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2 Csepeli Hírmondóönkormányzat

Tisztelt Csepeli Polgárok! 

Csepel Önkormányzatának képviselő-testületével közösen úgy döntöttünk, hogy
a legfontosabb közös ügyeinkről teljes körű párbeszédet, vagyis konzultációt indí -
tunk a kerület lakosságával. A Csepeli Konzultáció célja, hogy az itt élők maguk
döntsenek arról, hogyan költsük el a kerület fejlesztésére elkülönített egymilliárd
forintot. 

Költsük el ezt a pénzt hagyományos szerkezetű uszodaépületre? Vagy építsünk
fedett uszodát egy sokkal olcsóbb megoldással, a megmaradó pénzt pedig Csepel
úthálózatának azonnali fejlesztésére fordítsuk? 

A kerületi úthálózat szégyenletes állapotban van, sok utca évtizedek óta egyáltalán
nincs is leaszfaltozva. Több ezer csepeli család még mindig úttest és járda nélküli
föld utakon közlekedik. Ez tűrhetetlen, ezen változtatni kell. Csepelnek új utakra és
fej lődésre van szüksége!

Kérem, támogassa Ön is a kerület jövőjét azzal, hogy véleményt mond és részt vesz
a hamarosan kezdődő Csepeli Konzultációban!

Csepel, 2013. február 28.

Tisztelettel, 

Németh Szilárd
Csepel polgármestere,

országgyűlési képviselő 

KONZULTÁCIÓ

HAMAROSAN A POSTALÁDÁKBAN!

FIGYELEM! A CSEPELI HÍRMONDÓBAN 
OLVASHATÓ KÉRDŐÍV CSAK MINTA.

Hamarosan minden csepeli háztartás postaládájába
eljuttatunk egy borítékot, melyben benne lesz
az eredeti kérdőív, egy válaszboríték és további
hasznos gyakorlati tanácsok. Tehát ne az újságban 
lévő MINTÁT töltse ki, hanem várja meg 
a borítékban érkező kérdőívet.

Figyelje a postaládáját, a Csepeli Konzultáció
hamarosan kezdetét veszi!
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2013. MÁRCIUS

Bár az elmúlt két évben jelentős fejlesztések voltak és megépült a gerinc út, kerék -
párutak, új utak épültek, sokak szerint Csepel úthálózata mégis szégyenletes állapotban
van. Sok utca évtizedek óta nincs is leaszfaltozva, több ezer csepeli család pedig még
mindig úttest és járda nélküli földuta kon közlekedik. 

Fontos-e Ön szerint Csepel fejlődése számára, hogy az eddigi földutak
szilárdburkolatú úttestet és járdát kapjanak? 

IGEN, FONTOS az utak fejlesztése. Elfogadhatatlan, hogy Csepelen sokan még
mindig földutakon járnak. Új utakra és járdákra van szükség.

NEM, NEM FONTOS az utak fejlesz tése. Az utak jelenlegi fejlettsége 
elfogadható, nincs szükség a földutak leaszfaltozására és járdák építésére.

Sokan szeretnék, ha télen is lehetőségük lenne a csepelieknek úszni járni. Egy hagyo  -
mányos szerkezetű új uszodaépület felépítése több évig eltart és költséges is: elviszi
a kerület fej lesz tésre elkülönített egymilliárd forintját. Ugyanakkor lehetőség lenne
arra, hogy sokkal olcsóbban és gyorsabban, a Csepeli Strand már meglévő 50 méteres
nagymedencéje fölé egy modern és fűthető, zárt sátorkupola épüljön. Így a csepeliek
már idén birtokba vehetnék a télen-nyáron kényelmesen használható uszodát a hagyo-
mányos uszodaépülethez képest nagyobb méretben és nagyság rendekkel olcsóbban. 

Egyetért-e Ön a takarékosabb és gyor sabb uszodaépítési megoldással, vagyis
azzal, hogy a meglévő medence fölé modern és fűthető, zárt sátorkupola
épüljön?

IGEN, EGYETÉRTEK a Csepeli Strand nagymedencéje fölé építendő modern
és fűt hető, zárt sátorkupolával, mert ez egy elfogadható megoldás, főleg ha
hamarabb elkészül és más kerületi fejlesztésekre így több pénz marad. 

NEM, NEM ÉRTEK EGYET a sátor kupola tervével, csak a hagyomá nyos szer-
kezetű új uszodaépületet tartom elfogadhatónak, akkor is ha lassabban készül
el és más kerületi fejlesztésekre így kevesebb pénz marad.

Csepel legsürgetőbb fejlesztési feladataira egymilliárd forintot különített el az Önkor-
mányzat. 

Támogatja-e Ön azt, hogy az uszoda lefedését az Önkormányzat igye kezzen
takarékosan megoldani, a fennmaradó jelentős megtakarításból pedig új
utak és járdák épüljenek Csepelen a jelenlegi földutak helyén?

IGEN, TÁMOGATOM, hogy az uszoda lefedését próbálják takarékosan
megoldani és a megtakarított összeget a kerületi utak és járdák fejlesztésére
fordítsák.

NEM, NEM TÁMOGATOM, hogy a kerületi utak és járdák fejlesztése miatt
az uszodán takarékoskodjanak.

KÉRDŐÍV

1.

2.

3.

KONZULTÁCIÓ

HAMAROSAN A POSTALÁDÁKBAN!

HAMAROSAN A POSTALÁDÁKBAN!
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4 Csepeli Hírmondóaktuális

Negyedik alkalommal rendez-
tek lakossági fórumot a ke-
rület kiemelt beruházásáról, 
a szennyvízcsatornázásról. A 
közmeghallgatással egybekö-
tött rendezvény fő témája az 
önkormányzat kiemelt támo-
gatási programja volt, mely-
nek célja, hogy szociális rászo-
rultság függvényében minden 
érintett család csatlakozhas-
son a megépülő szennyvízcsa-
tornára.  Az utcai szennyvízhá-
lózat kiépítése gyakorlatilag 
száz százalékban befejeződött, 
már csak hétszáz méter maradt 
hátra Királyerdőben – hang-
zott el a fórumon, amelyet a Ki-
rályerdei Művelődési Házban 
tartottak február 20-án. 

Németh Szilárd polgármester ar-
ról beszélt, hogy a 40 millió eurós 
beruházás 2012-ben kezdődött, és 
idén tavasszal már az utcai hely-
reállítási munkákat végzik el.  
A beruházás fontos állomása, 
hogy a teljes körűen korszerűsített 
Vas Gereben utcai szivattyútelep-
nek, illetve a megépült új nyomó-
vezetéknek köszönhetően a kerü-
letben naponta keletkező húszezer 
köbméter szennyvíz nem a Du-
nába kerül, hanem a Központi 
Szennyvíztisztítóba. Az önkor-
mányzat hathatós közbenjárása 
eredményként az eredeti terveken 
felül további kétszáz családnak 
lesz rá lehetősége, hogy rákössön 
a csatornára. Esetükben a munkák 
idén novemberben fejeződnek be. 

A polgármester emlékeztetett rá, 
hogy Csepel azon ritka települések 
egyike, ahol a lakosságnak nem 
kellett közműfejlesztési hozzájá-
rulást fizetnie. Az önkormányzat 
a talajterhelési díj megfizetését is 
elengedi az idén az érintetteknek, 
így biztosítva elegendő időt a rá-
kötésekre. A telken belüli vezeték 
kiépítése akár 100-200 ezer forin-
tos tételt is jelenthet, ami sokak 

számára túl nagy anyagi terhet 
jelent. Az önkormányzat ezért  
a kivitelezési szolgáltatás akár tel-
jes finanszírozásával is támogat-
ni kívánja a legrászorultabbakat.  
A támogatást pályázat útján lehet 
majd elnyerni, bizonyos feltételek 
teljesülése esetén. Az egyik dön-
tő kritérium, hogy a kérvényező 
háztartásában mekkora az egy 
főre eső havi jövedelem. További 
feltétel, hogy már rendelkezni kell 
a házi hálózat tervével (és ennek 
meg kell felelnie a pályázat krité-
riumainak), valamint a Fővárosi 
Csatornázási Művek által kiadott 
szolgáltatói hozzájárulással a terv-
re vonatkozóan. Az önkormányzat 
– a közpénzek felhasználásának 
fokozott ellenőrzése érdekében – 
azoknak tud támogatást nyújtani, 
akik a Csepeli Városgazda Zrt.-t 
bízzák meg a kivitelezési munká-
latokkal. A pályázók támogatására 
ötvenmillió forintot különítettek 
el. A közpénz felhasználásának el-
lenőrzésére egy önkormányzati bi-
zottságot hoznak létre, amelyben el-
lenzéki képviselők is helyet kapnak. 

A pályázat kiírására a tervek 
szerint március 18-án kerül sor. 
Ameddig a pontos pályázati rész-
letek még nem állnak rendelke-
zésre, a program főbb informáci-
óiról a következő elérhetőségeken 
kérhetünk tájékoztatást:
Személyes ügyfélszolgálat:
Királyerdei Művelődési Ház 
(Szent István út 230.), 
szerda: 16.30–19.00, 
Csepeli Piac 
(Deák tér 1.), 
szombat: 7.00–11.00
Csepeli Városgazda 
Ügyfélszolgálata 
(Katona J. utca 62–64.), 
hétfő: 7.00–13.00, 
szerda: 13.00–16.00, 
péntek: 7.00–12.30
Zöldszám:
Élő Duna-ügyfélszolgálat 
zöldszám: 06-80/296-830

Németh Szilárd a házi rákötések-
kel kapcsolatban arra figyelmez-
tette a lakókat, hogy körültekintő-
en győződjenek meg arról, kiket 
bíznak meg a terveztetéssel és ki-
vitelezéssel. Csalók is előfordul-
hatnak ugyanis, akik előre elké-
rik a pénzt, utána pedig nyomuk 
vész; más esetben olcsón vállalják 
el a munkát, de garanciát nem 
vállalnak rá. Az érdekeltek figyel-
mébe ajánlotta az önkormányza-
ti tulajdonú Csepeli Városgazda 
Zrt.-t, amely a terveztetést, enge-
délyeztetést és kivitelezést szak-
szerűen elvégzi és három év ga-
ranciát nyújt.    

Werner Péter, a Csepeli Városgaz-
da Zrt. vezérigazgatója elmondta, 
hogy a házi rákötés megtervezése-
kor az önkormányzati cég az enge-
délyeztetést is elvégzi. Ennek a díja 
bruttó húszezer forint. A kivitele-
zés irányára pedig 8700 forint plusz 
áfa folyóméterenként. A végleges 
ár nagyban függ attól, hogy milyen 
műszaki feltételekkel köthető be 
a csatorna, mivel ingatlanonként 
eltérőek lehetnek a körülmények 
(pl. bontási munkálatok szüksé-
gessége). A Csepeli Városgazda 
szolgáltatása a cég ügyfélszolgálati 
irodájában rendelhető meg. 

cs. a.  

A legrászorultabbak is 
rá tudnak kötni a csatornára!

Kiemelt program 
a házi rákötések 
támogatására

MEGBÍZHATÓ MEGOLDÁS HOSSZÚ TÁVRA: 

HÁZI RÁKÖTÉS GARANCIÁVAL 
A CSEPELI VÁROSGAZDÁTÓL!

Fejtörést okoz a házi szennyvízhálózat 
tervezése, kiépítése?

Mit ajánlunk?

 

  További információ a szolgáltatásról, 
előzetes igénybejelentés: 

ÉlőDuna Ügyfélszolgálat zöld szám:
06-80-296-830

Kellemetlen meglepetések helyett…
MEGBÍZHATÓ RENDSZERT! 

A házi hálózat építése során a legfontosabb szempont, hogy  a csatorna 
hosszú távon, megbízhatóan működjön. A csepeli önkormányzat 100%-os 

tulajdonú cégeként az elkészült hálózatra garanciát vállalunk!
KULCSRAKÉSZ HÁZI HÁLÓZATOT! 

Ha minket bíz meg a házi hálózattal kapcsolatos munkákkal, teljes körű 
szolgáltatást kap, mely magában foglalja:  a  tervezést; kivitelezést a szükséges 

anyagokkal együtt; a kapcsolódó ügyintézést (FCSM engedélyek stb.)
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A csepeli szennyvízcsatornázás kereté-
ben az elmúlt hónapokban szinte min-
den érintett területen kiépült a korszerű 
hálózat, melyhez a háztartások a házi 
csatorna kiépítésével csatlakozhatnak. 
A tapasztalatok alapján olyan esetek is 
előfordulhatnak, hogy az osztatlan közös 
tulajdonú ingatlanok tulajdonostársai 
nem tudnak megegyezni egymással a házi 
hálózat kiépítése kapcsán. Az együttmű-
ködés közös érdek, hiszen pénztárcába 
vágó következményei lehetnek, ha a rossz 
szomszédi viszony miatt meghiúsul a rá-
kötés a csatornára. 

A házi rákötés előírásairól, lépéseiről, va-
lamint a szükséges engedélyekről, doku-
mentumokról lapunk hasábjain már több 
alkalommal írtunk. Jelenleg a házi hálózat ter-
veztetése kezdhető meg azokban az utcákban, 
ahol már megtörtént a vezetékek műszaki el-
lenőrzése (a folyamatosan frissülő utcalista a 
www.eloduna.hu oldalon található). Közös tu-
lajdonú ingatlanok esetén a tulajdonostársak, 
szomszédok együttműködése kulcskérdés, hi-
szen így biztosítható, hogy a házi hálózat és a 
rákötés – mely az ingatlan értékét is növeli - 
mindenki egyetértésével készüljön el.

A tulajdonostársak kötelesek 
egymásnak engedélyezni a rákötést
Az osztatlan közös tulajdonú ingatlanok ese-
tében, ahol nem volt műszakilag indokolt a 
pluszbekötés kiépítése, a tulajdonosok egy be-
álláson keresztül tudnak rákötni a csatornára. 
Ilyenkor mindenképpen megegyezésre kell tö-
rekednünk szomszédainkkal. Ugyanis a tulaj-
donostársak kötelesek egymásnak biztosítani, 
hogy mindenki kiépíthesse a házi rákötést a 
saját lakrészéhez. Ehhez kölcsönösen alá kell 
írniuk a tulajdonosi hozzájárulást, illetve min-
den további hivatalos nyilatkozatot, kérelmet, 
amely ahhoz szükséges, hogy a házi hálózat 
tervét, megépítését a Fővárosi Csatornázási 
Művek engedélyezze. 

Meghatalmazás segítségével lehetőség van 
arra, hogy az összes tulajdonostárs nevében 
egy választott tulajdonos intézze a rákötéshez 
kapcsolódó hivatalos ügyeket. (Fontos tudni, 
hogy a tulajdonosok tennivalói értelemsze-
rűen a haszonélvezőkre is vonatkoznak.) Az 
említett nyilatkozatok, kérelmek, meghatal-

mazások elérhetőek a Fővárosi Csatornázási 
Művek honlapján (www.fcsm.hu) és ügyfél-
szolgálatán is.

Milyen következményekkel jár, 
ha nem működünk együtt?
Az ingatlantulajdonosok szennyvízhálózatra 
történő csatlakozásának jogát törvény biztosít-
ja. A Polgári Törvénykönyv szerint a tulajdo-
nostársak a házi rákötés kapcsán kölcsönösen 
együttműködve kötelesek eljárni, és nem csor-
bíthatják egymás jogait, törvényes érdekeit. Az 
a tulajdonos, aki a 2013 végéig tartó türelmi 
idő lejártáig nem köt rá a csatornára, anyagilag 
rosszul jár, hiszen talajterhelési díjat kell fizet-
nie, ami tetemes költséget, ivóvíz köbméteren-
ként 3600 forintot jelent.

Ha a tulajdonostárs megtagadja a jogszabály 
által előírt hozzájárulás megadását, a „káro-
sult” tulajdonos bírósághoz is fordulhat. A 
jogával visszaélő tulajdonostárs pedig biztos, 
hogy pervesztes lesz és a bíróság a perköltség 
megfizetésére fogja kötelezni, mely a 21.000 Ft 
–os eljárási illetékből, illetve az ügyvédi mun-
kadíj összegéből áll össze.  

A „károsult” tulajdonos kártérítési igénnyel 
is élhet. Ennek keretében követelheti azt a ta-
lajterhelési díjat, amelyet a hozzájárulás meg-
tagadása miatt meg kellene/kellett fizetnie. 
Emellett ki kell fizetni azt az elmaradt vagyoni 
előnyt, értéknövekedést is, amely abból adó-
dik, hogy az ingatlan továbbra is csatornázat-
lan maradt. 

Az együttműködés megtagadásával a tulaj-
donostárs önmagának is kárt okoz, hiszen a 
szennyvízcsatorna bekötése számára sem lesz 
lehetséges, így neki is meg kell fizetnie a talaj-
terhelési díjat.

Kötelesek vagyunk beengedni 
szomszédunkat a közös telekrészre
Ha egy beálláson keresztül kell rákötnünk, a 
Fővárosi Csatornázási Művek által jóváhagyott 
terv alapján, a kivitelezés idejére a tulajdonos-
társ az indokolt és szükségszerű mértékben 
igénybe veheti a közös ingatlanrészt.

A tulajdonostárs cserében köteles az eredeti 
állapotot helyreállítani. Ha a helyreállítás nem 
történik meg, a „károsult” tulajdonostárs kár-

térítést kezdeményezhet, ami azt jelenti, hogy 
a károkozónak valamennyi okozott kárt meg 
kell fizetnie. 

A jövőbeni esetleges konfliktusok elkerülése 
végett, a műszaki munkálatok megkezdése 
előtt dátummal ellátott fotón, esetleg videón 
érdemes dokumentálni a helyszínt. 

Mindezek alapján egyértelmű: közös tulaj-
donú ingatlanok esetén minden tulajdonos 
jobban jár, ha együttműködik a társakkal 
a házi rákötés megvalósításában. Az együtt-
működés megtagadása nemcsak a többi 
ingatlantulajdonos, hanem saját magunk 
számára is komoly következményekkel jár. 
A csatornázás elmaradásával nem nő az 
ingatlan értéke, fizetni kell a talajterhelési 
díjat, nem vehetünk részt az önkormányzat 
támogatási programjában és kártérítést kell 
fizetni a többi ingatlantulajdonosnak.

Törvény biztosítja a szennyvízhálózatra való csatlakozás jogát

Házi rákötés: működjünk együtt 
tulajdonostársainkkal!

06-80/296-830     E-mail: info@eloduna.hu • www.eloduna.hu
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6 Csepeli Hírmondó

A  kommunizmus áldozataira emlékeztek a 
csepeli polgármesteri hivatal épületénél február 
25-én. A hivatal falán lévő emléktáblát megko-
szorúzta Németh Szilárd polgármester, Ábel 
Attila, Borbély Lénárd, Morovik Attila alpol-
gármesterek és dr. Szeles Gábor jegyző; Wittner 
Mária országgyűlési képviselő, 1956-os halál-
raítélt, Csepel Díszpolgára; a Fidesz-KDNP, az 
MSZP, a Jobbik és a Vitézi Rend képviselői.
Németh Szilárd arról beszélt, hogy 2001 óta 
emlékezhetnek meg hivatalosan a kommuniz-
mus áldozatairól. Az ország súlyos csapásként 
élte meg Rákosi és Kádár diktatúráját, amely-
nek terhét ma is viseljük. Wittner Mária em-

lékeztetett, hogy a kommunisták és utódaik 
máig nem kértek bocsánatot az áldozatoktól, 
és ugyanúgy cselekednének most is a velük 
szemben állókkal, mint az 1956-os forradalom 
megtorlása idején  A 2006. október 23-án tör-
tént budapesti véres események is azt igazol-
ják, hogy a szocialisták kíméletlen erőszakkal 
elfojtják a velük szembeszegülőket.

A 89 éves Strein Oszkár arra emléke-
zett, hogy 1945 januárjában hurcolták el 
„malenkij robotra” Csepelről, s csak 1948 
nyarán térhetett vissza a Szovjetunióból. 
Hozzá hasonlóan mintegy 300 csepelit dol-
goztattak munkatáborokban, ahonnan be-
tegen, megtörve tértek haza, s hallgatniuk 
kellett szenvedéseikről.

A képviselő-testület 2013. február 
25-én valamennyi frakció támo-
gatása mellett döntött arról, hogy 
élni kíván a kormány által felkínált 
lehetőséggel, és átadja az államnak 
adósságállománya 40%-át. Csepel 
pénzintézetekkel szembeni adós-
sága 2012. december 31-én vala-
mivel több, mint 920 millió forint 
volt – ennek 40%-a 368 millió fo-
rint. A javaslatot valamennyi párt 
támogatta, de a kerület pénzügyi 
helyzetéről komoly vita alakult ki. 
Dobák István (MSZP) szerint az 
előterjesztés „töredelmes beisme-
rés arról, hogy az új önkormány-
zati vezetés nem súlyos veszteség-
gel vette át a kerület irányítását 
2010-ben”. A politikus bemutatott 
egy 2012-es adatokból álló listát is 
az adósságokról, melyben Csepel a 
sor végén állt. Elmondása szerint a 
fideszes vezetésű településeken jó-

val nagyobb adósságot halmoztak 
fel. Borka-Szász Tamás hasonló 
kritikával élt, bár ő a tényszerűség 
kedvéért megjegyezte: 2010-re va-
lóban tarthatatlanná vált a csepeli 
költségvetés helyzete.
Németh Szilárd polgármester 
emlékeztetett rá, hogy a települé-
sek súlyos eladósodása az előző 
kormányok forráselvonásai miatt 
keletkezett. Ezt a helyzetet teszi 
rendbe az Orbán kormány az adós-
ság átvállalásával. Kiemelte: sze-
retnék, ha az állam akár meghatá-
rozott fejlesztések támogatásával, 
de nagyobb mértékben segítené a 
csepeli önkormányzatot. 
Borbély Lénárd alpolgármester 
elmondta: a banki hitelek mellett 
egyéb tartozásaink is voltak, 2010 
végén pedig közel 4 milliárd fo-
rintos költségvetési hiánya volt 
Csepelnek. A költségvetés rend-

betételével és a politikai korrupció 
felszámolásával a kiadásokat évi 2 
milliárd forinttal sikerült csökken-
teni. Dobák István szerinte joggal 
lehet büszke arra, hogy Csepel 
a települések között hátulról a 9. 
helyen áll eladósodottság tekinte-
tében, budapesti viszonylatban pe-
dig utolsó előttiek vagyunk. Ezt az 
eredményt azonban 2010 októbere 
óta értük el – hangsúlyozta.

A képviselők négy, a kommunis-
ta rendszerhez köthető utcanév 
megváltoztatásáról is határoztak: 
erre törvény is kötelezi az önkor-
mányzatokat. A Gombos Ferencről 
elnevezett teret a javaslat szerint 
Dr. Koncz Jánosról neveznék el. 
Dr. Koncz János Csepel főjegyző-
jeként vállalt kulcsszerepet a ke-
rület nyilas kiürítésének megaka-
dályozásában 1944-ben. A szintén 

kommunista Bordás András nevét 
viselő utcát Kőrösi Sándor 1956-
os csepeli mártírról neveznék el, 
a volt Csepel Művekben található 
Láng Kálmán utca új neve pedig 
Magasházy utca lehet. Magasházy 
Ödönt, aki a gyár legendás mérnö-
ke volt, valamint Ádám fiát kon-
cepciós perben ítélték halálra. A 
gyár területén található Munkásőr 
utca pedig Hengerdomb utcára vál-
tozik, amennyiben ezt a főváros is 
elfogadja. Azok, akik az említett 
közterületek bármelyikére vannak 
bejelentve, az okmányirodán díj-
mentesen kicserélhetik majd a lak-
címkártyájukat.
A közterületek átnevezéséről szóló 
javaslatot – Tenk András (LMP) 
tartózkodása mellett, a szocia-
listák, valamint az egy független 
képviselő kivételével – megszavaz-
ta a testület.

fotó: Zarándi Bence

önkormányzat

Szeretettel meghívjuk Önt és családját 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának 
március 15-ei megemlékezésre.
 
A megemlékezés ideje: 2013. március 15.   
A megemlékezés helyszínei: 
8.00 Görgey tér, Petőfi szobor - koszorúzás
11.00 Királyerdei Művelődési Ház - ünnepi műsor
 11.45 Csepel szolgálatáért díj átadása
 12.00 Állampolgársági eskütétel
 
A rendezvényen beszédet mond: 
Németh Szilárd országgyűlési képviselő, Csepel polgármestere
 
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk !

Meghívó

Emléknap az 
áldozatokért

A csepeli adósság 40%-át vállalja át az állam
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Négymillió háztartást érint 
közvetlenül az év első napján 
életbe lépett rezsicsökkentés. 
Az ellenőrző munkabizottság 
elnöke, Németh Szilárd or-
szággyűlési képviselő, Csepel 
polgármestere február 19-én, 
a Parlamentben elhangzott 
napirend előtti felszólalásá-
nak teljes szövegét olvashat-
ják az alábbiakban. 

Tisztelt Elnök úr! 
Tisztelt Országgyűlés!
Magyarország ma minden tekin-
tetben jobban teljesít, mint a Gyur-
csány-Bajnai vezette szocialista 
kormányok alatt. Sőt, Magyaror-
szág ma jobban teljesít európai 
versenytársainál is. A magyar em-
bereknek ez az elismerésre méltó 
teljesítménye teremtette meg az 
alapját a rezsicsökkentésnek.
A Kormány tavaly decemberben 
döntött arról, hogy 2013. janu-
ár 1-jétől a magyar családoknak 
10%-kal kevesebbet kelljen fizet-
niük a földgáz-, a villamos ener-
gia- és a távhőszolgáltatásért. Ez 
a döntés történelmi léptékű volt, 
hiszen az elmúlt évtizedekben 
nemhogy rezsicsökkentés nem 
történt, de minden év elején az át-
lagos inflációt meghaladó energia-
áremeléssel kellett számolniuk a 
háztartásoknak.
Hiába mondta Lendvai Ildikó 
lassan és álszenten, hogy „nem 
lesz gázáremelés”! 2002 és 2010 
között az elvtársak hazug módon 
mégis csak emeltek, méghozzá 
jócskán: a háztartási villamos 
áram árát duplájára, azaz 100%-
kal, a gáz lakossági árát pedig 
háromszorosára, azaz 200%-kal 
emelték. A szocialisták magyar 
családok ezreit hozták nagyon 
nehéz helyzetbe, s közülük is a 

legszegényebbeket hajtották bele 
a közüzemi adósságcsapdába. Az 
MSZP ma is az általuk privati-
zált, többségében külföldi tulaj-
donban lévő szolgáltatók érdekeit 
szolgálja. Velünk szemben ülő 
képviselőik ott fúrják-faragják a 
rezsicsökkentés politikáját, ahol 
csak érik.
Ezzel ellentétben a Fidesz-KDNP 
kormány mindig is a fogyasztók, 
a háztartások oldalán állt. Ezért 
is tudtuk megérteni, hogy mek-
kora terhet jelent egy átlagos csa-
ládnak a havi villany-, gáz- vagy 
távhő számlát kifizetni, és ezért 
is döntöttünk ezek 10%-os csök-
kentésről.
Azt is tudjuk, hogy nem állhatunk 
itt meg, van még mit faragni a re-
zsiszámlákon. A Fidesz-KDNP 
képviselőcsoport úgy döntött, 
hogy július 1-jétől csökkennie 
kell a víz-, a csatorna-, a szenny-
vízelvezetési, a szemétszállítási, a 
palackos gáz-, valamint a kémény-
seprési díjaknak is. Ezek esetében 
is az átlagosan 10%-os mérséklés 
a cél. A pontos mértéket azonban 
az árakban tapasztalható terüle-
ti különbségekre tekintettel kell 
megállapítani. Ugyanis például 

a víz esetében van az országban 
olyan hely, ahol 1000 forintot kell 
fizetni érte elszámolási egységen-
ként, míg máshol csak 180-at.
Az újabb díjcsökkentést annak 
a munkacsoportnak kell kidol-
goznia, amelynek Fónagy János 
államtitkár úr, Kósa Lajos debre-
ceni polgármester úr és jómagam 
vagyunk a tagjai. A feladat nagy, 
az idő rendkívül feszes, a további 
rezsicsökkentés olyan minden-
napos munkát jelent, amelybe 
bekapcsolódik a Magyar Energia 
Hivatal és a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság is.
Ma délelőtt is a Parlament ülésé-
vel párhuzamosan, itt a Házban 
szakértői megbeszélést fogunk 
tartani. A bizottság egyébként 
minden érintettel tárgyalni fog, s 
megegyezésre törekszünk a szol-
gáltatókkal, a tulajdonosokkal, a 
szakmai érdekképviseletekkel és a 
szakszervezetekkel egyaránt.
Külön figyelmet fordítunk az 
önkormányzati tulajdonú szol-
gáltatókra. Kérjük őket, hogy 
vizsgálják meg a költségeik csök-
kentésének lehetőségét, ugyan-
akkor áttekintjük azokat az ad-
minisztrációs szabályokat és 

terheket, amelyek többletköltsé-
geket jelentenek az érintett cégek-
nek, és ha tudjuk, azok könnyíté-
sét fogjuk javasolni. Számunkra 
is fontos érték, hogy a szolgálta-
tók működőképesek maradjanak, 
és megőrizzünk valamennyi ide-
kapcsolódó munkahelyet.
Azonban a további rezsicsökken-
téseknek meg kell történniük! 
Ebből, a családok terheinek köny-
nyítése, a fogyasztók védelme 
érdekében egy jottányit sem tu-
dunk engedni!

Tisztelt Képviselőtársak!
Engedjék meg, hogy itt mondjak 
köszönetet mindenkinek, a szak-
értőknek, a szakmai szervezetek-
nek, s különösképpen azoknak az 
állampolgároknak, akik javasla-
taikkal, észrevételeikkel hozzá-
járultak a már megvalósult rezsi-
csökkentéshez, fogyasztóvédelmi 
feladataink ellátásához.

Tisztelt Országgyűlés!
A Központi Statisztikai Hivatal ki-
mutatása szerint 2012-ben egy két-
gyermekes átlagcsalád havonta kb. 
75 ezer forintot költött rezsire. Így 
ha minden tételnél megvalósul a 
tízszázalékos csökkentés, mintegy 
7500 forintot spórolhat havonta 
egy átlagcsalád, ami évente akár 90 
ezer forintot is kitehet. Ez bizony 
húsba vágó kérdés. Nem mindegy 
ugyanis, hogy háztartásonkénti 
évi 90 ezer forint a magyar csalá-
dokat, vagy többségében a külföldi 
tulajdonú, eddig is busásan kereső 
szolgáltatókat gyarapítja!
Ezért is kérem minden képviselő-
társamat, hogy – pártállásától füg-
getlenül – támogassa a Kormány 
és Fidesz-KDNP frakció már meg-
valósult, illetve további rezsicsök-
kentő lépéseit!

Júliustól újabb rezsicsökkentés
aktuális

Házi segítségnyújtás
A Humán Szolgáltatások Igazgatósága házi 
segítségnyújtás keretében gondoskodik 
azokról a XXI. kerületben lakó- és tartóz-
kodási hellyel rendelkező rászoruló sze-
mélyekről, akik önmaguk ellátására saját 
erőből nem képesek, és róluk nem gondos-
kodnak, illetve akik állapotukból adódóan 

az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik 
ellátásában segítséget igényelnek.
Az ellátást az igénybe vevő lakásán, saját 
környezetében biztosítjuk.  A szolgáltatás 
keretében segítséget nyújtunk a személyi 
higiénia megtartásában, közreműködünk az 
ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében 
(különösen bevásárlás, közvetlen környezet 
takarítása, mosás), szükség szerint felíratjuk 
a gyógyszert és gondoskodunk a kiváltásáról.

Az ellátás iránti kérelmeket a Humán Szol-
gáltatások Igazgatóságán kell benyújtani 
(Budapest XXI., Kiss János alt. u. 54., telefon:  
425-2408, ügyfélfogadás munkanapokon 
7.30-tól 15.30-ig).
A szolgáltatást Csepel önkormányzata a 70. 
életévét betöltött, házi segítségnyújtást igény-
bevevőknek ingyenesen biztosítja, fiatalabbak 
esetében pedig a jövedelem alapján történik a 
térítési díj megállapítása.

A kép a felszólalás utáni sajtótájékoztatón készült, melyen a munka-
csoport másik két tagja, Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke, és 
Fónagy János államtitkár is részt vett.

fotó: fidesz.hu
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Tél vége felé jó hír, hogy Csepelen egyet-
len ember sem fagyott meg közterületen. 
A hajléktalanszállók megteltek, de néhá-
nyan még a leghidegebb napokat és éjjele-
ket is a szabadban töltik. Számuk azonban 
jelentősen csökkent az utóbbi években.  

Sághi Jenő, a csepeli közterület-felügyelet ve-
zetője azt mondja, hogy munkatársai rendsze-
resen ellenőrzik a hajléktalanok által kedvelt 
szabadtéri helyeket. Ezek közé tartozik a Daru-
domb és különösen a Francia-öböl környéke. 
Kényszert nem alkalmaznak, de felhívják az 
otthontalanok figyelmét a tél veszélyeire, s azt 
tanácsolják, hogy húzódjanak be egy hajlékta-
lanszállóra. A többség elfogadja az invitálást, de 
akadnak páran, akik dacolnak a téllel, s inkább 
sátrakban, kalyibákban húzzák meg magukat. 
Sághi Jenő szerint tavaly még mintegy 70-80 
hajléktalan élt a Francia-öbölben, számuk je-
lenleg 10-12-re tehető. Szerencsére sem idén, 
sem tavaly senki nem szenvedett fagyhalált.  
A közterület-felügyelőkön kívül a Vöröskereszt 
munkatársai is folyamatosan látogatják a Fran-
cia-öböl vidékét, s szükség esetén gyógyszerrel, 
élelemmel látják el a szabadban élőket. Csepel 
központi területein, így például a Sétáló utcában 
is csak elvétve lehet hajléktalanokra bukkanni. 
Nem vernek tanyát az utcákon és tereken, vagy 
a középületek védettebb zugaiban. 

Kutyák és gazdák
A lakók jobbára a kutyapiszokra panaszkodnak: 
a lakótelepek környékén, a Duna-part szinte 
teljes hosszában, s ami ennél is rosszabb, a ját-
szóterek közvetlen szomszédságában is „pisz-
kos” a terület. „Akármerre megyek, mindenütt 
a piszokba botlom. Néha látom, hogy az ebek 
gazdái összeszedik, amit a kutyák maguk után 
hagynak, de nem ez a jellemző. Miután az álla-
tok elvégzik a dolgukat, a kutyatartók háborí-
tatlanul továbbállnak, és ügyet sem vetnek rá, 
mennyi bosszúságot okoznak a környéken élők-
nek” – mondja egy idős asszony a Béke téren. 
De nemcsak a Béke téren, hanem a Királymajor-
ban, a Daru-dombon, Csillagtelepen, s másutt is 
ugyanezt lehet tapasztalni. Ám az ebtartók óva-
tosak is! Magam is meggyőződtem róla, hogy  
a kutyájukat sétáltatók a biztonság kedvéért 
szinte mindig magukkal visznek egy nejlon-
szatyrot arra az esetre, ha egy közterület-felügye-
lő kiszúrná őket, amint kutyájuk után nem ta-
karítanak el. Ezért ugyanis büntetés jár. Ahogy 
Sághi Jenő megjegyzi, a gazdák elővigyázato-
sak, s „ha észreveszik a kollégáimat, máris elő-
kapják a nejlonzsákot.” A közterületesek ter-
mészetes arra törekszenek, hogy rend legyen, 
ám ehhez a kerületben élők segítsége is kell.  

Idevág az a jelenség is, hogy noha nem volna 
szabad, a buszmegállókban várakozók nem-

ritkán mégis dohányoznak. Ám, amint meg-
pillantják a feltűnő egyenruhában közlekedő 
felügyelőket, azonnal elnyomják a csikket. 
Gyakorlatilag lehetetlen ellenőrizni minden 
buszmegállót, hogy betartják-e a tiltást. Ha 
viszont rajtakapják a füstölgőket, pénzbírságra 
számíthatnak.  

A kutyákra visszatérve a kóbor ebekről is szót 
kell ejteni. Január elsejétől az egész országban 
kötelező minden kutyát ellátni csippel. Csepel 
Központi Állatorvosi Rendelőjében azt a felvi-
lágosítást adták, hogy Csepelen már 2010 óta 
kötelező a csip, de az ebtartók igazából csak 
mostantól veszik komolyabban az előírást.  
A csip egy apró szerkezet, amelyet az állat nyaki 
bőre alá ültetnek be. A művelet ára állatorvoson-
ként változó, de általában 3500 forint. A gazdák 
folyamatosan viszik kedvenceiket az állator-
voshoz, de még bőven akadnak, akik késleked-
nek. A csip egy kódszámot rejt, s annak alapján 
tudják azonosítani az elkóborolt ebet. Egyelőre 
csak figyelmeztetik azokat, akiknek elkerülte  
a figyelmét a törvény, de július elsejétől pénzbír-
ság szabható ki rájuk. Télen egyébként megnő  
a kivert kutyák száma, akik általában falkákba 

verődve kószálnak az utcákon. Állatvédők sze-
rint gyakori jelenség, hogy ugyanazok a falkák 
különféle településeken tűnnek fel, mert képe-
sek több tíz kilométerekre elvándorolni. 
„Csepelen aránylag kevés bejelentés érkezik 
kóbor kutyákról. Felügyelőink nincsenek ki-
képezve az állatok befogására, ezért az Illatos 
úti állatmenhelyet értesítjük ilyen esetekben.  
Az utóbbi hónapokban Háros környékén buk-
kantak fel falkák, s onnan vittek el mintegy 
tizenöt ebet. A kutyák okos állatok; miután 
társaikat befogták, messze elkerülik ezeket  
a helyeket” – teszi hozzá Sághi Jenő.   

Zetherman Gábor, az Illatos úti ebtelep disz-
pécsere azt közölte, hogy napközben folyama-
tosan ügyeletet tartanak, ahol fogadják a beje-
lentéseket. Általában 24 órán belül kiszállnak 
a helyszínre, ahol a kóbor kutyákat láttak. 
Szakképzett, úgynevezett befogó embereik 
kerítik kézre, majd szállítják be a telepre az 
állatokat. Két hétig csak a gazdáik vihetik el, 
utána azonban bárki örökbe fogadhatja az ebe-
ket. Csepelről nem sűrűn, hetente átlagosan 
egy-két bejelentés érkezik csellengő kutyákról.  

Csarnai Attila

Februári séta a közterület-felügyelőkkel

Megváltozott nyitva tartás
Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy a Főtáv Zrt. Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 
ügyfélszolgálati helyiségében található ügyfélszolgálata 2013. február 15-étől új nyitvatartá-
si rend szerint működik: hetente egy napon, szerdánként 9 és 18 óra között. Az irodában –  
a pénztári befizetésen, hátralékrendezésen kívül – a csepeli lakosok számlázási, műszaki 
jellegű ügyfélmegkereséseinek kezelése történik, emellett előzetes időpont-egyeztetés alap-
ján lehetőség van a kerületi közös képviselők, lakásszövetkezeti elnökök részére az általuk 
képviselt tulajdonosi közösségek távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeinek intézésére is. 

fotó: Bede Orsolya és Zarándi Bence
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Több millió forint kár érhette a csepeli köz-
vagyont, mivel a társasházak közös kép-
viselőinek egy része a tulajdonos önkor-
mányzat, illetve a vagyonkezelő Csevak 
ellenőrzésének hiánya miatt lényegében 
azt tehette az elmúlt 16-18 évben, amit 
akart – közölte Pákozdi József, a csepeli 
képviselő-testület pénzügyi bizottságá-
nak elnöke. Több közös képviselő eseté-
ben még a sikkasztás gyanúja is felmerült: 
ellenük magánszemélyek feljelentést tet-
tek. Pákozdi Józsefet kérdeztük. 

 Milyen visszaélések gyanújára derült fény 
a társasházak esetében?
 Jó néhány társasházban az önkormány-
zatnak is tulajdonrésze van, vagyis esetükben 
közvagyonról beszélünk. Ezeknél a társas-
házaknál az derült ki, hogy a tulajdonos ön-
kormányzat, illetve a vagyonkezelő Csevak 
gyakorlatilag egyáltalán nem ellenőrizte  
a közös képviselők tevékenyégét az elmúlt 16-
18 évben, noha ez törvényes kötelezettsége 
lett volna. Ezért fordulhatott elő, hogy a közös 
képviselők egy része nem rendelkezett meg-
felelő iskolai végzettséggel, a rájuk bízott tár-
sasházak pénzügyeit tisztességtelenül intézte.  
A közvagyont érő kár több millió vagy tízmil-
lió forintra tehető. Nem egy közös képviselő 
sikkasztás gyanújába keveredett: erre többnyi-
re akkor derült fény, amikor a lakók leváltották 
őket, s az új közös képviselőknek nem tudtak 
elszámolni a rájuk bízott pénzekkel. Ebbe 
beletartozik a házak közös költsége, a felújí-
tásokra szánt összegek, uniós támogatások.  

A hiányt végül közpénzből kell pótolni. Hűtlen 
kezelés gyanúja miatt több feljelentés született. 
Példaként említeném a Petz Ferenc, II. Rákóczi 
Ferenc, Szent István úton lévő társasházakat. 
Jó pár olyan közös képviselőről tudunk, akik 
egyszerűen eltűntek, amikor a zavaros ügyeik 
kiderültek.  

 Konkrétan milyen felelősség terheli a ko-
rábbi Csevakot?
 A Csevaknak a közvagyon védelme ér-
dekében ellenőriznie kellett volna a közös 
képviselők éves gazdasági beszámolóját, de 
ezt nem tette meg. Annak sem járt utána, 
hogy valójában kik a közös képviselők. Ha 
a törvényben előírt kötelezettségének eleget 
tett volna, nem történtek volna visszaélések.  
A társasház lakói az önkormányzattól is szá-
mon kérhették volna, hogy a közös képviselőt 
miért nem veszi rá a törvényes működésre, de 
nem volt szokás a számonkérés, a korábbi ön-
kormányzatok pedig nem törődtek a sikkasz-
tásgyanús ügyekkel. 

 Milyen szigorítások várhatók a közös kép-
viselők ellenőrzésére?
 A képviselő-testület tavaly decemberben 
fogadta el a javaslatot, hogy az önkormányzati 
tulajdonú társasházaknál a Csepeli Városgaz-
da Zrt. tagságot szerezzen a számvizsgáló bi-
zottságban. A három tagból álló számvizsgáló 
bizottság jogosult a közös képviselő ellenőr-
zésére. Korábban az volt a gyakorlat, hogy  
a számvizsgáló bizottságokba a tisztességte-
lenül dolgozó közös képviselők saját emberei-

ket, lekötelezettjeiket választatta be, s ezzel 
lehetetlenné tette a valódi számonkérést.  
A Csepeli Városgazda Zrt. két új státust tölt be 
márciustól, akiknek az lesz a feladatuk, hogy 
2010-ig visszamenőleg ellenőrizzék az összes 
társasház éves beszámolóit. Ha a legkisebb 
gyanú felmerül a törvénytelenségre, köteles-
ségük feljelentést tenni a közvagyon védelme 
érdekében. 

 Milyen reakció várható a közös képviselők-
től a szigorítás után? 
 A tisztességesen dolgozó közös képvise-
lők örülnek a rendeletnek, mert elindul egy 
tisztulási folyamat. Akik erkölcstelenül és 
törvénytelenül végzik a munkájukat, valószí-
nűleg mindent elkövetnek annak érdekében, 
hogy a vagyonkezelő képviselője ne lehessen 
a számvizsgáló bizottság tagja. Akkor ugyanis 
felügyelet alá kerül a tevékenységük, és nem 
tudják félrevezetni a lakókat valótlan tájékoz-
tatással. Bizonyos közös képviselők máris tü-
zelik a lakókat a Csepeli Városgazda Zrt. ellen. 
Olyan képtelen történeteket találnak ki, hogy  
a vagyonkezelő akarja megszerezni a közös 
képviseletet, holott ez nem igaz. A rendelet 
ugyanakkor csak azokra a társasházakra érvé-
nyes, ahol az önkormányzatnak tulajdona van.  
A lakókat is biztatjuk, hogy tegyenek bejelen-
tést, ha társasházuk vagyonát illetően törvényte-
lenséget, a sikkasztás gyanúját észlelik. Kérdé-
seikkel bátran fordulhatnak Papp Györgyhöz, 
a Csepeli Városgazda Zrt. munkatársához, akit 
a 278-5848/228-as telefonszámon érhetnek el. 

Cs. A. 

aktuális

Társasházak: szigorú ellenőrzések  

fotó: Bede Orsolya
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Egyre több az ételérzékeny vagy allergiás gyerek

A főzelék sem mumus
Az első kérdések egyike az óvoda vagy is-
kola után hazatérő gyerekhez: mi volt az 
ebéd? A válasz legtöbbször az, hogy vala-
milyen leves, utána hús vagy tészta. A köz-
étkeztetés aktuális kérdéseiről a kerület 
szakembereivel beszélgettünk.

„Mikuláskor például nagy gondban voltunk. 
Az egészséges gyerekek ilyenkor szaloncukrot 
és csokit kapnak. A diétázó gyerekeknek meg-
vettük az étcsokoládéból készült Mikulásokat és 
kiderült, hogy tej van bennük. Ilyenkor törjük  
a fejünket, hogy mit adhatunk a gyerekeknek, 
hiszen az ünnep az nekik is ünnep”  – idéz fel egy 
év végi nehézséget Árvainé Komornik Katalin, 
a Nagy Imre ÁMK bölcsődevezetője, mikor  
a diétás gyerekek étkezéséről kérdezem. Csepe-
len csak a bölcsőde konyhája biztosít személy-
re szabott étkezési lehetőséget, egyelőre csak 
saját maguk és az óvoda számára. Tóth Endre 
intézményvezető elmondja: az iskolai étkezte-
tés átalakítása tervben van. A különleges, dié-
tás étrendek összeállítását gasztroenterológiai 
szakvélemény alapján dietetikus végzi, aki 
folyamatosan figyelemmel kíséri a gyerekek 
és a szülők reakcióit. Az intézmény a gyere-

kek szükségleteit figyelembe véve szervezi az 
élelmezést, azonban néha még így is akadnak 
problémák. „Felmerült a vegetáriánus étkezés 
kérdése. Volt olyan szülő, aki hús- és tejmentes 
étrendet szeretett volna. Erre nincsen lehető-
ség, hiszen egy gyerektől például a tejet csak  
a lehető legindokoltabb esetben vonhatjuk 
meg” – mondja a bölcsődevezető, aki szerint az 
egyre gyakrabban előforduló ételallergiák igazi 
szakmai kihívást jelentenek számukra. 

Változatos ételek
Nemcsak a változatos étrend kialakítása, hanem 
az élelmezés finanszírozása is próba elé állítja 
az intézményt: a diétás élelmiszerek gyakran  
a hagyományos változataik háromszorosába ke-
rülnek. „A pluszkiadásokkal járó különbözetet 

az intézmény gazdálkodja ki, az érintett gyere-
kek szüleinek nem kell többet fizetniük” – mond-
ja Tóth Endre, aki szerint ez nem jóindulat, ha-
nem ügyesség kérdése. Az ételérzékeny vagy 
allergiás gyerekek után az intézmény számára 
nem jár emelt normatíva, ugyanannyiból kell 
többet nyújtani számukra. „Ez nem jótétemény, 
az óvodában és a bölcsődében is a gyerek az 
első. Jó lenne, ha a diétás étkeztetést kifelé, a 
szülők felé is biztosítani tudnánk, így egy ko-
moly teherrel kevesebb lenne a családok vállán. 
Kerületi szinten is lenne erre igény” –  mondja 
az intézményvezető, aki kiemeli: az eredmé-
nyes munkához megfelelő szakembergárda kell. 
Az ÁMK-ban dietetikus végzettségű élelme-
zésvezető és diétásszakácsok gondoskodnak  
a megfelelő színvonalú szolgáltatásról. Munká-
jukról a gyerekek mindennap ítéletet monda-
nak, a diétás étel nem lehet kevésbé finom, mint 
a hagyományos. „Az egészséges étel nem feltét-
lenül rosszabb, csak türelem és kreativitás kell 
a tervezésnél” – tudom meg Czene Zsuzsanna 
élelmezésvezetőtől, akinek feladatai közé tar-
tozik az étlapok megtervezése, a megrendelé-
sek leadása és a konyhai dolgozók oktatása is. 
Emellett gyakorló anyuka, aki pontosan tudja:  

a szülők számára fontos, hogy az étkezést te-
kintve is biztonságban tudják a gyerekeket. 

Eszi, nem eszi 
Nincs jó óvoda, iskola jó menza nélkül. Az 
intézmények vagy úgynevezett nagy, külső 
beszállítóktól kapják az ételt vagy saját kony-
hával rendelkeznek. Az élelmezésvezető az 
utóbbit tartja jobbnak: „Nincsenek túl jó ta-
pasztalataim a nagy ételszállítókkal kapcso-
latban. A kislányom egy olyan csepeli iskolába 
jár, ahol külsős beszállítótól érkezik az étel. 
Nem is eszi meg, amit megértek” – mondja, 
majd hozzáteszi: a saját konyha lehetővé te-
szi, hogy gyorsan, eredményesen reagálja-
nak a felmerülő igényekre, változtassanak, ha 
szükséges. „Ha egy gyerekről egyik napról  

a másikra derül ki, hogy allergiás, azonnal re-
agálni tudunk. Rendelkezünk nyersanyagokkal, 
megfelelő ismeretekkel, tapasztalatokkal.” Az 
élelmezésvezető is kiemeli: a diétás étkeztetés 
nagyobb anyagi ráfordítást igényel, példaként  
a hétszáz forintos rizstejet említi. A szülői együtt-
működés elengedhetetlen, ahogyan a szakember 
fogalmaz: ha a szülő elmondja mit szeret, vagy 
nem szeret a gyerek, az már fél siker.

„Nagyon megváltoztak az étkezési szokások. 
Gyakran kerülnek be a bölcsődébe olyan gye-
rekek, akik nem ismerik a főzeléket” – mondja 
a bölcsődevezető, aki szerint a kezdeti ide-
genkedés után a gyerekek megszeretik az 
egyébként mumusnak tekintett főzelékeket is.  
A szakemberek egyetértenek abban, hogy a fő-
zési és étkezési szokások átalakulásával egyre 
nagyobb igény lesz a korszerű, minden igényt 
kielégítő közétkeztetésre. Menzára, ami min-
denkié – és ahol a főzelék sem mumus.

A korszerű közétkeztetés kérdése ismét na-
pirenden van fővárosi szinten is. Budapest 
Főváros Kormányhivatala idén elindítja  
a „mintamenza”-programot, amely felméri  
a jelenlegi állapotokat, és ennek tükrében java-
sol változtatásokat a konyhák számára.

- angel - 

Szülők, gyerekek
A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület 
helyettes szülő hálózatába várja a segít-
ségre szoruló családok gyermekeinek 
befogadására vállalkozó családokat, sze-
mélyeket a 343-6680-as vezetékes, illet-
ve a 06-20/961-9359 és 06-70/317-5354-
es mobilszámon, vagy az egyesulet@
feherkereszt.hu e-mail címen. 
Bővebb információ: www.feherkereszt.hu 
A hálózathoz való csatlakozást egy ingye-
nes felkészítő tanfolyam előzi meg, ami 
2013 márciusában lesz.
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Hogy milyen általában egy négyéves 
kislány? Szép, mosolygós, időnként 
morcos, imádja a meséket – különö-
sen a hercegnőseket –, szeret rajzolni, 
oviba jár, ahol van legjobb és leges-
legjobb barátnője, vannak kedvenc 
ételei, és kedvenc színe. És általában 
egy négyéves kislány egészséges, 
leszámítva persze az apróbb beteg-
ségeket. S hogy milyen a négyéves 
Luca? Szép, időnként morcos, imádja 
a meséket – különösen a hercegnőse-
ket –, szeret rajzolni, oviba jár, ahol 
van legjobb és legeslegjobb barátnő-
je, vannak kedvenc ételei és kedvenc 
színe. És beteg, halálos beteg. 

Luca édesanyjával, Sári Dianával 
a napokban találkoztunk. Ő mesél 
arról, hogy a tündéri szőke kislány 
egyetlen esélye arra, hogy megérje 
az iskoláskort egy olyan műtét, amit 
egy amerikai professzor végezne 
el Lucán az Egyesült Államokban, 
ha… Ha összejönne az a pénz, amit 
a 8-12 órás műtétért ki kell fizetni. 
Egyelőre nem tudni még, hogy az 
OEP támogatja-e, s ha igen, milyen 
összeggel az életmentő beavatko-
zást, ami bizony nem kevés pénzbe, 
240 millió forintba kerül. A gyűj-
tés Lucáért már elkezdődött, s ami 
jó hír: beszélgetésünk idején már 
több mint egymillió forint érkezett 
a számlára. 

Lucának – aki hat nappal szüle-
tése után már folyamatos kardio-
lógiai gondozás alatt áll, s akinek 
szívkamrai nyomása 6-8-szorosa a 
normális értéknek, mert a tüdő erei 
nem képesek elég vért szállítani a 
szívbe –, csak akkor lenne esélye a 
hosszú életre, ha egy teljes tüdőar-
tériás rekonstrukciós műtéten esne 
át. „Ha ez elvégezhetnék rajta, már 
nem okozna neki nehézséget, hogy 
mondjuk felmenjen pár lépcsőn” – 
mondja Diána, aki azt is elmeséli, 
hogy Luca ránézésre ugyanolyan 
kislány, akár a kortársai. A Fenyves 

ovi Ibolya csoportjába jár, a legjobb 
pajtásai Gréti, Luca meg a két fiú, 
Kiki és Dávid. A fagylalt a jele, mert 
a gyümölcsfagyit nagyon szereti –  
a csokit nem –, és bár kisebb korá-
ban egyáltalán nem volt válogatós, 
mostanában a krumpli különböző 
formái élveznek abszolút elsőbbsé-
get. Meg a herkentyűburger – ennek 
elkészítést egyik kedvenc rajzfilm-
jéből, a Spongya Bobból tanulta el. 
(Vajas zsemlében egy vastag szelet 
párizsi, kígyóuborka-karikákkal.) 
Kedvenc színe a rózsaszín, szobája 
fala és a hercegnős heverője is ilyen 
színű. Csak szoknyát hajlandó fel-
venni, imád rajzolni, festeni és gyak-
ran játszik doktorost. Luca négyéves. 
És szeretne majd iskolába járni.

Az édesanya fontosnak tartja el-
mondani, hogy amennyiben az ösz-
szegyűlt pénzre, vagy annak egy 
részére végül nem lesz szükség, azt  
a Szívbeteg Gyermekekért Alapít-
vány kapja meg. 

- m - 

Tankerületi közlemények 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti 
XXI. Tankerületi Igazgatóságának közérdekű információi 
Székhely: 1212 Bajcsy Zsilinszky u. 59/A 
(bejárat a József Attila u. felől)
Félfogadás: hétfő, szerda 8–16 óra; péntek 8–13.30
telefon: 420-8958, fax: 420-8959, csepeliklik.info@gmail.com 

Elsősök beíratása: fontos tudnivalók

Tisztelt Szülők!

Mint az már köztudott, 2013. január 1-jétől az iskolák fenn-
tartója az állam, működtetője kerületünkben az önkormányzat. 
Az új helyzetnek megfelelően arra törekszünk, hogy a csepeliek 
tisztában legyenek a Tankerületi Igazgatóság feladat- és hatás-
köreivel.
A Csepeli Hírmondó szerkesztőségének köszönhetően, a jövő-
ben e hasábokon is hírt adhatunk a polgárokat, diákokat, szülő-
ket, pedagógusokat érintő legfontosabb közérdekű tankerületi 
tudnivalókról. Mivel napjainkban az első osztályosok beíratása 
jelenti a legsürgetőbb feladatot, ezért elsőként erről adunk ak-
tuális információkat. 
A napokban meghatározták az általános iskolába lépő első 
osztályosok beíratásának pontos időpontját. A csepeli iskolák  
a következő időpontokban várják a szülőket és a leendő első 
osztályosokat: 

2013. április 8-a, hétfő: 8 órától 18 óráig,
2013. április 9-e, kedd: 8 órától 18 óráig.

Az iskolák, óvodák rendelkeznek minden csepeli iskolai kör-
zetjegyzékével, amelyeket márciustól a www.csepel.hu honla-
pon, és az iskolák honlapjain is megtekinthetnek. A Tankerületi 
Igazgatóság elérhetőségein is lehet érdeklődni a körzethatárok-
ról, de természetesen egyéb ügyekben is tájékoztatást adunk. 

Milyen dokumentumok kellenek?  
A gyermekek beíratásához a következő dokumentumok hely-
színi bemutatása szükséges, ezért ellenőrizzék már most ezek 
meglétét, érvényességét:
• a gyermek személyazonosítására és lak- vagy tartózkodóhe-

lyének meghatározására alkalmas lakcímkártya, 
• társadalombiztosítási azonosító száma /tajkártya,
• a gyermek közoktatási azonosító száma,
• az iskolába lépéséhez szükséges fejlettség elérését tanúsító 

igazolás, 
○  amely lehet: óvodai szakvélemény; 
○  a nevelési tanácsadó által kiállított iskolaérettségi vélemény; 
○  a sajátos nevelési igényű gyermek esetében az illetékes 

szakértői bizottság által kiállított szakértői vélemény. 

A törvény szerint szabadon lehet iskolát választani. A körzeti 
iskola azonban elsősorban a körzetében lakó gyermekeket veszi 
fel. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy a tanulócsoportok lét-
száma törvényben maximált, és az intézmények férőhelyeinek 
száma korlátozott. Ezért indokolt időben önöknek is felkészül-
niük, tájékozódniuk. Kérem, tegyék meg.
További fontos tudnivalókkal a következő lapszámban is jelent-
kezünk.

Tóth János tankerületi igazgató 

Luca élni szeretne

Luca állapota fokozatosan romlik, így minél hamarabb szükség lenne 
a beavatkozásra. Tudjuk, hogy nagyon sok pénzről van szó, de azt is, 
hogy bármi lehetséges, ha elég sokan akarják. Lucának így lehet pénzt 
küldeni az életmentő műtétjére:

Számlaszám: K & H Bank 10404247-95855800-01210000
A kedvezményezett neve: Sári Diána
Közlemény: adomány Lucának
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Egyházi 
élet
Tolerancia 
vagy szeretet?
Divatos szó a tolerancia. Azt jelen-
ti, hogy eltűrjük a másik ember vi-
selkedését, megjelenését, vallását, 
gondolkodásmódját és szóhaszná-
latát, kultúráját, öltözködését akkor 
is, ha ez nem találkozik föltétlen 
a mi felfogásunkkal, ízlésünkkel. 
Néha vádak érnek minket, misze-
rint a magyar társadalom intoleráns, 
azaz nehezen tűri a különböző felfo-
gásokat. Lehet némi igazság ebben 
a kritikában. Sok belső békétlenség 
forrása ez a „nemzeti türelmetlen-
ség”, rögtön a másikra kardot rán-
tani kész indulatosság. A tolerancia 
olyan dolog, amit magunkkal szem-
ben elvárunk, másokkal szemben 
viszont igen nehezen érvényesítünk. 
A Bibliában keresgélve, ezzel a ki-
fejezéssel egyáltalán nem találko-
zunk. Talán rokon értelmű, amikor 
Jézus ezt mondja: Amit akartok 
azért, hogy az emberek veletek cse-
lekedjenek, mindazt ti is úgy csele-
kedjétek velük. (Máté 7,12.) A jézusi 
etika azonban túlmegy a kölcsönös-
ség és méltányosság elvén. Nem 
toleranciára, a másik eltűrésére, 
elviselésére ösztönöz, hanem szere-
tetre. Ezért nincs benne a Bibliában  
a tolerancia kifejezés. Helyette a sze-
retet parancsa van, egészen kisar-
kított formában: „Szeressétek még 
ellenségeiteket is.” (Máté 5,44.)  
A szeretet ugyanis több mint eltű-
rése valaminek. A szeretet tevékeny 
jóság a másik ember iránt függetle-
nül annak nemétől, vallási vagy népi 
hovatartozásától, politikai felfogá-
sától. Ebben pedig példánk az Isten, 
aki a bűnnel szemben intoleráns, de 
a bűnöst oly mérhetetlenül szereti, 
hogy Egyszülött Fiát adta érte, hogy 
ha hisz őbenne, el ne vesszen, ha-
nem örök élete legyen. Keresztény-
ként tessék tehát túlmenni minden 
tolerancián! Erre kaptunk példát és 
elhívást Urunktól.

Zólyomi Mátyás
evangélikus lelkész

civil élet

Jótékonysági est a mezőbaji református templomért

„Ne hagyjátok a templomot…”
„Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zör-
gessetek és megnyittatik néktek.” (Mt. 7,7) Hasonló-
képpen cselekedett Demeter Szilárd, a Mezőbaji Refor-
mátus Egyházközség lelkipásztora, aki jelezte magyar 
honfitársainak, hogy nagy szükség lenne megkopott 
templomuk bútorzatának cseréjére, a tetőszerkezet és 
a villanyvezetékek felújítására. A csepeli önkormány-
zat meghallva a hívó szót, segített. Támogatásával és  
a Csepeli Városkép Kft. szervezésével jótékonysági 
estre gyűltek össze a jóakaratú és segítőkész emberek 
február 22-én, a Királyerdei Művelődési Házban. 

Borbély Lénárd köszöntőbeszédében elmondta, hogy 
Csepel polgármesterével közösen kezdeményezték ezt 
a nemes célért való megmozdulást. Az alpolgármester 
köszönetet mondott minden egyes adakozónak, hang-
súlyozta: a csepeliek olyan segítséget nyújtottak, ami 
valós értéket képvisel a mezőbajiak életében s a jövő-
ben összekovácsolja a kis falu magyarságát. 

A jótékonysági esten Csurka László színművész adta 
elő Reményik Sándor 1925-ben írt versét, melynek 
sorai igen aktuálissá váltak: Ne hagyjátok a templo-
mot, a templomot s az iskolát! Jó példa erre a történel-
mi Partium területén, Nagyszalontától 15 km-re fek-
vő 1826-ban épült mezőbaji templom, mely 2013-ban 
közös erővel megújulhat.
A rendezvényen Tóth Krisztofer mesemondó ízes be-
szédével csalt mosolyt a nézősereg arcára. A Fasang 
Árpád Zeneiskola művész tanárainak koncertjén 
klasszikus dallamok szólaltak meg hegedűn és zon-
gorán dr. Szentkirályi Aladár, Kerek Erzsébet, Juhász 
Zita közreműködésével. A Csepeli Freetime Tánc-
egyesület csapata életörömöt, szenvedélyt sugárzó la-
tin táncokkal színesítette a programot. Elsöprő sikert 
aratott a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar 
műsora, felállva tapsolt a közönség. 

Az est végén Németh Szilárd polgármester bejelentet-
te: az adományokból 514 ezer forint gyűlt össze, melyet 
Borbély Lénárd alpolgármesterrel egymillió forintra 
egészítenek ki. A mezőbajiak nevében Demeter Szi-
lárd lelkipásztor köszönte meg az adományt. „Gyüle-
kezetünk továbbra is fennmaradásért munkálkodik. Ha 
erős a hitünk, akkor erős a nemzettudatunk, akkor van 
jövőnk. Ezen az estén számomra a legnagyobb öröm, 
hogy láthatom, Csepelen fontos a törődés, még ha 300 
kilométerrel távolabb is vagyunk egymástól. Szeret-
ném bátorítani a jelenlévőket, hogy a közeljövőben is 
vállalják fel nemzeti kormányunkkal a mellettünk való 
kitartást, hiszen mi egy nemzethez tartozunk. Nincsen 
másodrangú állampolgár, mindannyian ugyanolyan 
állampolgárai lehetünk a magyar hazának, mert őse-
ink itt éltek, itt dolgoztak, itt fáradoztak azért, hogy ne-
künk szép jövőt építsenek.”
A mezőbaji templom méltán maradhat meg az utó-
kornak, mert a jó szándék és a közös összefogás is-
mét megmutatkozott Csepelen. 

Antal Zsuzsa fo
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A keresztény egyházak és civil 
szervezetek összefogásával ha-
zánkban február 10-e 17-e között 

hatodik alkalommal tartották meg 
A házasság hete rendezvényso-
rozatot. A Bálint-nap köré szer-
veződött nemzetközi mozgalom 
célja, hogy felhívja a figyelmet  
a házasság fontosságára, népsze-
rűsítse a család intézményét, és 
segítséget nyújtson párkapcsolati 
vagy gyermeknevelési problé-
mákban. Kerületünkben a Nagy-
családosok Országos Egyesülete 
Csepeli Csoportja csatlakozott  
A házasság hetéhez február 15-én 

a Béke téri Jézus Szíve-templom 
hittantermében rendezett előadá-
sukkal. A vendégelőadók Sárközi 
Béla diakónus és felesége, Rita 
Iszkaszentgyörgyről érkeztek, 
hogy bepillantást adjanak házas-
ságuk mindennapjaiba. A Szé-
kesfehérvári Egyházmegyében 
családpasztorációval foglalkozó 
házaspár 25 éve fogadott egymás-
nak hűséget.  
A diavetítéssel indult előadáson 
Sárköziné Wallendums Rita csa-
ládreferens bemutatta közös gyer-
mekeiket (Benedek, Viktória, Ger-
gely) s az örökbe fogadott Mihályt. 

Életútjukon keresztül elmesélte, 
hogyan kísérte végig férjével egész 
pályafutásukat Isten gondviselése 
a munkakezdéstől kezdve a gyer-
meknevelésen át. Sárközi Béla  
diakónus felhívta a figyelmet arra, 
hogy a mai értékvesztett világban 
a család az elsőrendű központja  
a társadalomnak. Szólt arról is, 
hogy a keresztény értékrend nor-
mái – mint a hűség, felelősség, 
bizalom – kiveszni látszanak. 
Hangsúlyozta: elsődlegesen a szü-
lők példáján múlik a családi életre 
nevelés, az értékrend kialakítása.  

- azs -

civil élet

Klinghammer István ritkábban unokázhat 

Együtt, egymásért

Klinghammer István akadémikus, 
professor emeritus életében válto-
zást jelent, hogy február 28-ától  
a felsőoktatásért felelős állam-
titkárrá nevezték ki. „Korábban 
gyakran dohogtam az oktatás ja-
vítása érdekében, most megkér-
tek, hogy tegyem jobbá” – mond-
ta érdeklődésünkre a professzor. 
A Csepelen élő tudós csupán azt 
sajnálja, hogy délutánonként már 
nem ő viheti haza az unokáját a kö-
zeli óvodából, mivel a munkájával 
járó kötelességek miatt valószínű-
leg késő estig a munkahelyén lesz. 

„A megszokott családi életemben 
változást jelent az államtitkári 
kinevezés, mivel boldog nagyapa-
ként töltöttem napjaimat. A csa-
ládomban sikerült elérnem, hogy 
a hároméves Maximilián unoká-
mért minden délután én mehettem 
az óvodába, de ennek most vége. 
Ez bizony veszteség számomra, s 
a hozzám hasonló nagyapák biz-

tosan megértenek engem” – mesé-
li a professzor.

A 72 éves Klinghammer István 
nyugdíjba vonulása után is okta-
tott. Számos tisztsége mellett ő az 
Andrássy Gyula Budapesti Né-
met Nyelvű Egyetem kuratóriumi 
elnöke, de a Szent Ignác Jezsuita 
Szakkollégiumban is tevékenyke-
dik. Korábban az ELTE egyetemi 
tanára és rektora volt. Az utánpót-
lás nevelésére nagy figyelmet for-
dított, számos kollégáját indította 
el a hazai és nemzetközi szakmai 
elismerés útján. 

„A tevékenyégi köröm annyiban 
nem változik, hogy államtitkárként 
is diákokkal foglalkozom. Jelenleg 
is oktatok, de nem tudom, hogy 
ezután belefér-e majd az időm-
be. A doktorandusz hallgatókat 
azonban megtartom, mert velük 
a hétvégén is tudok konzultálni. 
Amolyan öregurasan éltem a hét-

köznapjaimat, de ezt a tempót most 
gyorsítanom kell. Hozzá kell szok-
nom, hogy ezután nem fél nyolckor 
kezdődik a napom, hanem koráb-
ban, mert időben bent kell lennem 
a minisztériumban. A munkaidőm 
pedig késő estig is eltarthat.”

Az államtitkári feladatairól és  
a felsőoktatás helyzetéről ezt 

mondta: „a magyar felsőoktatás 
egyáltalán nem olyan gyatra, mint 
gondolják, inkább a híre rossz. 
Néhány egyetemen romlott az ok-
tatás színvonala, de az a felada-
tom, hogy rendet tegyek. A diplo-
mának korábban nagy értéke volt, 
ezt az állapotot kell visszaállítani. 
Optimista vagyok.” 

csarnai 

A hölgyeknek, asszonyoknak, 
kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és idősebbeknek 

boldog nőnapot kívánunk a csepeli önkormányzat nevében

Németh Szilárd
Csepel polgármestere,

országgyűlési képviselő

Ábel Attila
alpolgármester

Morovik Attila
alpolgármester

Borbély Lénárd
alpolgármester,

országgyűlési képviselő
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Tűz pusztított a Tompa utca 7.-ben

Kiégett egy ötlakásos társas-
ház egyik önkormányzati laká-
sa a Tompa utca 7. szám alatt 
február 9-én, a hajnali órákban. 
Személyi sérülés nem történt,  
a gyorsan kiérkező csepeli tűz-
oltók hamar eloltották a tüzet. 

Galgócz Deák Antal tűzoltó alez-
redes, a XXI. kerületi hivatásos 
tűzoltóság parancsnoka érdeklő-
désünkre azt közölte, hogy a tüzet 
gyorsan megfékezték, s még aznap 
délelőtt az áramot is visszakapcsol-
ta a szolgáltató. Lakosságvédelmi 
intézkedésre nem volt szükség.  
A tűz „ismeretlen keletkezésű”, 
szándékosságra utaló bűncselek-
mény gyanúja nem merült fel. Az 
anyagi kár több millió forint lehet, 
mert nemcsak a lakás belseje, ha-
nem a födémszerkezete is leégett.  

Kusza viszonyok
Napokkal az esemény után csen-
des a környék, de azon a szombat 
hajnali napon, amikor füstbe bo-

rult az egyik lakás, a szomszédok 
is összefutottak, hogy mi történt. 
Az utcáról nem lehet látni a ki-
égett lakást, mert a társasház kö-
zépső részén csaptak fel a lángok. 
A falak feketéllenek a koromtól, 
az ajtók és ablakok fakeretei elsze-
nesedtek. A lakás négy helyiségé-
ben – az előszobában, konyhában, 
fürdőszobában, lakószobában – 
tornyosulnak az összeégett kaca-
tok és bútorok. Egy tenyérnyi hely 
sincsen, amely épségben maradt, 
de a közvetlen szomszédokat el-
kerülte a pusztítás. 

„Hajnali négy óra körül volt, ami-
kor arra ébredtünk, hogy füstben 
áll a ház” – magyarázza az ötven-
éves, rokkantnyugdíjas Csurgó 
Ferencné, aki az épület utca felőli 
lakásában lakik testvérével és an-
nak fiával. – „Borzasztóan meg-
ijedtünk, mert attól féltünk, hogy 
berobban a gáz, s az egész épület 
a levegőbe repül. Pici gyerekek is 
élnek itt… Nagy riadalom támadt, 

mert hirtelen nem tudtuk, mit te-
gyünk. Erzsi szaladt ki a füstölgő 
lakásból, aki az élettársával lakott 
ott, de a férfi nem volt otthon. Úgy 
láttam, nem józan, de ez nem ritka-
ság… Azt mondta, hogy éppen ká-
vét főzött, majd rágyújtott, s maga 
sem emlékezett rá, hogyan történt, 
de felgyulladt a lakása. Szeren-
csére értesítette a tűzoltókat, akik 
percek alatt kiértek, aztán jött egy 
mentő és a rendőrség. A tűzoltók 
rögtön elzárták a gázcsapot, ne-
hogy még nagyobb baj legyen. 
Addigra egy melegedőbuszt is ki-
rendeltek az utcába; a lakókat be-
terelték oda, ott üldögéltünk reggel 
nyolc óráig.”

Az ötlakásos társasházban leg-
alább tizenöten élnek, de a lakók 
sem tudják pontosan, mennyien. 
Ennek magyarázata lehet az is, 
hogy egyes lakásokba váratlanul 
új lakók költöztek, más személyek 
pedig eltűntek az utóbbi időkben. 
Az öt lakásból négy önkormány-
zati bérlakás. Többnyire egyszo-
básak, de az egyik például, ahol 
Csurgó Ferencné 25 éves lánya él, 
kétszobás. Ez már nagynak számít, 
de vegyük hozzá, hányan laknak 
benne. Ott él Csurgó Ferencné lá-
nya, annak élettársa, három gye-
reke és az anyósa. A kiégett lakás 
bérlője a hatvanesztendősnek mon-
dott V. Tibor, s vele lakott élettársa, 
a már említett Erzsébet. V. Tibor 
jelenleg a testvérénél lakik, Er-
zsébetről pedig csak annyit lehet 
tudni, hogy a tűz után kórházba 
szállították kivizsgálásra. Állítólag 
néhány éve éltek együtt, de a férfi 
és az asszony sűrűn összekapott, 
nemritkán hangosan veszekedtek. 

A társasház lakóinak szövevényes 
élettörténetében nem könnyű ki-
igazodni. Úgy mondták, hogy az 
egyetlen saját tulajdonú lakásban 
nem a tulajdonos lakik, hanem 
egy albérlő. A bérlő lakók közül 
néhányan rokoni kapcsolatban áll-
nak egymással. Csurgó Ferencné 
lányáról és népes családjáról már 
szó volt. Csurgó Ferencné nem 
dolgozik, mert rokkantnyugdíjas, 
azt mondja, vasmunkásként 
agyondolgozta magát. Lánya gye-
sen van, a három kisgyerek közül 
pedig mindannyian otthon vannak, 
mert a legidősebb is csak négyéves 
és gyakran betegeskedik. V. Tibor 
és élettársa szociális segélyekből 
tartotta fenn magát. A többi lakó 
egy része szintén rokkant vagy 
szociális segélyből él. Csurgó Fe-
rencné havi 7700 forint lakbért 
fizet a fenntartó Csepeli Városgaz-
da Zrt.-nek, s a többiek is hasonló 
mértékű összegeket fizetnek. Úgy 
tudni, hogy a lakbéreket rendesen 
kiegyenlítik. 

Werner Péter, a Csepeli Város-
gazda Zrt. vezérigazgatója azt 
közölte, hogy a rommá égett la-
kás felújítási költségét a bérlőnek 
kell kifizetnie, ha a tűzesetért 
felelőssé tehető. Ha a bérlő nem 
okolható a történtekért – márpe-
dig bűncselekmény gyanúja nem 
merült fel –, akkor a biztosító fi-
zet. Valamennyi önkormányzati 
bérlakás biztosítással rendelke-
zik, tehát végül valószínűleg a la-
kásbiztosító egyenlíti ki a szám-
lát. Arról egyelőre nincsen szó, 
hogy a vagyonkezelő az egész 
házat felújítaná. 

Csarnai Attila

Márciustól 
ingyenes 
lesz az oltás
Egyre több az influenzás beteg, 
ám a járvány valószínűleg csak 
pár hét múlva tetőzik Magyaror-
szágon. Még érdemes tehát mi-
előbb beadatni a megelőző oltást, 
ami március 1-jétől ingyenes lesz.  
Az orvosok térítésmentesen ad-

ják be a pneumococcus és az 
influenza elleni védőoltásokat. 
Azoktól, akik eddig is térítéssel 
vették meg az oltóanyagot, a há-
ziorvosok elkérhették a beadás 
ellenértékét – ez maximum annyi 
lehetett, mint az oltóanyag ára –, 
ez azonban a pneumococcus és 
az influenza elleni védőoltások 
esetében is változni fog: mind-
kettő beadása térítésmentes lesz. 
A legveszélyeztetettebbek a ser-
dülők és a fiatal felnőttek lehet-
nek, ők fordulnak meg a legtöbb-

ször olyan helyen, ahol egyszerre 
sok ember gyűlik össze.

Szócska Miklós egészségügyi 
államtitkár szerint azért volt 
szükség a kormányrendelet 
módosítására, mert így többen 
hozzájuthatnak majd a védőol-
tásokhoz. A pneumococcus egy 
kötelezően ajánlott oltás, ebben 
az esetben a szociális helyzetre 
való tekintettel és a járványügyi 
védekezés érdekében történt  
a módosítás.

fotó: Zarándi Bence



Csepeli Hírmondó 15civil élet

Ilona néni, Irénke néni, Julian-
na néni, Kati néni és Józsi bácsi: 
hogy mi a közös bennük? Febru-
ár 15-én 90. és 100. születésnap-
juk alkalmából köszöntötte őket 
a csepeli önkormányzat: Németh 
Szilárd polgármester, Ábel Attila 
és Borbély Lénárd alpolgármes-
terek, valamint Palcsó Tamás 

énekes, A Dal című műsor csepeli 
versenyzője látogatott el hozzá-
juk. Nem érkeztek üres kézzel: 
személyre szabott ajándékcsoma-
got, virágot és tortát vittek megle-
petésként mindenkinek.

Egy néni kivételével – akit roko-
nai egy XX. kerületi idősek ottho-

nában helyeztek el – mindannyian 
családjaikkal élnek. Elmondásuk 
szerint az, hogy ilyen magas kort 
éltek meg, abban a rokonoknak 
van a legnagyobb szerepük: fia-
talon tartja őket a szeretet, a gon-
doskodás, a figyelem, amit kap-
nak tőlük. A százéves Józsi bácsi, 
aki nyugdíjazása előtt cipészként 
dolgozott, 98 éves korában még 
cipőt készített az unokájának. De 
találkoztunk olyan nénivel is, aki 

még a nyugdíjba vonulása után is 
több évig dolgozott.

A csepeli önkormányzat a Mér-
földkő projekt keretében az újszü-
lötteket babacsomaggal, a fiatalo-
kat 18. születésnapjuk alkalmából 
páros mozijeggyel, a 90., 95., 100. 
életévüket betöltő nyugdíjasokat 
személyre szabott ajándékcso-
maggal köszönti.

 - k - 

Irodalmi est 
zenével
Az Erdei Éva Galériában február 16-án  
a Tormay Cécile Kör tartott prózás, zenés elő-
adást. Jobbágy Éva, a kör alapítója és vezetője 
olvasott fel az írónő műveiből, lánya, Koncsos 
Melinda – aki Dévai Nagy Kamilla tanítványa, 
a Krónikás Zenede tagja –, verseket adott elő 
gitárkísérettel. 

Jobbágy Évától megtudtuk: Tormay Cécile  
a saját korában nemcsak idehaza, hanem kül-
földön is komoly sikereket ért el: egyes művei 

nemcsak angol, francia, német és olasz nyel-
ven olvashatóak, hanem dánul, finnül, hollan-
dul, spanyolul, svédül, bolgárul, lengyelül is. 
Széles körű nemzetközi ismertsége nagyban 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy kétszer is – 
1936-ban és 1937-ben – irodalmi Nobel-díjra 
terjesszék fel. 
„A lányom ajánlotta az írónő Bujdosó könyv 
című művének elolvasását, ami igen nagy ha-
tással volt rám. Ekkor határoztam le, hogy 
minden művével megismerkedem” – mesélte 
Jobbágy Éva, aki hozzátette: „Én is vallom 
az írónő azon gondolatát, miszerint egy szál 
kardban van a többi kard győzelme. Az ő kard-
ja a tolla volt.”

- c -

Munkásotthon:
tavaszi tárlat
„Az év első tárlata azért kapta ezt a címet, 
mert a tavasz nem csak a természet, hanem  
a fotóművészet megújulását is jelenti” – 
mondta el megnyitójában Oberländer Sándor, 
a Réti Pál Fotóklub helyettes vezetője. Az is 
elhangzott, hogy ősszel jubileumi kiállítással 
ünnepelnek: a fotóklub éppen nyolcvanöt éve, 
azaz 1928-ban alakult meg a Weisz Manfréd 
Acél- és Fémművekben. 
A tavaszi tárlat mintegy ötven képét március 
21-éig tekinthetik meg az érdeklődők.

A szeretet fiatalít
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A Nemzetközi Olimpiai Bizottság Vég-
rehajtó Bizottsága 25 sportágat javasol 
a 2020-as nyári olimpia programjára – 
derült ki a NOB lausanne-i ülésén. Ezen 
javaslat alapján a birkózás kikerülhet 
XXXII. nyári olimpiai játékok program-
jából. A több szempontból is meglepő – 
még nem végleges – döntés világszerte 
felháborodást keltett, nemzetközi szak-
mai és civil szervezetek tiltakozását vál-
totta ki, a Nemzetközi Birkózószövetség 
(FILA) elnökének pedig távoznia kellett 
posztjáról. 

A sportág már 1904-
ben gyökeret vert a ke-
rületben, 2011-ben Cse-
pel a Birkózás Városa 
kitüntető cím birtokosa 
lett, így természetesen 
itt sem maradt reakció 
nélkül a téma. 

De először egy kis tör-
ténelem. Az évkönyvek 
szerint 1929-ben indult 
útjára a csepeli birkó-
zás, de régi dokumen-
tumok 1904-ből is be-
számolnak arról, hogy 
már akkortájt is akadt 
a sportágnak hódoló-
ja Csepelen. Az első 
hivatalos szakosztály 
1939-ben alakult meg, 
s az első országos baj-
noki címet ugyanebben 
az évben meg is szerez-
te Simon Márton, aki 
kötöttfogásban, akkor 
még pehelysúlyban 
lett aranyérmes. Ez-
után szinte töretlenül 
ívelt felfelé a sportág 
a kerületben, 1943-ban 
a Csepel megszerez-
te az Erdély bajnoka 
címet is. A kék-piros 
szakosztály rengeteget 
köszönhet a legendás 
Matura Mihálynak, aki 

a világháború után lett a Csepel szakvezetője, 
és építő munkája aranyat ért. 
A helyszűke miatt csak néhány név az arany-
betűkkel írt csepeli birkózótörténelemből: 
Czuczi Imre, Körbl Antal, Baracsi Imre, 
Maróthy István, Kovács István, Németh Sán-
dor, Orbán József, Tóth Gábor, Gulyás István, 
Märtz József, Robotka István, Klauz Lász-
ló, Rizmajer, Gelénesi, Aubéli vagy Bánkuti 
Zsolt, Ritter Árpád, és a hölgyek közül Sastin 
Mariann. Természetesen a veretes névsor 
nem teljes, ahhoz kellene még legalább egy 
egész oldal… 

A ma már Csepeli Birkózó Clubként működő 
egyesület múltja tiszteletre méltó, és a tavalyi 
csapatbajnoki bronz is újabb reményekre jogo-
sít, de mit hozhat a jövő, ha a NOB javaslata 
esetleg valósággá válik?
Kovács István, a klub és a magyar birkózás 
mindmáig egyedüli szabadfogású világbaj-
noka, Csepel díszpolgára azon kevesek egyi-
ke, aki nem lepődött meg a NOB javaslatán. 
Ahogy mondja, úgy gondolja, kár lenne áltatni 
magunkat azzal, hogy ezt az előterjesztést biz-
tosan megváltoztatják majd. 

 Hogyan juthatott el idáig a birkózás?
 Szerintem több oka is van. Egy diktatóri-
kusan működő, hatalmi gőggel átitatott, sok-
szor öntelt, magát kiválasztottként számon 
tartó nemzetközi szövetség irányította a sport-
ágat. Nemrég beszélgettem Növényi Norbival, 
és szóba került, hogy egykori szovjet ellenfele, 
Kanyigin nagyon szívesen alkalmazta a pör-
getést, amiből gyakran többet is megcsinált, 
szerintem látványos módon. Nos, ez Martinetti 
úrnak (a távozó FILA-elnök) nem volt ínyére, 
és egyre redukálta a pörgetések számát… Va-
lahol itt kezdődött a lejtmenet, ami a mai álla-
potokhoz vezetett. 

„Nem siránkozni, 
dolgozni kell!” 

Magabiztos győzelem Jénában 
A Csepeli Birkózó Club csapata németor-
szági meghívásnak tett eleget februárban. 
A kék-piros küldöttség az edzőtábor végén 
egy csapatgyőzelemmel tette emlékezetessé 
a német túrát. 
A nyolcfős delegáció közvetlenül a felnőtt 
Európa-bajnoki válogató után kelt útra  
a német másodosztályban szereplő KSC 
Jena meghívására. A Jena a tavalyi észak-
német másodosztályban tíz csapat közül az 

5. helyet szerezte meg, s a magyarok elleni 
meccsre a Greiz csapatából is kölcsönöztek 
két birkózót. 
A program tíz összecsapásból állt, melyből 
nyolc a szabad, kettő pedig a kötöttfogás 
szabályai szerint zajlott, s a Csepeli BC 
gárdája mit sem törődve az összecsapást 
megelőző ötnapos intenzív edzőtáboro-
zás fáradalmaival, hét győztes mérkőzést 
vívott, és mindössze hármat veszített, így 
24:10 arányban megnyerte az összecsapást. 
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Focifarsang
Hetedik alkalommal rendezték meg kerüle-
tünkben a focipalánták farsangi tornáját. A 
megmérettetésen két csepeli gárda is elindult, 
s mindkettő jól teljesített. 

A Kazinczy iskolában hat csapat részvételé-
vel került sor, az idén Rizmajer Farsang Kupa 
névre hallgató programra, ahol a 2003-as kor-
osztály csapatai léptek pályára. A kupát az 
UTE vihette haza, legjobb csepeli csapatként 
a Halászi Focisuli gárdája végzett, a házigaz-
da Csep-Gól FC-t megelőzve. fo
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A szabadfogás elitje járt Csepelen

A sportággal szimpatizálók számára 
megdöbbentő hír másnapján, a londoni 
olimpián szerepelt szabadfogású birkó-
zóválogatott látogatott el a Karácsony 
Sándor Általános Iskolába. A legfrissebb 
olimpiai bronzérmes Hatos Gábor, Ligeti 
Dániel, és Gulyás István szakágvezető 
érkezett a kerületbe. A sportemberekhez 
csatlakozott az MTVA sportfőszerkesz-
tőségének munkatársa, Mohay Bence is, 
aki kommentátora volt az ötkarikás birkó-
zóviadaloknak. A vendégek mindannyian 
megosztották gondolataikat a sportról, az 
iskoláról, és természetesen az olimpiával 
kapcsolatos élményeiket is felidézték, 
majd beszéltek a NOB friss felvetéséről, 
ami mindannyiukat sokkolt. 

Az egykori világválogatott labdarúgó, Détári 
Lajos vendégeskedett kerületünkben február 
13-án, ahol az egyik nyilvános helyen vetített 
labdarúgó Bajnokok Ligája közvetítés szak-
kommentátori feladatát vállalta el. A nemré-
giben nyílt vendéglőben a Real Madrid-Man-
chester United összecsapást nézte együtt több 
lelkes futballrajongó. A meccs szünetében 
Détári összegezte a látottakat Törő László-
val, a Csepel FC utánpótlás edzőjével, majd 
a drukkerek kérdéseire is szívesen válaszolt. 

A szakmai dolgokon túl szívesen emlékezett 
vissza arra az időre, amikor a 2001-2002-es 
szezonban a Csepel vezetőedzője volt: gya-
korlatilag innen indult el edzői pályafutása. 
Talán kevesen tudják, hogy középiskolai ta-
nulmányait szintén Csepelen, a Kossuth La-
jos Műszaki Szakközépiskolában végezte. Az 
egykori 66-szoros válogatott labdarúgóval a 
közeljövőben jó néhányszor találkozhatnak 
majd, hiszen több BL- mérkőzésre is várják 
Csepelre.

Az egykori világbajnokot kérdezni sem kell, 
megállás nélkül sorolja az okokat: mesél  
a FILA-kongresszusok fényűző módjáról, az 
egyszemélyi irányításról, az alkalmatlan mun-
katársakról, és arról, hogy az utóbbi időben 
már szinte mindenből pénzt sajtolt ki a szövet-
ség. Az a szövetség, amelynek gazdálkodását 
semmilyen testület nem ellenőrizte. Ez önma-
gában is nonszensz…

 Gondolom azért azt te sem kívántad, hogy 
idáig fajuljon a dolog.
 Nem, persze, de ha ez az ára a teljes meg-
újulásnak, akkor el kell gondolkodni ezen. 
Azonnali cselekvés szükséges! Hallom több 
helyről is, hogy „jaj, most mi lesz ezzel a birkó-
zással”. Nem siránkozni, hanem mihamarabb 
dolgozni, tenni kell! Már így is hátrányban le-
szünk a többi esélyes sportággal, hiszen most 
új elnököt kell választani, feláll az új elnökség, 
és apparátus, ami mind-mind időbe telik. Idő 
pedig egyre kevesebb van, az óra ketyeg, és a 
birkózás tét.

Légrádi G.

Zs. Tóth Anna négy-
tusában remekelt
Az utánpótlás gondozó Héraklész kupa 3. 
fordulójára a Budapest Honvéd SE létesítmé-
nyében került sor február 16-án. A Csepeli 
Öttusa és Vízi- Sport SE versenyzői közül Zs. 
Tóth Anna ismét kimagaslóan szerepelt, de  
a többi csepeli sportoló is felnőtt a feladathoz. 

A kék-pirosak üdvöskéje a háromtusa verse-
nyek után ezúttal négytusában teljesített re-
mekül, és magabiztosan utasította maga mögé 
budapesti, illetve fehérvári illetőségű ellenfe-
lét. A csepeli fiúk közül a legjobb eredmény 
Kardos Bence nevéhez fűződik. A részletes 
eredménylistát a Csepel.hu internetes oldalon 
találják. 

Röplabda: 
totális Kék-siker
A fiúk után a lányok is befejezték a kerületi 
röplabda Diákolimpia küzdelmeit. A Kék isko-
la szemernyi kétséget sem hagyott arról, hogy 
az általános iskolák közül ebben a sportágban 
egyeduralkodók Csepelen. A remek szereplést 
a fővárosi döntőben folytathatják Börcsök Csa-
ba és Fehér Gábor tanítványai, ahol a Kék is-
kola négy csapattal is képviselteti majd magát.

Országos döntőben 
a Jedlik sakkozói
Kiemelkedő teljesítménnyel, összesen 31 olim-
piai pontot szerezve megnyerte a budapesti  
Diákolimpia középiskolás döntőjét a Jedlik 
Ányos Gimnázium csapata. A Lengyel Géza 
nyugalmazott tanár úr által felügyelt csapat ez-
zel bejutott az országos döntőbe, ahol ugyan-
csak jó esélyekkel indulhatnak. A Horváth 
Dávid, Klement Bence, Király Zoltán (mind-
annyian Csepeli TK), Wanger Tamás (BEAC) 
összeállítású gárda 17, úgynevezett csapatgyő-
zelmi pontot szerzett a viadalon. A tornán ki-
lencfordulós körmérkőzéseken, kétszer 15 per-
ces játékidőben dőltek el a küzdelmek az ELTE 
Apáczai Csere János Gimnáziumában.

(Forrás: Csepeli TK) 

Détári Lajos Csepelen
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Tavaly december 1-jén másod-
szorra nyitották meg a Szent Imre 
téri jégpályát, amely a február 17-
ei zárásig büfével, korcsolyaköl-
csönzővel és a legjobb zenékkel 
várta a téli sportot kedvelő csepe-
lieket. Az eredményekről, további 
tervekről a Csepeli Városgazda 
képviseletében Vágvölgyi György-
gyel beszélgettünk, aki elmond-
ta: a jégpálya ismét beváltotta  
a hozzá fűzött reményeket. „Te-
kintettel a jégpálya sikerére, két 
héttel meghosszabbítottuk a nyit-
va tartást” – mondta. Az ingat-
langazdálkodási divízióvezető 
kiemelte: a biztonság elsődleges 
szempont volt, így a rendőrség-
gel és a közterület-felügyelettel is 
megállapodtak, hogy a jégpálya 
nyitvatartási ideje alatt fokozott 
figyelemmel kísérik a területet. 
„Minden valószínűség szerint 
jövőre is lesz jégpálya” – mond-
ta, hozzátéve: az önkormányzat 
képviselő-testülete valószínűleg a 
nyár folyamán dönt a folytatásról.

„Az összes testnevelő nevében 
elmondhatom, hogy nagyon örü-
lünk, hogy másodszorra is bizal-
mat szavaztak a jégpályának. A 
csepeli gyerekeknek messze van 
a műjégpálya, a pesterzsébetiben 
pedig nagyon gyakran vannak 
edzések. Külön öröm, hogy a gye-
rekek délelőttönként ingyen élvez-

hették ezt a fantasztikus sportot” 
– mondta el Jenei János, kerületi 
testnevelés munkaközösség-veze-
tő. Alátámasztotta szavait a tízéves 
Hajnal Szilvia is, aki a Karácsony 
Sándor Általános Iskolával járt a 
Szent Imre téri korcsolyapályán: 
„Nagyon jó volt, amikor mondták, 
hogy megyünk. Nem tudtam, hogy 
ilyen nagy jeget készítettek. Min-
denki jól érezte magát, még azok 
is, akik elestek.” A 19 éves Csende 
Tabita barátaival élvezte a szabad-
téri időtöltést: „Nehéz olyan prog-
ramot találni, ami a baráti körünk 
minden tagjának, fiúknak, lányok-
nak egyaránt tetszik. Szerencsére 
korizni mindenki szeret, persze 
nem mindenki tud, de ez nem je-
lentett gondot, együtt nevettünk 
egy-egy nagyobb esésen.”

Délelőttönként Babán József 
55-szörös válogatott jégkorongo-
zó tanította az iskolákkal érkező 
gyerekeket. Az olimpiát is megjárt 
sportoló Csepelről indult még kis-
kamaszként, most pedig a kerü-
let fiataljait nyerte meg a csúszós 
kikapcsolódásnak. Józsi bácsi az 
egyik foglalkozás előtt elmondta: 
bár lát jó technikákat, jó adottsá-
gokat, a lényeg a sport, a mozgás, 
a korcsolya szeretete és az együtt 
eltöltött idő, ami közelebb hozza 
egymáshoz az embereket.

a. m. 

Palcsó Tamás ugyan nem jutott be 
A Dal című műsor döntőjébe, de 
nagyon örül annak, hogy sokan 
szavaztak rá, s dalát – „Ezt látnod 
kell!” – az egész ország megismer-
te. A fiatal énekest telefonon értük 
utol a február 24-ei adást követő-
en.  Elmondta, hogy a közönség 
szeretete és szavazatai juttatták 
a középdöntőbe, s bár most nem 
került tovább, rengeteg biztatást 
és segítséget kapott. „Köszönöm 
a csepelieknek, az önkormányzat-
nak a támogatást, az összefogást, 
jól esett, hogy tudtam, szurkolnak 

nekem. Sajnos, vasárnap estére 
még nem gyógyultam meg telje-
sen, de úgy gondolom, így sikerült 
jól és szívből elénekelni a dalo-
mat. Még egyszer köszönöm a 
biztatást, a szavazatokat” – tette 
hozzá az énekes. 

Palcsó Tamás 8 évesen került Cse-
pelre, most is itt lakik. A Kölcsey 
Ferenc Általános Iskolába járt, 
majd a Kossuth Lajos Műsza-
ki Szakközépiskola következett. 
Rengeteg gyerekkori élmény, ese-
mény köti a kerülethez. 

Lakatos Ablakos Dezső emlékére

2013. március 8-10.

Rendező az Egressy Béni 
Református Művészeti Iskola 
1211 Budapest, 
II. Rákóczi Ferenc u. 121-123.; 
T.:06-1-276-57-74;  
e-mail: iskola@egressybeni.hu; 
www.egressybeni.hu

Kategóriák: 
jazz együttesek (3-7 fő); 
szóló; jazz-hangszeres; 
jazzének

Másodszorra is siker 
volt a jégpálya

„Mindenkinek 
köszönöm 
a szavazatát!”

II. Országos Jazz-Zenei Verseny

fotó: M
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Szenteczky János, a csepeli MSZP elnökének a meg-
hívására Csepelen járt Ron Werber, az MSZP kam-
pánytanácsadója – adott hírt az eseményről a párt 
csepeli szervezete. A beszámoló szerint a közel két 
órás kötetlen megbeszélésen a Ron Werber kifejtet-
te, hogy a következő választásokon a Fidesz legyő-
zése nem képzelhető el az MSZP nélkül. Ezért óriási 
a felelőssége minden szocialista képviselőjelöltnek, 
aktivistának, hogy a munkáját komolyan vegye és 
lelkiismeretesen végezze el a feladatait – emelte ki. 
A tanácsadó szerint az utcai politizálás mutatja meg 
a választóknak a pártszervezet valódi erejét. 

Ron Werbert a „gyűlölet karmesterének” is neve-
zik, mivel tanácsadóként mindig a pártok közöt-
ti feszültség, ellenségeskedés és az utcai fekete 
kampány végletekig fokozására törekedett. 

Politológusok szerint 2002-ben neki köszönhette 
az MSZP az első fordulós győzelmét. Ugyanak-
kor a gyűlöletkampány sok családban máig tartó 
törést  eredményezett, az MSZP pedig csak a köz-
elmúltban kért bocsánatot a kampányban elhang-
zottak miatt az erdélyi magyarságtól.

 - cz -

PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

Március 6-a, 14 óra: A DélUtán Alapítvány 
társasjáték klubja vár minden játszani szere-
tő 9-99 évest. Scrabble, Perudo, sakk, és sok 
más táblás játék. Ingyenes klubunkban talál-
kozhat új emberekkel, játszhat, beszélgethet.
Március 6-a, 16:30: Kineziológia klub 
Novák Ági vezetésével. A téma: „Szeretet-
nyelv”. Ingyenes program.
Március 23-án, szombaton ezúttal a 
Wenckheim-palota lesz Molnárné Várko-
nyi Margit kulturális helyismereti sétájának 
célja. Találkozó: 9:15-kor, a csepeli Szent 
Imre téren, az óránál. A program ingyenes. 
Előzetes jelentkezés szükséges a könyvtár 
elérhetőségein.
Tárlóinkban a „Babákkal és könyvekkel 
a világ körül” című, könyvajánlóval fűsze-
rezett kiállítást tekinthetik meg Tápai Júlia, 
kedves olvasónk gyűjteményéből.
A csütörtök továbbra is a játék napja. 
Délelőtt kártyával várjuk az érdeklődőket.
Továbbra is nagy szeretettel várjuk óvodai 
és iskolás csoportok jelentkezését.
További hírek, információk a www.fszek.hu 
honlapon, illetve a Facebook-on keresse a 
„Vénusz utcai könyvtár”-at!

* * *

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

KIÁLLíTÁS: „Szivárvány-világ” – Kiállí-
tás Domak Melinda festett üvegképeiből. 
Megtekinthető a könyvtár nyitvatartási 
idejében. 
Pódium - színházbarátok köre
Március 2-a, 19 óra: a Pesti Színházban 
nézünk meg egy összeállítást Molnár Ferenc 
műveiből Monokli címmel. Jegyek vásárol-
hatóak március 5-éig a könyvtár nyitvatar-
tási idejében. 
Ismeretterjesztő előadás
A Csepeli Helytörténeti és Városszépítő 
Egyesülettel közösen, szeretettel várunk 
minden érdeklődőt március 13-án, 17 órára 
az 1838-as dunai árvíz, Csepel pusztulásá-
nak és újjászületésének 175. évfordulója al-
kalmából rendezett helytörténeti előadás-
ra. Előadó: dr. Bolla Dezső helytörténész. 
Minden résztvevőt egy pohár Egri kékfran-
kossal vendégelünk meg!  16 órától közös 
séta keretében idézi fel. dr. Bolla Dezső a 
Szent Imre téren található árvízi emlékmű-

vek történetét. Indulás. 16 órakor a csepeli 
Önkormányzat épülete elől.
Szeretne Iiternetezni? Jelentkezni lehet 
szervezett számítógép-használati foglalko-
zásokra. A 20 órás foglakozásokon a részt-
vevők csak számítógép-használati díjat 
fizetnek, mely: beiratkozott olvasók részére: 
110 Ft/óra, regisztrált olvasók részére: 220 
Ft/óra. Következő tanfolyam március végén!
Ha Ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 év 
felett a beiratkozás ingyenes! Helyben hasz-
nálat ingyenes. Egyéb díjakról érdeklődjön 
honlapunkon vagy személyesen illetve a 
2763-512 telefonszámon.
Kedves pedagógusok! Várjuk az iskolás-
és óvodáscsoportokat könyvtárbemutató és 
könyvtárhasználati foglalkozásokra. - előze-
tes bejelentkezés szükséges. tel.: 276-3512
Rendezvényink  ingyenesek, mindenkit 
szeretettel várunk!    
Március 15-én és 16-án a könyvtár ZÁRVA!

* * *

KIRÁLYeRdeI KÖNYVTÁR
Szent István u. 230., Tel.: 277-5278
Nyitva tartás: h-sz-p: 13–19; cs: 10-től 16 óráig

Meridián-torna: minden páratlan héten 
csütörtökön 16.30-kor (márc. 14., 28.)
Hahota klub: minden páros héten csütör-
tökön 16.30-kor (márc. 7., 21.)
Kreatív klub: péntekenként 16 órától
Február végéig látható kiállítás Máténé 
Vágány Tünde lámpakészítő mester Tiffany- 
lámpáiból és üvegből készült ékszereiből.
Részletes felvilágosítás: 277-5278-as 
számon nyitvatartási időben. A könyvtár-
ban nyugodt, családias környezet várja az 
internetezőket és az olvasni  vágyókat.

* * *

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

CSePeL SZíNHÁZ
Március 5. kedd 10.00 és 14.30, március 
6.  szerda 10.00 és március 7. csütörtök 
10.00:  A négy évszak – Zenés orosz népmese 
egy részben (a Magyar Nemzeti Gyermek és 
Ifjúsági Színház előadásában)
Március 24-e, 19 óra: Anconai szerelme-
sek a Turay Ida Színház előadásában: Fordula-
tos, kedvesen pikáns, zenés kavalkád két fel-
vonásban a hetvenes évek olasz slágereivel.  

PROGRAMOK 
Március 23a, 9.00 - 14.00: Babaruhabörze

Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub:
Március 12-e, 16.00:  Király Lajos: Gondo-
latok a lélekről, világról - könyvbemutató.  
Március 9-e, 11 óra: HÉTVÉGI MATINÉ - 
A csúfolódós nyúl a Nefelejcs Bábszínház 
előadásában 

GALÉRIA 21. 
Március 21-éig a Réti Pál Fotóklub tavaszi 
tárlata tekinthető meg.

KLUBOK – SZAKKÖRÖK
Csepeli KÉPZŐMŰVÉSZKÖR várja az 
érdeklődőket. Hétfő, szerda: 17–20,  
szombat: 13–16 óra 
Csepel Táncegyüttes Óvodás néptánc-
csoportja, Jazz Dance Komplex Tánciskola 
oviscsoportja, 3–6 éves gyerekek jelent-
kezését várja.
Hiphop showtánc: hét., sze.: 16.30–18.30
Red One hip-hop: hétfő 18–19, szerda 17–18
Zumbafitnesz: péntek 19.30–20.30
defendo/önvédelem: kedd, csüt. 19–20
Hatha jóga: hétfő 17–21
Wing Tzun Kung-fu: kedd, csüt.: 18–19

OKTATÁS
OKJ-s dAJKA, pedagógiai asszisztens, 
gyógypedagógiai asszisztensképzés 2765918

Országos és budapesti színházak, 
koncertek, fesztiválok jegyirodája: 
hétfő–péntek 14–18 
Béres Ria tel.: 276-9523; 0620 476 3189 

* * *

Március 13-a, 14.30: Mikó Imre okl. épí-
tészmérnök színes, vetítettképes úti élmény-
beszámolója a Családsegítő Közösségi Ház-
ban (Csete Balázs u. 5). Téma: Kanada II. 

Március 14-én, 13.30-kor Mikó Imre a 
Vereckei u. 10 szám alatti szociális ott-
honban tart előadást. Téma: Törökország II. 
Ingyenes programok

* * *

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

Március 9-e, 16 óra: Csikár Róbert Termé-
szetes impressziók című fotókiállításának  
megnyitója

* * *

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

Március 4-e, 17 óra: König Róbert grafi-
kusművész kiállításának megnyitója 

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

PROGRAM
2013. március 8-án, 18 kor TÓTH ALÍZ 
grafikus tervező művész Alizmusok IX. 
című kiállítása nyílik a Nagy Imre ÁMK 
Galériájában. Megtekinthető: 2013. április 
3-ig, hétköznapokon 9-19 óra között, és 
szombaton 9-13 óráig.  

CSALÁdI NAP 
a Nagy Imre ÁMK 
Közművelődésén 

Március 9-én, 10-től 2 óráig
A színházteremben ki lehet próbálni 

az íjászatot a Csepeli Ifjúsági Íjász 
Egyesület támogatásával.

Könyvtárunkban a legkisebbeknek 
mesekuckóval, játékszőnyeggel és 

kifestővel kedveskedünk.

Galériánkban egészségügyi 
mérésekkel várjuk Önöket, melyben 

partnerünk a Csepeli Tóth Ilona 
Szakorvosi Rendelőintézet

(vérnyomás, vércukorszint mérés, test-
súly és testzsír mérés és tanácsadás)

A tavaszvárás jegyében egészséges 
zöldségkrémeket, és gyógyteákat 

készítünk, kóstolunk!
Kézműves-foglalkozásokkal várjuk 

a gyerekeket!

A program ingyenes!

íjászklub  
Március 2-án, 9-én és 23-án: 10 -11 és 11-12 
Az Egyesület honlapja: csiie.uw.hu
Vezeti: Sárfi László

AJÁNLATUNK
TÜNdÉReKNeK, MANÓKNAK (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll
Időpont: kedd, csütörtök 17.15–18 

Balett-előkészítő – Art Jazz
Időpont: hétfő, szerda 17–18
Vezeti: Cseppentő Petra

Ritmikus gimnasztika
Időpont: hétfő, szerda 17–18
Vezeti: Polákovits Rita

Gyerek jóga
Időpont : kedd 16.15–17 
Vezeti: Nyéki Gabriella 

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)

Akrobatikus rock and roll
Időpont: kedd, csütörtök 16.30–18 vagy 
18–19.30, vezeti: Juhász Péter
Art Jazz – Balett-előkészítő
Időpont: hétfő, szerda 17–18
Vezeti: Cseppentő Petra

BLACK TOP hiphop
Időpont: 
Kölyök – szerda 17–18, péntek 18–19
Nagyobbaknak – szerda 18–19, 
péntek 19–20
Vezeti: Fekete Zsolt

Néptánc
A Csepp Csepel és a Kis- Csepel Néptánc 
együttesek szeretettel várják az új néptánc 
csoportjaikba a jelentkezőket!
További információ: 
http://cseppcsepel.blogspot.hu/ és 
http://www.kiscsepel.blogspot.hu/

Kreatív-zene-varázs
Időpont: kedd 16–17
Vezeti: Drevenka Rita

Ritmikus gimnasztika
Időpont: hétfő, szerda 16–17
Vezeti: Polákovits Rita

FeLNŐTTeKNeK

Alakformáló női torna
Időpont: hétfő, szerda 18–19.30
Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó

Zumba
Időpont: hétfő 18.30–19.30, 
szerda 19–20
ÚJDONSÁG! Pénteken is: 17–18
Vezeti: Pinelli Andrea

KÖNYVTÁR
A könyvtár nyitvatartási ideje:
Keddtől péntekig: 13-tól 19-ig
Szombat: 9-től 13-ig

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni va-
lahová egy kis beszélgetésre, problémáid 
megoldásához szakemberek segítségét 
kívánod igénybe venni.
Az Info Pont nyitvatartási ideje:
hétfőtől péntekig: 12-től 20-ig
Szombat: 9-től 13-ig

Ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig: 12-től 19-ig
Szombat: 9-től 12-ig
(20 perc/fő/alkalom)

A csoportokról és foglalkozásokról részletes 
információt kaphat a 420-7874-es telefon-
számon!

Csepelen adott tanácsokat Ron Werber

A Csepeli Hírmondó 
következő száma 

március 13-án 
jelenik meg
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A XXI. KeRÜLeTI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

Kiadja: A Csepeli Városkép Kft.
Felelős kiadó: Vida István ügyvezető igazgató, vidaistvan@csepelivaroskep.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. (Csepel Galéria), 1751 Pf. 28., 
tel.: 278-0711, zubormonika@csepelihirmondo.hu. A másodközlés jogát a szerkesztőség fenntartja.
Szerkesztőségvezető: Máger Judit, info@csepelihirmondo.hu

Munkatársak: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Bede Orsolya, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Czapp József, Halászi 
Vilmos, Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Légrádi Gábor, Mezey László, Zarándi Bence,  Zubor Mónika

Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető igazgató

Terjesztés: Magyar Posta Zrt.; Reklamáció: 278-0711
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A helyes megfejtést beküldő gyerekek között Az igazságtevő nyúl c. előadásra és az azt követő húsvétváró kézműves foglalkozásra sorsolunk ki családi belépőt. Az előadás időpontja: 2013. március 24-e, 10 óra (Radnóti 
Miklós Művelődési Ház, 1214 Budapest, Vénusz u. 2.) A felnőttek között 1000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. Beküldési határidő: 2013. március 8-a.

Sorsoltunk! A február 14-ei skandináv rejtvény nyertese: Hegedűsné Magyar Piroska, 1211 Budapest, Templom u. A gyerekrejtvény nyertese:  Pomucz Maja 1214 Bp., Szigligeti u.  A nyertesek jutalma 1 000 – 1 000 Libri 
utalvány, amit szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) vehet át hétköznapokon 8 és 16 óra között.  Gratulálunk!

gyereksarok

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

Vízszintes: 1. Az idézet első része  10. Elszegődik  11. Idegen 
Elza  12. 5; 50; 500  13. Nincs benne érdeklődés  14. Két végén 
zárt!  15. Az idézet második része  18. Vissza alá!  19. Argon  
20. Pusztít  22. Rénium  23. Szerzetes nővér  25. 100  
26. A szerelem görög istene  27. Feszítőeszköz  28. Papírra 
vetettem  30. Szomját oltaná  32. Ukrajna és az USA internetjele  
33. Homo  34. Régi űrmérték

Függőleges: 1. Szibériai folyó  2. Elküldött írása  3. Testrésze  
4. Keverten elad!  5. Némán sül!  6. És  7. Muzsika  8. Üres hal!  
9. ”A” sörte  13. Elrugaszkodás  15. Az idézet harmadik része  
16. Az idézet negyedik része  17. II. Ramszesz nővére  21. Pokróc  
23. Régi hosszmérték  24. Régi cím!  26. Etelka  27. Dal  
29. Olasz média  31. Amerikai kosárlabda liga  
33. Európai Parlament

Előző rejtvényünk megfejtése:  
Február 14. (Szent Bálint a jegyesek védőszentje)
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Talajterhelési díj adóbevallási határidő 

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2012. évre vonatkozó talajterhelési díjfizetési kötelezettségről 2013. április 2-ig kell 
az adóbevallást benyújtani és a kiszámított díjfizetési kötelezettséget teljesíteni.

A környezetterhelésről szóló 2003. évi LXXXIX. törvény értelmében a talajterhelési díj fizetésére azok kötelezettek, akik a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá. A fizetési kötelezettség a szolgáltatott, méréssel igazoltan felhasznált, vagy mérési 
lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége után keletkezik. A fizetési kötelezettséget az adóhatóság 

irányában bevallási nyomtatványt útján kell jelezni. A talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló helyi rendelet alapján 
a díjfizetésre kötelezetteket szociális-jövedelmi viszonyukra tekintettel kedvezmény, illetve mentesség illetheti meg.

A bevallás nyomtatványt és a befizetési csekket a nyilvántartásunkban már szereplő ügyfelek részére az adóhatóság postai úton jut-
tatja el. A korábban bevallást még be nem nyújtó, de talajterhelési díj fizetésére kötelezett ügyfelek részére telefonos vagy személyes 

megkeresés alapján biztosítja az adóhatóság a bevallási nyomtatványt, illetve befizetési csekklapot.

További tájékoztatás a Polgármesteri Hivatal Adóügyi Irodáján kérhető személyesen vagy telefonon.  

Ügyintézés a II. emelet 21. sz. irodában.

Ügyintézők:
A-K betűvel kezdődő ügyfeleknél Orosz Zoltánné, telefonszáma: 427-6177;

L-ZS betűvel kezdődő ügyfeleknél Holczmann Ágnes, telefonszáma: 427-6108.

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

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal, Adóügyi Iroda

50%

Szigetszentmiklós M0 autópálya mellett
Csepeli út 19-21. 

(az autópálya rendőrség mellett)

Telefon: 06-20-584-5775

OLASZ BÚTOR
VÉGKIÁRUSÍTÁS!

30% 70%

kedvezménnyel*
*mhf

Használt kamaszruhák és egyéb megunt tárgyak cseréje és vására

asztalbérlés: kicsi 1000 Ft,
közepes 1500 Ft, nagy 2500 Ft

április 13.
9-13 óráig

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.  •  T.: 278-2747
e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu  •  www.csepelivaroskep.hu

Radnóti Miklós
Művelődési Ház

1214 Budapest, Vénusz u. 2.,
Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti

a Mesekocsi Színház bemutatja

írta Lázár Ervin

utána:
tojásírás, húsvéti 

dekorációk készítése,
népi játékok

MÁRCIUS 24.
VASÁRNAP

10 ÓRA

A belépőjegy ára 700 Ft, 
a családi jegy 

(2 gyerek, 2 felnőtt) 2200 Ft.
A jegyek helyreszólóak!
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; 
E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

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

Csepeli Varoskép Kft.  |
  
1215 Budapest, Csete Balázs utca 15. [Csepel Galéria]  |

  
Telefon: 278-0711  |  e-mail: info@csepelivaroskep.hu  |

 
 www.csepelivaroskep.hu

PROGRAMAJÁNLÓ

Március 23., április 23., május 18.  
9.00-14.00
BABABÖRZE - Használt gyerekruhák, játékok 
cseréje, vására.
Asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 
2500 Ft. Asztalbérlés elővételben a művelődési 
házban személyesen.

Március 10. 11.00
BIO- RITMUS - Alma együttes koncertje
Jegy: 1800 Ft. Az előadás előtt és után díjtalan 
kézműves foglalkozás várja az érdeklődőket!

2013. április 21. 11.00
KIPPKOPP A FűBEN- Nefelejcs Bábszínház 
előadása
Jegy: 900 Ft, Az előadás előtt és után díjtalan 
kézműves foglalkozás várja az érdeklődőket!

Március 2.  10.00
RÉGI IDőK MESÉI - Diavetítés
Öreg néne őzikéje, Böbe baba a játékboltban
A diavetítés díjtalan, utána játszóház, ami 600 Ft.

Március 23. 11.00-12.00
HANGTÁLVARÁZS – Játék a rezgésekkel a 
Tibeti hangtálak segítségével
Szeretettel várjuk azokat a 4-10 éves gyerme-
keket és szüleiket, akik szívesen kalandoznának 
velünk a rezgések és hangok világában. A bemu-
tatón megismerkedünk a hangtálakkal, játszunk 
velük és utazást teszünk a hangok és rezgések 
világában. Jegy: 1500 Ft / család; vezeti: Eisen-
mann Tünde. A programra előzetes jelentkezés 
szükséges a 278-2747-es telefonszámon.

Március 18. 18.30-19.30, 
március 23. 10.00-11.00
HANGFüRDő - Tibeti hangtálak 
csodálatos hangjai és a gongok
A rezgések átmossák sejtjeinket és segítenek a 
teljes ellazulásban. Díja: 1100 Ft / alkalom; vezeti: 
Eisenmann Tünde. A programra előzetes jelent-
kezés szükséges a 278-2747-es telefonszámon.

2013. március 29. 17.00-19.00 
HúSVÉTI KÉZMűVES JÁTSZÓHÁZ 
kisgyermekes családoknak. 
jegy: 600 Ft/gyerek 

KIÁLLíTÁS

Február 8-tól március 4-ig
AZ EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ SZÁLLÓ POR 
CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETőSÉGE - 
A Levegő Munkacsoport kiállítása.  
A kiállítást rendező Levegő Munkacsoport a kis-
méretű szálló por (PM10) csökkentés ágazatközi 
intézkedési programjának fontosságát mutatja 
be minden érdeklődőnek, annak érdekében, hogy 
elősegítsék a program végrehajtását. 
A belépés díjtalan!

2013. március 7. 16.00
KÉZIMUNKA ÉS SZőNyEGSZÖVő SZAKKÖR 
kiállításának megnyitója
A kiállítás megtekinthető: 2013. március 7- 20.
A belépés díjtalan!

ÚJ TANFOLYAMOK

Új szolgáltatás!
Masszázsok időpont egyeztetéssel. Masszázstí-
pusok: talp, svéd, frissítő, gyógy, relaxáló, nyirok, 
Thai. Időpont: hétfőnként 9-13-ig (választható 30' 
és 60'-es időtartamú). Jelentkezni lehet: Kalmárné 
Zsuzsi gyógymasszőrnél 06 30 547-8399).

Gyermek agykontroll tanfolyam 7-10 éveseknek
Vedd könnyedén az akadályokat! A két napos 
tanfolyam során olyan lazító, feszültségoldó 
technikát tanulhatsz, melyek az élet minden 
területén segítségedre lesznek, legyen szó: 
tanulásról, sportról, az egészségedről, céljaidról, 
álmaidról. Időpont: 2013. április 6-7. 9.00-17.00.
Részvételi díj: 18 000 Ft,  testvérkedvezménnyel: 
14 500 Ft. Jelentkezni lehet: az oktatónál: Kovács 
Erika 06 20 211 3527 vagy info@hetszinvilag.com
a helyszínen: Nagyné Ildikó: 06 30 959 49 63

Zsírégető torna
Közepes intenzitású aerob óra, alaplépések 
kombinációjával és izomerősítő gyakorlatokkal. 
Időpont:  hétfő, szerda, péntek 8.30-9.30, részvételi 
díj: 650 Ft/alkalom, Batári Andrea  06 30 757 1432

Kondicionáló torna
Napjainkban az ülő életmód, kevés mozgás a 
megszokott munka hatására izmaink nincsenek 
megfelelően használva, funkciójukat nem töltik 
be. A stressz hatására izmaink megrövidül-
nek, ezért egyre korlátozottabb lesz ízületeink 
mozgásterjedelme. Ha úgy érzed, ez rád is igaz, 
akkor ne habozz, indulj el az egészségesebb és 
teljesebb élet felé. Időpont: szerda 19.00-20.00, 
részvételi díj: 700 Ft. Jelentkezni lehet Szeltner 
Melindánál a 06 20 256 3846 telefonszámon.

Gyerek tanfolyamok
Ovi fitness: szombat 9.00-10.00
Bukfenc babatorna: szombat 10.00-11.00
Mondókás klub: szerda 9.15 -10.15
Kreatív zenevarázs: hétfő: 17.00-18.00
Gyerek Jóga: kedd 17.00-18.00
Fit dance (show tánc): péntek: 15.00-17.00
Milieu Dance (Jazz balett): kedd, csütörtök: 
15.00-18.00, szerda15.00-17.00
No Comment Hip-Hop tánciskola: 
hétfő, szerda 15.00-16.00
Karate: kedd. 17.00-18.30
Kézműves foglalkozás: csütörtök 16.00-18.00

Felnőtt tanfolyamok:
Dinamikus gerinctorna: csütörtök 8.30-9.30, 
péntek 19.00-20.00
Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csüt. 8.30-9.30
Tai chi: szerda 19.00-21.00
Alakformáló torna: kedd, csütörtök: 19.00-20.00
Kung-fu: hétfő, csütörtök 18.30-20.00
Latin Cardio: hétfő, csütörtök 20.00 - 21.00 
szerda: 18.30-19.30
Társastánc: hétfő (haladó) 18.30-20.00, szerda 
(közép haladó) 19.30-21.00, 
csütörtök (kezdő)18.45-20.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00

A tanfolyamokról érdeklődni lehet a 278-2747-es 
telefonszámon, valamint honlapunkon.

Március 2. 18-22 óráig 
GÖRÖG TÁNCHÁZ
Élőzenés táncoktatás a csepeli Görög önkormány-
zat szervezésében a Mydros zenekarral. 
A belépés ingyenes!

Minden hónap első szerdáján 
14-17 óráig, a könyvtár előterében
JÁTSZUNK EGyüTT!
A Délután Alapítvány csepeli tagjai biztosítják 
elsősorban nyugdíjasok, közékorúak számára 
a társasjáték lehetőséget. A részvétel ingyenes! 
Minden játszani szeretőt várunk szeretettel!

Március 9. szombat
BABA-BÖRZE
Használt gyerekruhák és játékok cseréje.
Asztal bérlése: 1500 Ft

Március 21. csütörtök 18 óra
KALEIDOSZKÓP
Testünk öngyógyító mechanizmusai
Sonnleitner Károly - életmódtanácsadó ismeret-
terjesztő előadása. A belépés díjtalan, mindenkit 
szeretettel várunk!

Március 23. 21 óra
RETRO DISCO a ' 60-as, ' 70-es, ' 80-as évek 
slágereivel.
Zene: Dj. Carpenter, a belépőjegy ára 500 Ft.

Március 24. vasárnap 10 óra
A Mesekocsi Színház bemutatja
AZ IGAZSÁGTEVő NyúL
Lázár Ervin meséje. Utána: tojásírás, húsvéti dekorá-
ciók készítése, népi játékok. A belépőjegy ára: 700 Ft, 
a családi jegy 2200 Ft. A jegyek helyreszólóak!

TANFOLYAMOK FeLNŐTTeKNeK

Karate: kedd 16.30-17.30, csütörtök 17.00-18.00,
korcsoportos karate oktatás; leigazolási  lehetőség 
sportegyesületbe, edzőtáborozás, versenyzés, öv-
fokozatra való vizsgázás. Részvételi díj: 5000 Ft/
hó, vezeti: Mátyók Andrea (II. dan), 06-20-201-7130

Alakformáló torna: hétfő 18.30-19.30, csütörtök 
18.30-19.30. Fogyasztó, alakformáló gyakorla-
tok. Részvételi díj: 700 Ft/ alkalom;  kedvezmé-
nyes bérletvásárlási lehetőség. Vezeti: Mátyók 
Andrea, 06-20-201-7130

Capoeira: kedd 18.30-19.30, péntek 19.30-21.00
Részvételi díj: 8200 Ft/hó; 6000 Ft/fél hó; 
2000 Ft/alkalom. Vezeti: JOÃO NOVAIS DA SILVA,
06-70-236-3619); www. acbf.eu

Zumba: kedd 19.30-20.30, csütörtök 19.00-20.00 
Ha szereted a mozgást, a latin ritmusokat és azt a 
vidám életérzést, ami ezzel párosul, akkor próbáld 
ki Te is! Részvételi díj: 700 Ft/ alkalom. Vezeti: Hu-
szák Palotás Nikolett, 06-20-379-7133

Aerobic-mix - hétfő 19.00-20.00, csütörtök 17.30-
18.30. Részvételi díj: 700 Ft/alkalom. Vezeti: 
Kodácsi Varga Andi,  06-30-870-3077

Jóga a mindennapi életben: kedd 18-19.30. 
Paramhans Swami Maheswarananda eredeti 
jógarendszere. Részvételi díj: 4000 Ft/4 alkalom; 
1500 Ft/alkalom, vezeti Füzesi Ilona, www.joga.hu

Hastánc: szerda 19.30-20.30. "A tánc a lélek rejtett 
nyelve." Ha szeretnéd az unott hétköznapokat fel-
dobni, egy kis tánccal, jó társasággal várlak szere-
tettel! Folyamatos becsatlakozási lehetőség a tan-
folyam elindulása után is. Részvételi díj: 4000 Ft/4 
alkalom; 1200 Ft/alkalom. Vezeti: Nirsch Havaska, 
06-20-542-3787.

Dance Express kurzusai: 
Haladó Felnőtt Társastánc: hétfő, péntek 18.00-
19.00; Kezdő Felnőtt Társastánc: hétfő 19.00-
20.00. Szeretnél megtanulni végre keringőzni, 
tangózni, de eddig még nem sikerült? Akkor itt a 
helyed a társastánc tanfolyamunkon, ahol exp-
ressz gyorsasággal sajátíthatod el a standard - és 
latin táncokat! Kezdő Salsa: péntek 19.00-20.00; 
vezeti: Gellai Tamás 06-20-966-5152 

Önzetlen masszázs: kedd 16.00-20.00. Állapot 
felméréssel. Vezeti: Varga Sándor okl. biomasszőr, 
06-20-512-1282. A részvétel ingyenes

TANFOLYAMOK GYeReKeKNeK

Ovis karate: hétfő 16.30-17.30. 
Részvételi díj: 2500 Ft/hó, vezeti: Mátyók Andrea 
(II.dan),  06-20-201-7130

Csiri-Biri Muzsika: hétfő 10.00-11.00. 
6 hónapos kortól 3 éves korig. Részvételi díj: 
1200 Ft/alkalom; testvérkedvezmény: 50%. 
Vezeti: Znamenák Rita, 06-20-388-3554); 
www.csiri-biri.hu, ritaznamenak@freemail.hu

Csiri-Biri Torna: kedd 9.30-10.15 és 10.15-11.00
információ: ORSZÁCZKY ILDIKÓ
(30/389 -55 00); www.csiri-biri.hu

Ringató: szerda 9.30-10.15 és 10.15-11.00
Kisgyerekkori zenei nevelés néhány hónapos 
kortól 3 éves korig. Részvételi díj: 800 Ft/alkalom
vezeti: Venczel Mónika  06-70-382-0026 

Hip- Hop:  hétfő 17.30-18.30, csütörtök 16.30-
17.30. Részvételi díj: 5000 Ft/hó, vezeti: Kodácsi 
Varga Andi 06-30-870-3070

Dance Express kurzusai: 
Ovistánc: péntek 16.30-17.30. Sosincs elég ko-
rán, hogy elkezdj táncolni! Ovis csoportunkban is 
játékos a hangulat, viszont ott már tanulnak tár-
sastáncokat is, alapszinten, így készülve a gyermek 
társastánc tanfolyamunkra. Kezdő Gyerek Társas-
tánc: hétfő 17.00-18.00; Olyan 7-14 éves korú 
gyerekek jelentkezését várjuk gyermektársastánc 
tanfolyamunkra, akik szeretnének megismer-
kedni a standard -és latin táncokkal, s később 
versenyzési lehetőséget biztosítunk számukra! 
Vezeti: Gellai Tamás 06-20-966-5152

Új! Angol ovisoknak, kisiskolásoknak!
Élményszerű és beszédközpontú angol foglalko-
zások, a Kids Clubban. Ingyenes bemutató óra 
március 6. szerda 16.30. Várjuk Önöket gyerme-
kükkel együtt!

Termeink, helységeink kedvező áron bérelhetők!
Vállaljuk továbbá családi és céges rendezvények, 
esküvők teljes szervezését, lebonyolítását egyéni 
igények szerint! 
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INGATLANÜGYeK 
eLAdÁS, KIAdÁS

energetikai tanusítvány másnapra 
HíVJA! 06 (30) 616 6888___________________________________

KIAdÓ üzlethelyiség a Szent István úton bútorozva, 
berendezve, de üresen is más tevékenységre, irodának is 
/25 nm+tároló/ 45.000.- Ft/hó +rezsi____________________________________
eLAdÓ RÁKÓCZI liget újszerű lakóparkban, TETőTÉRI lakás 
kerttel, 80 nm-es 2 szoba+nappali: 24,9 mFt, vagy Rákóczi 
liget lakóparkban, IV. emeleten (2 liftes házban) 80 nm, 3 szo-
ba nappalis hűtő-fűtő rendszerrel kialakított, újszerű kony-
habútorral, 2 Wc fürdőszobás nagyerkélyes lakás: 19,9 mFt____________________________________
HÉV végállomásánál, a Kossuth L. u.-ban, jó közlekedésnél, 
35 nm-es parkra néző csendes erkélyes garzonlakás, felújí-
tott hőszigetelt házban saját fűtésmérővel: 5,9 mFT iá.____________________________________
CSePeL központjában Plázánál 55 nm-es 2 szobás, erkélyes 
8. emeleti lakás 6,5 mFt____________________________________
PLÁZÁNÁL, a Kossuth L. utcában 58 nm-es 1+2 félszobás la-
kás, hőszigetelt házban, saját hőmennyiség mérővel: 6,9 mFt____________________________________
PeTZ F u ban hőszigetelt házban egyedi fűtésmérővel kiala-
kított lakás 67 nm-es 2+2 félszobás erkélyes: lakás 2 liftes 
házban 8,9 mFt____________________________________
KOSSUTH L. utcában 72 nm-es 3 szobás étkezőkonyhás IV. 
emeleti erkélyes, szép lakás: 8,5 mFt____________________________________
CSILLAGTeLePeN a Vénusz u-ban 44 nm-es, 1 + félszobás 
házközponti fűtéses földszinti „meleg” lakás a hő központ 
mellet, új konyhabútorral: 7,9 m Ft____________________________________
CSePeLeN a Táncsics Mihály u-ban, X. emeleti 47 nm-es 1 + 
félszobás lakás, (2 liftes): 5,9 mFt irányáron____________________________________
KRIZANTÉM u.-ban II. emeleti, 64 nm –es 2+félszobás 
erkélyes lakás, IV. emeletes házközponti fűtéses, felújított 
házban: 8,9 mFt____________________________________
MARS u-ban teljes körűen felújított I. emeleti 1 szobás, 
38m2-es erkélyes műanyag nyílászárós lakás: 7,2 mFt____________________________________
ORION u-ban I. emeleti 46 nm-es 1 + félszobás erkélyes jó 
állapotú lakás, pincével: 7,5 mFt iá.  ____________________________________
JUPITeR u.-ban III. em 56 nm-es, 2 szobás, étkezős, erkélyes 
lakás műanyag nyílászárókkal, pincével: 8,2 mFt____________________________________
RAKÉTA u-ban I. emeleti 55 nm-es, 2 szobás felújított lakás 
IV. emeletes házban, tárolóval: 7,5 mFt____________________________________
MÁZOLÓ és a Szent László u.-ban,  IV. emeleti 64 nm-es, 
3 szobás felújított erkélyes lakások: 9,5 mFt

CSILLAGTeLePeN, űrhajós utcában II. emeleti 36 nm-es 
1+ félszobás, felújított erkélyes lakás: 6,9  mFt____________________________________
eRdŐSOR u.-nál 55 nm-es 2 szobás teljesen felújított lakás, 
elkerített parkosított téglaépítésű házban, kerten belüli gép-
kocsi beállóval, tárolóval, pincével: 9,9 mFt iá.____________________________________
PULI sétányon és a Szabadság u.-ban, 70 nm-es 2 + 2 félszo-
bás, erkélyes felújított, cirkófűtéses emeleti lakások: 9,9 mFt____________________________________
ÚJSZeRŰ, pesterzsébeti MCdonald’s-nál a SISSy lakópark-
ban 47 nm-es, 2 szobás lakás liftes házban: 10,7 mFt____________________________________
PeSTeRZSÉBeTeN, a Vörösmarty utcában, 68 nm-es, 3 szo-
bás, erkélyes távhős emeleti lakás: 6,5mFt____________________________________
ISKOLA téren , csendes mellékutcában, 72 nm-es, 2 szoba 
nappalis cirkófűtéses, teljesen felújított családi ház garázs-
zsal, 110 nöl összközműves telekkel: 21,9 mFt irányáron ____________________________________
SZABAdSÁG utcánál, 120 nm-es kétszintes (lent 2 szoba, 
konyha, fürdő, emeleten 2 szoba konyha, fürdő), fiatalos fel-
újított ház, 150 nöl összközműves telekkel 27,9 mFt____________________________________
SZeNT László utca környékén aszfaltos csatornázott utcá-
ban, 170 nm-es 3 szoba nappalis, felújított családi ház 37 
nm-es garázzsal (akár két generáció számára is): 29,9 mFt____________________________________
ÚJSZeRŰ lakóparkban az Erdősor u.-nál, (Nyuszi sétányon) 
150 nm-es, 3 szoba nappalis, belső kétszintes lakás, telek-
résszel, gépkocsi beállóval 19,9 mFt (132e/nm)____________________________________
KIKÖTŐ utcánál 100 nm-es 4 szoba nappalis újszerű ikerház, 
garázzsal és gépkocsi beállóval, kertkapcsolattal: 19,9 mFt 
irányáron____________________________________
ÚJÉPíTÉSŰ ikerház a Hardy Miklós u.-ban. 70 nm-es 3 szo-
bás amerikai konyhás, nagy nappalival, önálló telekkel kert-
kapcsolattal  21 ,9 mFt-tól; vagy 80-90 vagy 100 nm-es, akár  
5 szoba kialakítással is.____________________________________
ÚJÉPíTÉSŰ ikerház a Tárház u.-ban és a Szent László u.-
ban, 70 nm-es egy- és kétszintes, akár lakás beszámítással 
szerkezetkész is! :19,9 mFt-tól,akár  lakásbeszámítással is!____________________________________
eRdŐSOR utcánál 80 nm-es felújított családi ház: garázzsal, 
tárolóval, 150 nöl összközműves telekkel 20,9 mFt (sétányo-
kon lakásbeszámítással is)____________________________________
SZeNT L. utcánál 150 nöl telken 64 nm-es régi ház: 18,9 mFt. 
Alápincézett 150 nm telek: 14,9 iá.____________________________________
CSePeLI Királymajorban 210 nm-es kétgenerációs (külön 
bejárat, külön mérőórák) teljes körben felújított, rendezett, 
gondozott családi ház műhellyel, pincével, tárolóval, 200 nöl 
összközműves telken: 39,9 mFt____________________________________
HOLLANdI U. közelébe a Tigris u.- nál  200 nöl összközműves 
telek (bontandó házzal) irányár: 22 Mft

GYÁSZJeLeNTÉS_________________________________________
MÉLY fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk 
KONCZ JÁNOS volt Csepel Művek Fémmű vállalati gondnoka 
életének 80-dik évében tragikusan elhunyt. Temetése 2013 
Március.1.én 10.30-kor helyezzük végső nyugalomba a Cse-
peli temetőben. Gyászoló család______________________________________
SZeReTNÉM megköszönni mindazoknak, akik 2013. február 
8-án, pénteken 13.15 órakor férjem: BUGJAI JÁNOS 71 éves 
korában tragikus hirtelenséggel elhunyt és a Csepeli Temető-
ben részt vettek búcsúztatásán, együttérzésüket fejezték ki 
férjem iránt. Felesége és gyermekei

INGATLAN_________________________________________
CSePeLeN, Csőgyár u. 48-ban, 73 nm-es, 3 szobás kertes ház 
10,5 mFt. T.: 06-30-999-9073______________________________________
KIRÁLYeRdŐBeN új ikerház, lakás beszámítással, támo-
gatott kölcsönnel eladó. 
T.: 06-20-351-4481 http://aprod.hu/11108917 

LAKÁS_________________________________________
eLAdÓ áron alul lakás. Ár 3,65 mFt vagy üzletnek - Árpád u. 
21. -  T.: 06-20-925-7979

KIAdÓ_________________________________________
KIRÁLYeRdŐBeN egyszoba összkomfortos bútorozott ház-
rész, kéthavi kaucióval kiadó. T.: 420-3153______________________________________
1+félszobás lakás, gépesítve, bútorozva kiadó. Bérleti díj: 50 
eFt + áfa. Rezsi, kaució 1 hónap. T.: 06-30-933-9900______________________________________
TULAJdONOSTÓL kiadó 52 eFt + rezsi, Szabadság u.-ban, 
2 szobás, téglaépítésű, gázfűtéses csendes házban. 
T.: 06-20-454-5826______________________________________
ÁRPÁd u.-ban lakótelepen fszt-es lakás kiadó. 
T.: 06-70-362-2230, 06-20-313-6986______________________________________
CSePeLeN kiadó másfélszobás összkomfortos, különálló la-
kás, családi háznál, házaspárnak, munkásoknak. 
T.: 420-6413, 06-30-214-4143

TeLeK_________________________________________
HALÁSZTeLKeN 740 nm-es összközműves építési telek el-
adó. T.: 06-30-440-6092

OKTATÁS_________________________________________
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740______________________________________
MATeMATIKA korrepetálás, vizsgára, érettségire felkészítés 
– több évtizedes tapasztalattal, empátiával- Királyerdőben. 
2500 forint/óra. T.: 06-20-931-0216______________________________________
KORRePeTÁLÁS. Tanítónő több éves gyakorlattal, fejlesz-
tést, felzárkóztatást vállal, 1-6. osztályos tanulóknak minden 
tantárgyból. Kérésére házhoz megyek. T.: 06-20-313-5731______________________________________
OKJ-s Dajka, gyógypedagógiai,- pedagógiai asszisztens, 
gyermekfelügyelő, kisgyermekgondozó képzés Csepelen. 
www.kaszaszakkepzes.hu
Tel: 06-30-269-1061 (ny.sz. 01-0064-04)

AdÁS-VÉTeL_________________________________________
KATALIN vásárol, magas áron! Bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, porcelánokat, órákat, szobrokat, írógépet, 
könyveket, szőrmét, csipkét, bizsukat, kitüntetést, ezüstöket, 
hagyatékot. Díjtalan kiszállással! T.: 06-30-308-9148

ÁLLÁST KíNÁL_________________________________________
dIeGO Csepeli áruháza függöny értékesítésére és varrására 
munkatársnőt keres. Jelentkezni személyesen az üzletben. 
Tel: 278-01-09

TÁRSKeReSŐ_________________________________________
SZABAdIdŐPARTNeR hölgyet keresek. T.: 06-70-260-7250______________________________________
MeGNYITOTTUNK! Garancia társközvetítő iroda magas 
színvonalú szolgáltatással, fényképes adatbázissal, minden 
korosztály számára! Év eleji kedvezményekkel várja Schveiger 
Elvira. T.: 06-30-217-5151 

eGÉSZSÉG_________________________________________
GYÓGYPedIKŰR, manikűr, (GÉL) lakkozás, kéz-és lábápolás, 
lábmasszázs. Csepelen INGyEN házhoz megyek!  Akciós árak: 
www.pedikursziget.hupont.hu T.: 06-70-323-1230______________________________________
FeLNŐTT, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI. Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313

SZOLGÁLTATÁS_________________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
MOSÓGÉPJAVíTÁS a helyszínen, minden típus. Csepelen 
javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. 
T.: 276-5118, 06-20-230-1443______________________________________
dUGULÁS-elhárítás falbontás nélkül. Víz-, gáz, központi-
fűtés szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése, mosdók, 
tartályok szifonok cseréje, egyéb vízszerelési munkák. 
Tel: 402-4330, 06-20- 491-5089______________________________________
ÖN is keresi azt a lehetőséget, ami más, mint az eddig 
megszokottak, és mindez mellett kockázatmentes? Más, 
mert egyedülálló, és ebből kifolyólag teljesen konkuren-
ciamentes! A banki kamatoknál jóval magasabb hozamot 
realizáló üzletet kínálok Önnek, ami legális, ellenőrizhető, 
transzparens, mert átlátható, vállalható, biztonságos, szi-
gorúan szabályozott piacon működik, mindez nagy múltú 
német háttérrel alátámasztva. Amennyiben felkeltettem 
érdeklődését, kérem, keressen bizalommal a következő te-
lefonszámok egyikén, és megbeszéljük a részleteket! 
T.: 06-70-394-7301, 06-70-416-0151, 06-70-200-2312
ABLAK-AJTÓ Biztonsági. Redőny-szúnyogháló, reluxa, har-
monikaajtó. Nyári beépítéssel is jelenlegi áron! Kedvezmé-
nyes árak! Rendeléskor ajándék! Budapest: 06-31-315-4788; 
e-mail biztosjo1@gmail.com
ÁCS- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) 
tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak – ajtók 
cseréjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% kedvez-
ménnyel. T.: 06-30-318-2173 ______________________________________
TAKARíTÁS: Irodák, intézmények, társasházak, magánla-
kások, napi- nagytakarítás. Szőnyeg- kárpit, ablaktisztítás 
és egyéb nagytakarítások. 
T.: 06-1-781-4021, 06-70-391-8976, 06-70-547-2584______________________________________
INGATLANOK teljes körű felújítása: festés, burkolás, gipszkar-
tonozás, lakatos munkák, kőműves munkák, hőszigetelés, kerí-
tésépítés. T.:  06-1-781-4021, 06-70-391-8976, 06-70-547-2584______________________________________
VíZ-fűtés szerelési gyorsszolgálat. Csőrepedések keresése, 
mosdó, mosogató, WC-ék, kerti csapok, javítása, cseréje föld-
munkával, dugulás-elhárítás. T.: 06-70-227-6291______________________________________
dUGULÁSeLHÁRíTÁS. Csepel – Királyerdei gyorsszolgá-
lat. Duguláselhárítás korszerű gépekkel falbontás nélkül 
gyorsan, tisztán, több évtizedes gyakorlattal. 
T.: 420-6812, 06-30-272-7987

ÁRNYÉKOLÁS technika. Redőny, reluxa, roletta, napellenző, 
szúnyogháló, szalagfüggöny szerelése-javítása. Gyorsan, 
precízen, garanciával. T.: 06-20-919-8697______________________________________
ASZTALOS műhely Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített 
szekrény, konyhabútor készítés, felújítás. Parkettázás, csiszo-
lás. T.: 283-4285, 06-70-221-4823______________________________________
ABLAKOK, ajtók, passzítása, légszigetelése, ablaktisztítás, 
festés, mázolás, gipszkartonozás, burkolás, szőnyegpadló – 
parkettafektetés, kőművesmunkák. Kisebb javításokat is vál-
lalunk garanciával. Riener és Tsai. T.: 276-1805, 06-20-410-7695 ______________________________________
VILLANYSZeReLÉS a-z-ig. Lakások, nyaralók, intézmények, 
villanyszerelési problémáit, új szerelések kivitelezését elmű 
ügyintézéssel, bojler, villanytűzhely bekötését garanciálisan 
vállalom. T.: 06-30-921-1417______________________________________
KeRT-telekrendezés, metszés, permetezés, favágás, gye-
pesítés, térkövezés, betonozás, kerítések építése- javítása. 
Hívjon bizalommal. T.: 06-1-781-4021, 06-70-547-2584, 06-
70-391-8976. www.telekrendezes.hu______________________________________
GÁZKÉSZÜLÉK szerviz! Kazánok, cirkók, konvektorok, boj-
lerek, illetve minden egyéb gáz és olaj tüzelésű készülékek 
javítása, karbantartása kedvező áron. 
Tel.:277-37-48, 06/30 9-727-454______________________________________
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cirkók, 
konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezések, csö-
vek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768______________________________________
TÉVÉJAVíTÁS azonnal helyszínen, garanciával minden nap! 
T.: 06-20-471-8871______________________________________
ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, csempézést, gipszkartonozást, víz-villanyszerelést, 
takarítást, parkettázást, ács –alpinista, kőművesmunkát 
vállalunk. delabt@vipmail.hu T.: 06-20-998-2369______________________________________
CSATORNÁZÁS, tervezés-engedélyeztetés. 
T.: 06-30-370-2521 Kivitelezés T.: 06-20-514-0507______________________________________
RedŐNYÖS munkák. Készítés- javítás, gurtni csere, reluxa, 
roletta, harmonika ajtó, szalagfüggöny. Megbízhatóság, el-
fogadható ár. üzenet: 276-5827, 06-30-212-9919

apróhirdetések

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben: 
Telefon és fax: 278-0711, mobil: 06-20-439-8485.

hétfőn, kedden, szerdán 8 és 16 óra között, 
zubormonika@csepelihirmondo.hu

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

1068 Bp. Király u. 92. I/7. telefonon egyeztetve 06 70 3887491. • Mobil: 06 20 945 1214
www.ingatlan.com/vargalak • e-mail: vargaimre43@gmail.com

KIAdÓ lakások a XXI. kerületben 45 eFt-tól, összközműves 
üzemrészek, raktárak a gyárban  60- 800 nm-ig, Irányár: 
500 Ft/nm + ÁFA ártól.  T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a bányatavak közelében, az M0 u.-ban, bekerí-
tett 720 nm-es zártkerti mesés telek, villannyal, vízzel, 25 
nm-es lakható faházzal eladó 4.3 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Kossuth Lajos u.-ban, I. em.-i 34 nm-es, 1 szo-
bás, szép állapotú, erkélyes, lakás 5.2 mFt-ért eladó. 
T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Vénusz u.-ban, téglaházban, fszt.-i 37 nm-
es, 1 szobás, jó állapotú, gázkonvektoros lakás, tárolóval 
5.9 mFt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Vénusz u.-ban, téglaházban, II. em.-i 34 nm-
es, 1 szobás, felújított, gázkonvektoros lakás, tárolóval 6.5 
mFt-ért eladó T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN a Szent István út elején, VIII. em.-i 54 nm-es, 
2 szobás, felújítandó lakás 6.5 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN a Csillag utcában, X. em.-i 55 nm-es, 2 szoba-
étkezős, erkélyes jó lakás 6.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN a József Attila u.-ban, IX. em.-i 58 nm-es, 1+2 fél-
szoba-étkezős, erkélyes jó lakás 7 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Makád u.-ban, X. em.-i 58 nm-es, 1+2 félszo-
ba-étkezős, jó állapotú, erkélyes lakás, új konyhabútorral 
7.5 mFt-ért eladó T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Táncsics u.-ban, négyemeletesben, mfszt.-i, 
71 nm-es, 2+2 félszobás, jó állapotú, egyedi mérős, francia-
erkélyes lakás 9.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Zöldfa u.-ban, négyemeletesben, I. em.-i, 
68 nm-es, 2+2 félszobás, jó állapotú, erkélyes lakás, táro-
lóval eladó 11.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Farkas László u.-ban, kétlakásos társasházban, 
egyszintes, 2 szobás, 55 nm-es felújított házrész, 280 nm-es 
telekrésszel eladó 13.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Határ u.-ban, egyszintes, 47 nm-es öreg ház, 
melléképülettel, 639 nm-es összközműves telekkel eladó 
13.9 mFt-ért.  420 3510, 06 20 945 1214

CSePeLeN, a Kriván utcában egyszintes, 2 szobás 65 nm-
es ház, 540 nm-es összközműves telekkel, garázzsal eladó 
15.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Szilas u.-ban 65 nm-es, 2 szobás felújítandó 
ház, 748 nm-es, csatorna nélküli telekkel, eladó 18.9 mFt-
ért. T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Szatmári u.-ban, 1 szintes, 100 nm-es, 4 szo-
bás ház, dupla fürdőszobával, 805 nm-es összközműves te-
lekkel, 40 nm-es pincével eladó 19.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 
06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Damjanich u.-ban, ikerház fele, 3 szintes, 
2.5 szoba – nappalis, 112 nm-es ház, dupla fürdőszobá-
val, 576 nm-es összközműves telekkel, garázzsal eladó 
21.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Toportyán u.-ban, kétszintes, 4 szobás ház, 
dupla fürdőszobával, konyhával, 12 nm-es pincével, 900 
nm-es összközműves telekkel, műhellyel eladó 29.8 mFt-
ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Lankás u.-ban 2 szintes, 230 nm-es 5 szoba-
nappalis igényes ház, dupla garázzsal, 1140 nm-es telekkel, 
beépített bútorokkal eladó 44.9 mFt-ért.  
T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, a Tamariska domb közelében, 250 nm-es extra 
ház, 1000 nm-es kerttel, igényeseknek eladó 55 mFt- ért. 
T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
HALÁSZTeLKeN, kétszintes, 90 nm-es, 2 szobás, önálló 
gázkonvektoros ház, melléképülettel, 600 nm-es összköz-
műves telekkel, 12.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
HALÁSZTeLKeN, egyszintes, 207 nm-es, 3+3 félszobás, új 
hőszigetelt, háromlakásos ház, 721 nm-es összközműves 
telekkel, dupla garázzsal 39.9 mFt-ért.  
T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeLeN, panzió, gyorsétterem, rendezvényszervezés, 
724 nm-es ingatlan, frekventál helyen eladó 89 mFt-os 
irányáron. Nagy értékű szgk.-t, kis lakást beszámítok. 
T.: 06-20-945 1214
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- Emelőgépkezelő
- Hegesztő
- Minősített hegesztő
- Kereskedő, boltvezető
- CNC - forgácsoló
- Szállodai szobaasszony

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

- Tűzvédelmi 
szakvizsga

- Targoncavezető
- Vendéglátó, eladó
- Gyorséttermi
   és ételeladó

Képzéseket indít az alábbi szakmákban:  

Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft.
1212 Budapest, erdőalja út 12.

Önerős képzések esetén kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk!
Az álláskeresők képzésük támogatásának lehetőségeiről 

a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. 
Szállodai szolgáltatás nagy akcióval!

Érdeklődni: tel./fax: 06-1/277-05-12,Tel.: 06-1/277-98-48, 06-1/420-39-90
E-mail: csucs91@cs91.axelero.net   •   internetcím: www.csucs91.hu   •   1212 Budapest, Erdőalja u.12

Intézmény akr. 
lajstromsz: AL 0015

(tanusítványsz: 01-0525-04)

Kemencés Vendéglő Pub márciusi program ajánló

Március 1.: Hungária Tribute koncert
Március 2.: Karaoke Party

Március 7.: Crocus rock zenekar koncertje
Március 9.: Dj Tom (alias Prisztál Tamás) Retro Disco

Március 16.: Reboot koncert
Március 22.: Baranyai Laci és a Kyroszaurusz

Március 23.: Nola Sound Dj Party
Március 29.: Treff Rock zenekar koncertje
Március 30.: Zorall Macskajaj 2 koncert

Asztalfoglalás a 276-0204-es vagy a 06-30-487-4417-es 
telefonszámon lehetséges, illetve személyesen 
a Béke tér 1. szám alatt a Kemencés Vendéglőben

Óriás Rántott Hús
(bécsi szelet) körettel, savanyúsággal,

Házhoz szállítással 1650.-
  

Rendelésfelvétel 06-20-277-89-01
  

Frissen sültek, Gyros, Burgerek
 

Nyitva tartás: Hétfőtől - szombatig 11-20 óráig
Cím: 1212 Bp., Késmárki u. 55.

 Étkezési utalványt elfogadunk!
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