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2 Csepeli Hírmondóönkormányzat

2013. MÁRCIUSKONZULTÁCIÓ

HAMAROSAN A POSTALÁDÁKBAN!

TISZTELT CSEPELI POLGÁROK, 
KEDVES OLVASÓ!
Kerületünkben 2013. március 11  - 31. kö zött Csepeli Konzultáció címmel teljes körű
lakos sá gi pár beszédet szervezünk legfontosabb közös ügyei nkről. Költsük a kerület
egymilliárd forintját hagyományos szerkezetű uszodaépületre? Vagy építsünk fedett
usz o dát egy sokkal olcsóbb megoldással, a megma ra dó pénzt pedig Csepel úthálózatának
azonnali fejlesz tésére fordítsuk?
Kérjük, hogy a postaládájába eljuttatott vagy a www.csepel.hu oldalon elér he tő Konzul tációs
Kérdőív mindhárom kérdé sé nél jelölje meg az Ön véle mé nyét legjobban kifejező válasz -
lehe tő séget. A kér  dőív kitöl té se nem kötelező, de ha kitölti és leadja, azzal Csepel jövőjét
és fejlődését támogatja. 

LEADÁSI HATÁRIDŐ
A Konzultációs Kérdőívek leadási határideje: 2013. március 31.
Kérjük, hogy a Csepeli Konzultáció tisztasága érdekében minden válaszadó kizá ró lag
egyetlen kérdőívet töltsön ki és adjon le!

A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍV LEADÁSA
A kitöltött konzultációs kérdőívet a következő módokon adhatja le:

Ingyenesen postára adhatja a mellékelt válaszborítékban. (Bélyeget nem kell ráragasztani.) 
Önkormányzati képviselőjének lezárt borítékban átadhatja. 
Papíralapú kérdőív helyett válaszolhat interneten is a Konzultáció kérdése ire a
www.csepel.hu honlapon.
A kerületszerte kialakított Konzultációs Pontokon elhelyezett gyűjtő lá dák ba lezárt
borítékban bedobhatja. A Konzultációs Pontok könnyen megtalálhatók: a csepeli Polgár -
mesteri Hivatalban, a Járási Hivatalban, a Gyám      hiva talban, a kerületi művelődési
házakban, egészségügyi intéz mé nyekben, általános és középiskolákban, óvodákban,
a piacon és a Csepel Plazában.

MONDJA EL 
VÉLEMÉNYÉT 

ÖN IS!
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ÖNKORMÁNYZATI 
INTÉZMÉNYEK: 
Budapest XXI. Kerület 
Csepel Önkormányzata
XXI., Szent Imre tér 10.

Okmányiroda
XXI., Szent Imre tér 3.

Gyámhivatal 
XXI., Szabadság u. 21.

Családtámogatási Iroda
XXI., Petz Ferenc u. 1-3.

Családsegítő Közösségi
Ház
XXI., Csete Balázs u. 5.

Csepeli Városkép Kft. 
(Csepel Galéria)
XXI., Csete Balázs u. 15.

TOVÁBBI
HELYSZÍNEK:
Járási Hivatal
XXI., Szent Imre tér 3.

Csepeli Piac
XXI., Deák tér 1.

Csepel Plaza
XXI., II. Rákóczi 
Ferenc u. 154-170.

EGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZMÉNYEK:
Tóth Ilona Egészségügyi
Szolgálat Szakorvosi
Rendelőintézet
XXI., Görgey Artúr tér 8.

Gyermekorvos 
Háziorvosi Intézmény
XXI., Görgey Artúr tér 6.

Háziorvosi Rendelőintézet
XXI., Vénusz u. 2.

MŰVELŐDÉSI 
HÁZAK:
Királyerdei Művelődési
Ház
XXI., Szent István út 230.

Radnóti Miklós 
Művelődési Ház
XXI., Vénusz u. 2.

ISKOLÁK:    
Eötvös József Általános
Iskola
XXI., Szent István u. 232.  

Gróf Széchenyi István 
Általános és Kéttan-
nyelvű Iskola
XXI., Széchenyi u. 93. 

Herman Ottó Általános
Iskola
XXI., Gombos tér 1.

Karácsony Sándor 
Általános Iskola
XXI., Rákóczi F. u. 
106-108. 

Katona József Általános
Iskola
XXI., Katona József u. 60.

Kazinczy Ferenc
Értékközvetítő és
Képességfejlesztő 
Általános Iskola
XXI., Vágóhíd u. 68.

Kék Általános Iskola
XXI., Szent László u. 84.

Kölcsey Ferenc Általános
Iskola
XXI., Iskola tér 45.

Lajtha László Általános
Iskola
XXI., Csete Balázs u. 1-11.

Mátyás Király Általános
Iskola
XXI., Kolozsvári u. 61.

Mészáros Jenő Speciális 
Általános Iskola
XXI., Ív u. 8-12.

Móra Ferenc Általános
Iskola
XXI., Tejút u. 10.

Nagy Imre ÁMK, 
Általános Iskola 
XXI., Simon Bolivár 
sétány 4-8.

Szárcsa Általános Iskola
XXI., Szárcsa u. 9-11.

Vermes Miklós Általános
Iskola
XXI., Tejút u. 2.

ÓVODÁK:
Aprajafalva Óvoda
XXI., Völgy u. 8.
XXI., Béke tér 13.

Csodakút Óvoda
XXI., Rákóczi Ferenc u.
110.

Csillagtelepi Óvodák
XXI., Szabadság u. 14/a.
XXI., Vénusz u. 17/a. 

Erdei Óvodák
XXI., Szunyog u. 2-6.
XXI., Repkény u. 82-84.

Erdősor-Festő Utcai
Óvoda
XXI., Erdősor u. 110-112. 
XXI., Festő u. 33.

Füstifecskék Tagóvoda
XXI., Iskola tér 45.

Gyermekláncfű Óvoda
XXI., Csalitos u. 26.
XXI., Fenyves u. 30.
XXI. Szarka u. 8-10. 

Gyermeksziget Óvoda
XXI., Kossuth Lajos u.
140.

Hétszínvirág Óvoda 
XXI., Kiss János alt. u. 
10-12.
XXI. Kiss János alt. u. 
22-26.

Játéksziget Óvoda
XXI., Jupiter u. 24/a.
XXI., Bordás u. 11.

Kádár Katalin Óvoda
XXI., Széchenyi u. 92/a.

Kerek Világ Óvoda
XXI., Posztógyár u. 3.
XXI. Posztógyár u. 4.

Nagy Imre ÁMK
XXI., Simon B. st. 4-8.

Népművészeti és
Kézműves Óvoda
XXI., Árpád u. 2.

Tátika–Napsugár Óvoda
XXI., Kiss János alt. u. 52.
XXI., Vágóhíd u. 55-57.

Szivárvány Óvoda
XXI., Rákóczi tér 31.

KONZULTÁCIÓS PONTOK

LEADÁSI  HATÁRIDŐ:  2013 .  MÁRICUS 31 .
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4 Csepeli Hírmondóönkormányzat

Minden csepeli háztartás postalá-
dájába megérkezett az a boríték, 
amiben többek között egy kérdő-
ívet találnak a lakók. A csepeliek 
véleményét kéri az önkormányzat 
abban, hogyan költsék el a kerület 
fejlesztésére elkülönített egymil-
liárd forintot. A kitöltött kérdőíve-
ket a mellékelt válaszborítékban 
ingyenesen postára lehet adni, de 
átadható az adott terület önkor-
mányzati képviselőjének, illetve  
a kerületszerte kialakított Konzul-
tációs Pontokon elhelyezett gyűjtő-
ládákba is bedobhatók. 

A konzultáció ideje alatt több alka-
lommal személyesen is találkozhat-
nak a csepeliek az önkormányzat 
vezetőivel, a képviselőkkel, a pol-
gármesteri hivatal munkatársaival.  
Az első találkozó március 9-én, dél-
előtt, a csepeli piacon zajlott le, ahol 
Németh Szilárd polgármester, Ábel 
Attila és Borbély Lénárd alpolgár-
mesterek is részt vettek a kérdőívek 
gyűjtésben. Borbély Lénárd a Cse-
peli Hírmondó kérdésére elmond-
ta, hogy sokan érdeklődtek, s adtak 
már ott helyben írásos választ arra, 
hogy hagyományos uszodát, vagy – 
a földutak helyett – szilárd burkolatú 
úttestet és járdát kapjon-e a kerü-
let. „Az eddig kitöltött kérdőívek és  
a beszélgetések alapján elmondha-
tom, hogy magasan vezet az útépítés-
re, járdafelújításra szavazók száma” 
– hangsúlyozta az alpolgármester. 

Az önkormányzat vezetői egy szál 
virággal is köszöntötték az arra járó 
lányokat, asszonyokat a nőnap al-
kalmából. 

 Személyes találkozó a piacon

Megkezdődött  
a Csepeli Konzultáció: 
mire költsék 
az egymilliárd 
forintot?
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A csepeli családok több jó hírnek is örül-
hetnek a csatornázással kapcsolatban. Az 
egyre enyhébb időjárásnak köszönhetően 
elkezdődtek a várva várt útfelújítások: a 
zúzottkővel borított utak mintegy 70 szá-
zaléka elkészült már, és az aszfaltozás is 
megfelelő tempóban halad. A másik na-
gyon örömteli fejlemény, hogy a csepe-
li képviselő-testület 2013. február 28-ai 
ülésén zöld utat adott a rákötési támo-
gatási programnak, így a korábbi tervek-
nek megfelelően március második felé-
ben kiírják a pályázatot. A program nem 
készpénzben nyújt támogatást, hanem 
a rászorultság függvényében – akár 100 
százalékban – hozzájárul a telken belüli 
hálózat kiépítéséhez.

A szennyvízcsatornázás kapcsán néhány hete 
magtartott lakossági fórum kiemelt témája 
az önkormányzat támogatási programja volt, 
melynek keretében a csatornára való csatla-
kozáshoz, illetve a házi hálózat kiépítéséhez 
igényelhető hozzájárulás. A rendelettervezet-
re azóta igennel szavazott a csepeli önkor-
mányzat képviselő-testülete is, így a tervek 
szerint március második felében megjelenik 
a pályázati kiírás. A pályázat elbírálásánál 
a beérkezés sorrendje számít, ezért a kiírás 
idejére mindenképpen próbáljunk meg felké-
szülni a házi hálózat terveivel, illetve a továb-
bi szükséges dokumentumok beszerzésével.

Ki vehet részt a pályázaton?
A pályázaton egyrészt azok a családok vehet-
nek részt, akik a tavaly júniusban kezdődött 
beruházás keretében kiépült csatornára szeret-
nének rákötni. Másrészt azok a háztartások is 
pályázhatnak, ahol az utcában már egy korábbi 
fejlesztés keretében kiépült a csatorna. Mind-
két esetben a telekhatáron belüli tisztítóakna és 
az ingatlan közötti belső csatornaszakasz meg-
építésére lehet támogatást igényelni. Régebbi 
projektek esetén előfordulhat, hogy nem épült 
ki a telekhatáron belüli tisztítóakna, ilyenkor 
az igénylőnek saját költségen vállalnia kell en-
nek megépítését.  

Fontos, hogy csak természetes személyek 
igényelhetnek támogatást. A program ked-
vezményezettje kizárólag az ingatlan tulaj-
donosa lehet, akinek a bejelentett lakóhelye 

is az ingatlanra szól. További feltétel, hogy 
támogatás csak annak adható, akinek a nevé-
re a Fővárosi Csatornázási Művek rákötésre 
vonatkozó szolgáltatási hozzájárulása szól.  
A támogatásra kizárólag akkor jogosult valaki, 
ha a háztartására vonatkozó, egy főre jutó havi 
nettó átlagjövedelem nem haladja meg a meg-
határozott maximumszintet, a kedvezménye-
zettnek továbbá vállalnia kell, hogy a Csepeli 
Városgazda Zrt.-vel építteti ki a telken belüli 
hálózatot.

Mekkora támogatás jár?
Az egy főre jutó átlagos jövedelem függvényé-
ben több támogatási sáv került kialakításra. Az 
alábbiakban táblázatos formában összefoglal-
juk, hogy az egyes jövedelemsávokban milyen 
arányú támogatás adható.

Hogyan tudunk pályázni?
A pályázati űrlap (nyilatkozat) március máso-
dik felétől elérhető lesz a Csepeli Városgaz-
da Zrt. ügyfélszolgálatán (Katona József u. 
62–64.), a csepeli polgármesteri hivatal, illetve  
a Királyerdei Művelődési Ház recepcióján, 
valamint szombatonként 7 és 11 óra között  
a csepeli piacon, a személyes ügyfélszolgá-
lati ponton. A pályázaton való részvételhez 
mindenképpen rendelkeznünk kell már a házi 
hálózatunk kész terveivel. Ezenkívül az alábbi 
dokumentumokat kell még csatolnunk:

• Jövedelemigazolást azokra a személyekre 
vonatkozóan, akiknek az érintett ingatlan 
a bejelentett lakcíme

• A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-hez 
benyújtott telken belüli csatornaterv máso-
lati példányát

• A szolgáltatói hozzájárulás – kérelemhez 
mellékelt, a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt.-hez benyújtott tulajdoni lap másolatát 
vagy 30 napnál nem régebbi hivatalos tulaj-
doni lapot

• A szolgáltatói hozzájárulás – kérelemhez 
mellékelt, a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt.-hez benyújtott tulajdonosi hozzájáru-
lás másolatát 

• Gyermekek esetén iskolalátogatási igazo-
lást, tanulói jogviszony igazolást és hallga-
tói jogviszony igazolást, valamint családi 
pótlék kifizetéséről a Magyar Államkincs-
tártól (1139 Bp., Váci út 71. címen) nyilat-
kozatot a családi pótlék számításnál figye-
lembe vett gyerekek számáról és a családi 
pótlék összegéről

• A pályázat benyújtását megelőző utolsó 
havi vízdíj számla másolatát

• A lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány 
másolatát.

A kitöltött pályázati űrlapot a szükséges mel-
lékletekkel együtt a Csepeli Városgazdához 
kell majd eljuttatnunk személyesen vagy pos-
tai úton. 

Úthelyreállításokkal folytatódik a csatornázási projekt

Rákötési támogatás: március második 
felében kiírják a pályázatot 

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

Figyeljünk 
a tervre vonatkozó 
kritériumokra!
A pályázathoz benyújtott terv alapján 
költségbecslés készül, melynek az elbírá-
lás során lesz majd szerepe. 
A becslés elkészítéséhez szükséges, hogy 
a tervhez tartozó helyszínrajzon fel le-
gyenek tüntetve a kert és a nyomvonal 
általános kialakításával kapcsolatos ada-
tok (pl. burkolat, sziklakert, virágágyás, 
bokrok, fák, kijelölt depónia helye), to-
vábbá a műszaki leírásban be kell mutat-
ni a munkák géppel történő elvégzésének 
lehetőségét, illetve a tulajdonos által kért 
helyreállítási igényt.

Támogatási 
arány

1 főre jutó 
havi átlagos 

nettó 
jövedelem

Havi nettó 
jövedelem 

egyedül élő 
esetén

100% max. 42 750 Ft max. 57 000 Ft

80% (legfeljebb 
150 000 Ft) 

max. 57 000 Ft max. 71 250 Ft

65% (legfeljebb 
120 000 Ft) 

max. 71 250 Ft max. 85 500 Ft

50% (legfeljebb 
100 000 Ft) 

max. 85 500 Ft max. 114 000 Ft

40% (legfeljebb 
80 000 Ft) 

max. 99 750 Ft max. 128 250 Ft
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Csepel idei költségvetése sikertörténet, 
mert húsz év után ez az első alkalom, hogy 
a bevételek és a kiadások egyensúlyban 
vannak, vagyis nem kell folyó évi hiánnyal 
számolni. Németh Szilárd polgármester 
javaslatára a bölcsődei és óvodai tisztasá-
gi csomagokat a jövőben az önkormány-
zat vásárolja meg, az iskolásoknak szín-
házi program indul, 50 millió forint alapot 
hoztak létre a házi csatornarákötések tá-
mogatására, és még az infláció arányában 
sem emelkednek a szociális jellegű térí-
tési díjak. Többek között erről döntöttek  
a csepeli önkormányzat képviselői a testü-
leti ülésen február 28-án. 

Borbély Lénárd alpolgármester a 2013. évi 
költésvetés előterjesztésekor elmondta, hogy  
a parlamentben olyan döntések születtek, 
amelynek eredményeként a csepeli önkor-
mányzat jobb gazdálkodási helyzetbe került, 
mint korábban. Sikertörténet a csepeli gazdál-
kodás, amely az egész képviselő-testület közös 
érdeme. 2010-ben, a megörökölt önkormány-
zat 3,8 milliárd forint feletti hiánnyal rendelke-
zett, amelyet 2012 végére sikerült 1,3 milliárd 
forint alá leszorítani. Ez azt jelenti, hogy több 
mint 2,5 milliárd forinttal tudják olcsóbban 
üzemeltetni a kerületet, mint ahogyan ez az 
MSZP-s városvezetés alatt történt. Húsz éve 
nem volt olyan költségvetése Csepelnek, amely 
ne a hiányt növelte volna, most viszont a mű-
ködés mellett saját erőből 160 milliós fejlesztés 
és több száz millió forintos tartalékra is tudnak 
elkülöníteni pénzt. 

Ingyenes tisztasági csomag
A bölcsődei és óvodai tisztasági csomagokat 
(pelenka, zsebkendő, szappan, szalvéta, fog-
krém) a jövőben az önkormányzat fogja meg-
vásárolni, vagyis a szülőknek a továbbiakban 
nem kell a gyermekeik számára a tisztálkodási 
eszközöket biztosítani havi rendszerességgel.

Németh Szilárd jelentette be, hogy a kormány 
döntése értelmében a budapesti kerületek 40 
százalékos és a főváros 60 százalékos adósság-
átvállalási arányát Csepelen 70 százalékos mér-
tékre sikerült emelni. (Cikkünk a 7. oldalon)

Dobák István (MSZP) nem nevezte sikertör-
ténetnek a költségvetést, pártja pedig nemmel 
szavazott a vita végén. Az LMP és a Jobbik 
tartózkodott.

Szennyvízcsatornázás
A képviselők elfogadták azt a javaslatot, hogy 
az önkormányzat 50 millió forint alapot hoz 
létre azok támogatására, akiknek anyagi gon-

dot okoz a szennyvízcsatornára való házi rákö-
tés. A támogatás elnyerésére a kérelmezőknek 
pályázniuk kell. A pályázatok elbírálásának 
előkészítésére ad-hoc bizottságot alakítanak, 
amelyben a kormánypártiak mellett két ellen-
zéki – az LMP-től és a Jobbiktól – képviselő is 
helyet kap.

A testület rendeletet fogadott el a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól és ezek el-
mulasztásának jogkövetkezményeiről. Ennek 
előzménye, hogy az Alkotmánybíróság dönté-
se nyomán az önkormányzatnak hatályon kí-
vül kellett helyeznie a tiltott, közösségellenes 
magatartásokról szóló rendeletét. Az új ren-
delet elfogadásával újra szankcionálható lesz 
a közterületi koldulás, valamint az utcákon, 
zöldterületeken, játszótereken elvárható kö-
zösségi magatartási szabályok be nem tartása.

Színház, fesztivál, tábor
A testület rendeletet alkotott a személyes gon-
doskodást nyújtó szolgáltatások kibővítéséről.  
A 70 éven felettiek ingyenes házi segítség-
nyújtását kiterjesztik az idősek nappali ellátá-
sára is. A gyermekjóléti szolgáltatás keretében  
a bölcsődei ellátás ingyenes. A személyes gon-
doskodás körébe tartozó szociális és gyermek-
jóléti szolgáltatások személyi térítési díja nem 
emelkedett 2013-ban.

A testület jóváhagyta a Gór Nagy Mária 
Színitanoda Egyesülettel kötendő megállapo-
dást, amely az Élő Színházi Irodalom program 
megvalósítását teszi lehetővé Csepelen. A prog-
ram célja, hogy az általános iskolai oktatásban 
kötelezőként megjelenő, klasszikus irodalmi 
művek értelmezhetőségét elősegítsék. Az egye-
sület idén 21 alkalommal rendez előadást csepe-
li általános és középiskolák számára.

A testület megszavazta azt az előterjesztést, 
hogy a Szent István út 170. szám alatt lévő egy-
kori általános iskola épületét a halásztelki refor-
mátus egyháznak adja át 15 évre oktatási célra.
A képviselők egyetértésének köszönhetően 
valószínűleg a nyár közepén megrendezhetik 
Csepelen a Pacha zenei fesztivált, amely ed-
dig Európa számos városában sikert aratott.  
A fesztivál kulturált, jó szórakozási lehetősé-
get kínál a fiataloknak.

A testület megszavazta, hogy az önkormány-
zat az Erzsébet-program keretében kiírt Mesés 
nyár vár ránk című pályázaton részt vegyen.  
A program lehetőséget biztosít családsegítő és 
gyermekjóléti szolgáltatásban részt vevő 271 
gyermekek kedvezményes nyári táboroztatásra.            

Cs. A.

önkormányzat

Szeretettel meghívjuk 
Önt és családját 
Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzatának 
március 15-ei megemlékezésre.
 
A megemlékezés ideje: 
2013. március 15.  

A megemlékezés helyszínei:
 
7.30 Görgey tér, Petőfi szobor:
 koszorúzás

8.45 Királyerdei Művelődési Ház:
 ünnepi műsor
9.25 Csepel szolgálatáért díj átadása
9.40 Állampolgársági eskütétel
 
A rendezvényen beszédet mond: 
Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő, 
Csepel polgármestere
 
Mindenkit szeretettel 
hívunk és várunk !

Meghívó

Testületi ülés február végén

Miről döntöttek a képviselők?
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Budapesten egyedülálló módon Csepel 
adósságállományának 70 százalékát vál-
lalja át az állam. Az erről szóló megállapo-
dást február 28-án írta alá Németh Szilárd 
országgyűlési képviselő, Csepel polgár-
mestere.

A budapesti kerületek 40 százalékos és a fő-
városi 60 százalékos adósságátvállalás ará-
nyát Csepelen 70 százalékos mértékre sikerült 
emelni. Ezzel a megállapodással 644 509 046 
forint banki hitel visszafizetését vállalta fel az 
állam – jelentette be a csepeli polgármester az 
önkormányzat február 28-ai ülésén, a költség-
vetés vitáján.

Ahogy arról a többször is beszámoltunk, igen 
nehéz gazdasági helyzetben vette át a Fidesz-
KDNP Csepel vezetését. Budapest XXI. kerü-
letét ekkor már 16 éve az MSZP irányította, és 
megszokott volt, hogy a vezetés minden évben 
jóval többet költ az önkormányzat működteté-
sére, mint amennyi bevételre szert tud tenni. 
Bár az évek során számos ingatlant adtak el 
a kiadások fedezésére, a helyzet végül mégis 
tarthatatlanná vált: a 76 ezer fős kerület költ-
ségvetési hiánya radikális beavatkozás nélkül 
2010 év végére elérte volna a 4,1 milliárd fo-
rintot, míg a hosszabb távú adósságállomány 
meghaladta 2,5 milliárd forintot. A folyószám-
la-hitelkeret korlátai miatt ez – rövid távon – 
már fizetésképtelenséggel fenyegetett.

„Csepel attól volt különleges hely, hogy az ol-
csó, rendkívül kedvező kamatozású fejlesztési 
hitelekből volt kevés – jellemzően ilyenekkel 
adósodtak el a jobban fejlődő magyar tele-
pülések –, és a drága, működtetésre, felélésre 

használt hitelből volt sok. Ez persze egy cse-
pelinek nem újdonság, hiszen jól lehetett látni, 
hogy – a szomszédainkkal ellentétben – 16 évig 
nem voltak komolyabb fejlesztések a kerület-
ben. A Vörös Csepel című tényfeltáró könyv-
ben pontosan leírtuk, hogyan volt lehetséges, 
hogy mégis súlyosan eladósodott a kerület. 
Finoman szólva minden sokkal rosszabbul és 
drágábban működött, mint más településeken. 
Mi a korrupciógyanús szerződéseket azon-
nal felbontottuk, a túl drága megrendeléseket 
megszüntettük, a szolgáltatások minőségét pe-
dig feljavítottuk. Bármilyen furcsa, a költségek 
csökkentésével és a szolgáltatások növelésével 
értük el, hogy 2012 végére több mint 2,5 mil-
liárd forinttal tudtuk csökkenteni az MSZP-s 
vezetéstől megörökölt költségvetési hiányt” 
– mondta el a Csepel.info kérdésére Borbély 
Lénárd országgyűlési képviselő, Csepel pénz-
ügyekért felelős alpolgármestere.

„Csepel pénzintézetekkel szembeni adóssága 
az 2012. december 31-én valamivel több, mint 
920 millió forint volt, a 644 509 046 forintos 
adósságátvállalás ennek 70 százalékát jelen-
ti. Nem keveset tárgyaltunk, érveltünk ezért 
az egész fővárosban egyedülállóan kiemelke-
dő kormányzati támogatásért, de meggyőző-
désem, hogy a csepeliek ezt megérdemlik, az 
önkormányzat munkatársai pedig megdolgoz-
tak érte az elmúlt években. Úgy érzem, hogy 
az adósságátvállalásnak eleve jó az üzenete, 
a csepelinek pedig különösen, hiszen az állam 
jelentős terhet vett le az itt lakók válláról. Na-
gyon köszönöm a döntéshozók hozzáállását 
és segítségét” – hangsúlyozta Németh Szilárd 
polgármester.

(Forrás: Csepel.info)

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, 
Csepel polgármestere, a rezsicsökkentés 
végrehajtását ellenőrző munkacsoport ve-
zetője március 6-án, a Békásmegyeri Kö-
zösségi Házban tartott előadást Igaz, hogy 
olcsóbb? címmel. A fórumon a képviselő  
a szolgáltatók hozzáállására és a rezsicsök-
kentés tervezett bővítésére is külön kitért.

Németh Szilárd kiemelte, a rezsicsökkentés 
támogatottsága még az MSZP szavazói kö-
zött is magas, meghaladja a kétharmadot. 
Hangsúlyozta, hogy a szolgáltatók magas 
árréssel és nem egy esetben előre garantált 
magas haszonnal dolgoztak, s a piaci ár in-
gadozása esetén mindig csak az áremelke-
dések hatását éreztük az országban. 

Németh Szilárd – majd a hallgatóság is 
– kitért a szolgáltatók reakciójára: több 
alkalommal lehetett ugyanis ellenállást 
tapasztalni. Szóba került a rezsicsökken-
tés körének kiterjesztése is. Néhány héten 
belül a PB-gáz fogyasztói ára is kedvezőbb 
lesz, júliustól pedig további szolgáltatáso-
kért (szemétszállítás, víz- és csatornadíj) 
kell kevesebbet fizetnie a lakosságnak.  
A fórumon részt vevők közül többen prob-
lémaként említették a Főtáv társasházak 
esetében folytatott számlázási gyakorlatát, 
és azt is sérelmezték, hogy távhőszámlákon 
csak az alapdíj csökkent tíz százalékkal. 
Németh Szilárd a Nemzeti Fogyasztóvédel-
mi Hatósághoz fordul a felvetett gondokkal 
kapcsolatban. „A rezsicsökkentés nemzeti 
ügy. Magyarország jobban teljesít és ennek 
eredményéből a magyar háztartásoknak,  
a magyar családoknak is részesülniük 
kell” – zárta szavait Németh Szilárd. 

- k - 

70 százalékkal 
csökkentek Csepel terhei

aktuális

Lakossági fórum 
a rezsicsökkentésről

„Igaz, hogy 
olcsóbb?” 
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Bölcsődei családi délutánok programja:

Kertvárosi bölcsőde Belvárosi bölcsőde Erdősori bölcsőde Program Célok

március 26. 
(15.30–17.30)

március 12. 
(15.30–17.30)

március 19. 
(15.30–17.30)

húsvéti készülődés
együtt munkálkodás, egy adott élethelyzet közös előkészítése,  

egymásról, környezetről való gondoskodás

április 23. 
(15.30–17.30)

április 9. 
(15.30–17.30)

április 16.
(15.30–17.30)

ragasztás, 
papírvirág-készítés

alkotás, önkifejezés, érzelmek feldolgozása

május 21. 
(15.30–17.30)

május 7. 
(15.30–17.30)

május 14.
(15.30–17.30)

kincsvadászat
mozgásos tevékenység, mozgáskoordinációt, 

nagymozgásokat fejlesztő játékok, egyéni képességek

június 18. 
(15.30–17.30)

 június 4. 
(15.30–17.30)

június 11.
(15.30–17.30)

éneklés, 
társasjátékok

tanulási képességek, tanulás színterei, motiváltság, 
nyelvi képességek

oktatás

fotó: Bede Orsolya
Nem zárják be a Burattino Ál-
talános és Szakképző Iskolát, 
Gyermekotthont – közölte 
érdeklődésünkre Mezei Kata-
lin, az intézmény igazgatója.  
A bezárásról szóló korábbi hí-
rek pontatlanok, mivel még 
az eshetőség sem merült fel, 
hogy az iskola megszűnne. Az 
viszont igaz, hogy a Burattino 
komoly finanszírozási gondok-
kal küzd. 

A csepeli Burattino Magyaror-
szág egyetlen olyan magánin-
tézménye, amelyben általános és 
középiskola, szakképző és gyer-
mekotthon integráltan működik. 
1991-es indulásakor olyan isko-
lamodellt hozott létre, amelyben  
a diákok családias hangulat-
ban, kis létszámú osztályokban,  
a munkát örömmel végezve él-
hetik mindennapjaikat. A diákok 
olyan gyerekek, akik más isko-

lákból már kihullottak, vagy be 
sem kerülhettek. A Burattinóban 
mintegy 450 gyerek tanul. Az 
alap- és a középfokú oktatásban 
résztvevők rászorultság alapján 
kerülnek az intézménybe, a kö-
zépfokú művészeti jellegű szak-
képzésre bárki jelentkezhet.

Mezei Katalin közölte: a Burattino 
alapítványi magániskola, a kor-
mánynak tehát módja sincsen 
arra, hogy bezárja. Az intézmény 
körüli bizonytalanságot az okoz-
za, hogy elhúzódik a köznevelési 
törvényhez kapcsolódó szabályo-
zás elkészítése, amely rendezi  
a nem állami iskolák finanszíro-
zását. Az oktatási minisztérium 
minden bizonnyal megköti a köz-
nevelési szerződést az iskolával, 
de ennek várható időpontja máju-
sig kitolódhat. Az eddigi gyakor-
lat az volt, hogy a kormány a költ-
ségvetési törvényben szabályozta 
az úgynevezett alapnormatíva 
megadását. Ezt nem vonták meg, 
de az iskola kiegészítésképpen 
havonta további hárommillió fo-
rintot kapott, amelytől most el-
esett. 

A hárommillió forint két részből 
állt. Az iskola pályázat útján két-
millió forinthoz jutott az állam-
tól, de az új pályázaton az iskola 
már nem nyerte el ezt az összeget.  
A fennmaradó egymillió forintot 
a fővárosi önkormányzat juttatta 
a Burattinónak a sajátos nevelési 
igényű gyerekek fejlesztése cí-
mén. A fővárosi önkormányzat-
tól azonban elvették az iskolák 
fenntartásának feladatát, ezért  
a Burattino nem számíthat már  
az onnan származó havi egymil-
lió forintra. Az oktatási miniszté-
rium ugyanakkor jelezte: tárgyal-
nak arról, hogy az iskola továbbra 
is hozzájusson a sajátos nevelési 
igényű gyerekek fejlesztése után 
járó támogatáshoz.   

Ha májusig sikerül megkötni  
a köznevelési megállapodást a mi-
nisztériummal, akkor az eddig pá-
lyázaton megszerzett havi kétmil-
lió forint kiegészítő támogatást is 
folyósítják az iskolának. A gyere-
kek után járó alapnormatívát idén 
augusztus 31-éig mindenképpen 
megkapják az államtól.   

Cs. A.

Nincs szó a Burattino bezárásáról 

Családi délutánok 
a bölcsődékben
A Humán Szolgáltatások Igazgatósága bölcsődei telephelyein (erdősori 
bölcsődei részleg – Mázoló u. 72–74., belvárosi bölcsődei részleg – Ka-
rácsony S. u. 17., kertvárosi bölcsődei részleg – Rákóczi tér 32. fszt. 
2.) március 12-én a bölcsődékbe járó kisgyermekek családtagjai részére 
elindítja a 

Bölcsődei családi délutánok című programját.

A Bölcsődei családi délutánokon a kisgyermekek és szüleik a böl-
csődékben – mint a kisgyermekek fejlődését támogató biztonságos, 

ismert, derűs környezetben – olyan közös foglalkozásokon vehetnek 
részt, melyek segítik a szülők és a gondozónők közötti partneri kap-
csolatok kialakítását, a kisgyermek fejlődéséről szóló tapasztalatcse-
rét, megteremtve a családi és a bölcsődei nevelés-gondozás összhang-
ját, hozzájárulva a szülői kompetencia növeléséhez. 

A programsorozaton a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Gyermek-
jóléti Központjának, valamint Családsegítő Központjának egy-egy 
munkatársa is részt vesz, annak érdekében, hogy az intézmény egyéb 
szolgáltatásaival, illetve az intézmény hatáskörébe tartozó problémá-
val, kérdéssel kapcsolatban részletes tájékoztatást adjanak önöknek.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Fatérné Rothbart Mária intézményvezető
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Csepeli iskolásoknak tartott rendha-
gyó énekórát a Muzsikás együttes  
a Nagy Imre ÁMK Tornacsarnokában 
február 27-én. A négytagú formáció 
országjáró koncertkörútját 2005 óta 
a Mol támogatásával, ingyen rendezi 
meg a tanintézményekben. A prog-
ram eddig eljutott több mint 250 tele-
pülés 350 iskolájába, ahol 80 ezer és 
4500 pedagógus hallhatta – mondta 
el lapunknak Hamar Dániel zenész, 
akit társaival (Porteleki László, Éri 
Péter, Sipos Mihály) együtt a magyar 
települések falusi zenészeitől tanulta 

a népzenét. Az együttes célja, hogy 
iskolai körútjuk során a rendkívül 
gazdag Kárpát-medencei népzenét és 
a népi hangszereket egy rendhagyó 
énekóra keretében ismertessék meg  
a diákokkal. 
A csepeli fiatalok örömmel hallgat-
ták a kalotaszegi tánczenét, a gyimesi 
keservest s a mezőségi lakodalmast. 
Megismerkedtek a somogyi pászto-
rok által készített hosszú furulyával és  
a tamburával. Az együttes tagjai éne-
ket is tanítottak az iskolásoknak. 

azs 

Kedves Szülők!

A következő tanévtől az iskolákban 
– az órarend részeként – heti egy 
alkalommal hittant, illetve erkölcs-
tant tanulnak a gyerekek. Kispál 
György, a Csepeli Lelkészi Kör veze-
tője tájékoztatta lapunkat arról, hogy  
a 2013/14-es tanévben első osztályba 
kerülő gyerekek szülei az óvodában 
kapnak egy jelentkezési lapot, amelyet 
a gyerekek iskolába íratása során kell 
leadni. Ezen jelezhetik, hittanra, vagy 
erkölcstanra járjon-e majd a gyerme-
kük. „A mostani negyedikesek szülei 
is hasonló módon tájékoztathatják az 
iskolát a választásukról: számukra  
a lapokat a tanítónéni osztja majd ki. 
Római és görög katolikus, reformá-
tus, evangélikus és baptista felekezet 

között lehet választani. Aki nem a hit-
tant választja, az erkölcstan órán vesz 
majd részt.”

Kispál György fontosnak tartotta el-
mondani, hogy a gyerekeknek nem 
csak a fizikai jólét, a tudományok, 
művészetek ismerete, a sport szeretete 
a fontos, hanem az is, hogy megtalál-
ják a helyüket a világban és Istennel 
minél szorosabb kapcsolatba kerülje-
nek. Ennek egyik eszköze lehet a hit-
oktatás. „Az iskolai hittan mellett ter-
mészetesen az is fontos, hogy otthon 
is vallásos nevelést kapjon a gyerek, 
együtt imádkozzanak a szülőkkel, s le-
hetőleg közösen vegyen részt a család 
a vasárnapi istentiszteleten. Hit nélkül 
sem alkotni, sem élni nem lehet” – tet-
te még hozzá a Lelkészi Kör vezetője.  

oktatás

Tankerületi 
közlemények 
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti 
XXI. Tankerületi Igazgatóságának közérdekű információi 
Székhely: 1212 Bp., 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 

Mikor kell iskolaérettségi vizsgálat? 

Tisztelt Szülők!

Ezúttal a pedagógiai szakszolgálatokról szóló, 2013. már-
cius 1-jétől hatályos jogszabály (15/2013. (II. 26.) EMMI-
rendelet) alapján szeretnénk segítséget nyújtani azoknak, 
akiknek gyermeke szakértői bizottsági vizsgálatban vesz 
részt. Mivel hamarosan megkezdődik az iskolai beíratás 
(időpont: április 8-a, hétfő: 8-tól 18 óráig, április 9-e, 
kedd: 8-tól 18 óráig), ezért most az iskoláztatással kap-
csolatos szakszolgálati vizsgálattal összefüggő tudnivalókat 
emeljük ki a napokban megjelent rendelet alapján.
A tankerület területén illetékes szakértői bizottság egyik fel-
adata a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének 
megállapítása (közkeletű elnevezéssel: iskolaérettségi vizs-
gálat). A szakértői bizottság komplex pszichológiai, peda-
gógiai-gyógypedagógiai, szükség szerint orvosi vizsgálatot 
végez, és annak eredményéről szakértői véleményt készít. 
Ezt kerületünkben továbbra is a Nevelési Tanácsadó látja el 
(címe: Kiss János altb. u. 10–12., telefon: 278-0124).
 
A vizsgálatok alapján szakértői vélemények készülnek a kö-
vetkező esetekben: 
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapítása 

akkor, ha a gyermek nem járt óvodába; 
• óvodás gyermek esetén annak megítélésére, hogy 7 éves 

korában szükséges-e újabb évet kezdenie az óvodában; 
• javasolt-e, hogy a gyermek 6 éves kora előtt megkezdje 

tanulmányait;   
• óvodába járó gyermeknél egyértelműen nem dönthető el, 

hogy iskolaérett-e; 
• ha a szülő nem ért egyet azzal, hogy a gyermek iskolás 

legyen; ha a szülő nem ért egyet a 6. életévét VIII. 31-éig 
betöltő gyermek további óvodai nevelésével.

A tankerületi szakértői bizottság dönt a beilleszkedési, ta-
nulási, magatartási (BTM) nehézség, megállapításáról. Ha  
a kerületi szakértői bizottság vizsgálata szerint a gyermek-
nél SNI valószínűsíthető, akkor további vizsgálatra a fő-
városi szakértői bizottsághoz utalja. Ha a csepeli lakhelyű 
(vagy tartózkodási helyű) szülő nem ért egyet a szakvéle-
ménnyel, ebben az esetben is a csepeli kerületi hivatalhoz 
nyújthat be fellebbezést.
Tájékoztatom önöket, hogy az intézményeinkben tanító pe-
dagógusok készen állnak arra, hogy a szeptembertől beveze-
tésre kerülő erkölcstan tantárgyat az elvárható, legmagasabb 
szinten oktassák. 

Tóth János, tankerületi igazgató 

Rendhagyó énekóra 
a Muzsikással

Jelentkezés hittanra

fotó: Zarándi Bence



10 Csepeli Hírmondócivil élet

50 éves a Radnóti Miklós Művelődési Ház

Színészkirály, Holdra szállás 
Tudják, hol volt Sára Sándor Cigányok 
című filmjének egyik budapesti premier-
je? Hol találtak befogadóra a Balázs Béla 
Stúdió filmjei? Ki adott szinte utolsóként 
munkát Radics Bélának? Hol jutalmazták 
vastapssal a Színészkirályt? Egy szerény 
téglaépületben Csillagtelep közepén, ami 
március 15-én immár ötven éve otthona 
és pártfogója a kultúrának, a sportnak,  
a szabadidő hasznos eltöltésének. A Rad-
nóti Miklós Művelődési Házról az intéz-
mény egyik hajdani vezetőjével, Bálinth 
Lehellel és feleségével, a könyvtár egyik 
korábbi vezetőjével beszélgettünk.

„Akkoriban Csillagtelep egy fiatal lakótelep 
volt. A szülőkkel együtt költöztek ide a fiatalok 
is. Nem volt gond megtölteni a művelődési há-
zat” – emlékszik Bálinth Lehel. A több hazai 
és nemzetközi szakmai kitüntetéssel elismert 
népművelő 1969-ben, dr. Gerő Gáborné, Sprock 
György és dr. Kövessy Erzsébet utódaként vette 
át az intézmény vezetését. Bár megbízatásakor 
csak a lakótelepi művelődési ház irányítására 
kérték fel, a Radnóti gyorsan kinőtte magát: ha-
marosan hat további kulturális intézmény bázi-
saként működött. Bálinth Lehel és felesége, az 
intézmény könyvtárának egyik egykori vezető-
je egybehangzóan állítják: a Radnóti hőskorá-
ban dolgozhattak a ház falai között. 

Olvasók, klubtagok
Az 1960-as évek végén már működött a Ma-
gányosok Klubja és a Nyugdíjasklub is, ezek 
mellett a későbbiekben gombamód szaporodtak 
a nívós művészeket felvonultató pódiumestek, 
koncertek, tanfolyamok. „Szerencsére mindig 

olyan könyvtárosok dolgoztak velünk, akik egy 
egységként kezelték a Radnótit és a könyvtá-
rat. Az olvasók jártak a klubokba, a klubtagok  
a könyvtárba, közös irodalmi esteket is szervez-
tünk” – meséli Bálinth Lehel, akit felesége is 
megerősít: a két intézmény egymást támogatva 
szervezte a programokat. Bálinth Lehelné sze-
rint a könyvtár pezsgő, üde és rendkívül népsze-
rű kikapcsolódási lehetőség volt. Férje kiemeli 
a magasan képzett, elhivatott munkatársak fon-
tosságát, például Gyuricza István intézmény-
vezető, Paál Gyula főmunkatárs és Hoffmann 
Andrásné gazdasági vezető érdemeit. A köz-
művelődés fejlesztésekor lényeges szerepet ka-

pott a kísérletezés, az új ötletek meghonosítása. 
Nyitott szemmel jártak, figyelték, sőt tudatosan, 
kérdőívekkel mérték fel az igényeket. A Radnóti 
egyfajta szakmai műhellyé vált, egyetemi, főis-
kolai hallgatók gyakorlóintézménye, szakmai 
konferenciák, tanácskozások szervezője lett. 
A siker szinte törvényszerű volt, a helyi kiskö-
zösségek szolgálata mellett nagyobb hatótávol-
ságú eseményeket is szerveztek, például a Ne-
velőszülők Fórumát, ahová az egész országból 
érkeztek résztvevők. 

Külföldi kapcsolatok
Bálinth Lehel büszkén mesél a külföldi utak-
ról és a külföldi vendégek fogadásáról is.  
A Radnóti Miklós Művelődési Ház verseny-
táncklubja rendkívüli sikereket ért el, az általá-
ban 25-30 fővel működő csoport több országos 
bajnokot is adott a kerületnek, cserekapcsolat-
ban álltak külföldi táncklubokkal is. 1971-ben 
indult a Rádióamatőr Klub, amely nem csak 
örömforrás volt a rádiózás szerelmesei szá-

mára, életeket is mentett. Külföldről szereztek 
életmentő gyógyszereket, rádión koordinálták 
a szállítást. A világ legtávolabbi pontjaival, 
például Ugandával, a Mariana-szigetekkel, Új-
Zélanddal vették fel a kapcsolatot, sőt Farkas 
Bertalannal is beszéltek, aki akkor az űrből 
válaszolt nekik. 

Művészfilmek, holdra szállás
Kevesen tudják, hogy a Radnóti befogadta 
a Balázs Béla Stúdió alkotásait. A kor kere-
tei között problémás művészeket a vezetőség 
nem kérdezte a témákról, nem korlátozta el-
várásokkal: egy hónapban egyszer a kortárs 

filmművészeté volt a ház. Olyan, mára kulti-
kussá vált filmek mutatkoztak be Csillagtelep 
közepén, mint Sára Sándor Cigányok című al-
kotása vagy Huszárik Zoltán Tisztelet az öreg-
asszonyoknak című munkája. „Tatabányától 
Debrecenig mindenhonnan jöttek a filmesek, 
a nézők” – mondja az egykori igazgató, aki 
mosolyogva meséli: nem csak a Balázs Béla 
Stúdió munkáival lehetett megtölteni a szín-
háztermet. Bálinth Lehel az első holdra szállás 
évében, 1969-ben került a Radnóti élére. „Fej-
vesztés járt érte, de az amerikai nagykövetség-
től megkértük a kisfilmet” – meséli. A korra 
jellemző, hogy akkoriban a nagykövetség előtt 
még fényképezték a látogatókat. Sikerült úgy 
kihozni és visszavinni, hogy nem buktak le.  
A 16 mm-es kisfilmért nagy kockázatot vállalt 
az igazgató, de merészségét a közönség meg-
hálálta: a félve meghirdetett vetítés olyan sike-
res lett, hogy öt előadást kellett tartaniuk, még 
a környező településekről is érkeztek nézők. 
Az intézményvezetőnek természetesen raport-

fotó: Budapesti Fényképész Zrt.
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ra kellett mennie, de komolyabb szankció nem 
követte az akkoriban amerikai propagandának 
titulált akciót. 

1973-ban kereste meg Latinovits Zoltánt a 
Vígszínházban. A Színészkirály akkor ideg-
szanatóriumi kezelése miatt visszautasította 
a felkérést, de megígérte, hogy eljön Csepel-
re. A halála előtti évben, 1975-ben valóban 
eljött, és telt ház előtt tartott pódiumestet. Az 
egykori igazgató büszkén meséli, hogyan 
adták egymásnak a kilincset olyan legen-
dák, mint Ruttkai Éva vagy dr. Polcz Alaine.  
„Nagy húzás volt a Csepeli Utcaszínház. Ők 
arról voltak híresek, hogy piacokon, buszvégál-
lomásokon, várótermekben, a Szent Imre téren 
aktuális darabokat adtak elő. Tiltakoztak pél-
dául a vietnami háború ellen, az árváltozások, 
drágulások ellen. Egyszer a munkásőrök be is 
vitték őket a rendőrségre” – meséli a népmű-
velő, aki a rendőrségről nem csak a színészeket 
hozta ki, hanem Csepel díszpolgárát, Radics 
Bélát is. A zenész gyakran került összeütközés-
be a rendőrséggel, ilyenkor általában Bálinth 
Lehel hozta ki a fogdából: a rendőrkapitánynál 
személyesen vállalt érte felelősséget. „Amikor 
már saját maga ellensége volt, és alig akartak 
vele dolgozni, a Radnóti továbbra is foglalkoz-
tatta, segítette a megélhetését.”

Ismét lesz szobor
„A tízéves évfordulón egy emlékplakettet és 
fényképeket ajándékoztunk Radnóti Fanninak. 
Megígértük: őrizni fogjuk a férje emlékét” – 
meséli Bálinth Lehel, aki szomorúan mutatja 
az egykor az épület előtt álló Radnóti-szobor 
fényképét. Ma csak a talapzat látható a művelő-
dési ház előtt, a holokauszt áldozatának szobrát 
ugyanis ellopták. 

Csepel önkormányzata méltó módon emlékezik 
meg a költő nevét viselő intézmény fennállásá-
nak ötvenedik évfordulójáról: május 25-én avat-
ják fel Radnóti Miklós szobrát a ház parkjában. 

- angel -

Ingyenes programok a Radnótiban
• A Föld napja Csillagtelepen – április 20-a, szombat, 10.00–13.00 óra

• Fél évszázad együtt – ünnepeljük közösen a Radnóti Miklós Művelődési Ház   
 50. születésnapját! – május 25-e, szombat, 10 órától (programok minden korosztálynak)

• Szép nyári nap – a Kolimusical Színpad szabadtéri musical-előadása két felvonásban –  
 június 29-e, szombat, 19 óra

• A gombostűtől a teherautóig – az ipar születése és virágzása Csepelen –  
 július 20-a, szombat, 10 órától (egész nap programok minden korosztálynak)

Egyházi 
élet
Pészah ünnepe
A tavasz kezdetén köszönt ránk pészah 
ünnepe, amikor az Egyiptomból való ki-
vonulásra emlékezünk, amely az első lé-
pés volt a hébereknek azon a hosszú úton, 
amelyen még ma is jár a zsidóság. Elin-
dultak a rabszolgaságból a szabadságba,  
a megkötöttségből a sivatag veszélyei 
közé, bízva az Örökkévalóban és Mó-
zesben. A kivonulást a tíz csapás előzte 
meg. Az első kilenc csapás során min-
den erőnek hitt hatalmat megalázott az 
Örökkévaló: az egyiptomiak istenségei 
tehetetlenek voltak vele szemben. A Fá-
raó hajthatatlansága miatt következett be 
a tizedik csapás is, mely egyet jelentett az 
első szülöttek halálával. Ahhoz, hogy ez 
a csapás elkerülje a hébereket, az Örök-
kévaló az Egyiptomban istenként tisztelt 
bárányokból származó vérrel kenetteti 
be az ajtófélfáikat. A héberek a bárány 
leölésével és nyilvános elfogyasztásával, 
az ottani tabuk megtörésével a bálvány-
imádástól határolódtak el. Az ünnepünk 
alapja a fizikai és a szellemi szabadulás 
Egyiptomból, ebből meríthetünk újult 
erőt a mi saját megkötöttségeinkből való 
szabaduláshoz is. A széderrel kezdődő, 
egy hétig tartó ünnepünk egyik legjel-
lemzőbb tulajdonsága, hogy tartózko-
dunk a kenyér, vagy más, a hagyomány 
által ugyanebbe a kategóriába sorolt er-
jesztett, kelesztett gabonák, ételek elfo-
gyasztásától. Maceszt eszünk (tizennyolc 
percen belül elkészült kovásztalan ke-
nyeret) a gyors indulás emlékére. Semmi 
sem képviseli jobban Egyiptomot, mint  
a „felfuvalkodott”, kelesztett kenyér, 
amit ott „találtak fel”. Csak egy dolgot 
szabad megtanulnunk és megtartanunk 
a héberek 210 éves afrikai kalandjából: 
azt, hogy milyen volt rabszolgának, ide-
gennek és kiszolgáltatottnak lenni. A ki-
vonulás jelenti a zsidó időszámítás kez-
detét és a Tóra átvétele felé megtett első 
lépést. A Tóra, az egyiptomi társadalmi 
berendezkedéssel teljesen ellentétes mo-
dellt rendel el: míg Egyiptomot az erő, az 
elnyomás, és a külsőségek jellemezték,  
a Tóra a belső értékeket, az irgalmassá-
got, kegyességet helyezi előtérbe.

Fináli Gábor
zsidó közösségi vezető

Csillagtelep, a Rakéta és a Tejút utca házai a Jupiter utca felől az 1960-as években

fotó: Fortepan 
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Csecsemőgondozók segítenek az ikres kismamáknak

Családlátogatáson

Bettina és Beáta tavaly nyáron születtek:  
a kétpetéjű ikrek július végén, az Őze csa-
ládba érkeztek. Édesanyjuk nem ijedt meg 
az eléje tornyosuló szülői feladatoktól, mégis 
biztonságot jelentett neki családja és Móni,  
a csecsemőgondozó segítsége. 
Az ikreket szülő kismamáknak – a babák 
húszhetes koráig – az elmúlt év áprilisától 
ingyenes gondozói szolgáltatást biztosít 
a csepeli önkormányzat.
A hármas ikreknek napi nyolcórás, az ikrek-
nek pedig napi négyórás segítséget nyújtanak  
a csecsemőgondozók, akik kizárólag a gyer-
mekek körüli ellátásban segítenek (pl. pelen-
kázás, etetés, levegőztetés) a szülő jelenlété- 
ben. A Csepeli Védőnői Szolgálat tájékoztatá-
sa szerint eddig két család vette igénybe a Hu-
mán Szolgáltatások Igazgatóságán keresztül 
nyújtott szolgáltatást. Hogy milyen támogatást 
jelentett az első család életében a szakszerű 
csecsemőgondozás igénybevétele, annak az 
Őze famíliában jártunk utána. 

Tanáccsal, türelemmel
Napsütéses tavaszi napon látogattunk el a csa-
ládi házba, ahol hatan élnek együtt. A nagy-
mama nyitott ajtót, majd rögtön elmondta, 
hogy férjével Érdről minden héten eljönnek 
az unokákhoz, hiszen most is elkél a segítség.  
A nappaliban Betti és Bea játszik, itt beszélge-
tünk édesanyjukkal, Nórával. 

Amikor megtudtam, hogy ikreim lesznek, na-
gyon örültem, de kicsit meg is lepődtem, mivel 
családunkban még nem fordult elő ikerszülés. 
S bár az ikreimen kívül az első házasságom-
ból született már két gyermekem, s így nem 
voltam tapasztalatlan, azért megnyugtatott  
a tudat, hogy nem leszek egyedül a babák kö-
rüli teendőkben. Először persze átsuhant ben-
nem az érzés, hogy vajon ki lesz az, akit ide-
küldenek, hiszen ez bizalmi kérdés is. 

 Szimpatikusnak találta a csecsemőgondo-
zót?
 Igen, kiderült, hogy látásból ismerjük 
egymást, mert korábban egy óvodába jártak  
a gyerekeink. Segítőkész, kedves. Mindig ak-
kor adott tanácsot, ha kérdeztem, nem erőlte-
tett rám semmit, türelmesen pártfogolt.

 Konkrétan miben kapott segítséget?
 A férjem a kezdetektől fogva itthon maradt 
velünk, így az első öt hétben nem vettem igény-
be a szolgáltatást. Mivel a szüléstől számított 
első húsz hétre jár ez a segítség, ezért nem tud-
tam maximálisan kihasználni. Elképzelhető, 
hogy célszerűbb lenne a babák körüli gondo-
zást a kismamák igénye szerint kialakítani. 

 Milyen nehézséggel kell szembenézni egy 
ikres családnak? 
 Kevesebb idő jut mindenre, akár házi-
munkára, akár pihenésre. Az elején fáradtabb 
voltam, amíg nem aludtam magam ki rende-
sen. Ahogy a babák fejlődnek, mindig mást 
igényelnek, nálunk négy-öt hét múlva állt be 
a napirend. Délelőtt tiszta ruha kell, délután 
kezdődik a pörgés, amikor a nagyok hazajön-
nek az iskolából és el kell jutniuk edzésre. Elő-
fordul, hogy nyűgösebb napunk van, de nem 
érzem nehezebbnek annál, mint amikor a két 
nagyobb, kis korkülönbséggel született gyer-
mekemet neveltem. Akinek nincs tapasztalata, 
annak komoly erőpróbát jelenthet a dupla ba-
bázás. Negyvenévesen szeretettel, türelemmel 
néztem az anyai feladataim elé. Ha megvan  
a lelki békém, pozitívan élem meg az anyasá-
got, akkor lesz türelmem, energiám és kitartá-
som a kiegyensúlyozott családi életre. 

Antal Zsuzsa

Bővebb információ:
Humán Szolgáltatások Igazgatósága
1211 Budapest, Kiss János alt. u. 54.,
telefon: 278-0810, 278-0811, 425-7632
e-mail: intezmenyvezeto@csepszo.hu

Csepeli Védőnői Szolgálat
1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 99.,
telefon: 278-2986

Ingyenes szűrővizsgálat
A korai felismerés eszköze a mammográ-
fiás szűrővizsgálat. A XXI. kerületben 
lakó 45–65 éves nők, akik utolsó mammo-
gráfiás vizsgálata óta eltelt két év, névre 
szóló meghívót kapnak, amin szerepel, 
hogy mikor várják őket a MAMMA Zrt. 
mobilállomásán (XXI. ker. Szakrendelő 
melletti parkoló, Görgey Artúr tér, tel.:  
06-30/257-2836) vizsgálatra.
Vegyen részt ön is a mammográfiás szű-
rővizsgálaton! A szűrővizsgálat térítés-
mentes.

Információ: 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Tel.: 06-1/465-3823

Az idejében felismert melldaganat gyó-
gyítható. A lehetőség adott. Éljenek vele!

Az Égig Érő – Ég Ígérő Gyermekgaléria 
képzőművészeti pályázatot hirdet

EZ A VÁROS
MESEVÁROS 

címmel. 

Van kedvenc meséd, történeted, könyved? 
Ha igen, akkor képzeld el és rajzold meg, 

fesd le egy jelenetét, szereplőjét, térképét.
 A pályamunkákat 2013. március 27-éig várjuk 

a Nagy Imre ÁMK címére 
(1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4–8.)  

A borítékra írjátok rá: Ez a város Meseváros!
A pályázatra eredeti (nem másolt) alkotásokat várunk 

a fiatal alkotóktól 3-tól 18 éves korig, bármilyen képző- 
és iparművészeti technika felhasználásával, méretbeli 
megkötés nélkül. A pályázatra beadott művek hátol-

dalán kérjük feltüntetni a mű címét és azt, hogy melyik 
irodalmi alkotáshoz készült az illusztráció; az alkotó 

nevét, életkorát; címét és e-mail címét; felkészítőjének 
nevét. A beérkezett alkotásokat szakmai zsűri értékeli, 

a legszebb munkákat kiállítjuk.

Ünnepélyes megnyitó április 11-én, 
15 órakor lesz a Nagy Imre 

ÁMK Égig Érő Ég-Ígérő Gyermekgalériában. 
fotó: Bede Orsolya
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Ízek, séták, látnivalók Egy kis hazai. Ez a címe annak 
az útikönyvsorozatnak, melynek 
tizedik darabja jelent meg nem-
régiben. Pálffy István legújabb 
kötete Csepelről szól: a kerület 
történetéről, látnivalóiról, érdekes 
helyeiről, az itt élő emberekről, 
helyi legendákról olvashatunk 
személyes élményekkel is átszőtt 
beszámolót. Ahogy a könyvbemu-
tatón a szerző elmondta, közel egy 
évig járt Csepelre, legalább ezer 
emberrel beszélgetett, vendég-
lőkben, büfékben kóstolta a helyi 
ízeket, különböző évszakokban 
fotózta a csepeli látnivalókat. 

Borbély Lénárd alpolgármester 
köszöntőjében kitért arra, hogy  
a Csepelt bemutató könyv – mely-
nek megjelenését az önkormány-
zat támogatta – ötlete Németh 
Szilárd polgármestertől szárma-
zik. Az alpolgármester bevezetője 
után Csurka László színművész 
olvasott fel részleteket a kötetből. 
Az ízelítőt a következő idézettel 
kezdte: „Egyetlen magyar tele-
pülés nem adott annyi újat, erőt, 
kezdeményezést, vért és verítéket 
az országnak, mint Csepel. Elsők 
és legek ilyen számban sehol nem 
fordulnak elő. Csepel az iparban, 
a politikában, de még a sportban 
is kiemelkedő.” 

A kötetben számos érdekessé-
geket olvashatunk a kerületről, 
például azt is megtudhatjuk, hol 
találunk pénztárcakímélő ven-

déglőket, hol ihatunk házi sört, 
hol találunk finom süteményt, de 
a sétára csábító helyszínekkel is 
megismertet a könyv. „A főváros 
egyik legnapfényesebb, nyáron 
legmelegebb és legszárazabb ke-
rülete. Itt bizony alföldi a klíma. 
1500 órán át is süt a nap. (…)  
A vizek sokáig melegek, így ked-
vezőek a vízi sportok és a fürdő-
zés, no meg a kiskerti zöldség- és 
gyümölcstermesztés szempontjá-
ból” – olvasható a könyvben. 

Vida István, a Csepeli Városkép 
Kft. ügyvezetőjének kérdéseire 
Pálffy István elmondta, barátsá-
gos, segítőkész embereknek is-
merte meg a csepelieket. „Sokat 
sétáltam a kerületben, hiszen így 
ismerhető meg leginkább egy-egy 
település. Úgy gondolom, olyan 
újdonságokra, részletekre is fel 
tudtam hívni a figyelmet, ame-
lyekre még a régen itt élők is rá-
csodálkoznak majd.”

A jó hangulatú könyvbemutató 
Németh Szilárd polgármester sza-
vaival ért véget, aki szerint igazán 
„ízesre” sikerült a kerület bemu-
tatása, hiszen benne van mindaz, 
ami Csepelt, a csepelieket jellemzi.  
Aki Csepelen él, azoknak ezért, 
aki nem ismeri a kerületet, esetleg 
nem is járt még itt, annak pedig 
éppen ezért ajánlott olvasmány  
a szerző képeivel gazdagon il-
lusztrált útikalauz.

- m -

A II. Rákóczi Ferenc út melletti 
Vízmű lakótelepen a közelmúlt-
ban egy új lámpát helyeztek el.  
A közért szomszédságában a lám-
patest a hosszú járdaszakaszt vi-
lágítja meg, hogy az ott lakók biz-
tonságosabban térhessenek haza. 
A kerület városlakói korábban 
jelezték igényüket a terület rossz 
közbiztonsága miatt Balogh Ernő 
hárosi biztosnak, aki készséggel 
segített a több éve fennálló pana-
szok orvoslásában. Megkérdez-
tünk néhány ott lakót, tapasztal-
tak-e változást. 

Simonné Kőgl Mária azt mond-
ja, éveken keresztül sötétben járt 
haza a munkából, gyakran félt is. 
„Sajnos előfordultak támadások, 
lopások, így örülök az új közvilá-
gításnak: azóta bátrabban járok-
kelek erre estefelé. A nagy utca-
front felől a lakótelep elkerítését 
is szorgalmaznám, ezzel igazi kis 
családi lakóteleppé válhatnánk. 
Remélem, támogat ebben a hárosi 
biztosunk, aki eddig is szívén vi-
selte sorsunkat” – teszi hozzá.  
Fodor Magdolna sem érezte biz-
tonságban magát a sötét útsza-

kaszon, ő is azt mondja, gyakran 
zaklatták az arra járókat. Aztán 
tavaly ősszel elkezdődött a kör-
nyék rendbetétele, „kivágták  
a bokrokat, csinosították a par-
kot, fákat ültettek, új burkolatot 
kapott a járda, rendszeresen el-
szállítják a hulladékot, és most 
már a lámpa is itt van, ami tel-
jesen bevilágítja ezt a részt. Az 
önkormányzat törődik velünk. 
Ha megtanulunk odafigyelni egy-
másra, akkor összetartó közös-
séggé válhatunk.”

azs 

Új lámpa a Vízmű lakótelepen

Ha szeretné megnyerni Pálffy István Csepelről szóló könyvét, nem kell mást tennie, mint helyesen válaszolnia a következő kérdésre: Kinek a falfestmé-
nye látható a Szent Imre téri 1-es posta ügyfélterének falán? A helyesen válaszolók között 5 darab könyvet sorsolunk ki. 
A válaszokat az info@csepelihirmondo.hu e-mail címre, vagy a Csepeli Városkép, 1751 Pf. 28. postacímre várjuk. A beküldési határidő: március 25-e. Játék!

fotó: Bede Orsolya
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Megnyitotta kapuit az eddig 
csak nyaranta üzemelő Csepeli 
Strand. Az ünnepélyes meg-
nyitón a városvezetés mellett 
olimpiai és világbajnok spor-
tolók is tiszteletüket tették, s 
látványos sportbemutatók is 
színesítették a március első 
napján megtartott progra-
mot. Jelenleg az ötvenméte-
res úszómedence és a termál-
vizes medence várja az úszás 
és a fürdőzés szerelmeseit. Az 
úszómedence – egy közbeszer-
zési eljárás után –, várhatóan 
ősszel kap sátorkupolát. Szin-
tén ősztől lesz szauna is, így  
a leghidegebb téli napokon 
sem kell majd attól tartani, 
hogy fázni fog a sportkedvelő 
közönség. A belépők árai a leg-
alacsonyabbak a fővárosban.

Kiváló sportemberek is tiszteletü-
ket tették a megnyitón: elfogadta 
a meghívást Németh Ferenc, az 

1960-as római ötkarikás játékok 
kétszeres öttusa olimpiai bajnoka, 
Gergely István ugyancsak kétsze-
res olimpiai bajnok vízilabdázó és 
Sárfalvi Péter, a Csepel SC világ- 
és Európa-bajnok öttusázója. Az 
önkormányzatot Németh Szilárd 
polgármester, Borbély Lénárd al-
polgármester, Samna Gábor kabi-
netfőnök, valamint Ábel Attila és 
Morovik Attila alpolgármesterek 
képviselték. A hivatalos program 
Németh Szilárd köszöntőjével in-
dult, aki visszaemlékezett az 52 
éve nyílt fürdő kezdeti időszakára. 
Kiemelte, hogy hosszú időbe és 
sok viszontagságba telt, mire az 
önkormányzat – immár sajátjaként 
– a kerületi lakosság igényeinek 
megfelelően, már a téli időszakban 
is üzemeltetheti a létesítményt. 
Sárfalvi, Péter a Csepeli Öttusa és 
Vízi Sport egyesület elnöke hang-
súlyozta: hiába voltak a sportága 
által Csepel színeiben elért olim-
piai bajnoki és egyéb kitüntető 

fotó: Zarándi Bence

Tavaszköszöntő 
sportos strandnyitó
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címek, eddig még nem sikerült elérni, hogy 
„hazai pályán”, azaz itt a kerületben úszhas-
sanak sportolóik, így most nagy adósság ke-
rül törlesztésre. 

A hivatalos beszédek elhangzása után Gergely 
István, a Groupama Honvéd kétszeres olim-
piai bajnok vízilabdázója és Dömötör Attila,  
a Honvéd-Pesterzsébet VKSE elnöke két,  
a klub színeivel ellátott fürdőköntöst adott át 
Németh Szilárdnak és Sárfalvi Péternek. 

Dömötör Attila, a csepeli öttusázókkal szo-
ros kapcsolatot ápoló klub elnöke elmond-
ta, hogy komoly bázisnak ígérkezik a XXI. 
kerületi strandfürdő. „Olyan megállapodást 
sikerült kötnünk, ami éveken keresztül biz-
tosítja majd a helyszínt az edzőtáboraink-
nak és az edzéseknek. Ősztől fedelet is kap 
a vízfelület: már arra az időre is vannak 
terveink, sőt klubunk biztosítja majd a ví-
zilabdaedzések technikai feltételeit, a ka-
pukat, labdákat, és egyéb felszereléseket, s  
a sátorkupola felállításában is szakértő se-
gítséget tudunk nyújtani.
Csepel hosszú idő után ismét bekapcsolód-
hat a vízilabdasport vérkeringésébe” – zárta 
a beszélgetést Dömötör Attila.

Gergely István, kétszeres olimpiai bajnok ví-
zilabdázó nagyon örül annak, hogy a kerület, 
s annak vezetése ily módon is segíti a vizes 
sportokat. „Az eddig tapasztalt jó partnersé-
gi viszony gyümölcsöző lehet – elsősorban 
– a gyerekek, a Groupama Honvéd, a Hon-
véd-Pesterzsébet VKSE, a Csepeli Öttusa és 
Vízi Sport Egyesület és természetesen egész 
Csepel számára is” – tette hozzá. 

Csepel polgármestere két szinkronúszó köz-
reműködésével vágta át a hivatalos megnyi-
tást jelképező nemzetiszínű szalagot, majd 
kezdetét vette a sportbemutató. Roder Dorina 
és Jáhn Rea, a Honvéd-Pesterzsébet VKSE 
világkupadöntős szinkronúszói adtak elő 
egy látványos bemutatót, majd nyilatkoztak 
a Csepeli Hírmondónak. „Már 13 éve fog-
lalkozom szinkronúszással. Szüleim három 
évesen levittek egy edzésre, és bármennyire 
furcsán hangzik, de az orrcsipesz tetszett 
meg. A látványelemek mellett a legnehezebb  
a levegővétel. Szerencsére a versenyeken 
való győzelmek minden nehézséget elfeled-
tetnek velem” – meséli Dorina.

Rea három hónapos kora óta a víz szerel-
mese. „Először úszni kezdtem, de mellettem 
folyamatosan szinkronúszók edzettek, így 
nagyon megtetszett a sportág. Két hónapja 
dolgozunk együtt Dorinával.”

A lányok produkciója után a klub utánpótlás 
vízilabdázói tartottak bemutató mérkőzést.

- légradi - 

A fürdőzők véleményére is kíváncsiak vol-
tunk, akik látogatásunk idején láthatóan jól 
érezték magukat a vízben. 

Egy úr az úszómedencében már több hosszon 
is túl van, azt mondja, az úszás után a termál- 
medencét is kipróbálja. „Nagyon jó ez a kez-
deményezés. Itt lakom a közelben, s most már 
nem kell messzire utaznom, ha úszni szeretnék. 
Holnap már a barátaimat is hívom.”

A termálvizes medencében egy idősebb 
párt faggatok. „A napsütés hozott ki min-
ket. Örülünk, hogy Csepelen is – ráadásul 
ilyen kedvező árakon – élvezhetjük a vizet 
és tavaszi időt.”  

Egy kicsit arrébb fiatalok egy csoportja pi-
heni ki az úszás „fáradalmait”. Az egyikük 
azt mondja, nagyon jó, hogy nem kell nyárig 
várni a strandnyitásra. „Régóta járok ide és 
nagyon örülök, hogy már most is kijöhetek, 
hiszen szép az idő és imádok úszni, sportolni. 
A közelben lakom, kerékpárral jöttem.” 

Távozóban az úszómestertől megtudom, hogy 
szerencsére eddig nem volt dolga, mert jól 
úszó és fegyelmezett vendégek látogattak ki 
a csepeli strandra. 

A strand megnyitásának előzményeiről az 
üzemeltető Csepeli Városgazda Zrt. képvise-
lője Vágvölgyi György, a társaság ingatlan- 
gazdálkodási divízióvezetője mondta el a kö- 
vetkezőket.  

Hosszas tárgyalások előzték meg azt a folya-
matot, aminek végén – 2012. október 1-jével 
– a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-től 
átvettük a strand üzemeltetését. Jelenleg bérle-
ti szerződés keretében működtetjük a fürdőt. 
A strandok nyitva tartása általában május-
tól augusztusig tart; a mostani működésünk 
teljesen eltér a nyáritól. Az átvételt követően 
igyekeztünk olyan munkatársakat választa-
ni, akik megfelelő helyismerettel és tapasz-
talatokkal rendelkeznek ahhoz, hogy a fürdő 
zökkenőmentes működjön: munkatársaink 
kilencven százaléka korábban is itt dolgozott. 

Kollégáimmal tavaly ősszel behatóbban meg-
ismerkedtünk a strand felépítésével, feltérké-
peztük, mik azok a lehetőségek, melyek a téli 
üzemmód gördülékeny működését szolgálják. 
Két férfi, illetve női öltözőkonténerrel várjuk 
vendégeinket, ahol mellékhelyiségek és 40-40 
öltözőszekrény található. A téli időszakban 
összesen 80 látogatót tudunk egyszerre fogad-
ni. A rendelkezésünkre álló négy medence kö-
zül kettőt üzemeltünk be. Az 50 méteres úszó-
medence hőfoka 26-28 fok, a termálmedence 
hőmérséklete 36-38 fok között mozog. Újítás-
ként a korábbi beléptető rendszert lecseréltük: 
vonalkódos, kártyás üzemű berendezéseken 
át lehet bejutni a strandfürdőbe. Újdonságnak 
számít az úszójegy bevezetése, melyet reggel 
hat és nyolc óra között lehet váltani. Ezenkívül 
10 alkalmas bérleteket is árusítanunk. 

- antal - 

Nyitva tartás: 
hétköznap: 
6-tól 20 óráig 
szombaton:
8-tól 20 óráig
vasárnap: 
8-tól 19 óráig

Jegyárak: 
hétköznap reggel 6 és 8 óra 

között úszójegy váltható, 
800 forintos áron. Hétköz-
naponként 8 órától a fel-
nőtteknek 1000, a nyugdí-
jasoknak és diákoknak 800, 
a kiskorú gyerekeknek 450 
forintba kerül a belépőjegy. 
Hétvégén a felnőtteknek 
1200, nyugdíjasoknak, diá-
koknak 1000, míg a gyere-

keknek 500 forint a belépő. 
3 éves korig a belépés in-
gyenes! Váltható 10 alkal-
mas bérlet is: felnőtteknek 
8000, nyugdíjasoknak és 
diákoknak 7000, gyerekek-
nek 4500 forintos áron. 

A büfé csak a nyári szezon 
kezdetekor nyit majd ki.

„Örülünk, 
hogy kinyitott 
a strand”

Két medence várja a fürdőzőket

Olvassa be 
a telefonjával 
a QR-kódot, 

és nézze meg 
képgalériánkat 
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Tavaszvárás
Zenére ébredtek a későn kelők március 9-én 
délelőtt a Simon Bolivár sétányon, a Nagy 
Imre Általános Művelődési Központ szom-
szédságában. Az Art Jazz csoport szabadtéri 
bemutatkozása zajlott az először megrende-
zett családi napon. A kétórás esemény – a ta-
vaszvárás jegyében – az egészséges életmód 
köré szerveződött. Nagy volt az érdeklődés az 
egészségügyi mérések (vérnyomás, vércukor-
szint, testsúly, testzsír) és az egészséges élet-
móddal kapcsolatos tanácsadások iránt: ezeket 
a Tóth Ilona Szakorvosi Rendelőintézet mun-
katársai végezték. 
Az ínyencségek kedvelői megkóstolhatták  
a Nagy Ica füvesasszony által készített, spe-
nóttal, céklával, sárgarépával ízesített zöldség-
krémes szendvicseket, valamint a borsmenta, 
fekete bodza és orvosi citromfű gyógynövé-
nyekből főzött teákat.
Az ÁMK munkatársai kézműves-foglalkozás-
ra várták a gyerekeket; a legkisebbek a mese-
kuckóban legózhattak, és húsvéti kifestőket 
színezhettek. A családi ötpróba állomásai ked-
venc helyszínnek az íjászat bizonyult. A Cse-
peli Ifjúsági Íjász Egyesület támogatásával – 
szigorú felügyelet mellett – lehetett kipróbálni 
ezt a valóban nem túl könnyű sportot. 

Ismét megtelt az Egressy Béni Református 
Művészeti Középiskola koncertterme már-
cius 8-án: háromnapos jazzverseny vette 
kezdetét. A II. Országos Jazz-zenei Verseny 
ünnepélyes megnyitóján Balogh Gábor, az is-
kola igazgatójának szavai után Hantos Péter,  
a Tököl-halásztelki Református Egyházköz-
ség lelkipásztora köszöntötte a verseny részt-
vevőit. Elmondta: jazzversenyt még nem nyi- 
tott meg, de ehhez is kapott segítséget a Bibli-
ából. A következő mondatot idézte a 150. zsol-
tárból: „Dicsérjétek őt kürtzengéssel, dicsérjé-
tek őt hárfán  és citerán, dicsérjétek őt dobbal, 
dicsérjétek őt hegedűkkel és fuvolákkal.”

A lelkipásztor köszöntője után Borbély Lé-
nárd országgyűlési képviselő, alpolgármester 
tolmácsolta Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő, polgármester üdvözlő szavait sok 
szerencsét kívánva a versenyzőknek.

Az első napon hét együttes lépett a színpad-
ra, de ezen a napon nem csak a verseny zajlott 
az Egressyben. Szakcsi Lakatos Béla Liszt és 
Kossuth-díjas zongoraművész ezúttal nem 
a hangszere mögött ült, hanem a Biblia és  
a zene kapcsolatáról tartott kurzust. „Amikor 
meghallottam, milyen nívós versenyt rendez-
nek itt, felajánlottam az igazgató úrnak, hogy 
megtartom ezt az előadást. Saját életemből 
merítve fontosnak tartom elmondani a fiata-
loknak, hogy a hittel való kapcsolatom meg-

változtatta a hozzáállásomat a zenéhez. Val-
lom és terjesztem, hogy hit nélkül semmilyen 
művészet nincs” – mondta el a nemzetközileg 
elismert zenész. 

A második napon előbb a szólisták és az éne-
kesek elődöntője majd döntője következett. 
Tizenkilenc szólista és tizenhárom énekes 
mérte össze a tudását. Itt érdemes megje-
gyezni, hogy még Vácról és Szombathelyről 
is érkeztek versenyzők.

A vasárnapi díjátadót és  gálaműsort Balogh 
Gábor igazgató nyitotta meg, melyen Németh 
Szilárd polgármester és Borbély Lénárd al-
polgármester is jelen volt. Németh Szilárd 
elmondta, hogy nagyon szereti a jazzt. „Ide-
jövet, az autóban is egy 1973-as  Oscar 
Peterson-koncert felvétele szólt.” 

Három napig szólt a jazz

A Lakatos Ablakos Dezső emlékére kiírt, II. Országos Jazz-zenei Verseny győztesei: 

Jazz-zenekar: Kollárik Barnabás zenekara (Egressy B. Ref. Művészeti Középiskola)
Jazz-ének I. korcsoport: Mágedli Maja (Művészeti Középiskola, Szombathely)
Jazz-ének II. korcsoport: Hervoly Renáta (Bartók B. Zeneművészeti Szakközépisk. és G.)
Zongora: Gerlóczy Zsigmond Dezső (Bartók B. Zeneművészeti Szakközépisk. és G.)
Gitár: Velsz Kristóf (Selye J. Humán és Zeneművészeti Szakközépisk.)
Szaxofon: Kollárik Barnabás (Egressy B. Ref. Művészeti Középiskola)

Olvassa be a QR-kódot, 
és nézze meg galériánkat 

fotó: Bede Orsolya

fotó: Bede Orsolya
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Németh Szilárd országgyűlési 
képviselő, Csepel polgármestere 
március 5-én felszólalt a parla-
mentben. Beszédében a Nemzet-
közi Olimpiai Bizottság végrehaj-
tó bizottsága azon elfogadhatatlan 
döntéséről szólt, ami 2020-tól 
kihagyná az olimpiai sportágak 
közül a birkózást. „Csepeliként, 
volt ifjúsági birkózóként, s most 
már a fiáért szurkoló apaként is 
negyven éve követem nyomon ke-
rületem birkózó életét” – hangsú-
lyozta. Elmondta, hogy a birkózás 
a legszegényebb sorban élőknek 
is lehetőséget ad a kiemelkedésre,  
a sikerélményre. „Nekünk, cse-
pelieknek nagy birkózó elődeink, 
példaképeink vannak. Elég csak  
a máig egyedüliként szabadfogá- 
sú világbajnok Kovács Istvánra 
gondolnunk. Az 1979-es San 
Diegó-i bajnok a moszkvai olim-
pián abszolút esélyesként indult, 
de már az elején kificamodott  
a válla. Azonban nem adta fel, s 
gyakorlatilag fél kézzel végig-
birkózta az olimpiát, végigverte  

a világot, s bronzéremmel térhe-
tett haza. Többek között az ő pél-
dája adott edzőinknek reményt, 
hogy nagy erőfeszítések árán, 
nehéz körülmények között is to-
vább vigyék a birkózás szellemét. 
Utánpótlás-versenyzőinknek pe-
dig példaképként sugároz erőt az 
olimpiára, világversenyekre való 
kijutáshoz. Ma a Csepeli Birkózó 
Klub a szabadfogás minden kor-
csoportjában, a Csepeli Amatőr 
Birkózó Iskola az utánpótlás te-
rületén egyaránt az ország élme-
zőnyébe tartozik. Nem a véletlen 
műve, hogy a Magyar Birkózó 
Szövetség 2011 novemberében  
a Birkózás Városa címet adomá-
nyozta Csepelnek” – tette hozzá. 

A felszólalásban elhangzott, hogy 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
végrehajtó bizottsága még kija-
víthatja szégyenletes döntését, 
s május végén, Szentpéterváron 
még visszahelyezheti a műsorba  
a birkózást. „Ehhez azonban olyan 
nemzetközi és sportdiplomáciai 

nyomásra van szükség, amely 
jobb belátásra bírja a NOB-ot. 
Nekünk magyaroknak, a birkózás 
olimpiai sportágként való meg-
tartása viszont nemzeti ügyünk. 
Ezen a ponton találkozik Magyar-
ország és a Nemzetközi Birkózó 
Szövetség, a FILA érdeke. Ennek 
a közös érdeknek a parlamenti és 
kormányzati képviseletéről szól  
a Ház előtt fekvő országgyűlési 
határozati javaslat is.

Másrészről erkölcsi kötelessé-
günk a birkózás melletti kiállás. 
Nem engedhetjük, hogy Szom-
bathelytől Békéscsabáig, Kar-
cagtól Ceglédig, Ferencvárostól 
Angyalföldig, Újpesttől Csepelig 
kárba vesszen a birkózást válasz-
tó gyermekeink edzésmunkája, 
kitartó küzdelme, széthulljon 
mindennapi álmuk, értelmét ve-
szítsék példaképeik verejtékes 
eredményei”.

Győrben álltak dobogóra 
a csepeliek
Győr adott otthont február utolsó hétvégéjén az evezősök ergométeres 
országos bajnokságának. A Csepel Evezős Klub sportolói jobbára az 
élmezőnyben végeztek a nemzetközi csapatokat is felvonultató ver-
senyben. Az olimpikon Varga Tamás megvédte könnyűsúlyú bajnoki 
címét, csakúgy, mint Szabó Katalin, aki normálsúlyban nem talált le-
győzőre a kétezer méteres távon. A csepeliek több számban is érmes 
helyezéseket értek el: Mannozzi Jeff egy második helyezést szerzett, 
a londoni olimpikon Széll Domonkos, valamint Tóth Balázs és Hajnal 
Adrienn pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Grappling- 
sikerek 
Túrkeve adott otthont február 
utolsó hétvégéjén az országos 
grapplingbajnokságnak. A rekord- 
számú nevezést hozó tornán 5 
csepeli arany született. A Kiss 
Kálmán Városi Sportcsarnokban 
természetesen ezúttal sem csak 
grapplingben, hanem pankráció-
ban és amatőr MMA-ban is ösz-
szemérték tudásukat az indulók.  
A Csepeli BC sportolói közül  
a 66 kg-osok mezőnyében Kincses 
András no-giben arnyérmet szer-
zett csakúgy, mint Szőke Milán, 
aki a 77 kg-osok között két arany-
medált is begyűjtött gi, és no-gi 
szakágakban is. Csernyik Zoltán 
a 84 kg-os súlycsoportban lépett 
szőnyegre, és szerzett giben egy 
második, veterán no-giben egy 1., 
és veterán giben szintén egy máso-
dik helyezést. Ember Mátyás a 100 
kg-os mezőnyben szállt harcba, és 
ért el giben és no-giben is ezüstér-
mes helyet, míg dr. Kléber István 
a veteránok között no-giben nem 
talált legyőzőre.

Király István 
díjat kapott
Idén is kiosztották az utánpót-
lás- nevelésben kiemelkedően 
teljesítő szakembereknek és taná-
roknak a Mol nevével fémjelzett 
Tehetséggondozásért Díjakat. 

A csepeli Halker-Király Team 
Kick-box Akadémia alapítója 
és vezetőedzője, Király István 
hetedmagával vette át a kitün-
tető címet március 5-én. A Mol 
Új Európa Alapítvány nevében 
Somlyai Dóra, az alapítvány 
kurátora, valamint Ónodi Esz-
ter színművésznő, az alapít-
vány újonnan felkért jószolgá-
lati nagykövete köszöntötte azt  
a nyolc tanárt és edzőt, akik pél-
daértékű munkájuk elismerése-
ként vehették át a díjat. 

Négy kiváló pedagógus vehette 
át a kitüntetést; a sportszakem-
berek között pedig volt párbajtőr-
edző, sakkedző, kézilabdaedző 
(Tatabánya); a csepelieket Király 
István képviselte. Gratulálunk!  

A birkózás maradjon olimpiai szám!
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HÉV-baleset: rejtély a Weiss Manfréd úton 
Rejtély övezi annak a halálos HÉV-baleset-
nek a körülményeit, amely február 28-án 
történt a Szabadkikötő és a Kvassay híd kö-
zött. A gázolásban a Csepelen élő 21 éves 
F. Dávid halt meg. Az ügyet a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság rendkívüli haláleset 
osztálya igazságügyi orvos szakértők be-
vonásával közigazgatási eljárás keretében 
vizsgálja. A rendőrség egyelőre kizárja, 
hogy bűncselekmény történt volna.   

A halálos gázolás február 28-án, hajnalban, 6 
óra után nem sokkal történt, amikor egy HÉV-
szerelvény Csepelről a Boráros tér felé tar-
tott. A vonat normál tempóban haladt, amikor  
a mozdonyvezető azt vette észre, hogy „egy 
ember van a síneken”.  A vonatvezető sípolt, 
jelzést adott le, de már nem tudott megállni. 

Nem öngyilkosság
Az igazságügyi orvos szakértő által kiállított 
halottvizsgálati bizonyítvány szerint nem ön-
gyilkosság miatt veszthette életét F. Dávid.  
A fiatalember családtagjai szintén kizárják, 
hogy F. Dávid önszántából dobta volna el 
az életét, mert semmi jel nem mutatott erre, 
és „életvidám, családját szerető fiatal volt”. 
Imádta ikertestvérét, F. Alexet, akivel egy éve 
éltek Csepelen nagymamájuknál. „Szinte össze 
voltak nőve.” Mindketten Budán, ugyanannál 
a benzinkútnál dolgoztak. A főnökük éppen  
a napokban dicsérte meg őket: Dávid a leg-
jobb dolgozó, utána Alex. Egy futballcsapat-
ban játszottak gyerekkoruk óta: Dávid csatár 
volt, Alex kapus. Naponta többször is felhívták 
Ózdon élő édesanyjukat, hogy beszámoljanak 
neki, hogyan telt a napjuk” – mondta Magyar 
Tamásné, a nagymama. Azt is elmesélte, hogy 
az ikertestvérek előtte sem titkoltak semmit; ha 
távol voltak otthonról, őt is naponta felhívták 
telefonon. Dávid csak elvétve fogyasztott alko-
holt és soha nem próbálta ki a drogot. A vég-
zetes napon a nagymama ment be érdeklődni 
a csepeli rendőrségre a kora délutáni órákban, 
mert nem tudta, miért nem ért haza Dávid. Ko-
rábban soha nem fordult elő ilyen eset. 

Mi történhetett? 
A tragédia körül sok a kérdőjel. Közlekedésbiz-
tonsági és rendőrségi szakemberek is értetlenül 
állnak az eset előtt, mert – ahogy egyikük fo-
galmazott – „ilyen nehezen megoldható üggyel 
még nem találkoztak”. Egyelőre csak teóriák 
léteznek, mi történhetett a valóságban. 
A családtagok és ismerősök elmondták, hogy 
sem Dávid, sem Alex nem bulizós fiatalok, az 
elmúlt egy évben csak párszor mentek el szó-
rakozni. A mostani esetről az tudható, hogy F. 
Dávid szerda este indult el egy pesti szórako-
zóhelyre több barátjával, akikkel a Boráros té-
ren találkozott. F. Alex nem tartott velük, mert 

éppen éjszakás műszakban dolgozott. F. Dávid 
a többnyire egyetemista barátoktól csütör-
tök hajnal fél 5-kor köszönt el az Oktogonnál.  
A barátok határozottan állítják, hogy Dávid jó-
zan volt, az este folyamán csak két üveg sört 
ivott meg. Nem szorult rá, hogy hazakísérjék. 
Úgy volt, hogy a fiatalember előbb ikertestvé-
réhez megy a budai benzinkúthoz, majd együtt 
hazaindulnak. De nem így történt…  

Egyelőre teljesen tisztázatlan, hogy mi történt 
F. Dáviddal hajnali fél 5 és 6 óra 9 perc között, 
amikor elütötte a HÉV. 

„Alexnél biztosan nem járt, de nem tudjuk, 
miért nem ért oda. Mindig betartotta, amit 
ígért…” – emlékezett Magyar Tamásné.  
Magyar Tamásné és Sz. K., az elhunyt nagy-
nénje szerint csak feltételezések vannak a tra-
gédia hátteréről, de pontos magyarázat nincs. 
Érthetetlen az a cselekvéssor, hogy Dávid gya-
log indult volna Csepelre, mert a fiatalember 
mindig a tömegközlekedést használta, s hajnal-
ban már járt a HÉV.

„Egyetlen alkalom volt, hogy Dávid, Alex és 
egy barátjuk gyalog indultak el a Közvágóhíd-
nál lévő OBI áruháztól Csepelre, de azt is meg-
bánták. Meg is fogadták, hogy soha többé nem 
teszik meg gyalogosan az utat, mert fárasztó és 
veszélyes az útszakasz a sok autó miatt.” 

A hozzátartozók szerint arra sincsen elfogad-
ható érv, hogy Dávid miként került a vágány 
mellé, ahol veszélynek lehetett kitéve, hiszen 
ő „ennél sokkal józanabb és megfontoltabb 
gondolkodású” volt. Elképzelhetetlen, hogy  
a sínek mentén közlekedett volna, mert mindig 
kerülte a kockázatos helyeket. 

A családtagok állítását alátámasztják a csepe-
li HÉV motorvezetői is. Aznap hajnal 4 óra 25 

perckor indult az első HÉV Csepelről, majd 
ugyanez a szerelvény indult vissza a Boráros 
térről 4 óra 45 perckor. Sem ennek a HÉV-nek  
a motorvezetője, sem a később indulók nem ész-
lelték, hogy bárki kóborolna a síneken. A balese-
tet szenvedett HÉV vezetője az utolsó pillanatban 
vette észre a sín mellett lévő fiatalembert, akit  
a szerelvény első kocsijának jobb oldala sodort 
el, majd az ütközés után lerepítette a töltésről. 

„Egy sportoló elugrott volna, ha látja a ve-
szélyt. Úgy tudom, Dávid is próbált ellépni, 
menekülni, de nem tudott. A boncolási vizsgá-
lat eredményét előreláthatólag két hét múlva 
kapjuk meg, amiből kiderül: Dávid szervezeté-
ben találtak-e alkoholt vagy drogot” – magya-
rázta Magyar Tamásné. 

F. Dávid ózdi születésű, de Csepelen élt iker-
testvérével, mert a fővárosban jobb lehetősé-
gek kínálkoztak a megélhetésre. Egy kiskorú 
lánytestvére is van, aki Ózdon lakik. Szülőhe-
lyén, az Ózdi FC futballcsapatában igazolt já-
tékosként szerepelt. Miután Csepelre költözött, 
az Athletico 07 Budapest FC csapatában ját-
szott. Ózdon mindenkit megrázott a tragédia, 
mert sokan ismerték; gyászukban pedig Cse-
pel is osztozik. 

A család várja a szemtanúk jelentkezését  
a davidszemtanuk@freemail.hu email címre. 
Bárki, aki február 28-án hajnalban, a balesetet 
megelőző órában a Weiss Manfréd út környé-
ken megfordult, és információval szolgálhat, 
jelentkezzen! A család különösen annak a két 
kerékpárosnak a jelentkezését várja, akik a tra-
gédia előtti időpontokban közlekedtek a Weiss 
Manfréd úton. Az egyik kerékpárost 5 és 6 óra 
között rögzítette az egyik benzinkút térfigye-
lő kamerája, a másik kerékpáros elhaladását  
5 óra 40 perckor észlelték.

Csarnai Attila
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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 20-a 16.30: Kineziológia klub No-
vák Ági vezetésével. A téma: Gondolataink 
teremtő ereje. Ingyenes program.
Március 23-a: Programváltozás! Techni-
kai okokból a Wenckheim-palota megtekin-
tésére egy későbbi időpontban kerül majd 
sor. Az új program: kirándulás Visegrádra 
Molnárné Várkonyi Margittal. Találkozó reg-
gel 7 órakor a Szent Imre téren, az óránál.  
A királyi palota megtekintése idegenveze-
téssel, és séta, igény szerint. Előzetes jelent-
kezést kérünk a könyvtár elérhetőségein.
Az EZÉRT klub márciusban sem marad el, to-
vábbi információk a könyvtár elérhetőségein.
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 Facebookon keresse 
a „Vénusz utcai könyvtár”-at!
Ünnepi nyitva tartás: 
a könyvtár március 15-étől 17-éig zárva tart.

* * *

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: „Szivárványvilág” – Kiállítás 
Domak Melinda festett üvegképeiből, 
mely megtekinthető a könyvtár nyitvatar-
tási idejében. (Az üvegképek megvásárol-
hatóak az alkotótól.)
175 évvel ezelőtt történt. Hjókirándulás 
az 1838-as nagy pesti árvíz tiszteletére  
a Csepel-sziget körül  május 18-án, szomba-
ton. Az emléktúrát a Csepeli Helytörténeti- 
és Városszépítő Egyesület képviseletében 
dr. Bolla Dezső és Zéman István helytör-
ténész vezeti. Részvételi díj: 3500 Ft (hat-
éves kor alatt ingyenes). Jelentkezni lehet  
a könyvtár nyitvatartási idejében.
Internetfieszta március 20-a és 27-e 
között a könyvtárakban.
Netkosár – vásárlás a neten! Március 21-
én, 9 órától 11 óráig előadás, foglalkozás. 
Praktikus kérdések – könyvvásárlás, szín-
házjegyvásárlás, árukereső oldalak stb.

Szeretne internetezni? Jelentkezni 
lehet szervezett számítógép-használati 
foglalkozásokra. A 20 órás foglakozásokon 
a résztvevők csak számítógép-használati 
díjat fizetnek, mely: beiratkozott olvasók 
részére: 110 Ft/óra, regisztrált olvasók ré-
szére: 220 Ft/óra. A következő tanfolyam 
április elején indul.
Ha ön még nem tagja könyvtárunknak, 
ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt és 70 
év felett a beiratkozás ingyenes! Helyben 
használat ingyenes. Egyéb díjakról érdek-
lődjön 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- 35-12
Március 15-16-án a könyvtár ZÁRVA!
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel 
várunk!

* * *

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. 21.)
Kreatív klub: péntekenként 16 órától
Március 5-étől láthatók a kreatív klub fog-
lalkozásain készült húsvéti díszítések.
Részletes felvilágosítás: 277-5278-as 
számon, nyitvatartási időben.
Kiállítás Tóth Ákos gyöngyből készült 
ékszereiből.
A könyvtárban nyugodt, családias környezet 
várja az internetezőket és olvasni vágyókat.

* * *

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

CSEPEL SZÍNHÁZ
Március 24-e, 19.00: Anconai szerelmesek. 
Fordulatos, kedvesen pikáns, zenés kaval-
kád két felvonásban a hetvenes évek olasz 
slágereivel a Turay Ida Színház előadásában.

Április 13-a, 11.00: HÉTVÉGI MATINÉ –
Mátyás király és az uzsorás
PROGRAMOK
Március 23-a, 9.00–14.00: Babaruhabörze

Március 23-a és 30-a, 20.00–24.00: 
Táncos este – Last Dance Band 
Április 9-e, 14 óra: Mikó Imre okl. építész-
mérnök színes, vetítettképes úti élménybe-
számolója a Munkásotthonban. Téma: Brazí-
lia, Peru, Bolívia.

Tamási Lajos Olvasó Munkás Klub
Március 26-a, 17.00:  Niedermayer Anna: 
Leányálom vagy nem? – könyvbemutató és 
Reményi Tibor irodalmi estje.
Április 7-e, 15.00: „Egyszer még hadd mu-
zsikáljak” – ifj. Sánta Ferenc Liszt és Kossuth-
díjas hegedűművész 45 éves jubileumi műsora

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

KLUBOK – SZAKKÖRÖK
A 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, gyógy-
pedagógiai asszisztensképzés, tel.: 276-5918

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

* * *

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

Csikár Róbert fotókiállítása
Március 30-a, 16 óra: Örmény est

* * *

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

König Róbert grafikusművész kiállítása  

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

PROGRAM

Tóth Aliz grafikusművész Alizmusok IX. 
című kiállítása megtekinthető április 3-áig.  

Íjászklub  
Március 23-án 10.00–11.00 és 11.00–12.00
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 

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 nép-
tánc csoportjaikba a jelentkezőket!
Cseppecske kezdők hétfőn és szerdán: 
16.30-17.15

Csepp-Csepel hétfőnként: 18–19.15
Kis- Csepel szerdánként: 17.30–20.00

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

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

Wing-Tsun kung-fu
Időpont: hétfő 19–20.30 
és péntek 18–19.30
Vezeti: Bereczky Péter

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

Csepeli Nagyik a neten! Ingyenes
internetezési lehetőség nyugdíjasoknak!
Időpont: kedd, szerda, csütörtök 
13–19, péntek 9–12 
Feltétel: könyvtári tagság

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!

Sportprogramok 
a kerületben 
Labdarúgás
NB III Duna csoport, 18. forduló, Csepel Stadion, Béke tér 1.
Március 16-a, 15 óra: Indotek Csepel FC–Budaörsi SC
BLSZ II. osztály, 19. forduló, Szabadkikötő Sporttelep
Március 23-a: Szabadkikötő SE–1908 SZAC KSE

Kosárlabda
Kazinczy Ferenc Általános Iskola (bejárat az Ív utca felől)
Március 20-a, 19 óra: Boci Klub BC Csepel –Hatvani TC (ffi.)
Március 23-a, 12:40: BC Csepel - ATTE–Computerbontó KK (ffi.)
Március 23-a, 16 óra: BC Csepel–Corbis SC/A (női)
Március 23-a, 18 óra: Boci Klub BC Csepel –BKG DSE (ffi.)

Röplabda
Budapest-bajnokság, Jedlik Ányos Gimnázium tornaterme
Március 22-e, 18:20: Csepeli RC–MAFC Vásárhelyi

Birkózás
Baracsi Imre Birkózóterem, Béke tér 1.
Március 23-a, 10 óra, Nyuszi Kupa utánpótlásverseny 
diák II. és gyermek korcsoport

Kézilabda
Nagy Imre ÁMK tornacsarnok
Március 16-a, 10 óra: Csepel DSE–FSZSE (2002-es leány)
Budapest I. osztály
Március 22-e, 18:30: Csepeli KSE–Gázművek MTE (női)

Evezés
Csepel evezőspálya, tavaszi hosszú távú verseny
Március 23-a, 10 óra – táv: 6 km; Sport XXI. futamok versenytávja: 4 km

Asztalitenisz
Csepel, Központi út 17–19., Budapest II./2 osztályú bajnokság, 7. forduló
Március 20-a, 18 óra: Csepeli Vállalkozók ASE–Pénzügyőr SE IX.

II.-XII.-XXI. kerületi asztalitenisz csapatbajnokság
Karácsony Sándor Általános Iskola
Március 18-a, hétfő
Csepel-Sziget SE III.–APEH SE I.- Pénzügyőr (I. oszt.)
Csepel-Sziget SE II.–Buda Balance TSE (I. oszt./2)
Csepel-Sziget SE IV.–Hidegkúti-Klebelsberg Kúria SE III.
Csepel-Sziget SE VI.–Kozma Lajos SK
Csepel, Központi út 17-19.
Csepeli Vállalkozók AK III. –APEH SE II.-Pénzügyőr

Csepel, Központi út 17-19., I. osztály II. csoport
Csepel-Sziget SE II.–Királynő SK
Csepeli Vállalkozók II.–Hidegkúti-Klebelsberg Kúria SE I.

(a mérkőzések pontos kezdési időpontjáról a keruletipinyo.atw.hu internetes 
oldal ad bővebb felvilágosítást)

Néptánc – nyári tábor 
Július 6-a és 13-a között a Balaton partján alsósoknak táborozási lehetőség 
néptánctanulással és egyéb izgalmas programokkal! Gyere velünk! Anyu, apu 
is jöhet! Jelentkezés: 06-30/381-0724, info: www.cseppcsepel.blogspot.com
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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
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2013. március 28-án jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő gyerekek között Móra Ferenc - Kádár Katalin: Didergő király c. mesekönyvét sorsoljuk ki. A felnőttek Pálffy István Csepelről szóló könyvét nyerhetik meg.  A megfejtéseket elküldhetik a 
következő címre: Csepeli Hírmondó, Budapest, 1751 Pf. 28., de e-mailben is várjuk a válaszokat:  info@csepelihirmondo.hu. Beküldési határidő: 2013. március 25-e.   

Sorsoltunk! A február 28-ai skandináv rejtvény nyertese: Józsa Ferencné, 1214 Budapest, Bánya u. Jutalma 1 000 forintos Libri utalvány. A gyerekrejtvény nyertese:  Dobó Ágota 1214 Budapest, II. Rákóczi F. út.  
Jutalma családi belépő Az igazságtevő nyúl c. előadásra és az azt követő húsvétváró kézműves-foglalkozásra. Az előadás időpontja: 2013. március 24-e, 10 óra (Radnóti Miklós Művelődési Ház 1214 Budapest, 
Vénusz u. 2.) A könyvnyeremény szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) vehető át hétköznapokon 8 és 16 óra között, a belépőt a helyszínen, az előadás kezdete előtt kapja meg nyertesünk. Gratulálunk!

gyereksarok

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

Vízszintes: 1. Az idézet eleje 10. Pénz (szleng) 11. Ezt teszi, 
aki álmos 12. Kálium 13. Az idézet folytatása 15. Etelka 
17. Angol hattyú (w=v!) 18. Lentebbre 19. Dunántúli focicsapat 
21. Keverten rág! 22. Nem szoros 24. Angol dzsinn 26. Hidrogén 
27. Azon a helyen 29. Fizetőeszközünk 30. Római ezer 31. Légi-
posta 34. Kutya 35. Kúszónövény 36. …-java (a legértékesebbek) 
39. Sugár jele

Függőleges: 1. Kén 2. Tova 3. Fehér homlokú ló 4. Óvoda 
5. Európai nép 6. Nitrogén 7. Össze-vissza ássa! 8. Pistát 
9. Nagyvárad megyéjébe valósi 12. Az idézet befejező része 
14. Nulla 16. Forró ital 19. Keverten: nem azt! 20. Hibás ég! 
23. Gitáros, énekes, Dusán testvére 25. Össze-vissza felez! 
28. Fél Tata! 32. Ik! 33. Röviden ismételni! 34. Félig enne! 
37. Papírra vet 38. Római ezer

Előző rejtvényünk megfejtése: Szécsi Margit: Március

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37

38 39

KÖZLEMÉNY

A Királyerdei Szárcsa Közoktatási 
és Kulturális Alapítvány ezúton 
tájékoztat minden kedves érintettet, 
hogy 2012-ben a SZJA 1 százalékából 
befolyt 374 003 forintot az ala-
pítvány a következőkre fordította: 
szemléltető eszközök korszerűsítése, 
bővítése; erdei iskola, táborok, sport-
versenyek támogatása; iskolai rendez-
vények lebonyolítása.

Kérjük, hogy továbbra is támogas-
sák a Szárcsa Általános Iskola ala-
pítványát, a Szárcsa Alapítványt!
Az adójuk 1 százalékát a követke-
ző adószámra utaltathatják át:
18047950 – 1 – 43
Támogatásukat köszönjük!
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Személyes ügyfélszolgálatunk a Fõvárosi Vízmûvek irodájában a 

1134 Budapest, Váci út 23-27. alatt található.        06 40 55 00 55

Intézze megrendeléseit kényelmesen,

online a www.ftszv.hu honlapon!

 Az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló egységnyi díjtétele
3

 nem változott: 337,70 Ft/m  + Áfa. 

A vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással nem rendelkezõ

ingatlanokra, vagy külön jogszabály alapján engedélyezett szennyvíz-

elszikkasztással rendelkezõ ingatlanokra vonatkozó egységnyi
3 díjtétele változatlanul: 1.816 Ft/m + Áfa.

   

   

 Az ingatlanon mért, ivóvízfogyasztást meghaladó részére vonatkozó
3 

 egységnyi díjtétele 2013. január 1-tõl : 1.816 Ft/m + Áfa.

   többletcsõ fektetési díj minden olyan ingatlannál, ahol a szennyvízgyûjtõ

tartályhoz, vagy annak csatlakozási pontjához nem lehet közelebb

kerülni, mint 35 méter, továbbra is : 200 Ft/10 m +Áfa.

a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos

2013. évben érvényes hulladékkezelési közszolgáltatási díjakról

Az 59/2011 (X.12.) F.Kgy. rendelet, valamint a Fõváros és az FTSzV Kft.

között létrejött közszolgáltatói szerzõdés értelmében cégünk a nem közmûvel

összegyûjtött háztartási szennyvíz szállításához kapcsolódóan,

mint a fõváros hivatalos közszolgáltatója végzi tevékenységét.

A Fõvárosi Közgyûlés által meghatározott,  2013. január 1-tõl érvényes

díjtételek:

A Rendelet értelmében a nem közmûvel összegyûjtött háztartási

szennyvíz elszállításának és kezelésének díját fõ szabályként az ingatlanon

keletkezett szennyvíz mennyiségi adatai alapján kell számítani.

Tájékoztató

•

•

•

•
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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

Börzék

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 elővőtelben a művelődési
házban személyesen.

2013. április13.  9.00-13.00
TINI BÖRZE - Használt kamaszruhák és egyéb 
megunt tárgyak cseréje és vására.
asztalbérlés: kicsi 1000 Ft, közepes 1500 Ft, nagy 
2500 Ft
Asztalbérlés elővételben a művelődési házban 
személyesen.

Felnőtt és családi programok

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.

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

KIÁLLÍTÁS

Március 7-20.
KÉZIMuNKA ÉS SZőNyEGSZÖVő SZAKKÖR 
kiállítása
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 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 23. 
LOCSOLÓBÁL
Nyugdíjas Klub
Minden páros héten szombaton 15-18.30-ig
Alkalmi belépő: 600 Ft, tagdíj: 800 Ft.
Élőzenés táncdélutánok családias hangulatban. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

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!

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.

Új! Március 21-től indul!
Nagyi torna: csütörtökön 9.00-10.00
Problémás területek (comb, has) kíméletes 
edzése. Teljes alakformálás főként talajon, 
széken, extra nyújtással, gimnasztikával.
Részvételi díj: 700 Ft/ alkalom, vezeti: Kodácsi 
Varga Andi, 06-30-870-3077

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 

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.____________________________________
KIADÓ felújított 55 nm-es 2 szobás, erkélyes, bútorozott 
lakás a Mázoló utcában, gázkonvektoros, 50 000  Ft +rezsiért____________________________________
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____________________________________
BÉKE téren II. emeleti és földszinti 2 szobás felújított lakások 
cirkó gázfűtéssel, klímával 11,5 mFt-ért eladók____________________________________
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____________________________________
ÍV utcában újszerű fiatalos 60 nm-es 2 szobás cirkófű-
téses lakás kulturált lakóparkban, gépkocsi beállóval, 
tárolóval 4 szobás lakásra cserélnék (lehet panel is) érték-
egyeztetéssel vagy eladnák: 11,2 mFt____________________________________
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 iker-
ház, garázzsal és gépkocsi beállóval, kertkapcsolattal: 
18,5 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

INGATLAN_________________________________________
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______________________________________
CSEPELEN, Csőgyár u. 48-ban, 73 nm-es, 3 szobás kertes ház 
10,5 mFt. T.: 06-30-999-9073______________________________________
CSEPELEN a Szent Imre térnél épülő tetőtéri lakás eladó. 
I.ár: 2,5 mFt. T.: 06-30-951-3004______________________________________
KIRÁLYMAJORBAN tulajdonostól eladó 34 nm-es 1+félszo-
bás felújított lakás a Kis-Duna-parton. 
Ár: 6,7 mFt. T.: 06-30-284-4747______________________________________
ELADÓ a Szent Imre térnél egy garzonlakás magánszemély-
től.  Ár: 7,3 mFt. T.: 06-30-488-4765

KIADÓ_________________________________________
1+FÉLSZOBÁS lakás, gépesítve, bútorozva kiadó. Bérleti díj: 
50 eFt + rezsi. Kaució 1 hónap. T.: 06-30-933-9900 ______________________________________
KIADÓ a Kikötő u. –ban 37 nm-es bútorozott lakás. 
T.: 784-6540, 06-20-245-3856______________________________________
SZENT L. u.-ban 64 nm-es, felújított téglalakás eladó. 
Ár: 9,999 mFt. T.: 784-6540, 06-20-245-3856 ______________________________________
KIRÁLYERDŐBEN azonnal beköltözhető bútorozott egy szo-
ba összkomfortos házrész kéthavi kaucióval kiadó. 
T.: 420-3153______________________________________
CSEPELEN kiadó 2 szobás, 53 nm-es, felújított, egyedi fűté-
ses, nem bútorozott, zöldövezeti, jó közlekedésű nem panel-
lakás. Ár 60 eFt +rezsi + kaució. T.: 06-20-204-4133______________________________________
CSEPELEN garzon kiadó. Alacsony rezsi, nyugodt környezet, 
jó közlekedés. T.: 06-30-241-1322______________________________________
ÁRPÁD u.-ban lakótelepen fszt.-es lakás kiadó! 
06-70-362-2230, 06-20-313-6986

KERES_________________________________________
KERESEK minigarzont hosszú távra Csepelen saját részre. 
T.: 06-20-441-6096 Fiatal férfi

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

ÜZLET_________________________________________
CSEPELEN a Szent Imre térnél, 119 nm-es szépségszalon, 
szalonnak, irodának vagy üzletnek eladó illetve kiadó. 
I.ár: 15 mFt. illetve 80 eFt/hó. T.: 06-30-951-3004 

EGÉSZSÉG_________________________________________
GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, (GÉL) lakkozás, kéz-és lábápolás, 
lábmasszázs. Csepelen INGyEN házhoz megyek!  Akciós árak: 
www.pedikursziget.hupont.hu  T.: 06-70-323-1230______________________________________
MINDEN potencia problémája megoldható 10 nap alatt ga-
rantáltan. Teljes diszkréció! T.: 06-30-735-7955

TÁRSKERESŐ_________________________________________
TÁRSKERESŐ Iroda keres 36 éves, kedves, intelligens, telt 
hölgy számára független, komoly urat.
T.: 06-30-332-5880______________________________________
MEGNYITOTTUNK! Garancia társközvetítő iroda magas 
színvonalú szolgáltatással, fényképes adatbázissal, minden 
korosztály számára! Év eleji kedvezményekkel várja Schveiger 
Elvira. T.: 06-30-217-5151 

OKTATÁS_________________________________________
OKJ-s Dajka, gyógypedagógiai,- pedagógiai asszisztens, 
gyermekfelügyelő, kisgyermekgondozó képzés Csepelen. 
www.kaszaszakkepzes.hu T.: 06-30-269-1061 
(ny.sz. 01-0064-04)______________________________________
MATEMATIKA korrepetálás, vizsgára, érettségire felkészítés 
– több évtizedes tapasztalattal, empátiával – Királyerdőben. 
2500 Ft/óra. T.: 06-20-931-0216______________________________________
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740

SZOLGÁLTATÁS_________________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javítás 
esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148

ASZTALOS műhely Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített 
szekrény, konyhabútor készítés, felújítás. Parkettázás, csiszo-
lás. T.: 283-4285, 06-70-221-4823______________________________________
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______________________________________
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró 
javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 
1 év garancia! üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, 
hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. 
XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu______________________________________
ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, csempézést, gipszkartonozást, víz-villanyszerelést, 
takarítást, parkettázást, ács –alpinista, kőművesmunkát 
vállalunk. delabt@vipmail.hu T.: 06-20-998-2369______________________________________
KERTGONDOZÁST, kertépítést, metszést, permetezést, stb. 
vállalok. Megbízható, hozzáértő munkavégzés. 
T.: 06-20-327-7109______________________________________
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető lakótelepi 
erkélyre is. Erkélybeépítés, korlát felújítás festéssel, üvege-
zéssel is. Egyéb lakatosmunkák-javítások. 
T.: 284-2540, 06-70-209-4230______________________________________
TAKARÍTÁS: Irodák, intézmények, társasházak, magánlaká-
sok, napi- nagytakarítás. Szőnyeg- kárpit, ablaktisztítás és 
egyéb nagytakarítások. 
T.: 06-1-781-4021, 06-70-391-8976, 06-70-547-2584______________________________________
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______________________________________
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen, garanciával minden nap! 
T.: 06-20-471-8871______________________________________
DUGULÁSELHÁRÍTÁS. Csepel – Királyerdei gyorsszolgá-
lat. Duguláselhárítás korszerű gépekkel falbontás nélkül 
gyorsan, tisztán, több évtizedes gyakorlattal. 
T.: 420-6812, 06-30-272-7987

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______________________________________
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______________________________________
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______________________________________
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

ÁLLÁS_________________________________________
A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. felvételt hirdet az alábbi 
munkakörökben: Mérlegképes könyvelő, Kontrolling 
asszisztens,  Kertészeti gépkezelő.
Bővebb információ:  www.csepel.hu, www.varosgazda.eu

ADÓ 1%_________________________________________
TÁMOGASSA ADÓJA 1 %-VAL A CSEPELI KAJAK-KENUT
Tisztelt sportbarátok, támogatók, leendő felajánlók. A Cse-
peli Kajak- Kenu Egyesület köszönetét fejezi ki mindazoknak, 
akik eddig is támogatták a világhírű sportolók műhelyéül 
szolgáló klubot. Ahhoz, hogy Kolonics György kései utódai 
hasonló sikerekkel örvendeztethessék meg a nemzetet és a 
kerületet is, kérünk minden jóérzésű klubszimpatizánst, hogy 
adója 1 %- val idén is támogassa a csepeli kajak-kenu sportot.
Csepeli Kajak- Kenu Egyesület, adószám: 18242526-1-43
Köszönjük, Hajrá Csepel!

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!

              apróhirdetések Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:  Telefon és fax: 278-0711. Hétfőn, kedden, szerdán 8 és 16 óra között, zubormonika@csepelihirmondo.hu



24 Csepeli Hírmondóhirdetés

- Emelőgépkezelő
- Hegesztő
- Minősített hegesztő
- Kereskedő, boltvezető
- CNC - forgácsoló
- Szállodai szobaasszony 
- Központifűtés-és
   gázhálózat rendszerelő  

- Szociális asszisztens
- Szociális gondozó és ápoló
- Rehabilitációs nevelő, segítő
- Tisztítás- technológiai szakmunkás
- Kisteljesítményű kazán fűtő
- Földmunka-, rakodó szállítógép kezelő
- Élelmiszer és vegyiáru eladó

- Villanyszerelő
- Tűzvédelmi 

szakvizsga
- Targoncavezető
- Vendéglátó, eladó
- Gyorséttermi
   és ételeladó
- Pályaorientáció

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)

csepelplaza.hu, facebook.com/CsepelPlaza
1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 154–170. Tel.: 425 8004
A SZIGET, AHOL JÓ LENNI

INTERAKTÍV

KIÁLLÍTÁSKIÁLLÍTÁS

Töltsd velünk
a délutánt!
MÁRCIUS 24.
14.00–18.00

ROMHÁNYI JÓZSEF–KOÓS IVÁN

MÁRCIUS 16–ÁPRILIS 7.

CSEPEL, XXI., II. Rákóczi Ferenc u. 277. (ÚJ BAUMAX-nál 1200 m²-en) 
Tel: 278-01-09 Nyitva: H-P: 9-19, Szo-V: 9-14

Ajánlatunk 2013. március 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

Standard Plus Click
laminált padló 7 mm,
ausztrál cseresznye, 2,467 m²/doboz, 3.451 Ft/doboz

Ft/m²
1.399

2.199

 www.diego.hu

Miért érdemes az LHT Társasházak Kft-t választani? Mert
• irodánkban szakmailag felkészült csapat várja Önt,
• nagyobb műszaki figyelmet kap a Társasház,
• a hátralékok behajtásra kerülnek,
• csökkenek a felesleges kiadások,
• eredményesen vesznek részt pályázatokon,
• cégünk szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik,
• leinformálható a referencia.

TÁRSASHÁZKEZELÉS – KÖZÖS KÉPVISELET

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


