háztartási gépek, elektronikai berendezések,  hulladék 
akkumulátorok FELVÁSÁRLÁSA MAGAS ÁRON hétfőtől szom-
batig 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.
ÉRETT lótrágya egy normál utánfutóval, házhozszállítással 
6eFT. T.: 06 (30) 977-6118

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

EGÉSZSÉG___________________________________
FELNőTT, gyermek bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI., Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313.

SZOLGÁLTATÁS___________________________________
MOSÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, minden típus. Csepelen ja-
vítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. 
T.: 276-5118, 06 (20) 230-1443.___________________________________ 
VÍZ-,gáz-,fűtés szerelés és javítás, lakásfelújítás, komplett 
családi házak szerelése, garanciával, akár anyagbeszerzéssel 
is. Csepelen kiszállási díj nélkül! T.: 06-20/490-55-61___________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, 
mikró, hűtő szerelés 1 év garanciával. Javításnál a kiszállás ingye-
nes! www.megoldasszerviz.hu T.: 285-3488, 06 (30) 950-1717. 

FIGYELEM! Szent István út 198. alatt tavaly megnyílt Épí-
tőanyag kereskedés munkaruházattal és barkácsüzlettel bő-
vült. Szeretettel várunk mindenkit. ___________________________________ 
TELJES körű ácsmunka: új tetők építése, régi tetők   javítá-
sa, bádogos munkák, tetőfedés, komplett tetők bádogozás-
sal. Pergolák, kocsi beállók készítése. Gipszkarton rendsze-
rek építése: válaszfalak, álmennyezet szerelés. Tetőterek be-
építése, szigetelése, tetőablakok szakszerű beépítése. Kérjen 
árajánlatot! T.: 06 (30) 636-5627, zsolt.vasarhelyi@invitel.hu
KÖLTÖZTETÉS. Költöztessen a Fősped tehertaxival. 
Gyors, pontos, megbízható a hét minden napján. 
Gépszállítás, lomtalanítás, iskolák, lakások csomagolással is. 
T.: 333-0330, 06 (30) 333-0330. 
MEGBÍZHATÓ férfi vállalja referenciával, kertek tervezését, épí-
tését, karbantartását (fűnyírás, permetezés) öntözőrendszerek 
telepítését, javítását. Díjtalan felmérés. T.: 06 (30) 362-0620.___________________________________ 
BÁRMILYEN tető fedése, javítása, bádogozása, felújítás ki-
sebb ácsmunkára, szakmai hozzáértés garancia. 
T.: 291-0081 este, 06 (30) 401-7462.___________________________________ 
KÖNYVELÉS Csepelen. Cégalapítás, tanácsadás, bérszám-
fejtés, adóbevallás. Teljes körű ügyintézéssel munkaválla-
lóknak, társaságoknak, társasházaknak. 
T.: 06 (30) 647-9668, www.b-service.hu___________________________________ 
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.___________________________________ 
MEGBÍZHATÓ, leinformálható házaspár vállal kis és nagyta-
karítást reális áron. Kerti munkák! Függönymosás, vasalás. 
Gyors, precíz munka. Hívjon bizalommal! T.: 276-0927.___________________________________ 
KÚTFÚRÁS garanciával, zárt talppal, garantáltan homok-
mentesen. T.: 06 (70) 569-9500.___________________________________ 
KőMŰVES legkisebb munkától a lakásfelújításig. Kerítése-
ket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását - beépítését, bur-
kolást, kartonozást, ház hőszigetelését vállalja hétvégén is! 
Garanciával! T.: 277-8694, 06 (30) 263-1845.___________________________________ 
SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás, dryvitozás, kedvező ára-
kon! Nyugdíjasoknak extra kedvezményekkel! Hívja bizalom-
mal. T.: 06 (70) 337-6180.___________________________________ 
ÁCS, tetőfedő, kőművesmester vállal a legkisebb munkákig. 
Beázásmentesítést. Tetőjavítást, homlokzati szigetelést, elő-
tető készítést garanciával, kedvezménnyel, hétvégén is. Bi-
zalmát köszönöm. T.: 06 (30) 318-2173.___________________________________ 
KÚTFÚRÁST vállalok kedvező áron, garanciával. 
T.: 06 (20) 346-1042. http://kutfurasa.hu___________________________________ 
REGISZTRÁLT mérlegképes könyvelő vállalja Kft-k, Bt-k, 
egyéni vállalkozók teljeskörű könyvelését, bérszámfejtését és 
adóbevallását. T.: 06 (30) 593-6825.___________________________________ 
FESTőMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, pe-
nészes falak szakszerű rendbehozatalát, villany és fűtésszere-
lők utáni kisebb kőműves munkákat hosszú távú garanciával. 
T.: 285-2882, 06 (30) 878-8977.___________________________________ 
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen! Villamosmérnök végzett-
séggel, 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, szalagfüg-
göny készítés. Fa - műanyag - alumínium. Szigetelés és zár-
csere. (Honti Gábor) T.: 06 (20) 927-0493.___________________________________ 
VÍZVEZETÉKSZERELő. Csőtörések, beázások, dugulások 
megszüntetését, lefolyók és nyomvezetékek, WC- tartályok, 
mosogatók, csaptelepek, szifonok, berendezési tárgyak cse-
réjét és javítását vállalom. T.: 284-8381.___________________________________ 
ADÓBEVALLÁST, könyvelést, nyugdíj előkészítést legolcsób-
ban, szakszerűen vállalunk. T.: 276-7614, 06 (30) 582-5286.___________________________________ 
LOMTALANÍTÁS, áruszállítás, költöztetés szakemberekkel 
tavalyi árakon. T.: 06 (20) 911-1743.___________________________________ 
TETőJAVÍTÁS – felújítást, vízszigetelést, bádogos munkákat 
vállalok. Ingyenes felmérés és árajánlat. T.: 06 (30) 367-8848. 
Mezővári Zsolt___________________________________ 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, erkélyre. Folyosó elválasztás. Elő-
tető lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés, korlátfelújítás 
üvegcserével is. Egyéb lakatosmunkák – javítások. 
T.: 284-2540, 06 (70) 209-4230.___________________________________ 
KuTYAKOZMETIKA Szent István u. 86. T.: 06 (30) 510-3519.
REDőNYÖS munkák készítés-javítás. Szúnyoghálók, reluxa, 
harmonikaajtó, gurtnicsere. T.: 276-5827, 06 (30) 212-9919.___________________________________ 
FESTÉS, mázolás, antikolás mestervizsgával. Sok kedvez-
ménnyel hétvégén is. Azonnali kezdéssel. Bizalmát köszö-
nöm. T.: 06 (30) 318-2173.

apróhirdetések
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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

KÉMÉNYBÉLELÉS, Metal-Vill Kft. vállal szilárd - gázüzemű, 
nyitott és zárt égésterű szerelt és bélelt kéménybélelést. 
T.: 06 (30) 688-3683, 06 (70) 518-1451.___________________________________ 
VILLANYSZERELÉS! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, 
kisebb munkák is! Hívjon bizalommal! 
T.: 420-0438, 06 (30) 378-7011.___________________________________ 
VÍZVEZETÉK-szerelő gyorsszolgálat. Csőtörések, átázások, 
WC tartályok, vízórák stb. cseréje, javítása. Díjtalan kiszállás. 
T.: 276-8271, 06 (20) 396-8575, 06 (70) 219-0518.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete teljes körű ügyintézéssel. 
Adósságok behajtását kiemelten kezeljük. 
www.general-f.hu Tel/fax.: 216-8802. 
KONTÉNERES sitt, lom, szemétszállítás, rövidhatáridővel! 
T.: 06 (20) 950-3160. Érdeklődni minden nap 6-22 óráig. 

ASZTALOSMŰHELY Vizisport u. 54. Egyedi bútor, konyhabú-
tor, beépített szekrény, lépcső készítés, parkettázás, csiszolás, 
lakkozás. www.basaesfia.hu 
T.: 283-4285, 06 (70) 221-4823. 
Ugyanitt dugulás-elhárítás non-stop.___________________________________ 
COMPuTERKLINIKA: Számítógép javítás, karbantartás, ví-
rusirtás, telepítés. Ingyenes kiszállással! 
Hívjon bizalommal. T.: 06 (30) 857-2653.___________________________________ 
DuGuLÁS elhárítás korszerű gépekkel, gyorsan, tisztán, fel-
bontás nélkül, több évtizedes gyakorlattal, a lakosság és kö-
zületek szolgálatában. T.: 420-6812, 06 (30) 272-7987___________________________________ 
ASZTALOS munkák, szekrények, polcok, zárcserék, nyílászá-
rók szigetelése-passzítása. Sok éves tapasztalattal. 
Hívjon bizalommal! T.: 420-0890, 06 (20) 981-9309

Kedves állattulajdonosok!
Kellemes környezetben, Csepel központjában, mindenhonnan jól megközelíthető helyeken, európai színvonalon várjuk 

Önöket állatorvosi rendelőnkben (szolgáltatásaink: belgyógyászat, sebészet, szemészet és szülészet, kedvtelésből tartott 
különleges állatok, állatútlevél, mikrochip (Csepelen kötelező!!!), ultrahangos fogkő-eltávolítás, digitális EKG, színes 

doppler UH, digitális állatmérleg, laboratóriumi vizsgálatok, állattápok, állatgyógyszerek, stb.) és állatkozmetikánkban!

Csepel központi állatorvosi rendelő
Dr. Horváth Dávid és Dr. Horváth Gábor állatorvosok

1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 33. (Koltói Anna utca sarok)
Telefon: 4200-587 (rendelési időben), Mobiltelefon: 06-20-3373-953 és 06-70-2450-184 (rendelési időn kívül)

Honlap: www.drhorvathdavid.hu, E-mail: drhorvathdavid@hotmail.com
Rendelési idő: hétfő-péntek: 9-13 és 16-19 óra, szombat: 10-12 óra

Csepel központi állatkozmetika
Telefon: 4200-587 (nyitvatartási időben), 

Mobiltelefon: 06-30-9422-355 (nyitvatartási időn kívül)
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 10-18 óra, szombat: 9-17 óra és igény szerint bármikor

Új Irodánkat megnyitottuk!  (Szent Imre téren) Okmányiroda
                                           1211   Bp. Kossuth

                                                    
                                                    Szeretettel Várjuk Régi és Új Ügyfeleinket!
                                                  web.: bbc.ingatlan.com T

                                                                           
   Hétköznap: 9-19 ig sz: 10-14               

XXI. panellakás eladó Központban, 
1+2+ebédlős, dryvitolt,           I.ÁR.: 8.49 M 
1+1 szobás, erkélyes,                 I.ÁR.: 6.5 M 
Gulyás József               Tel: 06 20 384 27 78 
Táncsics M.  utcában, panellakás Eladó 
 62nm-es, 2+1 szobás                I.ÁR.: 8.1 M 
Katona Tamás             Tel: 06 20 500 14 71 
Vénusz utcában, 1 szobás, gázfűtéses, 
közepes állapotú lakás eladó    ÁR.: 6.3 M 
Ölvedi Péter            Tel: 06 20 384 21 40 
Garzon Lakás Eladó! Csepel Szívében,      
de csendes helyen, jó állapotú, 1 szobás ,      
35 nm-es lakás                            I.ÁR.: 6.3 M 
Nagy Miklósné          Tel: 06 20 292 52 57 
Bánya u. 3 szobás, II. emelet   I.ÁR.: 6.3 M 
Ölvedi Péter               Tel: 06 20 384 21 40 
József Attila utcában, 2 szobás, 55nm-es 
gázfűtéses, erkélyes lakás      I.ÁR.: 8.7 M 
Katona Tamás            Tel: 06 20 500 14 71 
Béke téren, 2 szobás, 60Nm-es, I. emeleti,  
erkélyes lakás eladó,               I.ÁR.: 11.7 M 
Gulyás József               Tel: 06 20 384 27 78  

Katona József u.  gázfűtéses lakás eladó.    
1. emeleti 1+2 szobás,          I.ÁR.: 12 M 
Katona Tamás  Tel: 06 20 500 14   71 

Kizárólag Nálunk! K
családi ház, Duna-parthoz közel, 
egész szobás, 55nm
Nagy Miklósné      Tel: 06 20
Katona József utcában 
eladó.    1. emeleti 
47 nm-es jó állapotú
Katona Tamás  Tel: 06 20
Nagyszerű 46 nm es
konyhás lakás, szabályozható fűtéssel,
üres azonnal költözhető. 
Ölvedi Péter         Tel: 06 20
Akció Kizárólag Nálunk 
Eladó Gázfűtéses Lakás
szoba 61nm, Jó állapotú
Gulyás József          
Központban, Felújitott Lakás Eladó   
59nm-es, 1+2 félszoba
Nagy Miklósné      Tel: 06 20
Táncsics M. 46 nm es IV
szobás lakás, parkra néző
Ölvedi Péter         Tel: 06 20
XXI. sétányokon, Dryvitolt,
1+1 szobás I. emeleti          
Gulyás József         Tel: 06 20

     Tekintse meg További Kinálatunk!                    WWW.BBC.INGATLAN.COM

Okmányiroda bejáratánál:
Kossuth Lajos 65.

    
tel Várjuk Régi és Új Ügyfeleinket!               

Tel: 06 1 276 35 51




Királyerdőben 
parthoz közel, 2 

nm-es,   I.ÁR.: 16.6 M 
Tel: 06 20 292 52 57 

Katona József utcában gázfűtéses lakás 
emeleti 1+1 szobás, erkélyes 

es jó állapotú        I.ÁR.: 9.2 M 
Tel: 06 20 500 14   71 

agyszerű 46 nm es 1+1 szobás világos 
konyhás lakás, szabályozható fűtéssel,,        
üres azonnal költözhető.    I.ÁR.: 6.5 M 

Tel: 06 20 384 21 40 
Kizárólag Nálunk a Sétányokon 

Lakás   II.em. 2+1 
nm, Jó állapotú.  I.ÁR.: 10.69M 

    Tel: 06 20 384 27 78 
Központban, Felújitott Lakás Eladó   

félszoba .       I.ÁR.: 8.7 M 
Tel: 06 20 292 52 57 

46 nm es IV.-emeleti,  2 
szobás lakás, parkra néző I.ÁR.: 7.4 M 

Tel: 06 20 384 21 40 
Dryvitolt,parkra néző  
leti            I.ÁR.:9.8M 
Tel: 06 20 384 27 78 

BBC.INGATLAN.COM 

apróhirdetések

Hirdetésfeladás: hétfőtől-szerdáig 8-16 óráig
Cím: 1214 Bp. Simon Bolivár sétány 4-8.  •  T.: 420-6950  •  zubormonika@csepptv.hu,  csepptv@csepptv.hu
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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


