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A tavalyi nyertes volt a házigazda

A csepeli Kossuth Lajos Két Tannyelvű 
Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépis-
kola 2011. április 16-án, szombaton – a ta-
valyi nyertes jogán – rendezte meg a fővá-
rosi angol két tannyelvű szakközépiskolák 
sok éves hagyománnyal rendelkező ver-
senyét. A tanulók szituációs gyakorlatok-
ban, prezentáció készítésben és történet-
írásban mérték össze tudásukat. A verse-
nyen 12 szakközépiskola, közel száz tanu-
lója vett részt, két korcsportban. Eredmé-
nyek: a 10-11. évfolyamosok versenyében 
első a Xantus János Két Tanítási Nyelvű 
Gyakorló Középiskola, míg a 12-13. év-
folyamosok  versenyében a Bókay János 
Humán Két Tannyelvű Szakközépiskola 
tanulói lettek a legjobbak. A Kossuth tanu-
lói nem vehettek részt a versenyben, mi-
vel az iskola volt a verseny idei rendezője.

Segítség két családnak

Burián Mária, a Csepeli Nóta és Népdal-
kör Hagyományőrző Egyesület elnöke és 
Hantos Jenő református lelkipásztor ado-
mányt adtak át két, nehéz anyagi körül-
mények között élő csepeli családnak. Egy 
jótékonysági rendezvényen összegyűjtött 
pénzösszeg felét – a Csepeli Lelkészkör 
ajánlása alapján – kapták meg a családok. 

Szépkorúak köszöntése

Ábel Attila alpolgármester és Sárosi 
Miklósné, a Szociális Iroda vezetője áp-
rilis 14-én hét szépkorú csepelit látogatott 
meg. A 90. és 95. születésnapjukat az idei 
év első felében ünneplő nyugdíjasokat 
Magyarország miniszterelnöke által alá-
írt emléklappal, és az önkormányzat által 
összeállított, személyre szabott ajándék-
csomaggal köszöntötték. Az idős emberek 
– akik mindannyian családjukkal élnek – 
nagyon örültek a megemlékezésnek.  

Széchenyi Csepelen

1838. március 13-án Csepelre látogatott 
gróf Széchenyi István, hogy segítsen az 
árvíz miatt bajba jutott embereken. En-
nek emlékét őrzi az az emléktábla, me-
lyet a Gróf Széchenyi István Általános és 
Két Tannyelvű Iskola falán avattak fel áp-
rilis 8-án, a legnagyobb magyar halálának 
151. évfordulóján.

Diákpolgármestert választottak

A Királyerdei Művelődési Házban ápri-
lis 18-án megválasztották Csepel új di-
ákpolgármesterét. Kiss Attila a Csepel-
Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégium tanulója. Képün-
kön Kováts Dániel ifjúsági tanácsnok 
gratulációját fogadja a 19 éves diákpol-
gármester.

Csepel kitüntetettjei

A március 31-ei képviselő-testületi ülés 
előtt Németh Szilárd polgármester kö-
szöntötte az elmúlt időszakban kitün-
tetett, jelentős elismerést kapott csepe-
li polgárokat. Klinghammer Istvánt, aki 
munkásságáért a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend középkeresztje kitüntetést 
vehetett át. Jároszkievicz Krisztiánt, aki 
tavaly – megosztva – lett az Év sporto-
lója, Káli-Fonyódi Fruzsinát, aki a ma-
gyar zeneművészet kategóriában Junior 
Príma díjat kapott, és Ablonczy Bálintot, 
aki szintén Junior Príma díjat vehetett át 
a magyar sajtó kategóriában.

Hátrányos helyzetű gyerekekért zenéltek

A Fasang Árpád Zeneiskola márciusban megtartott 
jótékonysági hangversenyének bevételét – 347 ezer 
forintot – a Csepeli Gyermekekért Alapítványnak 
adományozta. Az alapítvány segíti a csepeli hátrá-
nyos helyzetű gyerekek kulturális fejlődését, a sza-
badidejük hasznos eltöltését, kirándulásokat, táboro-
kat támogat. Képünkön Hajtun Zsuzsa, a zeneiskola 
igazgatója adja át dr. Magyar Bélának, a kuratórium 
elnökének az adományt.

Kerületi mozaik
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 2011-ben annyi szociális lakásra lehet pá-
lyázni, mint a korábbi négy év alatt összesen. 
Hogyan lehet ez?
 Az elmúlt években a megüresedett lakáso-
kat csak akkor lehetett megpályázni, ha előtte 
egy MSZP-s vállalkozó felújította azokat: egy 
60 m2-es szociális lakás lakhatóvá tétele pél-
dául ötmillió forintba került. (Az ilyen ügye-
ket az önkormányzat felülvizsgálta, és a több 
tíz millió forint értékű csalás és visszaélés gya-
núja miatt a szükséges lépéseket is megteszi.) 
Mivel a lakhatóvá tétel nagyon sokba került, 
ezért évről évre kevesebb lakást lehetett felújí-
tani, megpályáztatni, és egyre több lakás ma-
radt üresen. Az üres ingatlanok fenntartását és 
rezsiköltségeit szintén közpénzből kellett ki-
fizetni. Elképesztő pazarlás folyt, miközben 
több százan vártak szociális lakásra. Az új la-
kásrendelet elfogadása óta eltelt időben a va-
gyonkezelő felmérte az üresen álló ingatlano-
kat: ez alapján el lehet dönteni, hogy azokban 
milyen felújítások szükségesek. Az új rendelet 
szerint a lakók feladata lesz a lakások felújítá-
sa és rendben tartása. Ennek három oka van. Az 
egyik az önkormányzat súlyos pénzügyi hely-
zete, a másik, hogy így elkerülhetjük a vissza-
éléseket, és a harmadik, hogy a bérlők így sok-
kal jobban vigyáznak majd az önkormányzati 
lakásokra. Óriási az érdeklődés, a pályáztatásra 
kerülő húsz szociális lakás valóban több, mint 
amennyi az elmúlt négy évben összesen volt.

 Hány szociális lakása van jelenleg az ön-
kormányzatnak?
 Körülbelül 1400. Ezek közül körülbelül 
ezernek a bérlője kapott úgy az elmúlt húsz év 
során – és kap jelenleg is – szociális lakbér for-
májában segélyt, hogy soha nem kellett igazol-
nia a rászorultságát. Ez persze nem a bérlők hi-
bája, de nem is tartható fenn tovább. Évről évre 
nő a szociális lakbérként utalt segély nagysá-
ga, ami – a fenntartási összegeket figyelembe 
véve – már az évi négyszázmillió forintot is el-
éri. Ebben még nincs benne a lakásokra fordí-
tott egyéb kiadások összege, a lakásfenntartá-
si támogatások, az adósságkezelés, és a renge-
teg munkaóra, ami mindezzel együtt jár. Ebben 
a sokszor átláthatatlan, és 16 évig érintetlen 
rendszerben igyekszünk most igazságos rendet 
teremteni. Ezért kezdődött egy felmérés a la-
kásbérlők szociális helyzetéről. Az erre szolgá-
ló adatlapot április végéig kell a lakóknak visz-
szaküldeniük. Ez alapján tudjuk megmondani, 

hogy kik azok, aki valóban jogosultak szociális 
támogatásra. 2011 végéig azonban még marad 
a jelenlegi helyzet, azaz minden lakásbérlőnek 
bőven van ideje arra, hogy felkészüljön az új 
lakásbérleti rendszerre, illetve arra, hogy iga-
zolja a szociális jogosultságát.  

 Ha valaki nem kapott adatlapot, illetve gond-
jai vannak a kitöltéssel, hol kérhet segítséget? 
 A Csevak ügyfélszolgálati irodáján (Bp. 
XXI., Katona J. u. 62–64., telefon: 278-5848) 
beszerezhetik az adatlapot, ahol segítenek is a 
kitöltésben is. Lehetőség van adatpótlásra is. A 
beérkezett adatlapok alapján olyan önkormány-
zati lakásbérleti rendszert fogunk kialakítani, 
ami alkalmazkodik a jövedelmekhez. 

 Milyen lakbérekre számíthatnak a szociális 
lakásokban élők 2012-től?
 A szociálisan rászorulóknak továbbra is 
marad a szociális lakbér, aminek a jogosultsá-
gát éppen úgy évente igazolni kell, mint ahogy 
más segélyezésénél is megkövetelik. A szociá-
lis lakbérre való jogosultságot az önkormány-
zat természetesen ellenőrizni fogja. Ahol ma-
gasabb a jövedelem, és nem szorulnak a bér-
lők szociális támogatásra, ott más lesz a lakbér 
is, ami elérheti a költségelvű szintet is. Nem tá-
mogatjuk ugyanakkor a piaci lakbérek beveze-
tését, amely a csepeli MSZP javaslatában sze-
repelt. Az MSZP-s javaslat közel háromszoro-
sára emelné a jelenleg fizetett lakbért, amit már 
elfogadhatatlannak tartunk. Amennyiben egy 
jobban kereső családban elveszíti valaki az ál-
lását, haláleset történik, vagy más okból rom-
lik az anyagi helyzet, év közben is lehetőség 
lesz szociális lakbért kérni. Az új rendszer te-
hát nemcsak nagyfokú biztonságot nyújt majd 
az önkormányzati lakásokat bérlők számára, de 
rugalmas is lesz.

 Hamarosan kiírják a lakáspályázatot. Há-
nyan juthatnak így vagy más úton új otthonhoz 
Csepelen? 
 14 lakást különítettünk el – a meglévő 11 
mellé – arra, hogy fiatal rendőröket csábítsunk 
a kerületbe. Ezekben a lakásokban csak azok a 
rendőrök lakhatnak majd, akik a kerületünkben 
dolgoznak. Remélem, hogy ezzel is javítunk a 
csepeli közbiztonságon, több rendőr marad a 
kerületünkben. Az új lakásrendelet segítségé-
vel először nyílik lehetőség arra is, fiatal háza-
sok bérlakáshoz jussanak. Így módjuk lesz arra 

– ezt vállalniuk is kell –, hogy gyűjteni kezdje-
nek egy későbbi lakásvásárlásra. (A fecskela-
kások szabályozásával a lakáspályázat kiírása 
után foglalkozunk.) Szintén először lesz lehe-
tőség krízishelyzetbe került családok megsegí-
tésére is, erre a célra néhány kisebb lakást kü-
lönítettünk el. Az imént felsoroltakon kívül hir-
detjük meg a húsz szociális lakást. Változás az 
eddigiekhez képest, hogy szociális lakásra pá-
lyázhat az is, aki jelenleg is szociális lakásban 
él, és lakáscsere útján nem sikerült kisebb vagy 
nagyobb lakásba költöznie. A felújítást a lakók-
nak kell vállalniuk, a számlával igazolt anyag-
költséget lehet majd elszámolni, és lehet levon-
ni a lakbérből. Erről a vagyonkezelő pontos tá-
jékoztatást ad majd. Fel kell hívnom a figyel-
met, hogy a szociális lakáspályázat nyerteseit is 
ellenőrizni fogják, ami korábban szintén soha 
nem történt meg. Ezért megint arra kérek min-
denkit, csak a valós adatokkal pályázzon. 
Az a célunk, hogy a szociális juttatások elosz-
tása igazságos és átlátható legyen. A rászoruló-
kat az önkormányzat igen sok közpénzzel se-
gíti, ezért a rászorultságot az eddigitől eltérően 
igazolni kell majd. A szociális lakbér jogosult-
ságát ellenőrizni is fogja a vagyonkezelő, de 
bármilyen negatív pénzügyi változás történik 
egy család életében, arra azonnal reagálni tud-
nak. A szociálisan nem rászorulók egy, a lakás-
piacon megszokottnál jóval alacsonyabb lak-
bért fizetve, jogilag nagy biztonságot élvezve 
maradnak bérlők, az ehhez való jogosultságu-
kat senki sem kérdőjelezheti majd meg.

- m -

Szigorúbb és igazságosabb lesz a szociális lakásrendszer

Húsz lakásra lehet pályázni
A csepeli képviselő-testület februári ülésén fogAdtA el Az önkormányzAti tulAjdonbAn álló lAkásokrA vonAtko-
zó új rendeletet. ennek köszönhetően május közepétől minden eddiginél több szociális lAkásrA lehet mAjd pályázni. 
egyúttAl olyAn változások is lesznek, melyek A jelenlegi lAkókAt érintik. A rendelet három év után rendezte A bér-
leti díjAkAt, Ami – A kerület súlyos gAzdAsági helyzetének ellenére – reálértékben még mindig lAkbércsökkentést je-
lent. A részletekről és A 2012-re várhAtó újAbb változásokról ábel AttilA Alpolgármestert kérdeztük.

fotó: M
izik Zsuzsa
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Borbély Lénárd alpolgármester közölte, hogy 
a gerincúttal kapcsolatos közlekedési eltere-
léseket a fővárosi önkormányzat, a BKV és a 
Volán intézi. A csepeliek folyamatosan számít-
hatnak forgalmi korlátozásokra, útlezárások-
ra egészen a gerincút építésének befejezéséig. 
(A forgalmi változásokról a 7. oldalon talál-
ják cikkünket.)

Dr. Gerő Gábor, a Jahn Ferenc Kórház fő-
igazgatója először számolt be a képviselő-
testületnek a kórház működéséről, noha már 
2003-ban, a csepeli kórház bezárásakor jelez-
te, hogy szívesen megosztaná a tapasztalatait. 
Erre azonban nem tartott igényt a korábbi ön-
kormányzat. A főigazgató elmondta: a kórház 
pénzügyi helyzete stabil, ami főleg annak kö-
szönhető, hogy jókora lélekszámú terület be-
tegeit látja el. Az intézményhez négy budapes-
ti kerület és a környező kistelepülések tartoz-
nak. A korábbi kormányok azonban nem for-
dítottak kellő figyelmet a kórház fejleszté-
sére, noha az intézmény vezetői folyamato-
san szorgalmazták azt. Például az emlőszű-
rés megszervezését is igyekeznek elérni, mi-
vel az emlőt érintő betegségek súlyos gondot 
jelentenek. Az volna célszerű, ha a térség ön-

kormányzatai összefognának a fejlesztések el-
érése érdekében. Képviselői kérdésekre vála-
szolva dr. Gerő Gábor elmondta, hogy a Jahn 
Ferenc Kórház nem tekinti másodrangú pol-
gároknak a csepelieket. Erre bizonyíték, hogy 
a csepeli betegek többsége szabad belátásából 
ezt az intézményt választja. A konkrét pana-
szokat, amiket a lakók juttattak el a képvise-
lőkhöz, megvizsgálják. 

Nagy András alezredes, csepeli rendőrkapi-
tány a rendőrség működéséről számolt be. A 
kerületben csökkent a bűncselekmények, főleg 
a rablások száma. A statisztikák szerint Csepel 
az egyik legbiztonságosabb kerület. Ugyanak-
kor javítani kell a lakók szubjektív biztonsági 
érzetén, mivel nem minden esetben érzékelik a 
rendőri jelenlétet. (Interjúnk a rendőrkapitán�-
nyal a 10. oldalon olvasható.) 

Terítékre kertült a közoktatási intézmények jö-
vőbeni működése, amiről az a döntés született, 
hogy nem zárnak be iskolákat. (Lásd az iskola-
üggyel kapcsolatos írásunkat.)  

Élénk vita bontakozott ki a közterületek elne-
vezéséről. Németh Szilárd emlékeztetett rá, 

hogy már korábban javasolta néhány utca át-
nevezését, de a szocialisták leszavazták a ja-
vaslatát. A Fidesz ígéretei között szerepel, 
hogy átkereszteli a kommunizmusra emlékez-
tető utcákat. Külön érdekesség, hogy a gyár 
területén létezik egy Munkásőr nevű utca, 
ami minden GPS rendszerben megtalálható. 
A képviselő-testület egyhangúan szavazta 
meg, hogy a Munkásőr utca legálisan nem lé-
tezik Csepelen.

Borka-Szász Tamás amellett érvelt, hogy ne 
nevezzék át az utcákat. Csepel komoly mun-
kásmozgalmi hagyományokkal rendelkezik, 
történelmünknek pedig része a múlt, amit 
nem lehet eltörölni. Szerinte a Tanácsház és 
a Ságvári Endre utcaneveket is meg kell tar-
tani. Takács Krisztián (MSZP) közölte: a Ta-
nácsház utcában lakók aláírásukkal nyomaté-
kosították, hogy ragaszkodnak utcájuk nevé-
hez. Pákozdi József (Jobbik) a névváltozta-
tás mellett kardoskodott, mert elfogadhatatla-
nok a kommunista nevek. Tenk András (LMP) 
a Tanácsház utca helyett javasolta a Városház 
nevet. (A névváltozásokról szóló cikkünket a 
9. oldalon olvashatják.)

- csarnai -

A csepeli képviselő-testület márciu-
si ülésén Arról döntött, hogy tovább 
folyhAt Az oktAtás A szárcsA iskolá-
bAn, és nem zárhAtják be A fővároshoz 
átkerülő csete bAlázs iskolát sem. 

Mindössze két olyan iskolai telephely áthelye-
zéséről döntöttek, melyek szakmailag nem vol-
tak tovább fenntarthatók. Az önkormányzat 
azonban ezekben az esetekben is gondoskodik 
arról, hogy a gyerekek zökkenőmentesen foly-
tathassák a tanulást, és a tanároknak is megma-
radjon a munkahelyük. A Fidesz-KDNP-s kép-
viselők szerint az iskolabezárások tervei már a 
„fiókban voltak” amikor átvették a kerület irá-
nyítását, a működtetés fenntarthatóságát ugyan-
akkor az önkormányzat pénzügyi helyzete mi-
att és szakmai okokból is meg kellett vizsgálni. 

Németh Szilárd polgármester a testület ülésén 
idézte Borka-Szász Tamásnak, az MSZP frak-

cióvezetőjének jegyzőkönyvbe mondott szava-
it, melyek az őszi választások előtt, a pénzügyi 
bizottság ülésén hangzottak el. „Vélhetően és 
várhatóan fájdalmas politikai döntéseket kell 
majd hoznia az új vezetésnek. Bárki lesz kor-
mányon, bárki lesz ellenzékben, ezek a lépések 
csak akkor sikerülhetnek, ha a csepeli politi-
kai pártok valóban Csepel érdekében hajlandók 
összefogni. Bárki teszi meg a fájdalmas lépése-
ket, ellenfelei nem lázadás és egyebek szításá-
val próbálják azokat megakadályozni.” A pol-
gármester azt vetette Borka-Szász Tamás sze-
mére, hogy a szocialisták az utóbbi hónapok-
ban mégis lázadást igyekeztek szítani a szü-
lők körében a saját, fiókban hagyott terveik el-
len. Ennek jegyében lakossági fórumokat szer-
veztek, letagadták a saját terveiket és téves in-
formációikkal bőszítették fel a szülőket. Törek-
vésük azonban nem járt sikerrel, hiszen a Fi-
desz nem az MSZP útját járja, így a Szárcsa és 
a Csete Balázs iskola is megmarad.

A polgármester hangsúlyozta, hogy meghall-
gatta a Szárcsa iskola pedagógusait, részt vett 
szülői értekezleten, és arra jutottak, hogy a va-
lóban létező gondok ellenére megtartják az is-
kolát. „Fantasztikus szülői felajánlások érkez-
tek annak érdekében, hogy a Szárcsa megma-
radjon” – mondta, hozzátéve: a csőd köze-
li helyzetnél is fontosabb a hosszú távú város-
politikai elképzelések érvényesülése. Az épü-
let nem eladó, csak közcélra szabad használni. 
Tervet dolgoznak ki arra, hogyan működtethető 
az iskola gazdaságosan.  

A polgármester statisztikák alapján mutatta be, 
hogy az általános iskolák kihasználtsága 81, a 
középiskoláké pedig mindössze 69 százalékos, 
és 1200 gyerek hiányzik az oktatási rendszer-
ből. Kiemelte: álságos dolog a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola bezárásáról beszélni, hi-
szen 2008-ban, még az MSZP-s többségű képvi-
selő-testület döntött az iskola megszüntetéséről. 

Kórházi helyzet, gerincút, közbiztonság
A jAhn ferenc kórház nem tArtjA másodrendű polgároknAk A csepelieket, Az egyéni pAnAszokAt pedig kivizsgálják. A ke-
rület közbiztonsági mutAtói jók, de A szubjektív biztonsági érzeten jAvítAni kell. iskolAbezárások nem lesznek, A szár-
csA megmArAd. új nevet kAphAt A tAnácsház és A ságvári endre utcA, s megváltozhAt Az áruház tér elnevezése. egyebek 
mellett ezekről A kérdésekről tárgyAlt A képviselő-testület márciusi ülésén, Amely rekordhosszúságú ideig, nyolc és 
fél óráig tArtott, s éjjel fél kettőkor ért véget.

Visszatolták a fiókot 

Nem zár be iskolát a csepeli önkormányzat
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Megkérdeztük a pártok képviselőinek vélemé-
nyét a képviselő-testület döntése után.

Borka-Szász Tamás, MSZP, frakcióvezető: 
Elhibázott döntések 
A kerületi közoktatási intézményhálózat Cse-
pel kiemelt értékei közé tartozik, ez gyerme-
keink jövőjének egyik záloga. Ehhez a rend-
szerhez csak alapos előkészítés után, nagyon 
megfontoltan szabadna hozzányúlni. Az MSZP 
képviselői élesen elutasítják a jelenleg folyó 
kapkodó átalakításokat, az előkészítetlen isko-
labezárásokat. A Fidesz-frakció által megsza-
vazott intézkedéseket nem előzte meg felmé-
rés vagy hatástanulmány készítése, sem széles 
körű szakmai vita. A döntéseket kizárólag rövid 
távú pénzügyi szempontok motiválták, pénzt 
akartak kivonni a rendszerből. Elhibázottnak 
tartjuk a Karácsony Sándor Általános Isko-
la Rákóczi telephelyének bezárását, a jelenle-
gi tanulók más intézménybe való átköltözteté-
sét. Egyben üdvözöljük, hogy az érintett szü-
lők hatásos és eredményes fellépése nyomán a 
Szárcsa Általános Iskola tovább működhet. Az 
MSZP-frakció nem támogatta a nagy múltú pe-
dagógiai szakmai műhelyek szétverését. Az in-
tézkedések nagy valószínűséggel pedagógusok 
elbocsátását fogják eredményezni. Csak olyan 
feltétellel támogatjuk a Csete Balázs Gimnázi-
um, Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói 
jogának a fővárosi önkormányzat számára tör-
ténő átadását, amennyiben az nem eredménye-
zi az intézmény megszűnését. Szintén nem tart-
juk elfogadhatónak azt az elképzelést, hogy a 
középiskola épületét térítésmentesen átadná a 
főváros tulajdonába. Meggyőződésünk, hogy a 
most bejelentett intézkedések nem szolgálják 
Csepel hosszú távú érdekeit.

Tenk András, az LMP képviselője:  
Racionalizálás és minőség
Egy iskolabezárás mindig nehéz és fájdal-
mas döntés, de tudatában kell lenni a mosta-
ni kedvezőtlen demográfiai és pénzügyi hely-
zetnek is. Azonban az nem elfogadható dön-
tés, ha csakis az anyagiakra vagyunk tekintet-
tel, hiszen egy iskola a kerület szellemi erejét, 
megtartóképességét is nagyban megalapozza. 
Ezért a március 31-ei testületi ülés iskolaraci-
onalizálásokra vonatkozó döntéseit az LMP ve-
gyesen fogadta. Az egyik oldalon örülünk, hogy 
sikerült az ötvenéves Szárcsa iskolát megmen-
teni a bezárástól, mivel a megszüntetést a kez-
dettől fogva elleneztük. Ugyanakkor szomorú-
an vettük tudomásul a régi Rákóczi bezárását. 
Persze az érzelmeket kénytelen felülírni a jó-
zan ész és a költségorientált gazdasági szemlé-
let. Ám ha végre elhatározná a kormány, hogy 
nemcsak szavakban kívánja felkarolni a magyar 
oktatás ügyét, hanem tettekben is, akkor nem 
lenne szükség például Csepel legelső iskolájá-
nak a bezárására. A Csete Balázs iskola átadá-
sával egyet lehet érteni a nehéz gazdasági hely-
zet miatt, de vigyázni kell a felnőttképzésre és 
a szakképzésre, ugyanis a szakképzett munka-
erőt biztosítani kell a helyi gazdaság számára. 
Hogy milyen jövőt szeretne az LMP látni a ha-
zai oktatásban? Talán végre meg kéne teremteni 
a minőségi oktatás alapjait. Mint az köztudott, 
15-20 fős osztálylétszám mellett lehet valóban 
tudásközpontú és képességalapú oktatást meg-
valósítani. Ehhez viszont nem elég az ígéret, ha-
nem meg kell valósítani azokat az elképzelése-
ket, amelyek révén a minőségi oktatás megte-
remthető. E nélkül nehéz számon kérni a ma-
gyar pedagógustól, hogy egy jelenleg 30-35 fős 
osztályban – adott esetben heti egyórában – fel-
ismerje a lappangó tehetségeket.

Pákozdi József, a Jobbik képviselője:  
„Az egyik szemem sír…”
A legutóbbi testületi ülésen eldőlt, hogy a ke-
rület polgármestere és szakmai stábja visszako-
zott a Szárcsa utcai iskola bezárásától, amit re-
ményeink szerint körültekintő szakmai és szo-
ciális elemzések alapján tett meg. Nem lett vol-
na akkora riadalom a diákokban és szülőkben, 
ha ezt korábban átgondolták volna. A Csete Ba-
lázs iskola átadásával korábban is egyetértet-
tünk, de a véglegesen elfogadott és kiegészített 
döntés után mindenki megnyugodhat, hogy az 
oktatás folytatódni fog az épületben.
A Karácsony Sándor iskola telephely bezárása 
csak gazdaságilag „indokolt”. A kerület törté-
nelmében is helyet foglaló II. Rákóczi Ferenc 
általános iskola bezárása és a diákok „deportá-
lása” – a felsőtagozatosok jövőjét tekintve – ér-
zéketlen, rossz döntés. A Rákóczit bezárják, a 
Szárcsa megmarad: így az egyik szemem sír, a 
másik nevet. De azt is tudjuk, hogy ez a koráb-
bi kerületi vezetés szakmailag és erkölcsileg el-
hibázott döntésének eredménye. A Jobbik cse-
peli alapszervezete nem támogat iskolabezárá-

sokat gazdasági döntések alapján. A kormány-
párt – ígéretéhez híven – kezdje el az elszámol-
tatást: találnak majd forrást a kötelező felada-
tok, így az oktatás magasabb szintű ellátásához 
is. A döntésnek köszönhetően a Karácsony Sán-
dor iskolában két szaktantermet megszüntetnek, 
így az oktatás színvonala csorbulni fog! Az ok-
tatás színvonalát emelni kell, nem rombolni. Ha 
kevesebb a tanuló, akkor csökkentsék az osz-
tálylétszámot, így a kevesebb tanulóval a pe-
dagógusok is többet tudnak foglalkozni. Maga-
sabb színvonalon képzett diákok nagyobb esély-
lyel pályázhatnak felsőfokú oktatási intézmény-
be. Ahogy elődeink is mondták: először vet-
ni kell, s utána aratni. Hiszem, hogy a gyerek a 
„legjobb befektetés”, ha a jövőt nézzük. 

Morovik Attila alpolgármester: 
A hazugságok a gyerekeknek 
ártanak a legtöbbet 
Év elején sokan azzal riogatták a Szárcsa és 
a Csete Balázs diákjait és a gyerekek szüleit, 
hogy egyetlen döntéssel bezárjuk ezeket az is-
kolákat. Az MSZP-s képviselők, akik egyéb-
ként az iskolabezárások terveit valóban ránk 
hagyták, sok szülőt annyira megtévesztettek, 
hogy a végén már fogalmuk sem volt az előter-
jesztések valódi értelméről. 
1200 gyerek hiányzik a csepeli iskolákból. Ez 
olyan, mintha – a helyek kihasználása mellett – 
több épületet is üresen fűtenénk, világítanánk, 
takarítanánk. A kerület anyagi helyzete miatt 
felül kellett vizsgálni az intézmények fenntart-
hatóságát. Ez történt az elmúlt hónapokban, eh-
hez kellettek a testületi döntések, egyeztetések. 
Nagyon komoly szakmai munka zajlott a végső 
döntés előtt, a polgármester úrral számos szü-
lői és tanári értekezleten, találkozón személye-
sen is részt vettünk. Ezek után – a kerület sú-
lyos anyagi helyzete ellenére is – úgy döntöt-
tünk, hogy nem engedünk iskolát bezárni Cse-
pelen. A szülők támogatásával és segítségével 
keressük tovább az intézmények fennmaradá-
sának lehetőségeit. Az elmúlt fél évben intéz-
ménybezárások nélkül is közel kétmilliárd fo-
rinttal sikerült leszorítani a kiadásokat. A nagy-
ságrend jól mutatja, hogy hihetetlen pénzpazar-
lás folyt Csepelen, és azt is, hogy lehetnek még 
további tartalékok, melyekkel a költségvetési 
réseket tovább csökkenthetjük. 
Mindemellett nagyon fáj, hogy sokan még min-
dig arról beszélnek, hogy iskolákat zártunk be. 
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolát 2008-
ban szüntette meg az MSZP-s többségű képvi-
selő-testület. A Szárcsa Iskola nem szűnik meg. 
A Csete Balázs fővárosi kezelésbe kerül, a Jed-
lik Ányos Gimnáziumot pedig a tehetséges cse-
peli gyerekek legfontosabb kitörési pontjának 
tartjuk, ezért fel sem merült a megszüntetése, 
vagy fővárosi kézbe történő átadása. Aki mind-
ezt cáfolja, az nem mond igazat. Mivel iskolák-
ról van szó, a hazugságok éppen a gyerekeknek 
ártanak a legtöbbet.

Csarnai Attilafo
tó
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A képviselő-testület 2011. március 31-ei 
ülésén döntött A szociális ellátások 
és támogAtások módosításáról. Az ön-
kormányzAt igyekszik átláthAtó hely-
ZETET TEREMTENI EZEKEN A TERÜLETEKEN 
is, Az AzonbAn nem titok, hogy A költ-
ségvetésben meghAtározott keretet 
nem tudjA túllépni.

A rendeletmódosítást a méltányos elosztás in-
dokolta. A kerületben ugyanis nőtt a rászoru-
lók száma, amit a következő adatok is bizonyí-
tanak: 2010-ben a Szociális Irodához 37 988 
kérelem érkezett, míg idén – csak az első há-
rom hónapban – 12 973. Ez több mint 50 ezer 
ügyiratot jelent. Csepel lakossága nagyjából 76 
ezer fő, ez olyan tehát, mintha öt emberből há-
rom segélyért folyamodott volna. 
Akadt olyan juttatás az első két hónapban, 
melyből sokkal nagyobb összeget fizettek ki a 
rászorulóknak, mint amennyi erre az időszakra 
arányosan jutott volna.

Szociális étkeztetés
Emelkedik a szociális étkeztetésben részesü-
lők korhatára: a korábbi 60-ról 65 évre nő, mi-
vel ez a szociálpolitika által elismert nyugdíj-
korhatár. (Az eredeti rendelet alapján egy 42 
éves, nyugdíjas katona is jogosulttá válna az el-
látásra anélkül, hogy a feltételeknek meg kelle-
ne felelnie.) A módosítást az is indokolja, hogy 
egy egészséges hatvanéves személy képes arra, 
hogy önmagát meleg étellel ellássa. 
Jelentős változás az, hogy a fogyatékosság, tar-
tós betegség vagy szenvedélybetegség igazolá-
sára már nem fogadják el a háziorvos igazolá-
sát, ehhez szakorvosi vélemény kell.

A 125 ezer forint feletti jövedelemmel rendel-
kezők étkezési térítési díja 45 forinttal emel-
kedett, míg a legalacsonyabb jövedelműek-
nek nem kell fizetniük. A térítési díjak a tava-
lyi szinthez képest – összességében – 3 száza-
lékkal emelkedtek, azaz ugyanolyan mérték-
ben, mint a 2010-es évben. Ez a szám az inflá-
ció mértéke alatti változtatást jelent. Az emel-
kedést egyrészt az igénylők számának növeke-
dése, másrészt a szolgáltatás drágulása magya-
rázza. A szociális étkeztetés minősége jelentő-
sen javult: ezt a 2010 márciusában megkötött 

rendkívül szigorú szolgáltatási szerződés biz-
tosítja. Az adagszámok rohamosan növeked-
tek az elmúlt időszakban, s ez várható a to-
vábbiakban is. (Míg 2010 első negyedévében 
24 582, addig év végére már havi 34 572 ada-
got készített az ételt biztosító cég.)
A rendeletmódosítással előrelátó volt az önkor-
mányzat, hiszen ha az adagszám továbbra is az 
eddigiekhez hasonlóan emelkedik, ebben az 
évben jelentős, mintegy 15 millió forint továb-
bi kiadással kellene számolni.

Ápolási díj: szigorúbb feltételek
Szigorodik az is, ki kaphat ápolási díjat. Nem 
adható ez a segély, ha az ápoló (vagy közeli hoz-
zátartozói) és az ápolt (vagy közeli hozzátarto-
zói) életjáradéki vagy eltartási szerződést kötöt-
tek egymással. Abban az esetben sem adható ez 
a fajta támogatás, ha az ápoló önálló vállalkozó, 
őstermelő vagy gazdasági társaság tagja. Nem 
adható ápolási díj akkor sem, ha az ápoltnak van 
olyan hozzátartozója, aki vele közös háztartás-
ban él, önálló, bejelentett jövedelemmel rendel-
kezik és a beteg gondozására képes. Ilyen eset-
ben akkor sem jár a támogatás, ha az ápolttal 
közös háztartásban él egy olyan hozzátartozó is, 
aki jövedelemmel nem rendelkezik.
Bővül valamelyest az átmeneti segélyben ré-
szesíthetők köre, azonban az egy naptári év-
ben megállapítható támogatás összege függ at-
tól, hogy a kérelmező más, rendszeres támoga-
tást kap-e az önkormányzattól. Csökkent a he-
lyi – az önkormányzat költségvetéséből finan-
szírozott – lakásfenntartási támogatás összege 
is: a korábbi havi nyolcezerről hatezer forintra. 
Így többen részesülhetnek a támogatásból, mi-
vel ennek keretösszegét nem tudta megemelni 
az önkormányzat.

Változások a nevelési segélynél
A kiskorúakat érintő támogatásokat is módosí-
totta a testület. Fokozatosan megszüntetik a há-
romezer forintos csepeli nevelési segélyt. Eb-
ben a támogatásban eddig azok a családok ré-
szesültek, akik rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre voltak jogosultak. A tapasztala-
tok azt mutatták, nem volt célzott a támogatás-
nak ez a formája, hiszen a háromezer forinttal 
nem lehetett megoldani különösebb problémát. 
Fontos azonban, hogy továbbra is megmarad 

az ötezer forintos csepeli nevelési segély: erre 
azok számíthatnak, akik nem jogosultak a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 
szóló rendelkezés is módosult. Az új változat 
szerint azok a családok, akik rendszeres támo-
gatásban (csepeli nevelési segélyben) részesül-
nek, egy évben egy alkalommal – rendkívü-
li élethelyzetben – fordulhatnak támogatásért a 
gyámügyi irodához.
Lényeges változás még az, hogy ha a gyámügyi 
iroda a gyermek igazolatlan mulasztásai miatt 
az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről 
dönt, úgy a csepeli nevelési segélyt is az erre a 
célra kirendelt eseti gondnok kezeli. 

A módosítások április 1-jén léptek hatályba. 
-  kitzinger -

Hogyan változnak a szociális juttatások?

Elfogadták az új alkotmányt
Az alkotmányjavaslatot 262 igen, 44 nem szavazat, és egy tartózkodás ellenében az Országgyűlés 2011. április 18-án elfogadta.
„Történelmi pillanatnak lehettünk tanúi, amikor az Országgyűlés elfogadta az új alaptörvényt... Az új alaptörvény magyar, de mint a magyar 
nemzet ezer esztendeje, befogadó… Tiszteletre méltó alkotás… Magam a gondviselő kegyelmének tekintem, hogy részt vehettem ebben a folya-
matban" – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke.
Az új alkotmányt – a tervek szerint – Schmitt Pál államfő húsvéthétfőn írja alá, és 2012. január 1-jén lép hatályba. 
(Németh Szilárd országgyűlési képviselővel, Csepel polgármesterével készített interjúnkat az új alkotmányról májusi számunkban olvashatják.)

fotó: M
izik Zsuzsa
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A 2011. április 4-én lezárt II. Rákóczi Ferenc 
út–Betű utca csomópont építése – a tervek 
szerint – május elején fejeződik be. Ekkor 
áll vissza a forgalmi rend ezen a szakaszon. 
A Betű utca jelenti majd az összeköttetést a 
gerincút és a II. Rákóczi Ferenc út között.

A munkák már folynak a Corvin úti csomó-
pontban. Ennek átépítése várhatóan szeptem-
ber elejéig tart. A nagyobb munkákat – a Fő-
városi Polgármesteri Hivatal kérésére – az is-
kolaszünet idején végzi a kivitelező. Várható-
an júliusban építik a Kossuth Lajos utca–Cor-
vin út csomópontját: ebben az időszakban egy 
sávon közlekedhetnek majd az autósok.

A tervek szerint május elejétől a Betű utca 
kétirányúvá válik, a Posztógyár utcát pedig 
három hónapra lezárják út- és közműépítések 
miatt. Az autósok a Betű utca–csepeli gerinc-
út útvonalat használhatják majd, a buszok pe-
dig terelőútvonalon közlekednek. 

Épül a HÉV-híd is, ami várhatóan június vé-
gére készül el. E nyári hónap utolsó felében – 
a tervek szerint június 18-ától június 26-áig – 
a HÉV helyett pótlóbuszok szállítják majd az 
utasokat hétköznap a Boráros tér–Szent Imre 
tér, hétvégén a Boráros tér–Csepel–HÉV-vég-

állomás között. A BKV időben kihelyezi az 
utastájékoztató táblákat a megállókban, illet-
ve minden forgalomtechnikai és közlekedési 
változásról értesülhetnek a csepel.hu oldalon.

A csepeli gerincút első üteme várhatóan no-
vember 30-áig elkészül. A lakosok részére 
járdát és a bicikliutat, valamint gyalogos-át-
kelőhelyet is kialakítanak. 

A kivitelezéssel járó kényelmetlenségek, for-
galmi változások miatt Budapest Főváros Ön-
kormányzata és Budapest XXI. Kerület Cse-
pel Önkormányzata a lakosság türelmét és 
megértését kéri.

Kitzinger Adrienn

Gerincút: milyen 
forgalmi változások 
várhatók?

KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás 

keretében tartandó közmeghallgatásról

Az ügy tárgya: Budapest XXI., Csepel Szabadkikötő, Duna bal part 
1639+890 - 1640+050 fkm, üzemanyagtöltő hajóállás létesíté-
se, környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezeti hatásvizsgálati 
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szó-
ló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján.

Az ügy iktatószáma: KTVF: 1018/2011.

Az eljárás megindításának napja: 2010. december 6.

Az ügyintézési határidő: 3 hónap

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

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

A közmeghallgatás időpontja: 2011. május 12., 18.00 óra

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

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:
Az új hajóállás létesítésének célja elsődlegesen a Mahart Duna-
Cargo Kft. (továbbiakban: Környezethasználó) cégcsoportjához 
tartozó hajók üzemanyaggal való ellátásának biztosítása. A terve-
zési területen az elmúlt évtizedekben már működött hajókikötő.
A Környezethasználó a tervezett üzemanyagtöltő hajóállást két 
úszómű telepítésével kívánja megvalósítani. 
Az üzemanyag-forgalmazási tevékenységhez kizárólagosan vízi 
járművek forgalma kapcsolódik. Ez havonta megközelítőleg 40 db 
30 tonna üzemanyag felvételére alkalmas hajó kiszolgálását jelen-
ti. Napi viszonylatban 1-2 hajó forgalmára lehet számítani. A ter-
vezett hajóállás közforgalmú kikötőnek minősül. 
A Környezethasználó rendelkezik a kivitelezéshez szükséges úszó-
művekkel és kikötői berendezésekkel (bejáróhíd- és támgerenda-
fészkek, lejárólépcsők), segédszerkezetekkel. Új eszközök gyártá-
sára nem kerül sor, csak a parton meglévő bejáróhíd- és támge-
rendafészkek felújítására van szükség.  A tervezett fenntartási kot-
rás és a kotort anyag elhelyezése körülbelül egy hónap alatt meg-
valósít ható.

A tervezett létesítmény közvetlen hatásterületének 
vélelmezett határai: 
A tervezett beruházás Budapest 210023, 210034/1, 210034/2 hrsz. 
alatt található területeket érinti.

Tájékoztatásul közlöm, hogy tárgyi eljárásban a Felügyelőség 
az engedélyezési eljárás eredményeként határozattal dönt: a tevé-
kenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedély ki-
adásáról, vagy a kérelmet elutasítja. A Rendelet 12-15. §-ába tar-
tozó nemzetközi hatásvizsgálatra nincs szükség.

Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Felügyelőséghez 
vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes Budapest XXI. Ke-
rület Önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani. A Felügyelőség 
a hirdetményt a hivatalában, valamint a honlapján (www.kdvktvf.
zoldhatosag.hu) közzéteszi. Az érintettek a dokumentációba, illetve 
az ügy egyéb irataiba a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában (1072 Bu-
dapest, Nagydiófa utca 11.) ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Dolla Eszter
igazgató

Amennyiben bejelentést kívánnak tenni az építéssel kapcsolatban, 
vagy informálódni szeretnének, kérjük, hívják a 

06-80/205-158-as ingyenesen hívható zöldszámot, 
vagy küldjenek üzenetet a gerincut@csepel.hu e-mail címre. 

zAjlik A gerincút építése: elkészülése után A kerület belső része mentes 
Az átmenő forgAlom Alól. A jelentősebb lezárásokkAl járó munkálAto-
kAt A kivitelező igyekszik A nyári szünet idején végezni.
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8 Csepeli Hírmondóönkormányzat

 Sokaknak lehet ismerős, nem véletlenül...
 2003-tól 2005-ig kerületi rendőrkapitány 
voltam. Ebben az időszakban Csepel az első 
helyen szerepelt – a budapesti kerületek között 
– a felderítési listán. Ezután a Közlekedésren-
dészeti Főosztályt vezettem és rendőrségi főta-
nácsosként dolgoztam.

 Hán� fős a közterületi csoport? 
 17 embert foglalkoztatunk: mindannyian 
köztisztviselők, az önkormányzat alkalmazottai.

 Milyen feladataik vannak?
 A csoport tagjai a közrendre, a közbizton-
ságra, a köztisztaságra ügyelnek, a természet-
károsítás ellen is felléphetnek, és közlekedési 
szabálysértésekkel is foglalkoznak. Mindany-
nyian hivatalos személyek, akik igazoltathat-
nak, előállíthatnak és arra is joguk van, hogy 
a rendőrség megérkezéséig a helyszínen tart-
sák azt, aki szabálysértést, esetleg bűncselek-
ményt követett el. A felügyelők hétköznap két 
műszakban, illetve szombaton is dolgoznak. 

 Milyen bejelentések érkeztek már önökhöz? 
 Többféle gonddal kerestek meg min-
ket, amiket igyekszünk hamar orvosolni. Saj-
nos, sok olyan ügy is hozzánk kerül, ami nem 
hozzánk tartozik, de ezeket azonnal továbbít-
juk az illetékesek, legtöbb esetben a rendőrség 
felé. Sokakat zavarnak a sétálóutcában, a pa-

dokon heverésző emberek, illetve a Daru-dom-
bon a vadkempingezők sátrai, ideiglenes lakó-
helyei: ezek miatt nem lehet a környéken bicik-
lizni, sétálni. A Francia-öböl is hasonlóan kri-
tikus pont. Akad, ahol még aggregátorokat is 
felszereltek. Zajlik Csepel GPS-es feltérképe-
zése, ami azért fontos, hogy pontosan átlátható 
legyen, melyik terület az önkormányzaté, me-
lyik fővárosi, illetve magánterület. 
Az előbbieken kívül több bejelentés érkezett 
az illegális szemétlerakókról, és arról is, hogy 
a közterületen némelyek alkoholt fogyaszta-
nak. Ezek a leggyakoribb esetek. Aki bejelen-
tést tesz, esetleg bizonyító fotót is küld egy 
szabálysértésről vagy bűncselekményről, a be-
jelentő anonim marad, akár saját hatáskörben 
történő intézkedést igényel, akár továbbítjuk az 
ügyet. A cél az, hogy tisztábbá, élhetőbbé te-
gyük a kerületet.

 Gondolom, a csoport tagjai keveset tartóz-
kodnak a Bajáki utcai irodában… 
 Igen, így van. Amikor a munkatársaim nem 
a helyszínen intézkednek, akkor járőröznek. 
A rendőrséggel együttműködve még eredmé-
nyesebben tudunk dolgozni. A jó idő megér-
kezésével több lesz a dolgunk: ilyenkor meg-
szaporodnak a közterületen zajló italozások, 
hangoskodások. Épp ezért a kollégáink estén-
ként tovább lesznek majd szolgálatban. A cso-
port tagjai egyébként minden reggel eligazítá-

son vesznek részt. Cél, hogy minél határozot-
tabban, de – s ezt hangsúlyozom – törvényes 
módon lépjenek fel. 

 Mikor lenne elégedett?
 Az a célunk, hogy Csepelen jól és bizton-
ságban érezzék magukat az emberek, s tudják, 
hogy értük dolgozunk. Ám ezt csak úgy lehet 
megvalósítani, ha a lakosság együttműködik ve-
lünk. Ezért jött létre a Szomszédok Egymásért 
Mozgalom, a SZEM. Az Amerikai Egyesült Ál-
lamokból hozta ezt a módszert Kopácsi Lász-
ló. A program leglényegesebb eleme az, hogy 
nem kíván semminemű életvitel-változtatást az 
abban résztvevőktől, de feltételezi – sőt elvár-
ja – az alapvető emberi normák betartását, hi-
szen az egymást segítő közösségi környezet biz-
tonságának ez az alapja. A SZEM egyesületek-
nek három fő formája van: kertváros vagy falusi 
jellegű utca, illetve pincesor (néhány háztól akár 
20-30 házig is), emeletes lakóház (például négy-
emeletes, 15-20 lakással), nagyobb emeletes la-
kóház, emeletenként hosszú folyosóval (például 
10-20-30 lakással). Jelenleg hét aktivistánk van, 
akik segítik ezt az elképzelést továbbvinni.
E mellett még egy polgárőrség is alakul a jelen-
leg a meglévő mellé: a Csepel Polgárőr Egyesü-
let. A tíz alapító tagon kívül többtucatnyian je-
lentkeztek már munkájukat felajánlva. Az alaku-
lóban lévő szervezethez bárki jelentkezhet, aki 
úgy érzi, hogy tud és akar tenni Csepelért.

 Min dolgoznak még a napi munkájuk mellett?
 Az intézmények előtti gyalogátkelő-helye-
ket térképezzük fel, hogy a gyerekek és a szü-
lők is biztonságban legyenek. Ahol hiányzik a 
zebra, javaslatot teszünk a pótlására. Szeret-
nénk, ha nemcsak a közlekedésrendészeti jár-
őrök járnának a kerületbe sűrűn besegíteni, ha-
nem a kutyás járőrök kötelező gyakorlata is 
Csepelen történne.

Kitzinger Adrienn

Interjú Sághi Jenővel, 
az új közterületi csoport vezetőjével 
A képviselő-testület döntése AlApján 2011. április 1-jétől Az önkormányzAt sAját közterület-felügyeleti csoportot 
állított fel. felAdAtA csepel közterületeinek szigorú felügyelete, rendben tArtásA, A közterületi utAk és járdák 
folyAmAtos ellenőrzése, A hibák jelzése. Az új felügyelők munkábA állításávAl és Az átszervezéssel Az önkormány-
zAt A közterületi rend kiAlAkítását és megszilárdítását szeretné elérni. A csepeli hírmondó A közterületi csoport ve-
zetőjét, sághi jenőt kérdezte.
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A közterület-felügyelet elérhetőségei

1211 Budapest, Bajáki Ferenc utca 1–3. A lakossági be-
jelentéseket a kozteruletfelugyelet@csepel.hu, és a 
saghi.j@budapest21.hu e-mail címekre, vagy a kö-
vetkező zöldszámra várják: 

06-80/205-213 
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márciusi számunkbAn már beszámol-
tunk rólA, hogy 2011. március 10-én, 
mAnsfeld péter születésének hetve-
nedik évfordulóján jelképes utcA-
névtáblA-cserére került sor A bAjáki 
ferenc utcábAn. ezután újAbb jAvAs-
lAtok születtek néhány csepeli közte-
rület átnevezésére. volt, Aki kolonics 
györgynek is emléket állítAnA ilyen 
módon: ám erre legkorábbAn Az Adott 
személy hAlálA után öt évvel vAn le-
hetőség. s ArrA sincs mód, hogy élő 
személyről nevezzenek el közteret. 

A képviselő-testület március 31-ei testületi ülé-
sén a következőkről döntött: az Áruház tér új 
neve Görgey Artúr tér lesz, a Ságvári Endre 
utca Jerzy Popiełuszko nevét fogja viselni a jö-

vőben, a Tanácsház utca pedig Károli Gáspár 
utca lesz. Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzatának képviselő-testülete kezdemé-
nyezte a Fővárosi Közgyűlésnél a régi utcane-
vek megváltoztatását, hiszen az említett válto-
zásokhoz a főváros jóváhagyása is szükséges. 

Új utcanevek, történelmi alakok

Görgey Artúr 1848–49-es honvédtábornok, 
hadügyminiszter, a szabadságharc idején több 
alkalommal a honvédsereg fővezére volt. A vi-
lágosi fegyverletétel után Klagenfurtba inter-
nálták, ahonnan 1867-ben hazatért és Visegrá-
don élt egészen a haláláig.
Görgeynek csepeli kötődése is van: 1848. szep-
tember 25-én gróf Batthyány Lajos minisz-
terelnök kinevezte őt Csepel-sziget teljhatal-

mú parancsnokává. A honvédtábornok a rá bí-
zott seregnek Szigetújfalunál, és az Adonnyal 
szemben lévő Lóréven jelölte ki a táborhelyét.

Károli Gáspár református lelkipásztor espe-
resként többször fellépett a szentháromság-ta-
gadók ellen. Legjelentősebb munkája a Biblia 
első, teljes magyar fordítása: 1586-ban kezdett 
hozzá, Rákóczi Zsigmond támogatásával. A 
fordítás után négy évvel a magyar nyelvű Szent 
Biblia Vizsolyban nyomtatásban is megjelent, 
700-800 példányban. Mára 54 maradt fenn, eb-
ből 24 található Magyarországon. Budapesten 
református egyetem Károli őrzi nevét.

Jerzy Popiełuszko lengyel katolikus pap, vér-
tanú, a varsói Kosztka Szent Szaniszló egyház-
község plébánosa. Több ízben emelte fel sza-
vát a rendszer ellen. Ma már bizonyos, hogy 
Popiełuszkót a kommunista politikai rendőr-
ség parancsára ölték meg 1984-ben. Később, 
a rendszerváltás után sikerült felkutatni az őt 
meggyilkoló három katonát. Popieluszko atya 
többször járt Magyarországon. A halála pillana-
tában jelképpé nőtt katolikus papra a boldoggá 
avatása kapcsán kortársai egytől egyig elköte-
lezett hazafiként, ugyanakkor szerény, csendes 
emberként emlékeznek, akit az egyre erősebb 
nyomás alatt sem megtörő egyenessége emelt 
ki az ellenállók sorából. 2010. június 6-án Var-
sóban százezres tömeg előtt boldoggá avatták.

- k -

Németh Szilárd polgármester elmondta: Cse-
pel régi gondja a szennyvízcsatorna kiépíté-
se, aminek megvalósítása régóta húzódik. Az 
Európai Unió e projekt a keretein belül nem 
ad arra lehetőséget és anyagi támogatást, 
hogy a csapadék elvezetése is megtörténjen. 
A kivitelezést a lehető legnagyobb gondos-
sággal végzik el. 

Wertan Zsolt, az Enviroduna Kft. ügyvezető 
igazgatója a csatornázás előkészületeiről, a ki-
vitelezés várható fázisairól számolt be a testü-
letnek. (A Fővárosi Közgyűlés új közbeszerzé-
si eljárást ír ki májusban a kivitelezés második 
és harmadik szakaszára.) 

Csepel északi és középső területén, valamint 
Királyerdőben összesen 45, Hároson 8 kilo-
méter hosszan építik meg a csatornahálóza-

tot. A beruházás után gyakorlatilag a kerület 
minden utcájában lesz szennyvízcsatorna, ez-
zel Csepel minden fővárosi kerületet megelőz 
majd e területen. 

A projekt finanszírozása főleg a kohéziós 
alapból történik – innen érkezik a költségek 
65 százaléka – az állam 20, a főváros pedig 15 
százaléknyi támogatást nyújt. A munkálatok 
25-35 utcában folyhatnak egy időben, ezért 
a kivitelezőnek ügyelnie kell a helyi lakosok 
biztonságos közlekedésére, s arra is, hogy a 
mentők, tűzoltók bármikor megközelíthessék 
a helyszínt szükség esetén. Forgalmi torló-
dásokra, autóbuszok elterelésére is számítani 
kell a közeljövőben. 

A csatornázást hétköznapokon nyújtott mun-
kaidőben, reggel 7 órától este 7 óráig végzik, 

hogy az átadás tervezett időpontját tartani tud-
ják. Hétvégi munkavégzés esetén reggel 8 órá-
tól délután 4 óráig van lehetőség a kivitelezésre. 
A munkálatokat lassíthatják a kötelező régé-
szeti feltárások, amiket folyamatosan végez-
nek. Ha a régészek jelentős leletre bukkannak, 
csúszhat egy-egy utca csatornázásának átadása.
Wertan Zsolt közölte, hogy a csatorna bekö-
tését az udvarokra a porták tulajdonosaival 
egyeztetve végzik el. A csatornázás következ-
tében felbontott, felásott utakat az eredeti álla-
potukba állítják vissza.
   
A kivitelezéssel járó kényelmetlenségek, for-
galmi változások miatt Budapest Főváros Ön-
kormányzata és Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata a lakosság türelmét és megér-
tését kéri.   

Cs. A. 

Új utcanevek a kerületben 

Csatornázás: hétvégén is dolgozhatnak 
áprilisbAn megkezdődött csepel utcáinAk csAtornázásA. A most zAjló első ütemben A kivitelező A gerincút terüle-
tén dolgozik, illetve zAjlAnAk A vAs gereben utcAi átemelő munkálAtAi.  A projekt meggyorsításA érdekében szom-
bAton, esetenként Akár vAsárnAp is dolgozhAt A kivitelező – erről döntött 2011. április 19-ei rendkívüli ülésén A 
képviselő-testület.
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Beszélgetés Nagy András rendőr alezredessel

Rendőröket várnak Csepelre
kerületünk képviselő-testülete március 31-ei ülésén 
hAllgAttA meg, s fogAdtA el nAgy András rendőr Alezre-
desnek, A csepeli rendőrkApitányság vezetőjének A tAvA-
lyi évről szóló beszámolóját. A rendőrkApitány úrrAl még 
A testületi ülést megelőzően ültünk le beszélgetni, hogy 
áttekintsük Az elmúlt időszAk tApAsztAlAtAit. Az interjút 
A beszámolóbAn elhAngzottAk részleteivel kiegészítve 
olvAshAtják.

 Milyennek látja Csepel közbiztonságát?
 Én jónak gondolom. Az előző évekhez viszonyítva visszaesett a bűn-
cselekmények száma. Az úgynevezett súlyponti bűncselekmények – betö-
rések, rablások – csökkennek, s ezt a 2010-es, éves beszámolómban sta-
tisztikai adatok is alátámasztják. A kimutatás számainak összevetése a ke-
rület népességi adataival azt jelzi, hogy Csepel a főváros egyik legbizton-
ságosabb kerülete. A számok azt jelzik, hogy 11 évre visszamenőleg fo-
lyamatosan csökken a kerületben ismertté vált bűncselekmények száma: 
1999-ben még négyezer feletti számról beszélhettünk, ami 2010-re lecsök-
kent 2636 regisztrált bűncselekményre. A közbiztonság másik fontos mé-
rőszáma a felderítési eredményesség: ebben is javulás tapasztalható Cse-
pelen, hiszen a csepeli kapitányság – a kerületek rangsorában – a korábbi 
tizenkettedik helyről egészen a negyedikig tornázta fel magát.

 Március 6-án volt a tisztavatás, ahol 1800, próbaidőre kinevezett 
tiszthel�ettes rendőr tette le esküjét. Számíthatunk-e néhán�ukra Cse-
pelen is?
 Minden bizonnyal bővülhet új járőrökkel a kapitányság állománya. 
Elsősorban ugyanis rájuk volna nagy szükség, konkrét számokról még 
nem tudok beszámolni, de számítunk bizonyos szintű létszámfeltöltésre. 
A legnagyobb hiány az utcán szolgálatot teljesítő közrendvédelmi osz-
tálynál van, ott tapasztalható a legnagyobb fluktuáció. Jelenleg a létszám-
keretből 23 fő hiányzik, most száz rendőr teljesít szolgálatot a kerületben.

 Milyen viszonyt ápolnak a kerületi önkormányzattal?
 Kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. Bármilyen felmerülő kérdés kap-
csán mindkét fél nyitott a másik irányában, ezért megfelelőnek látom az 
együttműködést.

 Gondolom, a kapcsolatot tovább erősítheti az önkormán�zat lakásál-
lomán�ából felajánlott újabb 14 ingatlan, ami az itt szolgáló rendőrök-
nek nyújthat segítséget.
 Mivel a hozzánk érkező rendőrök nagy része az ország távolabbi pont-
járól jön, nagy szerepe lesz a lakásoknak abban, hogy akár hosszú távon is 
a kerülethez kötődjenek. Sajnos a központi intézményekhez képest itt ala-
csonyabb a fizetés, így ha magas járandósággal nem is, de lakhatási lehető-
séggel tudjuk őket támogatni.

 Jó ideje működnek már a térfig�elő kamerák. Ezek hatékon�ságáról 
mit tudhatunk? Tervezik-e újabbak telepítését?
 Igen, lesznek új térfigyelők, most elsősorban az Ady II. projektben 
kerülnek kihelyezésre. Az előzetes elvárásoknak szinte maximálisan ele-
get téve váltották be reményeinket a kamerák, hiszen ahol jelen vannak, 
ott láthatóan visszaestek a bűncselekmények. A kamerák helyét – a bűnö-
zés alakulásának függvényében – időszakosan megváltoztatjuk. A rögzí-
tett képeket elsősorban szabálysértések, bűnesetek bizonyítására tudjuk 
felhasználni, és rendellenesség észlelése nyomán gépkocsis járőrt kül-
dünk a helyszínre. Jelenleg negyven közterületi kamera segíti a kerü-
let közbiztonságának megóvását, és 12 térfigyelő a Nagy Imre ÁMK-t 
és környékét pásztázza. Mindezt három munkaállomáson és több moni-

toron figyelik, illetve rögzítik a diszpé-
cserközpontban. A 360 fokban elfor-
gatható kamerák képeit három mű-
szakban két-két fő elemzi, értékeli, 
két fő pedig a kamerákat és azok 
környékét ellenőrzi: ezek alapján 
tavaly 740 intézkedés történt.

 A Karácsony Sándor utca Cse-
pel sétálóutcája, a kerület egyik 
frekventált hel�színe, ahol eg�re sű-
rűbben találkozni italozó, ké-
tes kinézetű emberekkel, 
akik nem igazán já-
rulnak hozzá a 
pozitív város-
kép kialakítá-
sához…
 

 

 Nézze, a hajléktalan is ugyanolyan állampolgár, mint bárki más, ve-
lük és a koldusokkal szemben csak akkor intézkedhetünk, ha zaklatják a 
járókelőket. A főváros belső részeiből megpróbálták kitessékelni a haj-
léktalanokat a peremkerületekbe, így óhatatlanul is több fedélnélkülivel 
találkozhatunk Csepelen is. Természetesen, azt nem engedjük meg, hogy 
sátrakat építsenek a közterületeken vagy parkokban, ám ha bűncselek-
ményt követnek el, velük szemben is intézkedünk. A nyilvános helyen 
történő italozásokkal kapcsolatban számítunk a közterület-felügyelők 
határozott fellépésére is.

 Csepel Ófalu és Háros részei viszonylag kiesnek a központból, így ott 
talán jobban érzékelhető a rendőri jelenlét hián�a, és több panaszt hal-
lani bűncselekmén�ekkel kapcsolatban. Tudnak-e változtatni ezen a hel�-
zeten a közeljövőben?
 Amennyiben kellően sikerül feltölteni a járőralosztály számát, ak-
kor vissza tudnánk állítani a klasszikus körzeti megbízotti szolgálatot, 
ami a kerületben 11 körzeti megbízottat jelent. Április 1-jével meg-
kezdte munkáját az új közterület-felügyeleti csoport is, akikkel kö-
zös szolgálatban még hatékonyabbá válhat a munka. Az elképzelések 
szerint egy körzeti megbízott és egy közterület-felügyelő napi nyolc 

fotó: M
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Milyennek látja Csepel 
közbiztonságát?

Hajdú Péter (19 éves, tanuló)
Iskolába járok Csepelre, leginkább a sétálóut-
cát és a környékét ismerem. Nem nagyon látok 
itt rendőröket. Előfordul, hogy erőszakosabb 
kéregetők állítanak meg, de ezenkívül nem ért 
soha semmi baj. 

Kincses Szilvia (20 éves, tanuló)
Szerintem nincs gond a közbiztonsággal, bár 
rendőrt nem gyakran látok. Éjszaka talán azért 
kockázatosabb a közlekedés, mert kevesen van-
nak az utcán, de ez nem csak Csepelen jellem-
ző. Talán a belső kerületek forgalmasabbak éj-
szaka.

M. István (53 éves, kárpitos)
Tűrhető. Általában napközben vagyok az utcán, 
elég rendőrt látok. Harminc éve élek a kerület-
ben, jó a biztonságérzetem.

Szabó Béláné (81 éves, nyugdíjas)
Nincs panasz a rendőrökre és a közbiztonságra 
sem. Még sohasem támadtak meg, sok kedves-
séget és figyelmet kapok a csepeliektől, főleg a 
fiataloktól, akik segítenek a közlekedésben. 

K. Julianna 
(46 éves, takarító)
Nem érzem magam biztonságban Csepelen.  
Hajnalban járok dolgozni, többször is megtá-
madtak, de nem hívtam rendőrt, mert nem bízom 
abban, hogy elfogják a tetteseket. Szirénázva ér-
keznek ki, így a bűnözők könnyűszerrel elmene-
külnek. Több rendőr kellene az utcákra.

fotó: Halászi Vilm
os

órában végezné a feladatát a saját területén. 
Amennyiben minden a terveknek megfelelően 
alakul, akkor a bűntől fertőzöttebb, nehezeb-
ben megközelíthető helyekre is tudunk majd 
járőrt küldeni.

 Végezetül a tavasz beköszöntére, és az ez-
zel járó veszél�ek kivédésére terelődött a szó. A 
kapitány úr ismét az éves beszámolóra hivatko-
zott, melyben részletesen elemezték az áldozat-
tá válás körülményeit, azt, hogy miért is követ-
kezhetnek be nem várt események.

 Természetesen, a hatóságoknak is rossz, ha 
nem sikerül megakadályozni egy-egy bűncse-
lekményt, ám azok elősegítésében – tapaszta-
lataink szerint – sok esetben az állampolgárok 
is némileg közreműködnek. Gondoljunk csak a 
gépkocsifeltörésekre, amikor jól látható helyen 
felejtenek olyan értéktárgyakat, amelyek szin-
te mágnesként vonzzák magukhoz a tolvajokat. 
Sajnos, ugyanez figyelhető meg a lakásoknál is, 
ahol – nem egy esetben – a több százezres vagy 
milliós értékeket egy könnyen feltörhető zárral 
próbálják megvédeni, többnyire sikertelenül. 

Sokszor nincsenek meg tehát azok a biztonsági 
feltételek, amelyekkel elkerülhetőek lennének 
ezek a sajnálatos esetek. Ezt tetézi a jó idő be-
köszöntével az is, hogy kicsit figyelmetleneb-
bé válunk: elfeledkezünk arról, hogy nyitva ma-
radt a kapu, nem zártuk be az ablakot, vagy ar-
ról, hogy a szúnyogháló nem jelent leküzdhetet-
len akadályt a betörőnek. Ezekre a veszélyfor-
rásokra mindenképpen felhívnám a figyelmét 
Csepel lakóinak is, s arra biztatom őket, hogy 
törekedjenek saját javaik védelmére. 

Légrádi Gábor

A csepeli rendőrkapitánynak küldött köszönőlevelet egy hárosi lakos, 
akinek március 1-jén Fradi utcai ingatlanát feltörték, és onnan elektro-
nikus eszközöket vittek. A gyors és hatékony intézkedésnek köszönhe-
tően az értékek nagy része visszakerült tulajdonosához.

***
A BRFK XXI. kerületi rendőrkapitányságának járőrei március 29-én el-
fogták és előállították azt a 32 éves nőt, aki ellen a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság, a VII. kerületi Rendőrkapitányság, az Egri Rendőrkapitányság, 
valamint a Körmendi Rendőrkapitányság is elfogatóparancsot adott ki.

***
Április 2-án, a késő esti órákban bejelentés érkezett a kerületi kapi-
tányságra, hogy a csepeli sportpálya sarkán található kocsmánál súlyos 
testi sértést követtek el. A helyszínre érkező rendőröket egy 23 éves ke-
rületi lakos fogadta, aki elmondta, hogy szóváltásba keveredett egy 4-5 
főből álló csoporttal. Dulakodni kezdtek, s őt egy ismeretlen személy 
több alkalommal megszúrta késsel. A sértett nyolc napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett. Az eredményes felderítőmunkának köszönhe-
tő, hogy a csepeli kapitányság erőszakos ügyekkel foglalkozó nyomo-
zócsoportja április 5-én előállított egy 47, egy 33 és egy 23 éves buda-
pesti lakost, akik összefüggésbe hozhatók a cselekmény elkövetésével. 
A három személy ellen súlyos testi sértés miatt indult eljárás.   

Holttestet találtak április 6-án, a csepeli gerincút építkezésénél. Az 
azonosítás után kiderült, hogy egy 52 éves csepeli lakhelyű férfi tete-
mét találták meg. A vizsgálat során az idegenkezűséget kizárták, a fér-
fi természetes halállal távozott az élők sorából.

***
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Központi Ügyeletére 2011. ápri-
lis 14-én, 13 óra előtt néhány perccel Csepelről érkezett segélyhívás. A 
bejelentő három gyanúsan álldogáló férfira figyelt fel, akik egy köze-
li kisbolt falához lapulva álltak, majd hirtelen csuklyát húztak a fejük-
re. Egyikük elővett egy fegyvernek látszó tárgyat is. A segélyhívást fo-
gadó központi ügyelet azonnal értesítette a BRFK XXI. kerületi rend-
őrkapitányság ügyeletét, akik a kerületben szolgálatot teljesítő rendőr-
járőröket a helyszínre küldték. A helyszínre érkező rendőrautót meg-
látva a férfiak menekülni próbáltak. A kerületi rendőrök különváltak: 
egyikük két zavartan álldogáló férfira figyelt fel, akiket igazoltatott, 
majd – az időközben odaérkező járőrtárssal együtt – a  ruházatukat át-
vizsgálták. Az egyik férfi nadrágzsebéből egy arcrészen kivágott, szür-
ke színű kötött maszk került elő. Társa korábban eldobta a nála lévő 
maszkot, és gázpisztolyt, amelyet a rendőrök egy fa tövében találtak 
meg. Az egyik elfogott férfi már a helyszínen elismerte, hogy, idézzük: 
„meg akartuk csinálni a Rakéta utcai közértet". A 23 éves férfit és 28 
éves társát a csepeli rendőrkapitányságon állították elő. Rövid időn be-
lül harmadik társukat is beazonosították, lakcímén a Bűnügyi Bevetési 
Osztály munkatársai jelentek meg, akik elfogták.

Rendőrségi hírek
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A Béke téren Penyige Áron a perui Mario Vargas Llosa Stockholmi beszédéből idézett, majd Ábel Attila alpolgármester köszöntötte a megjelen-
teket. Ezt követően Jókai Anna babérkoszorús és Kossuth-díjas írónővel megöntözték a 2010. március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony nap-
ja alkalmából elültetett diófát. 

Jókai Anna szerint állandóan keresni kell a választ életünk értelmé-
re, ebben sokat segít a költészet. Felhívta a diákok figyelmét arra is, 
mekkora erő van a kezünkben: s ez a magyar nyelv. „Nincs olyan nép, 
amelynek ilyen hatalmas szókincse lenne, ennyi szinonimát, metafo-
rát, hasonlatot, szólást, közmondást használna” – tette hozzá a 22 kö-
tettel büszkélkedő egykori tanárnő. A Csepeli Hírmondó kérdésére vá-
laszolva Jókai Anna elmondta, új regényen dolgozik, amely – tervei 
szerint – jövőre jelenik meg. Az írónő mindennapjai rendkívül moz-
galmasak. Szinte naponta van meghívása: járja az országot, mesél, de-
dikál, beszélget. Ahogy ebből az alkalomból is tette.
Szentmártoni János, aki 2010 decembere óta a Magyar Írószövetség 
elnöke, Csepelen nőtt fel. Itt járt iskolába, itt fogalmazódott meg ben-
ne, hogy írással szeretne foglalkozni. Jókai Annát 1990 óta ismeri, 
szakmai barátság fűzi hozzá. A fiatal költő céljai között szerepel, hogy 
hagyományteremtő irodalomóra-sorozatot indítson: ennek első állo-
mása volt Jókai Anna előadása a Jedlik Ányos Gimnáziumban. 

 - kitzinger -

Az ünnepség a Jedlik Ányos Gimnázium előtt folytatódott, ahol Nagy László József Attila című verse hangzott el a költőóriás szobra előtt, Tripolszky 
Anna tolmácsolásában. Ezután Ábel Attila beszélt saját, a költészettel és az irodalommal kapcsolatos élményeiről, majd Jókai Anna és Szentmártoni 
János, a Magyar Írószövetség elnöke jedlikes diákokkal helyezte el az önkormányzat koszorúját József Attila mellszobránál.
Délben becsöngettek. Rendhagyó irodalomóra következett, ahol a tanár Jókai Anna volt. Az életről, a költészetről beszélt. Mesélt a gyermekkoráról, 
amit Budapesten töltött, arról, hogy sokáig nem találta a helyét. Ekkor kezdte el leírni – önmaga szórakoztatására –, milyen világ veszi körül. Már 
ekkor kereste a választ arra, mi az, amit ki szabad mondani, és mi az, amit nem. Élete első költeményét édesanyjához írta, május első vasárnapján.

A költészet napja

Rendhagyó irodalomóra Jókai Annával
A költészet nApját – józsef AttilA születésnApjárA emlékezve – 1964 ótA minden évben április 11-én ünnepeljük. idén 
A csepeli önkormányzAt Az olvAsó munkás szobrA előtt és A jedlik ányos gimnáziumbAn tArtottA megemlékezését.

„Az irodalom csalóka ábrázolása 
az életnek, és mégis segít abban, 
hogy jobban megértsük, 
tájékozódni tudjunk 
a labirintusban, amelyben 
megszületünk, áthaladunk 
és meghalunk. 
Kárpótol a csapásokért 
és csalódásokért, 
amelyekkel a való élet sújt...” 

(részlet Mario Vargas Llosa 
Stockholmi beszédéből)  

fotó: M
izik Zsuzsa
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Eperjes Károly szépirodalmi műsorával 17 éve 
járja az országot, de jó néhányszor a határon 
túl is fellépett. A színművész a XIX. és a XX. 
századi magyar költők versein keresztül mutat-
ja be az istenkereső embert, aki vágyik a meg-
térésre és a lét végső értelmének megtalálásá-
ra. A legnagyobb magyar költők istenes versei 
mutatják azt a belső harcot, amelyet a magá-
nyos ember vív azért, hogy meghallja Terem-
tője hívó szavát. 
Eperjes Károly – más költők mellett – Petőfi 
Sándor, Arany János, Ady Endre, József Attila, 
Weöres Sándor, Pilinszky János költeményei-
ből idézett, és értelmezte soraikat. 
 
Eperjes Károlytól a műsor után kértünk interjút. 

 Mil�en g�akran, mekkora közönség előtt 
lép fel szépirodalmi estjeivel?
 Több mint a négyszázadik, de az is lehet, 
hogy az ötszázadik előadáson is túl vagyok, 
nem számoltam. Nagyon sok helyre hívnak, 
vannak olyan települések, ahová régóta sze-
retnék eljutni, de még nem sikerült egyeztet-
ni az időpontot. Magyarországon kívül fellép-
tem a határon túli magyar közönség előtt, va-
lamint Európa számos országában, az Egyesült 
Államokban, Kanadában. Szerencsére általá-
ban rengeteg ember kíváncsi a versekre, ami-
ket elmondok, s amikről rövid elemzést is tar-
tok. Székelyudvarhelyen például telt ház, hat-

száz ember előtt rendeztük meg az estét, de az 
udvarhelyiek ismétlést kérték, mert sokan le-
maradtak az előadásról. A második estén is teli 
széksorok fogadtak. 

 Hogyan jutott el Csepelre?
 Az önkormányzat felkért az előadásra, és 
sikerült egy megfelelő időpontban megállapod-
ni. De nem először jártam Csepelen. Még ka-
tonakoromban, amatőr színjátszóként többször 
játszottam a sportcsarnokban. Főiskolásként a 
vizsgaelőadásunkat a Munkásotthonban mutat-
tuk be, ahol később is gyakran játszottam kü-
lönféle színdarabokban.  

 Mit üzen a közönségének?
 Olvassanak minél több magyar verset! A 
magyar költészet kiváló, világirodalmi ran-
gú költőink vannak. Miután elolvasták a XIX. 
század legrangosabb költőit – Berzsenyit, Vö-
rösmartyt, Petőfit, Aranyt –, vegyék kezükbe a 
XX. század becses alkotásait. Forgassák Ady 
Endre, József Attila, Szabó Lőrinc, Pilinszky 
János verseit. Pilinszky János ritka kincs a köl-
tészetünkben. Az istenes versek mély bölcseleti 
tartalommal bírnak. Noha fiatal koromban sem 
állt távol tőlem a vallásos gondolkodás, 17 év-
vel ezelőtt érintett meg igazán a Biblia üzene-
te. Ráléptem erre az útra, s katolikusként egyre 
mélyül a hitem. 

Csarnai Attila

kultúra

Csepeli üvegfestő kiállítása Bécsben

Versünnep Királyerdőben

A bécsi mAriAhilf üvegmúzeumánAk művészet-
történésze, AliciA ysAbel spengler meghívá-
sárA két üvegfestő kApott lehetőséget ArrA, 
hogy 2011. március 20-án élőben is bemutAthAs-
sák kézügyességüket. A bécsi üvegesmesternő, 
elfriede zAhlner mellett, mAgyArországról 
tóth erzsébet csepeli üvegfestő ügyességét 
csodálhAtták meg A látogAtók. Az Alkotások 
júniusig tekinthetők meg.

Tóth Erzsébet 1954-ben, Budapesten született. Az 
üvegfestőszakma alapjait az Üvegesszövetkezet Baross 
utcai műhelyében tanulta ki. Ez a műhely Palka József 
és Tatár Miksáé volt az államosítás előtt. Palka Józsefet 
– Róth Miksa után – a második legismertebb és legjobb 
üvegfestőként tartják számon. Tóth Erzsébet mesteri tu-
dását többek között az Országház, a Zeneakadémia, a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és számos egyéb köz-
épület, illetve műemlék felújított, restaurált üvegabla-
ka bizonyítja.  

G. Gy.

A költészet nApjA AlkAlmából bő másfél órás irodAlmi műsort Adott eper-
jes károly kossuth-díjAs színművész A királyerdei művelődési házbAn ápri-
lis 5-én. A telt házAs rendezvény nAgy sikert ArAtott.

fotó: M
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Egy csepeli nyolcgyermekes család boldog élete

„A gyermek nekünk ajándék”

A zöld családi ház kapujánál Semegi Józsefné, 
Mária fogad. Az előszobába érve több tucat 
cipő sorakozik a földön. Az ajtó mögül a leg-
kisebbik fiú, János kukucskál kíváncsian. Má-
ria körbevezet az egyszerűen berendezett la-
kásban, majd megmutatja a gyerekek szobá-
ját. Külön birodalmuk van a lányoknak (Ág-
nes, Veronika, Magdolna, Klára) és külön a fi-
úknak (László, János). „Így nyugodtabbak az 
erőviszonyok” – mosolyog Klára. Nem mintha 
örökös viszálykodás lenne közöttük. A legna-
gyobbak, József és Zoltán már elköltöztek ott-
honról, ők dolgoznak, így ma már nyolcan lak-
nak együtt. „Itt szinte mindenki süt, főz, mos, 
takarít. Még a férjem is kiveszi a részét a há-
zimunkából” – jegyzi meg csendesen az édes-
anya. Szerencsére Mária édesanyja a közelben 
lakik, és gyakran előfordul, hogy ő vigyáz Já-
nosra, aki még óvodába jár.
A gyors bemutatkozás után a nappaliban ülünk 
le beszélgetni, ahol valósággal roskadoznak a 
könyvektől a polcok. Mária az egyik fényképet 
mutatva meséli, hogy férjével a Béke téri temp-
lomban ismerkedtek meg és ott is kötöttek há-
zasságot, 29 éve élnek együtt. Az asszony már 
fiatalon elhatározta, hogy csak olyan ember-
hez megy feleségül, aki szintén több gyermeket 
szeretne nevelni. Egy ideig úgy tűnt, hogy négy 
gyermeknél több nem születhet, ám végül las-
san benépesedett a Semegi család. Tíz gyerme-
kük született: József Tamás már 28 éves, Mária 
egynapos korában meghalt, Ágnes Terézia 25 

éves, Zoltán Domonkos 23 éves, Annát három 
hónaposan bölcsőhalálban vesztették el, Vero-
nika 21 éves, Magdolna Flóra 19 éves, Klára 14 
éves, László András 8 éves és a legkisebb, Já-
nos Ince 6 éves.  
József és Mária fiatal házasként a szülőknél 
laktak. Utána tanácsi lakásba költöztek, majd 
2001-ben vásárolták meg jelenlegi családi há-
zukat. Mindketten népes családból származ-
nak, tehát a minta adott volt, persze korántsem 
ez vezérelte őket a több gyermek vállalásában. 
Ahogy ők mondják, szentségi házasságban él-
nek, hívő katolikusok. Minden vasárnap szent-
misére járnak közösen a családdal. Ha bárho-
vá elutaznak, ott is természetesnek veszik, hogy 
elmennek a templomba. Hívő emberként gyer-
mekeiket Isten ajándékának tekintik. Számuk-
ra nem nyűg, teher a nevelés, az együtt játszás, 
a tanítás: mindezt hittel, szeretettel és örömmel 
teszik. Nagycsaládos szülőként vallják, hogy 
a gyermekek nagyon jó hatással vannak egy-
másra. Soha nem unatkoznak, mindig van ki-
hez szólniuk. Megtanulják az alkalmazkodást, a 
másikra való odafigyelést és a segítségnyújtást. 
Sokkal jobban szocializálódnak, mint társaik. 
Az édesapa mindegyik csemetét nagy öröm-
mel várta. Bár sokat dolgozik a Magyar Nem-
zeti Bankban informatikusként, de a munkából 
hazatérve mindig jut idő a gyerekekre.  
A Semegi családnál reggel öt órakor indul a 
nap, ekkor kelnek fel a szülők. Egy órával ké-
sőbb a kisfiúk ébredeznek, majd a lányok kö-

vetkeznek. Minden nap közösen reggeliznek, a 
szülők munkába, a gyerekek pedig iskolába és 
óvodába indulnak. Mária is dolgozik, már 34 
éve hittant tanít a helybéli iskolákban és óvo-
dákban. Nagyon szereti a munkáját, hiszen az-
zal foglakozhat, ami a szívügye. Férjével úgy 
döntöttek, hogy csemetéiket is katolikus oktatá-
si intézményekben taníttatják tovább. 
A háztartás vezetése egy ilyen népes család-
ban nem könnyű feladat. A kenyeret otthon sü-
tik, havonta legalább 60 kg lisztet vásárolnak az 
egyik környékbeli malomban. A húst is nagy té-
telben veszik, a zöldséget és gyümölcsöt pedig 
a piacon szerzik be. Az édesanyának napközben 
jut ideje a főzésre, szerencsére a gyerekek nem 
válogatnak. Magdi lányuk szakácsnak készül, 
így gyakran ő is besegít. Húsvétkor például kö-
zösen fognak főzni a testvérek. Ilyenkor az ün-
nep tiszteletére fonott kalács, sonka, különféle 
saláták és hímes tojás is kerül az asztalra. 
Családi hagyomány, hogy nagycsütörtökön 
Székesfehérvárra utaznak olajszentelési misére. 
Másnap a szent három nap szertartásain vesz-
nek részt csepeli egyházközségükben. A szülők 
rendszerint a házassági évfordulójukon utaznak 
el egy hosszú hétvégére kikapcsolódni, pihen-
ni, feltöltődni. A család együtt általában két-há-
rom évente megy nyaralni. Sok ismerősük van, 
így előfordul, hogy egy-egy éjszakára amolyan 
szívességi szállást kapnak. De akárhová is men-
nek, mindig hazahúzza a szívük. 

 Antal Zsuzsa

semegi józsefnek és feleségének tíz gyermeke született. első hAllásrA tAlán meghökkentő ez A szám, s Azt gon-
doljuk, milyen nehéz is lehet A szülőknek, hiszen minden idejüket, energiájukAt A gyerekek nevelése köti le. 
semegiéknél AzonbAn ez természetes. békességben, boldogságbAn, szeretetben élnek A kölcsey utcábAn.

fotó: M
izik Zsuzsa
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Nagyheti gondolatokAnyák napjára
„Valaki eg� széket tolt oda, és ő leült a székre. 
És arra gondolt, le kellene festeni mamikát. És 
arra gondolt, lefestettem az életben száz és száz 
asszonyt, de mamikát soha. Miért? Miért, hogy 
éppen a legkedvesebbet, a legszebbet nem? Mi-
ért? Az ember annyi mindenre gondol az élet-
ben, csak arra nem, ami fontos. Az ember ké-
peket fest, mindenről, mindenkiről, csak éppen 
arról nem, aki a legtöbb, aki a legfontosabb, 
aki a legszebb. Miért?”

 Wass Albert

Közeleg május első vasárnapja, anyák napja. 
Verset mond a kisóvodás, virággal a kezében 
köszönti édesanyját sok millió ember a világon. 
Az anyát, aki életet ad gyermekének, neveli, és 
óvja mindentől. Aztán az évek múlásával ráesz-
mélünk, hogy az anya nem az a személy, akire 
támaszkodunk, hanem az, aki szükségtelenné 
teszi a támaszkodást. Mert testben és lélekben 
ott áll mellettünk, mögöttünk… Szeretetük át-
lát a hegyeken, hétmérföldes csizmával lépked, 
s egy léghajót elkormányoznak a szeretet erejé-
vel, ha rajta utazik gyermekük. Az Isten éltesse 
még nagyon sokáig az édesanyákat!
Sajnos, sokunknak már nem adatik meg, hogy a 
szeretett anyának egy virágot nyújtsunk át, ke-
zét fogva, haját simogatva álljunk meg előtte… 
Emléke örökké az ujjainkban, szánk szegleté-
ben és lelkünkben él tovább. És az unokák mo-
solyában és derűjében.
Pontosan úgy, ahogy Szabó Magda írta: „Anyá-
nak nem gyújtottam gyertyát. A fényt nem lehet 
megvilágítani.” 

 Az idén kétszer éljük át a húsvétot. Először 
feketevasárnap, amikor Lázár föltámasztását 
olvastuk végig a szentmisén. Reményt ébreszt 
bennünk, hogy Krisztus a mi sírunknál is meg-
áll, és szólít: jöjj ki! Néven szólít, mint hús-
vét hajnalán Mária Magdolnát: Mirjam! Néven 
szólít ki: jöjj ki abból a sötét érzésből, ami el-
temetni látszik téged, családod, nemzeted. Fe-
ketevasárnap után az idei húsvét így akar sze-
mélyesen megszólítani. Engedelmeskedjünk a 
személyes hívásnak, s válaszoljuk: „Krisztus 
virágunk, szép termő águnk, feltámadt Krisztus 
vigadjunk, a bűnből mink is támadjunk.”

Kispál György plébános

 Böjtből eljutva a nagyhétre, a golgotai ke-
reszt alá és a húsvéti üres sírhoz, a 351. refor-
mátus dicséretünk szavával kiálthatunk mi is: 
„Emlékezzünk ez napon Urunknak haláláról 
és feltámadásáról, Néki adván hálákat: irgal-
mazz nékünk!” Ezen az ünnepünkön a feltá-
madás eme csodáját élhetjük át. Húsvét regge-
lén, az élő Krisztussal találkozva, megfáradt, 
elcsüggedt lelkünkbe ő új életet önthet. Rábíz-
va dolgainkat, ő vezet, utat mutat. Ha kérjük, 
ha hagyjuk. 

Temesvári Imre református lelkipásztor

 „Feltámadt Krisztus! Valóban feltámadt!” 
Így köszöntötték egymást az első húsvétot kö-
vetően a tanítványok, és az üres szentsír felől 
Jeruzsálembe rohanó asszonyok. 

Megtörténhet, hogy az élet terhei alatt, a csa-
lódások, kudarcok, fájdalmak miatt élőhalot-
takká válunk. Ilyenkor értelmetlennek és cél-
talannak tartjuk az életünket. Ebből a helyzet-
ből nem könnyű megszabadulni. Egyedül nem 
megy. De Krisztussal, aki legyőzte halállal a 
halált, igen! Nem kell ehhez képzettség, tu-
dományos fokozat. Csak nyitott szív és lélek, 
amilyen azoké az egyszerű asszonyoké és ta-
nítványoké volt. Rajtunk múlik, hogy a húsvét 
a föltámadás ünnepe legyen. 

Prodán Gábor görög katolikus paróchus

 Péter apostol így fogalmazza meg Jézus 
Krisztus életművét, a húsvéti üzenet lényegét: 
„Bűneinket maga vitte fel testében a fára…” 
(1Pt. 2,24) Értünk, bűnösökért tűrt. Némán, 
mint a bárány – ha levágni viszik –, ő sem nyi-
totta ki a száját, csak elszenvedte ártatlanul a 
mi bűneink büntetését. Mindazt, amit mi embe-
rek gonoszságként és tisztátalanságként meg-
élünk az életünk folyamán, csak ezzel az isteni 
vérrel lehet tisztává tenni. Jézus áldozata örök 
érvényű, ami a világ legtávolabbi csücskében 
is hat. Tisztára mossa az ember beszennyező-
dött lelkiismeretét, és új, örök élettel ajándékoz 
meg minket.

Sinkovicz Sándor baptista lelkipásztor

 Szereted-e ezt a Jézust, vagy egy másikat 
szeretnél?
Nem könnyű elfogadnunk, hogy Jézus hatal-
ma rejtett. Hétköznapi problémákra hétköznapi 
megoldást várunk. Nem értjük a lényeget, hogy 
a mi keresztyén életünk is a kereszt alá rejtett.
A böjt bűnbánati idő. De mit bánjak? Talán azt, 
hogy Jézus szamárkája lassan, egyedül kocog 
ott a jeruzsálemi köveken, és megértve, hogy 
mit jelent az ő követése, le-le maradozunk, 
mindannyian. És mikor elnémul az utolsó ho-
zsanna, és az Isten nem úgy segít, ahogy én 
akarnám, akkor Jézus megint egyedül marad a 
megváltó kereszten… Ezt bánjam! Hátha van 
még számomra bocsánat. 

Zólyomi Mátyás evangélikus lelkész

 Jézus nem a tömegért szenvedett és halt 
meg, hanem minden egyes emberért, külön-
külön. Felfoghatatlan misztérium ez. Hogyan 
történhetett, hogy a történelmi időben min-
denki szeme láttára haldokló Üdvözítő, mint 
egyetlen ember a transzcendentális valóság-
ban, megsokszorozta önmagát és vált mind-
nyájunk személyes megváltójává? Ha bele-
gondolunk szenvedései borzalmába, akkor ez 
az egyszeri alkalom is megrendít minket. Ezt 
a misztériumot csak a végtelen, istenemberi 
szeretet misztériuma múlja felül. Ha ezt végig 
gondolom, még sokkal nagyobb áhítat és hála 
önti el a lelkemet.

Ullrich Ágoston római katolikus lelkipásztor

A születés ünnepe 
Május 8-a és 13-a között újra megrendezésre 
kerül Csepelen a Születés Hete elnevezésű ren-
dezvénysorozat. A hasznos, tájékoztató jelle-
gű előadások mellett, különféle szakemberek-
kel találkozhatnak az anyukák és apukák, akik 
a Csepeli Szociális Szolgálat Családsegítő Kö-
zösségi Háza, az Egyesített Bölcsődék, a Cse-
peli Védőnői Szolgálat, a Hétszínvirág Óvoda 
és a Szabó Ervin Könyvtár sétálóutcai könyv-
tárának programjain vehetnek részt. A progra-
mok ingyenesek.
A részletekről a www.csepszo.hu (Ady pro-
jekt) és www.zoldalma.hu oldalakon, továbbá 
plakátokon és szórólapokon tájékozódhatnak.
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Húsvéti hagyományok: mit jelképez a tojás?  
A húsvét A kereszténység, krisztus feltámAdásánAk ünnepe. mozgóünnep, melynek időpontját 325-ben A niceAi zsinAt 
állApítottA meg, AzótA A tAvAszi nApéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vAsárnAp ünnepeljük, így A március 
22-e és április 25-e közötti időre eshet. A húsvéti ünnepkörhöz is számos népszokás, hAgyomány kApcsolódik.

Az előkészületi időszak – akárcsak a karácsonyt megelőző hetek – magá-
ba foglalta a test és a lélek felkészülését, megtisztulását, vagyis a negy-
vennapos böjtöt, a nagyhetet, a virágvasárnapot (a húsvétvasárnap előt-
ti hatodik vasárnap), a nagypénteket és a nagyszombatot. Egyes vidéke-
ken hamvazószerdán elmosták a húsos ételek készítéséhez használt, úgy-
nevezett „zsíros edényeket”, amelyeket csak húsvétkor – a böjti időszak 
végén – vettek újra elő. Elterjedt böjti étel volt a korpából készült sa-
vanyú leves. Sok helyen „negyvenöltek”, vagyis negyven napig nap-
jában csak egyszer ettek. Egyes családokban tilos volt az éneklés, 
sőt a fütyülés, a táncolás is.

A nagyhét – azaz a húsvét előtti hét – első napjai a testi tisz-
tálkodás és a lakás, lakókörnyezet, a háziállatok ólainak 
kitakarítása jegyében teltek. A húsvétot megelőző pénte-
ken, azaz nagypénteken az ország több vidékén is divat-
ban volt a hajnali fürdés, aminek egészségvarázsló szere-
pe volt. Ilyenkor a falu fiataljai egy közeli patakban, fo-
lyóban, tóban mártóztak meg, majd a vízből haza is vittek, 
s ebben mosakodtak a húsvéti ünnepek alatt, hogy ne legye-
nek betegek, s hogy fürgék legyenek a munkában. 

A húsvéti szertartásokhoz – a középkortól máig – éppúgy szoro-
san hozzátartozott és ma is hozzátartozik a feltámadás megjelení-
tése (keresztjárás, Jézus-keresés, illetve passiójáték formájában), 
mint a húsvéti bárány, a különféle ételek (tojás, sonka, kenyér) 
megszentelése. A Zalában lakók a nagyszombati körmenetre is 
magukkal vitték a szentelményeket (a felszentelt ételeket), ame-
lyeknek maradékait mágikus tárgyakként használták. A felszen-
telt sonka csontját például – a jó termés biztosítékaként – a gyü-
mölcsfákra aggatták. A húsvéti kenyér, kalács morzsáját 
– kereszt alakban – a székelyek szétszórták a gabona-
földeken, annak reményében, hogy a kártevő mada-
rakat így sikerül távol tartani a terméstől.

A tojás megszentelése a XII. században terjedt el a paraszti társadalmak-
ban. A húsvéti tojás az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó 
Krisztust jelképezi. Egyes vidékeken a felszentelt tojást – a karácsonyi 
almához hasonlóan – annyi részre osztották, ahány tagja volt a család-
nak, hogy az összetartozók mindig, mindenhonnan visszataláljanak egy-
máshoz. Az egyházi áldásban részesített tojás fogyasztásának a paraszti 

kultúrákban jótékony hatást tulajdonítottak, héját pedig mágikus 
tárgyként kezelték. A felszenteletlen, díszes tojás a locsolkodás 
elterjedésével vált ajándékká. A locsolás termékenységvarázsló 

rítus. Eredete valójában a keresztelésre, illetve arra a legen-
dára vezethető vissza, hogy a Jézus feltámadásáról hírt vivő 
asszonyokat a katonák úgy akarták elhallgattatni, hogy víz-
zel locsolták le őket. 

A „vízbevető” hétfőként is emlegetett húsvéthétfőn a le-
gények a lányokat a kúthoz cipelték, és ott nyakon öntöt-
ték őket. A legények locsolkodását – és a mellé elmon-

dott köszöntőverseket, az úgynevezett locsolómondókákat 
– a lányok díszített (hímes, írott, piros) tojásokkal köszön-

ték meg. Egyébként a húsvétkor ajándékba adott tojás díszíté-
se először Európa keleti felében terjedt el. A díszítés módja és a 
motívumkincs azonban országonként változó volt. A húsvéti to-
jást leggyakrabban hagymalevéllel festették, de nyerhettek sárga 
szint a vadalmafa héjából, zöldet a bürökből, kéket a lencse levé-
ből. A tojásdíszítés, tojáshímzés módja a viaszolás és a karcolás. 
A viaszolásnál pálcára erősített fémcsövecskét, tollcsévét már-
togatnak forró viaszba, ezzel írják rá a mintát a tojás felületére, 
majd festéklébe helyezik. A festett tojást zsíros ruhával, szalon-
nahéjjal dörzsölik át, hogy fényes legyen. A díszítés másik mód-

ja a karcolás, ahol a megfestett tojásra karcol-
ják a díszítményt. A tojást hozó nyúl hagyo-
mánya – feltehetően – német nyelvterület-
ről terjedt el.
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Műterem a természetben
A festő, Akit bemutAtunk, szinte kizárólAg A természetből meríti témáit. bár csAk húszévesen kezdett el komolyAbbAn 
foglAlkozni A festéssel, már gyerekkorábAn is sokAt rAjzolt. s hA nem A ceruzát fogtA, A mAdArAk nyomábAn járt. Az-
tán véletlenül mAdArAs rAjzokkAl díszített könyvekre tAlált, s ez meghAtároztA A további életét. kókAy szAbolcs fes-
tőművésszel beszélgettünk. 

 Van kedvenc témája?
 Sok van, és időről időre változik is, hogy éppen mi foglalkoztat. Az 
egyik a vékony csőrű póling, ami úgy tűnik, sajnos kipusztult: ez az 
első európai madárfaj az óriás alka óta, ami erre a sorsra jutott. Mos-
tanában ezen a témán dolgozom. A másik, ami nagyon foglalkoztat, az 
a hópárduc. Két éve jártam Indiában, a Himalájában, és ott sikerült az 
élőhelyén látnom, nagy élmény volt.  

 Milyen anyagokkal dolgozik?
 Az illusztrációkat akvarellel és egy kevés temperával készítem, a fest-
ményeimet pedig akvarellel, illetve olajjal. Az akvarell a kedvencem, azt 
szeretem a legjobban, de a nagyméretű képekhez inkább olajat használok. 
Általában nem a műteremben dolgozom, bár sokáig csak fotó alapján fes-
tettem, de valahogy ott a színek sem az igaziak, és az állatok karakterét, 
a legjellemzőbb mozdulataikat is jobban el lehet kapni, ha figyelem őket. 
Festeni és rajzolni egyébként nem tanultam sehol, csak autodidakta mó-
don képeztem magam. Más festőktől is sok mindent el lehet lesni, témába 
vágó könyveket is olvasok, de persze a legtöbbet nem tanulással vagy ol-
vasással, hanem a gyakorlással lehet tanulni. Öt-hat éve rajzolok intenzí-
ven a szabadban, s ez egyértelműen nagyon hasznomra vált. 

 Említette, hog� más festők műveiből is sokat tanul. Van kedvenc il-
lusztrátora? 
 Igen, van, egy svéd festő, Lars Jonsson. Ő nagyon elkötelezett terepi 
festő, egy kisebb svéd szigeten él, és főleg annak az élővilágát festi. 

Kókay Szabolcs Csepelen született, 35 éve itt él. A festés és természetjá-
rás mellett néha önkéntes munkára is jut ideje. Ahogy mondja, a Csepeli 
Kertbarátok Körének természetvédő programjain segít, előadásokat tart, 
és a Madártani Egyesület évente megrendezett Fülemülék éjszakája nevű 
programon vezet csoportokat, a Kis-Duna-öböl partján. 

 Van-e kedvenc helye Csepelen?
 A Soroksári-Duna egyértelműen a kedvencem, egész évben izgalmas, 
de a legjobban télen szeretem, mert akkor mindig rengeteg madár van itt, 
de a legkedvesebb helyem – ezen a szakaszon belül – a Kis-Duna-öböl.

 Hogyan telik egy napja?
 Általában reggel nyolctól este 10-11-ig illusztrálással, főleg, ha a 
határidő már nagyon közel van, de közben a gyerekeimmel is foglal-
koznom kell: elhozom őket az oviból, sétálni megyünk. Ők is sokszor 
megkérnek arra, hogy rajzoljam meg nekik valamelyik állat körvona-
lát, amit kiszínezhetnek. 

 Van-e valamilyen különösen emlékeze-
tes madármegfig�elése?
 Sok ilyen van. Az egyik a vörös kánya, 
amit Zsoldos Márton barátommal, kollé-
gámmal láttunk: éppen a kertünk fölött re-
pült át. Ez a madár nagyon ritka, azt hi-
szem, csupán öt pár fészkel Magyaror-
szágon. Egy alkalommal pedig a Ta-
mariska-dombon találtam egy szibé-
riai csilp-csalp füzikét: még Deb-
recenből is eljöttek madarászok, 
hogy megnézzék. De nagy él-
mény volt az is, amikor egy réti-
sast láttam itt, a Kis-öböl 
fölött, éppen a születés-
napomon. Mintha aján-
dékba kaptam volna.  

Kókay Szabolcs munkái 
a honlapján tekinthetők 
meg: www.kokay.hu.

- schmidt -

Fényképezőgéppel Csepelen
A Csepeli Hírmondó és a csepel.hu digitális fotó-
pályázatot hirdet Csepel tavasszal címmel.
Három kategóriában, életkor szerint bírálja 
majd el a zsűri a beérkezett fotókat.
A legjobb alkotásokat díjazzuk, melyek a Cse-
peli Hírmondó, valamint a csepel.hu oldalain 
megtekinthetők lesznek.

Beküldési határidő: 2011. május 15-e.

Technikai információ a fotópályázathoz:
Pályázónként 5 db színes, digitális fotó (fotó-
sorozat minden fényképe külön képnek szá-
mít) küldhető be. 
Formátum: JPEG (JPG)
Méret: Felbontás min. 1024x768 pixel, opti-
mális 1500x2102 pixel (A4 20x30 cm)

Fájlcím megadásának módja: 
vezetéknév-keresztnév-életkor-képcím

Beküldés módja: 
e-mail (5 MB-ig):
zubormonika@csepptv.hu. 
A nagyobb méretű képeket CD-n, DVD-n sze-
mélyesen is le lehet adni: 
(CSEPP TV Bp. XXI., Simon Bolivár sétány 4–8.)

A cigánycsukot ábrázoló képnek története van. 2009 tavaszán ta-
láltam egy párt: mielőtt a fészkükbe mentek volna, mindig a szom-
szédos bodzabokor egy száraz ágára ültek le. Figyeltem őket, ők is 
engem, és mikor látták, nem jelentek számukra veszélyt, folytat-
ták a fiókáik etetését. Mindig hajnalban jöttem ki, mert akkor na-
gyon szépek a fények, mivel szemből, a Duna túloldaláról kel fel 
a nap, így a madarak ellenfényben voltak, és ez nagyon tetszett. 
Legalább egy hétig jártam ki hozzájuk. 
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Prózában is „megmutatta” az Egressy
A zenei sikerektől hAngos egressy béni zeneművészeti szAkközépiskolA és gimnázium újAbb sikereket tudhAt mAgáé-
nAk. ezúttAl csellóbAn és – A szokásoktól eltérően – szAvAlóversenyen sem tAláltAk legyőzőre diákjAik.

civil élet

Az V. Budapesti Banda Ede Csellóverseny nö-
vendékduó kategóriájában a csepeli intézmény 
diákjai végeztek az első helyen. A 16 eszten-
dős Jánosi Blanka, és a 15 esztendős Szik-
lai Sára Bíbor Bartók 2 duóját, valamint Lee 
F-dúr rondójának második-harmadik tételét 
adták elő, a zsűri szerint első helyezést érően. 
Nem várt dicsőséget szerzett az iskolának Sza-
bó Dorottya, az iskola ének-zenei gimnáziumá-
nak tizedik évfolyamos tanulója is, aki a költé-
szet napján megrendezett országos József At-
tila szavalóversenyről hozta el az első díjat. A 
dr. Tasnádiné Hajdu Ágnes által felkészített ta-
nuló elmondta, hogy 16-tól 22 éves korig, har-
minc versenyző állt színpadra. Ő József Atti-
la Semmi című versét, majd Karinthy Frigyes 
Mariska és Károly bácsi című művét adta elő. 
„Nagyon érdekes volt, hogy a korosztályunk-
hoz képest sokan szomorú, melankolikus köl-
teményeket választottak, ami kicsit furcsának 
tűnt” – mondta a friss győztes. 

 Indulsz-e máskor is szavalóversenyeken?
 Természetesen, hiszen harmadikban és ne-
gyedikben is megmérettem magam vers- és pró-
zamondásban, ahol második helyezett, illetve 
különdíjas is voltam. Aztán egyéb jellegű elfog-
laltságaim miatt – mint a színház – kicsit háttér-
be szorult a próza, de most újra több időt szen-
telhettem a verseknek, s ezért indultam el ezen 
a versenyen. Mi sem számítottunk erre a siker-
re, csupán ki akartam próbálni magam. 
 
Említetted a színházat, hol láthatunk téged?
 A szigetszentmiklósi Sziget Színház társu-
latának vagyok – egyelőre – tanulója, a célom 
egyértelműen a színpad világa. Remélem, egy-
két éven belül a társulat rendes tagja lehetek.

A jazz-ének szakos hallgató nem fukarkodott a 
dicséretekkel az Egressyt illetően
 Azért is érzem jól magam itt, mert a színvo-
nalas zenei oktatáson kívül a közismereti tan-

tárgyakra is nagy hangsúlyt fektetnek. Nagyon 
jó a légkör, az osztályközösség, és a tanárok is, 
hiszen nem csupán az oktatásra koncentrálnak, 
hanem – mint a szavalóverseny eredménye is 
mutatja – a diákok iskolán kívüli teljesítménye 
is fontos számukra.

- légrádi -

1998 óta minden tavasszal, a hagyományos 
kerületi művészeti szemlék – vers- és próza-
mondó, ének stb. – után tartják meg a Radnó-
ti Miklós Művelődési Házban az angol mű-
vészeti szemlét. Idén a kerület nyolc általá-
nos iskolája vett részt a kétnapos versenyben. 

A gyerekek prózát, verset, jeleneteket adtak 
elő angolul. A pártatlan zsűrit angol nyelv-
könyvkiadók képviselői alkották, akik ki-
emelték a verseny magas színvonalát, a vá-
lasztott művek széles választékát, a gyerekek 
tehetségét. A díjak a kiadók által felajánlott 
és a kerületi Pedagógiai Szakmai Szolgálta-
tó Intézmény által beszerzett szótárak, angol 
nyelvű könyvek voltak. 

FELHÍVÁS!
Szülôi Tájékoztató Fórum a méhnyakrák elleni védôoltással kapcsolatban.
Idôpontja: 2011. április 26., kedd, 18 óra.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme, Budapest XXI., Szent Imre tér 10.

Elsô oltások idôpontjai: április 27., 28., 29.
A csepeli iskolába járó gyermekek az adott iskolában, az iskolaorvos rendelési idejében kapják meg a védôoltást. A nem csepeli iskolába járók, illetve azok a csepeli 
lányok, akik elôre nem látható okból nem kapták meg az adott iskolában a védôoltást, a házi gyermekorvosi rendelôben kaphatják majd meg. Kérjük, hogy az idôpontot 
egyeztessék házi gyermekorvosukkal! Ezúton jelezzük, hogy a Csepeli Egészségügyi Szolgálatnál is mûködik egy központi oltópont. Budapest XXI., Áruház tér 8. 

További információ: 427-5150

Vers és próza angolul X. CSEFUSZ 
a Tiszta Duna-partért 
Futóverseny

A verseny fővédnöke: Németh Szilárd, Csepel polgármestere 

Időpont: 2011. május 8-a, vasárnap 
Helyszín: Gyermek, Ifjúsági és Sport Centrum (volt ifjúsági tábor 
a Hollandi úton)
Cím: XXI. ker. Hollandi út 8–10. 
Megközelíthető: 71-es busszal a Szent Imre tértől (Hollandi csár-
da megálló), illetve gyalogosan, kerékpárral és autóval.
Nevezési díj: a Duna-partról összegyűjtött pár szemét, 18 év felett 
500 Ft. Nevezni 9 órától a helyszínen, illetve előnevezéssel.

Távok: 
• 80 m bölcsödéseknek - betétfutam 
• 500 m ovis futás rajt: 10 óra 15 perc 
   iskolás futás, alsó tagozatosoknak rajt: 10 óra 25 perc 
 (I-II. korcsoport ) 

• 3,7km ifjúsági és felnőtt rajt: 11 óra 05 perc 
 (I-V. korcsoport: férfi-női, senior, veterán) 
• 10 km ifjúsági és felnőtt rajt: 11 óra 
 (I-V. korcsoport: férfi-női, senior, veterán) 

A 3,7 km és a 10 km chipes időmérés

Külön futam a mozgáskorlátozottak számára 
az ifjúsági tábor területén. 

A hosszabb távok a Duna-parton kijelölt útvonalon.
Terep: földes, homokos, kavicsos, aszfaltos. 
Kategóriánként az 1-3. helyezett díjazásban részesül (érem, kupa).
A résztvevőknek befutócsomag.

Kategóriák: 
Ovis  -2004 V. korcsoport  1995-1992 
I. korcsoport  2003-2002  férfi-női  1991-1972 
II. korcsoport  2001-2000  senior I  1971-1962 
III. korcsoport  1999-1998 senior II  1961-1952 
IV. korcsoport  1997-1996  veterán  1951- 

HPV
védôoltás
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Izgalmas családi programok a Kis-Duna partján

Ismét kitakarították a Kis-Duna partját 

Májusban indul a strandszezon
hA Az időjárás is engedi, május 14-én nyitjA meg kApuit A 
csepeli strAndfürdő, rossz idő esetén viszont május 27-e 
lesz Az új szezon kezdete. nAprAkész tájékoztAtást A 
budApestgyogyfurdoi.hu honlApon olvAshAtnAk. 

Az idén ötvenéves születésnapját ünneplő csepeli strand irányítását áp-
rilis elejétől – a korábbi vezető nyugdíjazása miatt – Szüsz Tamás vette 
át. A kerek évforduló alkalmából ünnepi megemlékezés helyszíne lesz a 
strand területe, melyre a helyi önkormányzat a Csepeli Helytörténeti és 
Városszépítő Egyesülettel közösen készül. Az új üzemvezető elmondta, 
hogy állandó képkiállítást is terveznek, amely bemutatná a strand öt év-
tizedét, a kezdetektől egészen napjainkig. Az évforduló napján (az ese-
mény júniusban lesz, a pontos napot még nem tudják) számos kedvez-
ménnyel várják majd a csepelieket, a gyerekeknek például látványos ani-
mációs programokkal kedveskednek a szervezők. 
Ugyancsak a kicsiket várják a május 27-én megrendezésre kerülő gyer-
meknapi eseményre, amelyet a Csepeli Gyermekekért Alapítvánnyal kö-
zösen rendeznek.
Az idei strandszezon újdonságának számít, hogy hároméves korig ingye-
nes a belépés, illetve a gyerek-, a diák- és a nyugdíjasjegyek harminc-
százalékos kedvezménnyel válthatók. A napi felnőtt, hétköznapi jegyár 
1800 forintba kerül majd. 
Nyitva tartás: 9-től 19 óráig hétköznapokon (kánikulában 20 óráig), 
hétvégén 9 és 20 óra között.
A strandfürdő szolgáltatásai változatlanok: ötvenméteres úszómedence, 
élménymedence, termál gyógymedence, gyermekmedence és csúszdák 
várják a fürdőzőket augusztus 28-áig.  
 -  azs  - 

A madarak és fák napját idén kilencedik alkalommal rendezik meg Cse-
pelen. A május 14-én, 10 és 16 óra között zajló programokat a hagyomá-
nyos helyszínen, a Gyermek, Ifjúsági és Sport Centrumban (Budapest 
XXI., Hollandi út 8–10.) tarják. A belépés ingyenes.  

A látogatókat a gyógy- és fűszernövény-bemutató és -kóstoló mel-
lett, kaktuszvásár és szaktanácsadás, díszgalamb- és díszbaromfi-kiál-
lítás, állatsimogató (nyúl, kecske), szervezett csónakos madárfigyelés, 

Duna- parti fotóséta, természetfilm-vetítés, madarak és fák napi hétpró-
ba várja, sőt piknikezni is lehet.
A rendezvény megszervezésében a Csepeli Kertbarát Kör és a Csepeli 
Művelődési Központ Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház mellett több 
mint húsz civil szervezet is rész vesz.
Kedvezőtlen időjárás estén az eseményt május 21-én tarják meg.
A helyszín Csepel központjából, a Szent Imre térről induló 71-es autó-
busszal közelíthető meg.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is megszervezte a csepeli Kis-Duna-
part tavaszi takarítását a Csepeliek a Zöld Kis-Duna-partért Egyesület 
három vasárnapon. Horváth Ildikó, a civil szervezet alelnöke elmondta, 
hogy ezúttal is segítette munkájukat a Csevak Zrt.: zsákokkal és munkás-
kesztyűkkel, valamint az összegyűjtött hulladék elszállításával vették ki 
a részüket a munkából. A Kis-Duna-öböl fahídjától egészen a kompig si-
került összeszedni a szemetet, és szerény eszközeikkel kitisztítani az alj-
növényzetet. Az alelnök szerint óriási öröm, hogy a már jól ismert arcok 
mellett csatlakoztak újak is, főként a fiatalabb korosztályból, így minden 
remény megvan rá, hogy ez a kezdeményezés méltó utódokat nevelhet 
ki. Nem kis megdöbbenésre az egyik alkalommal a rendőrség is kivonult. 
Az történt ugyanis, hogy egy névtelen feljelentő azt állította: illegális fa-
kivágás zajlik a területen. Szerencsére a rend éber őrei hamar rájöttek, 
hogy csupán az elöregedett, életveszélyes, korhadt növényzetet távolít-
ják el a lelkes természetbarátok, így intézkedniük nem kellett. A csepeli 
zöldövezet lelkes takarítói elégedetten konstatálhatták munkájuk végez-
tével, hogy ismét tisztábbá varázsolták a Kis-Duna partját. 
       - l.g. -

Ingyenes ruhaosztás 
A Magyar Vöröskereszt XXI. kerületi szervezete 2011. április 28-án, csütörtökön, 
9-től 12 óráig ingyenes ruhaosztást tart. Helyszín: Budapest XXI., Ady Endre út 61.

Kedvezményes ruhavásár
A Magyar Vöröskereszt XXI. kerületi szervezete egynapos ruhavásárt szervez. 
Az akció időpontja: 2011. május 10-e, szerda, 9-től 16 óráig.
Használt, jó minőségű gyermek, női, férfi ruhaneműt, cipőt, játékot, könyvet, valamint tésztát kíná-
lunk igen kedvező áron. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy aki erre az évre érvényes vöröskeresz-
tes tagsági, illetve véradó-igazolvánnyal rendelkezik, a ruhaneműnél 10 százalék kedvezményt kap.

Helyszín:  Budapest XXI., Ady Endre út 61.

Megközelíthető: 148, 15l, 36-os autóbusszal (Papírgyári megálló)

fotó: M
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Mennyi tojás van a nagy tojásban?
Ha összeszámoltad, színezd ki
az alábbi kód szerint:
1 = kék
2 = zöld
3 = piros
4 = sárga
5 = barna
Most hány tojást látsz a képen?
A két eredményt add össze, 
a kapott számot írd be az alábbi 
mondatba:

Április … -e a  …….  Napja.

A helyesen befejezett mondatot kell 
beküldened!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik havonta 32 000 példányban
Kiadja: A Csepp Tv Kft.
Felelős kiadó: Vida István ügyvezető igazgató, vidaistvan@csepptv.hu
Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: 1214 Budapest,  Simon Bolivár sétány 4–8., 1751 Pf. 28, tel.: 420-6950    
csepptv@csepptv.hu, zubormonika@csepptv.hu
Szerkesztőségvezető: Máger Judit

Munkatársak: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Beleznay Ibolya, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Halászi Vilmos,
Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Légrádi Gábor, Mezey László, Mizik Zsuzsa, Schmidt Emese, 
Zubor Mónika 
Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. Lajosmizsei Nyomdája; Felelős vezető: Burján Norbert  
ISSN 2062-3585 
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A helyes megfejtést beküldők között ezer forintos Libri könyvutalványt sorsolunk ki. A megfejtéseket elküldhetik a következő címre: Csepp Tv, Budapest,1751 PF. 28., de e-mailben is várjuk a válaszokat:  
csepptv@csepptv.hu, és bedobhatják a Csepeli Hírmondó postaládájába is, ami az ÁMK aulájában – 1214 Simon Bolivár sétány 4–8. – található. Beküldési határidő: május 15-e.

gyereksarok

Sorsoltunk!  A márciusi keresztrejtvény megfejtése: Tavaszi csillagvirág, Tavaszi zápor. A helyes megfejtést beküldők között ezer forintos Libri könyvutalványt sorsoltunk ki. A nyertesek: Sas István (Táncsics M. u.), Veres Etelka (Daru út).
A gyerekrejtvény megfejtése: Zelk Zoltán: Tavaszi dal. Ezer forintos Libri utalványt nyert: Hódi Attila (Táncsics M. u). A nyeremények átvehetők a Csepp Tv szerkesztőségében, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4–8.  Gratulálunk!

A Népművészeti és Kézműves Óvoda Új Mesterségek Bölcsője Művészeti Óvodai Alapítvány 
kuratóriuma köszönetét fejezi ki minden támogatójának, akik a 2009. évi személyi jövedelem-
adójuk 1%-ának felajánlásával hozzájárultak az óvoda működési feltételeinek javításához.

Pomothy Györgyné, a kuratórium elnöke

2005 óta működik Csepelen a Gyermekbarát Mozgalom. Köszönjük az eddigi támogatást az 
önkormányzatnak, a vállalkozásoknak és a magánszemélyeknek, és köszönjük az szja 1%-
ából 2010-ben felajánlott 148 803 forintot, melyet gyerekrendezvényeinkre fordítunk.
2011-ben szeretnénk megkezdett programjainkat folytatni, ehhez kérjük támogatásukat. 
Adószámunk: 18260663-1-43
 Csepeli Gyermekbarátok

A Gyermekekért, a Jövőért Alapítvány megköszöni támogatóinak, hogy 2009. évi személyi jö-
vedelemadójuk 1%-ával ismét hozzájárultak alapítványi céljaink megvalósításához. 
A támogatás összegét – 1 602 710 forintot – a Kölcsey Ferenc Általános Iskola interaktív táb-
lák, és az ehhez tartozó eszközök beszerzésére fordította.

A Gyermekekért, a Jövőért Alapítvány

A csepeli Diák Atlétikai Club vezetése és tagjai megköszönik azok felajánlását, akik személyi 
jövedelemadójuk 1%-ával, 178 030 forinttal hozzájárultak sporttevékenységünk eredményes 
folytatásához. A pénzt versenyeztetésre – felszerelésre, MASZ-tagdíjra –, és versenyengedély-
re használtuk fel. Az adomány nélkül szakmai programunkat nem tudtuk volna végrehajtani. 
Kérjük, hogy ebben az évben is támogassák a 10–18 éves gyermekek sportolását.

Csepeli DAC elnöksége
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Gálhidi György visszatért a Béke térre
A szolnok elleni vereséget követően nAgy zoltán vezetőedző felAjánlottA lemondását A csepel fc vezetőségének, 
Amit A tulAjdonosok egy nAppAl később elfogAdtAk. A tAvAsszAl erős hullámvölgybe került lAbdArúgóknAk Azon-
bAn nem kellett sokáig várniuk Az új trénerre: A nyolcvAnAs évek nb i-es csepeli lAbdArúgójA, gálhidi györgy ült le 
Az Azúrkék-meggypiros csApAt kispAdjárA. 

Új elnök irányítja a Csepeli Evezős Klubot április 7-étől. Az egykori ki-
váló versenyző, többszörös válogatott, és olimpiai második helyezett 
Melis Antalt Csaba Zoltán váltotta a poszton. A korábbi elnök egészen 
1980-ig állt sportolóként a klub szolgálatában, majd edzője és szakosz-
tályvezetője lett a XXI. kerületi evezősöknek. A klub önállóvá válását 
követően, 2001-től kétszer ötéves ciklusban látta el az elnöki teendőket, 

de ebben az évben már nem jelöltette magát. Az új vezető, Csaba Zol-
tán ezer szállal kötődik a csepeli evezéshez, hiszen felmenői közül töb-
ben is a klubot szolgálták, nagyapja és édesapja is tevékeny részt vállalt 
a kerületi evezés életében. Egészen napjainkig támogatták, támogatják 
az egyesületet. A Csepeli Evezős Klubnál történt elnökváltásról, az új el-
nök elképzeléseiről lapunk következő számában olvashatnak bővebben.

Gálhidi György csepeli visszatérése a lehető legjobban sikerült: a Cse-
pel FC hazai pályán, kiütéses, 5:1-es győzelmet aratott a Kecskemé-
ti TE II. gárdája ellen. A mérkőzést megelőzően a lelkes hazai druk-
kerek „Isten hozott itthon Gyuri” feliratú transzparenssel köszöntöt-
ték az egykori csepeli labdarúgót, és országszerte elismert trénert, aki-
re a mai napig szeretettel gondolnak a kerületben. A meccsen tisztán 
látszott, hogy a hazai játékosokat fűtötte a bizonyítási vágy, így igazán 
„odatették magukat”, s ez az eredményben is megmutatkozott: az első 
félidő végén már három góllal vezetett a kék-piros alakulat. A gólo-
kon Teplán, Filó és Mojzer osztoztak. A második játékrész sem telt ese-

ménytelenül, tekintve, hogy Mojzer és Teplán ismét betalált, amire a 
kecskemétiektől csupán az – első osztályú csapatból visszajátszó – ele-
fántcsontparti Dosso tudott válaszolni. A Csepel így 5:1 arányban bi-
zonyult jobbnak ellenfelénél, ami mind a csapat, mind pedig az újdon-
sült tréner számára újabb reményeket adhat az esetleges bajnoki címre. 
Következik a tavasszal eddig száz százalékos teljesítményt nyújtó Tö-
köli VSK elleni összecsapás, április 23-án, idegenben, akik ellen igazi, 
Csepel-szigeti rangadón dől majd el, hogy ki az esélyesebb arra, hogy 
az NB II-be jusson.

- l. g. -

A már edzőként is komoly tapasztalatokkal rendelkező (Tiszakécske, Bp. 
Honvéd, Kecskemét, Lombard-Pápa, DVTK, Nyíregyháza, arab és viet-
nami csapatok) tréner legutóbb Halásztelken vállalt munkát, így a Cse-
pel-szigeten belül oldódott meg az edzőkérdés. A kerületben máig nép-
szerű sportember kinevezését követően elsőként a Csepeli Hírmondó 
kérdéseire válaszolt.

 Isten hozott újra Csepelen. Milyen érzésekkel léptél be a pálya kapuján?
 Örülök, hogy megint itt lehetek, hiszen – egy év megszakítással – 
12 évig voltam itt, amit nem lehet elfelejteni! Labdarúgó-pályafutásom 
nagy részét töltöttem el a Csepel SC-ben. Aztán – már pályaedzőként – 
Maár Jánossal megnyertük a másodosztályt, vagyis edzői pályafutásom 
szárnybontogató időszaka is ide köthető. Volt, aki le akart beszélni arról, 
hogy megint ide szerződjek, de én úgy gondoltam, hogy ez megtisztelő 
feladat. Ahol Jávor Pali bácsi, vagy Keszthelyi Misi bácsi – de hosszan 
sorolhatnám nagynevű elődeimet –, ült a kispadon, akármit hozott a sors, 
és akármilyen állapotban van a létesítmény, nekem akkor is nagyon meg-
tisztelő dolog a Csepel vezetőedzőjének lenni.
 
 Milyen tervekkel vágsz neki a munkának?
 Mindenképpen megpróbáljuk az első helyezettel szembeni hátrá-
nyunkat ledolgozni! Jó dolgokat hallottam a játékosállományról, többü-
ket ismerem: Vejmola Tomit, Szendreit, Balogh Zolit, Filó Tomit, azaz a 
csapat rutinosabb játékosait. A fiatalabbakhoz nem volt még szerencsém, 
de információim szerint ők sem tehetségtelenek. Ki fogom hozni belőlük 
a maximumot, úgy érzem, képes vagyok erre a feladatra.

 Mil�en célt vázoltak fel a klub vezetői előtted? A sikeres őszi szezont 
követően többen már bajnokaspiránsként tekintettek a csapatra.
 Igen, ezt én is hallottam. Igazából most még korai lenne beszélni er-
ről, hiszen az első edzésre készülök a srácokkal, és az ellenfeleket sem is-
merem annyira, de azon leszek, hogy a tavaszi hullámvölgyből kivezes-
sem a csapatot. Hogy ez mire lesz elég, majd meglátjuk!

 Nem tudom, hallottad-e, hogy a klubot igen lelkes szurkolók támogat-
ják – még az idegenbeli meccseiken is –, akik buzdításukkal komol� erőt 
képesek adni a csapatnak. Nekik mit üzensz?
 Ennek nagyon örülök, ezt nem is tudtam! Játszottunk mi itt régen 
10-12 ezer ember előtt is, és azért is szerettem ezen a pályán futballozni, 
mert remek volt a hangulat. Én soha nem tartoztam a nagy spílerek közé, 
inkább szívből, akaratból, lelkesedésből volt több. De próbáltam mindig 
maximális teljesítményt nyújtani, remélem, ebből is át tudok adni vala-
mit a játékosaimnak. Olyan csapatot szeretnék felvonultatni, akikért ér-
demes lesz kijárni a Béke térre, akik kilencven percen keresztül zakatol-
nak, és mindent megtesznek a győzelemért.
Azt hiszem, a csepeli futballszeretők nevében (is) kijelenthetem: ennél 
jobb végszó nem kell egy interjúhoz, a többi úgyis a pályán dől el. Ne-
héz mérkőzések várnak a kék-piros alakulatra, hiszen többnyire a bajno-
ki tabella első felében tanyázó együttesekkel kell felvenni a harcot, a le-
hető legjobb eredmények érdekében. Gálhidi György személye a bajnoki 
címre talán nem lehet garancia, de egyvalami biztosra vehető: egy csepe-
li érzelmű tréner maximálisan tisztában van a hagyományokkal és azok-
nak megfelelően igyekszik majd felkészíteni az egykoron szebb napokat 
látott klub játékosait. Akár az első hely reményében is…

Légrádi Gábor

Remekül sikerült a bemutatkozás

Evezés: Melis Antal letette az elnöki lapátot

fotó: M
izik Zsuzsa
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Olimpiai bajnokaink ünnepeltek
Csepel két olimpiai bajnoka is születésnapját ünnepelte az elmúlt he-
tekben. Április 4-én volt 75 éves Németh Ferenc, a magyar öttusasport 
első egyéni olimpiai bajnoka, egyben első kétszeres olimpiai aranyérme-
se. 1960-ban Rómában nemcsak egyéniben, hanem csapatban, Balczó 
Andrással és Nagy Imrével közösen is a dobogó tetejére állhatott. A több 
sportágban is jeleskedő Németh véletlenül lett öttusázó: a csepeliek kivá-
ló szemű mestere, Benedek Ferenc fe-
dezte fel egy focimeccsen, és mivel a 
háromtusacsapat egyik tagja megbete-
gedett, beállította az akkor még csak 18 
éves sportolót, aki remekül teljesített, s 
egy évre rá már szerepelt a felnőtt or-
szágos bajnokságon. Miután betegsé-
ge miatt kényszerűségből befejezte ak-
tív pályafutását, 1964-től négy eszten-
dőn át az öttusaszövetség főtitkára volt, 
majd visszatért Csepelre, és egykori fel-
fedezőjével, Benedek Ferenccel sport-
iskolát alapítottak. Az 1972-es münche-
ni olimpián, ahol két csepeli versenyző, 
Balczó és Villányi is az ezüstérmes öttu-
sacsapat tagja volt, már a válogatott ví-
vóedzőjeként tevékenykedett. Csepelen 
a vívószakosztály megalapítása is a nevéhez köthető, sőt Kuvaitban is 
edzősködött 1987 és 1990 között, majd hazajövetele után ismét a csepeli 
vívásnak szentelte életét. 1996-ban nyugdíjba ment, ám továbbra is segí-
tette a kerületi vívást. Igazi sportcsaládot mondhat magáénak, hiszen két 
sportoló fia mellett menye – a vívó Jánosi Zsuzsa – világbajnoki cím bir-

tokosa. Sportolnak unokái is: a fiúk vívnak és fociznak, a kislány pedig 
most köthet szorosabb barátságot a vívással. 

A másik ünnepelt nem más, mint az április 9-én 71 esztendős Fatér Kár-
oly, a Csepel SC egykori legendás, olimpiai bajnok kapusa. A kiváló há-
lóőr 1952-ben került Nyírlakról az Újpesti Dózsa ifihez, majd a Pénz-

ügyőrhöz. Csepelre 1963-ban igazolt, 
ahol 1974-ig, azaz 12 bajnoki idényen 
át 199 meccsen védte a vasgyáriak há-
lóját. A gólvonalon és a kapu előterében 
is biztos kezű hálóőr Mexikóban őriz-
te az olimpiai bajnok magyar csapat ka-
puját, ahol mind a hat mérkőzésen vé-
dett, s mindössze három gólt kapott. A 
válogatottban egyszer, 1968 májusában, 
a szovjetek elleni győztes mérkőzésen 
jutott szóhoz. Rá két évre az Év kapu-
sa lett a sportújságírók szavazati alapján, 
egészen fantasztikus 7,38-os mérkőzés-
átlaggal. 1970-ben ő bírta legtovább ka-
pott gól nélkül, 714 percig, ami a mai na-
pig a világ 307. legjobb kapusteljesítmé-
nye. Pályafutását 1975-ben fejezte be a 

Budafoki MTE csapatában, majd a Testnevelési Főiskola Továbbképző 
Intézetében szerzett edzői végzettséget. 1974-től a Csepel ifjúsági edzője, 
majd 2000-től 2001-ig a női utánpótlás-válogatott és a Renova Sportegye-
sület, 2001-től 2002-ig az UTE kapusedzője volt. 

Légrádi Gábor

Labdarúgás 

NB III Alföld csoport

24. forduló, 2011. április 30., szombat, 
Csepel, Béke téri stadion
17:00 Csepel FC–FC Dabas

26. forduló, 2011. május 14., szombat, 
Csepel, Béke téri stadion
17:00 Csepel FC–Hódmezővásárhelyi FC

2011. április 23-24., szombat-vasárnap, 
Csepel, Béke téri stadion
Borka Húsvéti Utánpótlás-labdarúgótorna
Korosztályok: 2001, 2002, 2003, 2004
Résztvevők: Csepel FC, Csep-Gól FC, Főnix 
SE, Mészöly Focisuli, R.F.A., Videoton, DVTK, 
Nyírsuli, Debreceni Loki FC, Kispest Honvéd 
FC, Szolnok, Jászberény, Gloriett, Szigetvár 
Kaproncai Focisuli, Kelen SC, Halásztelek, Sió-
fok, FTC,  ESMTK, Kalocsai Méhecskék

BLSZ I/B osztály

23. forduló, 2011. április 23., szombat, 
Csepel, Szabadkikötő sporttelep
Szabadkikötő SE–BEAC

25. forduló, 2011. május 7., szombat
Szabadkikötő SE–Szt. Pál Akadémia FC

Kézilabda
Női kézilabda, Budapest I/A osztály

20. forduló 2011. május 3., kedd, óra, 
Csepel, Nagy Imre ÁMK tornacsarnok
18:15 Csepeli KSE II–Hort SE II.

Budapest I. osztály
20. forduló, 2011. május 6., péntek, 
Csepel, Nagy Imre ÁMK tornacsarnok
18:30 Csepeli KSE–Hort SE

22. forduló, 2011. május 20., péntek, 
18:30 Csepeli KSE–Index SE

22. forduló, 2011. május 22., vasárnap, 
16:45 Csepeli KSE II– Convalexius KSE

Birkózás
FILA Grappling Országos Magyar Bajnokság
2011. április 23-24., szombat-vasárnap, 
Csepel, Bajnokok Csarnoka (Béke tér 1.)
Ünnepélyes megnyitó: 10 óra
Versenyszámok: Grappling GI és NO GI, Pankrá-
ció, Combat Grappling

Kosárlabda 
2011. április 30., szombat 
13:00 BOCI Travel BC Csepel-Budafok–Zic-
cer KS (serdülő)
14:40 BOCI Travel BC Csepel-Budafok–Óbu-
dai Kaszások II. (kadett)
16:20 BOCI Travel BC Csepel-Budafok- Óbu-
dai Kaszások II. ( junior)

18:00 BOCI Travel Budafok-Csepel- Törek-
vés SE - Kara (női Bp. „A”)

2011. május 2., hétfő, 
19:30 BOCI Travel BC Csepel-Budafok–
Net ’54 Hyperteam (regionális ffi.)

2011. május 14., szombat, 
16:00 BOCI Travel BC Csepel–Ziccer KS 
(kadett)
17:40 BOCI Travel BC Csepel-Budafok–
Vasas MKB Euroleasing-ELITE/B (junior)

Mindegyik meccset a Kazinczy Ferenc Általános 
Iskolában (Ív u. 65–71.) rendezik. 

Kajak-kenu
2011. május 1., vasárnap, Csepel, Hollandi út 
16., Csepeli kajak-kenu telep
V. VASS ISTVÁN Emlékverseny
Kiírás: Masters számok, K-1 NŐI 500 M, K-1 FFI 
500 M, C-2 FFI 500 M
Korcsoportok: I. 40 ÉV ALATT, II. 40-50 ÉV KÖ-
ZÖTT, III. 50 ÉV FELETT

Evezés
2011. május 7., szombat, 10 óra, Csepel, 
evezős pálya 
Dr. Török Zoltán Emlékverseny, 
Takács János (Dzseki) kupa
31 versenyszám

2011. május 21., szombat, Csepel, evezős pálya 
Csepel Kupa – Jásdi Sándor Emlékverseny
35 versenyszám

Újra RG Csepel 
Kupa
Immáron 23. alkalommal rendezik 
meg az Inter-Metalex Ccsepel Cup, 
vagyis a Csepel Kupa Ritmikus Gim-
nasztika Nemzetközi Versenyt. A vi-
adalnak ezúttal is a Csepel SC Ala-
pítvány sportcsarnoka ad otthont. Az 
első Csepel Kupát 1988-ban rendez-
ték: az évek múlásával rangos nemzet-
közi megmérettetéssé nőtte ki magát a 
verseny, egyre több külföldi ország je-
lezte részvételi szándékát. Idén Ma-
gyarország mellett Fehéroroszország, 
Ciprus, Csehország, Görögország, 
Kazahsztán, Lengyelország, Német-
ország, Katar, Oroszország, Szerbia 
és Ukrajna képviselteti magát. Tehát 
12 ország 14 csapata vendégeskedik a 
kerületben: több mint 70 versenyzővel 
és számos kísérővel teszik tiszteletü-
ket Csepelen. 

Az egyéni összetett versenyek április 
30-án, szombaton, 11 órától, a szeren-
kénti döntők pedig május 1-jén, va-
sárnap, 13 órától láthatóak a Béke téri 
sportcsarnokban.

-elgé- 

Sportprogramok 
a kerületben
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CSEPP TV • 04. 22. – 05. 08.
ÁPRILIS  22. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 A Húsvét üzenete – Ullrich Ágos-
ton c. esperes, plébános 18.15 A keresztény-
ség története Mezopotámiában – Szabó 
László előadása a Kolping Otthonban 19.25 
Légy jó mindhalálig /71’/  (magyar filmdrá-
ma) 20.40  Szigetelő  /ism./   21.20 Képújság 

ÁPRILIS  23. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 08.40 Galéria  (művé-
szeti magazin) /ism./ 09.00 Pulzus  (egész-
ségügyi magazin) /ism./ 09.20 A Húsvét 
üzenete – Ullrich Ágoston c. esperes, plé-
bános /ism./ 09.30  Grimm mesék – Holle 
Anyó (amerikai  rajzfilm) 09.55  Képújság

ÁPRILIS  24. /VASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm mesék 
– A két testvérke (amerikai rajzfilmsorozat) 
08.25 Zamatos utazások 09.15 Valahol Euró-
pában /100’/ Fsz.: Somlay Artúr, Gábor Mik-
lós, Bánki Zsuzsa  (magyar filmdráma) 10.55 
Feltámadás ünnepe, a Béke téri Jézus Szíve 
templomból. Szentbeszédet mond: Kispál 
György c. esperes-plébános 12.05  Képújság   

ÁPRILIS  25. /HÉTFő/
08.00 – 18.00 Képújság
18.00 Műsorismertetés 18.05 Szigetelő – 
Csepeli Hírmagazin 19.15 Zamatos utazások 
20.00 Grimm mesék – A két testvérke (ame-
rikai rajzfilmsorozat) /ism./ 20.25  Képújság

ÁPRILIS  26. /KEDD/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő /ism./ 
11.10 Zamatos utazások  /ism./  11.55  Képújság

ÁPRILIS  27. /SZERDA/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsoris-
mertetés 18.05  Galéria (művészeti maga-

zin) 18.30 Csepeli Művészeti Szemle – Kóru-
sok II/2. 19.15 Csepeli Családi Majális 19.25  
Fuss, hogy utolérjenek  /86’/ Fsz.: Pécsi Sán-
dor, Bodrogi Gyula, Zalatnay Sarolta (ma-
gyar zenés, játékfilm)  21.00   Képújság

ÁPRILIS  28. /CSÜTÖRTÖK/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő – Cse-
peli Hírmagazin  /ism./ 11.10 Csepeli Művészeti 
Szemle – Kórusok II/2. /ism./  12.00  Képújság   

ÁPRILIS  29. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Csepeli polgár – Fráter Béla 
18.50 Zamatos utazások 19.15 Románc az 
Orient expresszen /96’/ Fsz.: Cheryl Ladd, 
Stuart Wilson  (angol, romantikus dráma)  
20.55  Szigetelő  /ism./   22.05 Képújság 

ÁPRILIS  30. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 09.10 Csepeli pol-
gár – Fráter Béla /ism./ 09.55 Zamatos uta-
zások /ism./ 10.20 Csak Ön után /104’/ Fsz.: 
Daniel Autenil, José Garcia  (francia, roman-
tikus vígjáték) 11.55   Képújság

MÁJUS  1. /VASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm me-
sék – A vén szultán (amerikai rajzfilmsoro-
zat) 08.25 Sportmozaik  08.55 Erdő kapitá-
nya /70’/  (magyar rajzfilm) 10.05 „Rongyos 
a dolmányom” - Nánássy Lajos nótaműsora 
II/1. 10.45  Képújság   

MÁJUS  2. /HÉTFő/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 Szigetelő – Csepeli Hírmagazin 
19.05 Sportmozaik /ism./ 20.05 Grimm me-
sék – A vén szultán (amerikai rajzfilmsoro-
zat) /ism./ 20.30  Képújság

MÁJUS  3. /KEDD/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő 

/ism./ 11.30 Csepeli polgár – Fráter Béla  /
ism./  12.05  Képújság

MÁJUS  4. /SZERDA/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsoris-
mertetés 18.05  Galéria (művészeti maga-
zin) 18.30 Csepeli Művészeti Szemle – Kó-
rusok II/2. 19.15 Makrancos hölgy /76’/ Fsz.: 
Karády Katalin, Jávor Pál  (magyar játékfilm) 
20.30   Képújság

MÁJUS  5. /CSÜTÖRTÖK/
08.00 – 10.00 Képújság 10.00 Szigetelő – 
Csepeli Hírmagazin  /ism./ 11.30 Sportmo-
zaik /ism./ 12.00  Képújság   

MÁJUS  6. /PÉNTEK/
08.00 – 18.00 Képújság 18.00 Műsorismer-
tetés 18.05 A buzuki – görög táncest a Rad-
nóti Miklós Művelődési Házban 18.40 Cse-
peli polgár – Erdei Éva  19.15 Egy szoknya, 
egy nadrág  /84’/ Fsz.: Latabár Kálmán, 
Csortos Gyula  (magyar játékfilm)  20.40  
Szigetelő  /ism./   22.10 Képújság 

MÁJUS  7. /SZOMBAT/
08.00 Szigetelő /ism./ 09.30 Sportmozaik 
/ism./ 10.00 Csepeli Művészeti Szemle – 
Kórusok II/2. /ism./ 10.35 A buzuki – görög 
táncest a Radnóti Miklós Művelődési Ház-
ban 11.10   Képújság

MÁJUS  8. /VASÁRNAP/
06.00 – 08.00 Képújság 08.00 Grimm mesék 
– A cinke és a medve (amerikai rajzfilmsoro-
zat) 08.25 Csepeli polgár – Erdei Éva /ism./ 
09.00 Csutak és a szürke ló  /73’/  (magyar 
ifjúsági film) 10.10 A kincseshegy titka /83’/ 
(amerikai film) 11.35 Református istentisz-
telet közvetítése a királyerdei református 
templomból. Igét hirdet: Zólyomi Mátyás 
evangélikus lelkipásztor 12.30  Képújság 

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

Május 29-én 17 órakor nyílik az Országos 
Természetfestő Tábor kiállítása. Megnyit-
ja Csizmár István táborvezető festőművész.

Muray Róbert festőművészre emlékezik Er-
dei Éva, a Csepeli Alkotó Fórum elnöke.

* * *

CSEPEL GALÉRIA MŰVÉSZETEK HÁZA 
Bp. XXI., Csete Balázs u. 13.
tel./fax: 278-0710

Somogyi György festőművész kiállítása
2011. május 13-áig

„Azért szeretem a Duna-partot, mert…” 
című rajzkiállítás – a Föld napja alkalmából, 
a PSZSZI és a Zöldike klub szervezésében, a 
kerület óvodáiból beküldött tablók tárla-
ta – megtekinthető: 2011. április 21-étől 
május 20-áig

Molnár László festőművész jubileumi kiállí-
tása 2011. május 19-étől

* * *

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

Gérné Mezősi Aranka szobrászművész kiállí-
tása 2011. május 12-éig

Muray Róbert festőművész emlékkiállítása 
a művész születésének 80. születésnapjára.
Megnyitó: 2011. május 24., kedd, 18 óra. 
A kiállítás június 20-áig látogatható.

GALÉRIA 21 
Csepeli Munkásotthon Bp. XXI., Árpád u. 1.
tel..: 276-7733

Április 29-éig gyermekrajz-kiállítás

* * *

KÉK ISKOLA GALÉRIA 
Kék Általános Iskola, Szent László utca 84. 

Május 17-én 17 órakor nyílik Várnagy Ildikó 
Munkácsy-díjas szobrászművész kiállítása.

* * *

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
Bp. XXI., II. Rákóczi F. Út 106.
tel.: 276-3512

2011. május 28-áig a Tomor Éva magán-
gyűjteményéből származó mackókat te-
kinthetik meg látogatóink. A kiállítás alatt 
mackótotóval várjuk a gyerekeket, szülő-
ket, nagyszülőket a könyvtár nyitvatartá-
si idejében. 

* * *

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

Dujcsik-Horváth Anna tűzzománc-kiállítása 
április végéig tekinthető meg.

Május 2-án az Üvegvarázs Stúdió Festett 
üvegtárgyak c. kiállítása nyílik.

ajánló
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NAGY IMRE ÁMK – KÖZMŰVELőDÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Bp. XXI., Simon Bolivár sétány 4–8.
Információ: 420-7874

Madárdal: énekes, mondókás foglalko-
zás babáknak.
Kismamaklub: baba-mama társaság, ahol 
meg lehet beszélni élményeket, örömöket, 
problémákat.
Kerekítő Ölbeli Játékklub: mondókák, sé-
táltatók, népdalok és furulyaszó a kicsiknek 
és szüleiknek.
Illangó-pillangó – drámajáték 3–7 évesek-
nek. Bátorságmerítés a megszólalásra, kap-
csolatteremtésre, szereplésre.
Dallamvarázs: ismerkedés a zenével, a 
hangszerekkel, kisiskolásoknak.
Kick-box dragonteam: korhatár nélkül 
várjuk a sportolni vágyókat!
BLACK TOP hip-hop tánciskola: ha szere-
ted a zenét, a táncot, vagy csak jól éreznéd 
magad egy jó társaságban, itt a helyed!
Akrobatikus rock and roll: A külföldi ver-
senyeken komoly eredményeket elért Négy 
Muskétás Sportegyesület várja a zene és a 
tánc kedvelőit. Korhatár nélkül!
Íjászat: a Csepel Ifjúsági Íjász Egyesület 
tagjai, oktatói szívesen látnak minden ér-
deklődőt!
Zumba: tánc, mely egyszerű, gyorsan ta-
nulható lépéskombinációkat tartalmaz, né-
hány autentikus forma alapjaival, mint pél-
dául a salsa, szamba.
Nyugdíjas klub: várjuk a társaságot, játé-
kot, színházat, kirándulást, kedvelőket!

Alakformáló női torna: kondicionáló 
mozgás, mely erősíti a törzs izomzatát, ki-
egészítve Pilates-gyakorlatokkal.

Könyvtár
kedd–péntek: 13.00–19.00
szombat: 9.00–13.00
Az ÁMK Közművelődés intézményegysége 
nyári napközis sakktábort és íjásztábort 
hirdet két turnusban, 2011. július 11-étől 
15-éig, illetve július 18-ától 22-éig. További 
információk és jelentkezés az ÁMK Közmű-
velődési irodájában, munkatársainknál. Je-
lentkezési határidő 2011. április 29.

* * *

SÉTÁLÓUTCAI KÖNYVTÁR  
Bp. XXI., II. Rákóczi F. út 106., 
tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
e-mail: fszek2101@fszek.hu 
web: www.fszek.hu/setalo 

Gyerekeknek: Olvassunk együtt! 2011. áp-
rilis 27-én, 15 órától  a könyvtárban. 
Vajon megmenekül-e Csip és Csup a hagy-
más rántottától?
2011. május 12-én, 10 órától Négyszögle-
tű kerek erdő címmel baba-mama játékos 
délelőtt  A Halacska bábcsoport rövid báb-
műsora, beszélgetés és játékos foglalkozás.
2011. június 4-én ismét hajókirándu-
lás a Csepel-sziget körül, helyek korláto-
zott számban.

Könyvtárunkban alapszintű 
internethasználóvá válhat. A húszórás 
foglakozásokon a résztvevők csak számító-

gép-használati díjat fizetnek. A következő 
tanfolyam május 16-án indul.
Jóga (hatha) a könyvtárban: minden 
csütörtökön 18 órától 19.30-ig
Jógaoktató: Palotainé Jánoshegyi Tünde
A könyvtár 2011. április 23-án, szombaton 
és 25-én, hétfőn zárva lesz. 

* * *

VÉNUSZ UTCAI KÖNYVTÁR  
Bp. XXI., Vénusz u. 2., 
a Radnóti Miklós Művelődési Ház emeletén 
276-89-53, fszek2105@fszek.hu 
Nyitva tartás: h-sz-p 13-tól 19 óráig, 
csütörtök 10-től 16 óráig, kedden zárva.

Április 28., csütörtök, 17 órától a Fasang 
Árpád Zeneiskola növendékeinek hang-
versenye
Április 29., péntek, 17 óra 30 perckor Mát-
rix-beszélgetések Téma: halál közeli él-
mények 
Május 5., csütörtök, 10 órakor a Halacska 
bábcsoport előadása: Nyesztike és a nagy 
kincsvadászat
Május 7., szombat, kirándulás, útirány: 
Rám-szakadék, találkozó a Szent Imre téren 
az óránál 7 órakor,
részvételi díj: kb. 2000 forint, útiköltség 
oda-vissza. Előzetes bejelentkezés a könyv-
tárban. 
Május 8., vasárnap, 9 és 11 óra között 
nyitva tart a könyvtár. Könyvtárbemuta-
tók, kézműves-foglalkozás, várják az ér-
deklődőket. 
10 és 11 óra között Juhász Judit (állan-
dó ezoterikus előadónk) Bach-virágterá-

pia, tarot és számmisztika témakörében és 
Novák Ági kineziológus várja a látogatókat. 
Május 13., péntek, 17.30-kor Mátrix-be-
szélgetések: hogyan rakom össze a puzzle-t 
magamról?
Május 24., kedd, 10 órakor jógalég-
zés, vendégünk: dr. Borsche Károlyné jó-
gaoktató
Május 26., csütörtök, 17.30-kor Zene a 
könyvtárban „Made in magyar” címmel
Május 27., péntek, 17 30-kor Mátrix-be-
szélgetések: Miket gyűlölünk legjobban a 
világból?

Minden csütörtök a játék napja a könyv-
tárban: délelőtt kártyajátékra, délután tár-
sasjátékra várjuk az érdeklődőket.

* * *

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

Május 7-8., Örökség Budapesti és Pest me-
gyei gyermeknépitánc-találkozó
Május 14., Autentica népitánc-találkozó
19.00 órától a Zagyva Banda „Ott annak a 
helye” címmel lemezbemutató koncert.
Május 27., péntek, 17.00, Évadzáró népi-
tánc-gála, a Csepel Táncegyüttes csoport-
jainak műsora
Június 3., péntek, 18.00, a Munkásott-
hon művészeti csoportjainak évadzáró gá-
laműsora
Fellépők: Sasvári Musical Tanoda, hiphop 
show-tánc, Klasszikus balett gyermekcso-
port és a hastánccsoport.

Június 4., szombat
Csep’ Jazz Dance Táncszínház és a Komplex 
Tánciskola évzáró gálája

Irodalom
Tamási Lajos Olvasó Munkás  Klub
Május 10., 17.00, Csobánka Zsuzsa: Szépen 
öl című könyvének bemutatója.
Május 24., 17.00, Szarka István költői estje.
Május 31., 17.00, Lajtai István és 
Ferenczfi János költői estje és a Napsziget 
bemutatója. 

Klubok, szakkörök  
Képzőművészkör hétfő, szerda 17.00–19.00
Hastánc kedd, csütörtök 18.00–19.00
Torna lányoknak, asszonyoknak 
hétfő, csütörtök 8.15–9.15
hétfő, szerda, péntek 17.30–18.30
Csillagászszakkör péntek 18.00–21.00

Oktatás:
OKJ-s DAJKA, KISGYERMEKGONDOZÓ, 
GYÓGYPEDAGÓGIAI asszisztens szakképzés. 
tel.: 276-5918
Hiphopshow szerda, 16.00–18.00
Sasvári Sándor Musical Tanoda szerda 
18.00–19.00

Egészség 
Kaja Kalp jóga szerda 18.00–19.30 
ZUMBA Fitnesz péntek 19.30–20.30

Sport
WINGTSUN KUNG-FU 
kedd, csütörtök 18.00–19.30
DEFENDO – Önvédelem egyszerűen. 
Edzések: kedd, csütörtök 18.00–19.00

ajánló

PROGRAMOK
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MARGARÉTA TEREM
Új 200 fős rendezvényteremmel bővül 
a Gastland M0 
Hotel Étterem & Konferenciaközpont 
Szigetszentmiklóson!

Gastland M0 a Dél Budapesti és Pest megyei régió legnagyobb rendezvény-helyszíne.
M0 autóút 19. km. Szigetszentmiklós / Csepel lehajtónál, Budapest mellett, mégis távol 

a város zajától, könnyen megközelíthető zöldövezeti környezetben található.
A magyar vendéglátásban már több mint 10 éve jelenlevő Gastland csoport családi 

vállalkozás, mára már 3 szállodát és 2 éttermet üzemeltet az ország forgalmas útjai mentén.

Az M0 -ás egységben is évente több száz konferenciát szerveznek. A vendégek a kiváló 
megközelíthetőség, a nagyszerű parkolási feltételek, a kedvező árak és nem utolsósorban 

a minőségi, hagyományőrző magyaros vendéglátás miatt választják a Gastlandot.
A növekvő igények kielégítésére új, az eddigieknél nagyobb, 200 fő befogadására alkalmas 

rendezvényterem épül. Várható átadás 2011. május vége.
A rendezvényterem alkalmas lesz: Céges konferenciák, előadások, tréningek, meetingek, 

sajtótájékoztatók, termékbemutatók, hazai és nemzetközi konferenciák megszervezésére, 
esküvők, bankettek, családi rendezvények, állófogadások lebonyolítására.

A modern kor igényeinek mindenben megfelelő magas színvonalú technikai felszereltség 
alapfeltétel. Az ehhez párosuló minőségi vendéglátás szintén.

Teljes létszámra történő ellátás megrendelése esetén a terembér alaptechnikával, 
Wi� internet használattal ingyenes!

Folyamatos, akciókkal, a vendég igényeire szabott konferenciacsomagokkal várják az 
érdeklődőket.

Amennyiben Ön is rendezvény-helyszínt keres, lépjen kapcsolatba az értékesítési vezetővel
Keleti Krisztinával, aki készségesen szolgál további információkkal, ajánlatokkal.

30/606-89-89, keleti@gastland.hu, www.gastlandm0.hu

Idén mi is újra kampányolunk.
Becsszóra megígérjük,
hogy küzdünk a gyógyulásért.
Ugye nem felejtesz el
nyilatkozni adód 1%-áról?

N
ánási
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hirdetés

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

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

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

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

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

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

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

Mobiltelefon: 06-30-9422-355 (nyitvatartási időn kívül)
Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 10-18 óra, szombat: 9-17 óra és igény szerint bármikor
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Két hónap CERAGEM után 
javuló tumor marker 
Nagy Zoltán, 55 éves 
kilenc évvel ezelőtt bAleset miAtt mArA-
dAndó egészségkárosodás történt A ge-
rincemben: 1/3-rA leszűkült A gerinccsA-
tornA. ennek következtében kezeim, lá-
bAim folyAmAtosAn zsibbAdtAk, érzéket-
lenek, merevek lettek, nehéz volt A moz-
gás. fejemet szinte fordítAni sem tudtAm. 

Két hónap Ceragem készülék használat után vég-
tagjaim jobban terhelhetőek, könnyebb a mozgá-
som, a nyakam beszűkült mozgása megszűnt, tu-
dom forgatni a fejemet. 
2009-ben vastagbél daganatot állapítottak meg ná-
lam, mely a nyirokcsomókba képezett áttétet. Még 
ebben az évben műtéttel 30 cm-t eltávolítottak a 
vastagbelemből. A műtétet követő kemoterápiás 
kezelést visszautasítottam. A betegségem miatt de-
presszióban szenvedtem, alvászavaraim voltak. 
Negyvenkét alkalom CERAGEM készülék haszná-
lat után készült vizsgálat mutatja, hogy a tumor 
marker eredményem javult. 
Az általános vérkép eredményemben is javulás 
mutatkozott az egy évvel korábbihoz képest. 

Alvászavaraim megszűntek. Fittebbnek, frissebb-
nek érzem magam. Teherbíró képességem is meg-
nőtt. Az alhasi fájdalmaim, a műtéti hegek fájdal-
mai lényegesen csökkentek. Jól érzem magam, 
optimistán nézek a jövő elé. A depresszióm elmúlt, 
nagyobb az életkedvem is, amióta használom a 
Ceragem készüléket. Köszönöm!

Autoimmun- és cukorbetegség 
egy család életében 
Timár Gyuláné Terike  
1990 AugusztusábAn A debreceni orvostu-
dományi egyetemen diAgnosztizáltAk, mint 
Autoimmun beteg (polymyositis/izomsorvA-
dás) Amire szteroid kezelést AdtAk. ezen 
gyógyszerek mellett A betegségem tovább-
rA is fennállt. mellékhAtásként jelent-
kezett A nAgyfokú csontritkulás, tüdő 
fibrózis és megmArAdtAk Az izomfájdAlmAim. 
reggelente mikor felkeltem Az izmAim Annyi-
rA elernyedtek, hogy egy órát kellett mAsz-
szíroznom, hogy fel tudjAk kelni. 

Már a Ceragem használat legelején jelentkeztek a 
gyógyulás tünetei: hasmenés, szédülés egy kis vér-
nyomás ingadozás, hányinger, ezek jelezték, hogy re-
agál a testem a készülékre. A 20. alkalom után elkezd-
tem érezni, hogy reggel, amikor felkelek, könnyebben 
indul a napom. 
1,5-2 hónap Ceragem használat után a szteroidot már 
lecsökkenthettem 8-ról 6 mg-ra. Majd még később 
4 mg-ra. Az év végére a vérvizsgálatom nem tartalma-
zott semmi rossz eredményt! 
Csontsűrűség mérésen kimutatták, hogy a csontállo-
mányom javult, és elhagyhattam a nagy adag gyógy-
szereket és injekciókat! Ma már csak kis mennyiségű 
gyógyszert kell szednem. A tüdőgyógyász is csodál-
kozott, hogy nem látja a fibrózist! Akkor már pana-
szom sem volt.

Nagyon örülök a Ceragem készüléknek, mivel az 
egész család használja, és szemlátomást gyógyulunk. 

Cukrom, cukrom 
mondd meg nékem... 
Timár Gyula 
2010 májusától kezdtem járni A cerAgem bemutAtóte-
rembe. A feleségem kérésére nehezen mentem el, mivel 
vérhígítót szedek és féltem, hogy bevérzést okoz. 

A bal kezemben egy ideg le volt tapadva, amivel már fogni sem tud-
tam. A kézsebész nem vállalta a műtétet, mivel nagyon sok beteg-
ségem van. Érszűkületes és inzulinnal kezelt cukorbeteg vagyok, eb-
ből a betegségből kifolyólag sajnos a bal lábamat 2005-ben térd 
alatt amputálni kellett. Két szívinfarktuson is átestem. A három ko-
szorús erem is több helyen beszűkült. A kezemre is több fizikote-
rápiás kezelést kaptam, ami nem használt. 10-20 Ceragem haszná-
lat után az éhgyomri cukrom ingadozott 9-16 között. A vérnyomá-
som pedig 120-170 volt. Abba akartam hagyni a ceragemezést, de 
mondták, hogy járjak csak tovább, mert rendbe fogok jönni. 
1-1,5 hónap Ceragem használat után a vérnyomásom és a cukrom is 
kezdett beállni. Egyik alkalommal kíváncsiságból elvittem a vércukor 
mérőmet. Befekvés előtt mivel reggeli után voltam, a vércukorszin-
tem 8,6 volt. A Ceragem készülék használata után pedig lement 6,5-re. 
A cukorbetegségem miatt vércukor ellenőrzésekre kell járnom. 
2010. februárjában az éhgyomri cukrom 10,5, a háromhavi át-
lag /  HbA1C / 13,9 volt. A következő vizsgálat tavaly augusztusban 
történt, amikor is az éhgyomri cukrom 5,7, a háromhavi átlag/ Hb1C/ 
pedig 6,7 volt. Ez csak két tizeddel több, mint a maximum megen-
gedett. Mindez annak ellenére, hogy a diétát nem tartom be, süte-
ményt, csokoládét, cukrot, fehér kenyeret, kifőtt tésztát is eszem. 

Nagyon jól beállt a vércukorszintem és a vérnyomásom (125/80) is. 
A kezem javulását is ott lehetett lemérni, hogy egyszer a feleségem 
megkért, hogy kapcsoljam be a nyakláncát. Nagyon örültem, hogy 
sikerült, mivel előtte fogni sem tudtam a bal kezemmel. 
Köszönöm CERAGEM!

CERAGEM BEMUTATÓTEREM 
1211 Bp., (Csepel) Posztógyár u. 1. (Hév végállomással szemben)  •  Telefon: 06-20-532-4818  •  www.ceragemcsepel.hu  •  e-mail: iroda@ceragemcsepel.hu

CERAGEM

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

Eladó Csepelen, a sétányokon egy fszt.-i, jó állapotú 
téglaépítésű, gázfűtéses 1+1 félszobás, nyílászárócserés 
lakás. Légkondicionált és szigetelt. 
Alkuképes i.ár: 9,3 mFt. Azonosító: 25268____________________________________ 
Eladó Csepelen egy 59 nm-es, étkezőkonyhás, 1+2 fél-
szobás első emeleti panellakás, egyedi mérővel szerelve. 
Alkuképes irányár: 7,7 mFt. Azonosító: 24159____________________________________ 
Eladó a kertvárosban egy 100 nm-es 2+2 félszobás kü-
lönálló családi ház, 707 nm-es telken.
Alkuképes irányár: 18,5 mFt. Azonosító: 25455____________________________________ 
Eladó Csepelen a Kossuth L. –ban egy 1+2 félszobás át-
lagos állapotú, 55-nm-es panellakás.
Alkuképes irányár: 8,3 mFt. Azonosító: 22483____________________________________ 
Eladó Csepelen a HÉV végállomás közelében egy 32 
nm-es egy szobás, tégla, felújított házrész.
Alkuképes irányár: 3,75 mFt. Azonosító: 24248____________________________________ 
Eladó a Katona József utcai lakótelepen egy 2 szobás 
téglaépítésű, gázfűtéses lakás.
Alkuképes irányár: 8,7 mFt. Azonosító: 21809____________________________________ 
Eladó a Királymajorban egy 1+2 félszobás panellakás, 
jó állapotban. 
Alkuképes irányár: 8,5 mFt. Azonosító: 13787____________________________________ 
Eladó Csillagtelepen egy III. em.-i két szobás 55 nm-es 
panellakás. Alkuképes irányár: 8 mFt. Azonosító: 18538____________________________________ 
Eladó Csillagtelepen egy 50-nm- es 1+2 félszobás, fel-
újítandó panellakás, háromemeletes házban, első eme-
leten. Alkuképes irányár: 7,5 mFt. Azonosító: 25695____________________________________ 
Eladó a Kossuth L. u.-ban egy 2+2 félszobás, 71 nm-es 
fszt.-i, panellakás, teljesen felújítva, a hőszigetelés idén-
re várható, a nyílászárócsere már kész. 
Alkuképes irányár: 10,2 mFt. Azonosító: 21562

Eladó Csepelen az Erdőalja környéken egy 80 nm-es 
2+1 félszobás rendezett állapotú családi ház, 478 nm-
es telken. Összközműves. 
Alkuképes irányár: 22,6 mFt. Azonosító: 24514____________________________________ 
Eladó Csepelen a HÉV végállomás közelében egy össz-
komfortos 1+2 félszobás téglaépítésű társasházi lakás, 
felújítandó állapotban. 
Alkuképes i.ár: 4,9 mFt. Azonosító: 25701____________________________________ 
Eladó a Királyerdő északi részén egy 75 nm-es két szo-
bás belülről teljesen felújított családi ház, 450-nm-es 
telken. Alkuképes irányár: 24 mFt. Azonosító: 25761____________________________________ 
Eladó Csepelen a 170-es iskola környékén egy 1+1 fél-
szobás 78nm-es, felújított különálló családi ház, 300 
nm-es telken. Alkuképes i.ár:18 mFt Azonosító: 16344____________________________________ 
Eladó a királyerdőben, egy kifogástalan állapotban lévő 
ikerház fél, teljesen felújítva. 57 nm-es 300 nm-es  intim 
telekrésszel kocsi beállóval. Alkuképes irányár: 18,9 mFt. 
Azonosító: 22192____________________________________ 
Eladó a királyerdőben egy összközműves 540 nm-es te-
lek, bontandó 34 nm-es házzal. Alkuképes i.ár: 16,9 mFt. 
Azonosító: 25722____________________________________ 
Eladó a Királyerdőben egy aszfaltozott u.-ban, 
összközműves 834 nm-es telek bontandó házzal:
alkuképes irányár: 18,9 mFt. Azonosító: 22220____________________________________ 
Új építésű ikerház felek kívánság szerinti helyen és mé-
retben leköthetők. További információkért Pál Gábor in-
gatlan szakreferenst hívják a +36 (70) 940-4721.____________________________________ 
Eladó új téglaépítésű, gázfűtéses   társasházi lakások 
210/240 eFt/ nm áron eladók.
További információkért Kovács Attila irodavezetőt hívják 
a +36 (70) 638-8309.

MOST ÉRDEMES NÁLUNK VÁSÁROLNI!
INGYENES ÜGYVÉDI MUNKADÍJJAL ÉS AJÁNDÉK FÉL ÉVES BIZTOSÍTÁSSAL ÁLLUNK 

ÜGYFELEINK RENDELKEZÉSÉRE! Béke téren, 2 szobás, 60 nm-es, jó állapotú, erkélyes, 
I. em.-i tégla, gázfűtéses lakás eladó. Ár: 11.4 mFt. ___________________________________
Posztó pálya közelében, csendes u.-ban, 2 nappali + 5 há-
lószobás ház, 2 generációnak is alkalmas, 720 nm-es tel-
ken, garázzsal, kocsibeállóval eladó. I.ár: 58 mFt. ___________________________________
Királyerdőben, 2003-ban épült, 2 generáció számára is 
alkalmas, 170 nm-es, 4+2 fél szobás ház eladó, 540 nm-es 
telken, kocsibeállóval. I.ár: 34 mFt. ___________________________________
Királyerdőben, 2+1 félszobás, 70 nm-es, betonfödémes 
ház eladó, garázzsal. Tetőtér beépíthető. I.ár: 18.49 mFt. ___________________________________
Sétányokon, 2+1 félszobás, jó állapotú, 64 nm-es, erké-
lyes, téglalakás, cirkófűtéssel eladó. I.ár: 10.9 mFt. ___________________________________
Sétányokon, 2+2 félszobás, felújított, 74 nm-es, erké-
lyes, tégla, cirkófűtéses lakás eladó. I.ár: 12.5 mFt. ___________________________________
Sétányoknál, 2 szobás, 54 nm-es, tégla, gázfűtéses, erké-
lyes, jó állapotú földszintes lakás eladó. I.ár: 9.9 mFt. ___________________________________
Csepel központjában, 1+2 félszobás, 58 nm-es, jó állapo-
tú lakás eladó. Ár: 7.9 mFt. ___________________________________
József Attila u.-ban, 54 nm-es, felújítandó, erkélyes, tégla, 
gázfűtéses lakás eladó. Ár: 8.3 mFt. ___________________________________
Lakihegyen, Új építésű, I. em.-i, másfélszobás, amerikai 
konyhás, nappalis, cirkó fűtéses lakás eladó kocsibeállóval. 
I.ár: 9.9 mFt. ___________________________________
Csillagtelepen, I. em.-i, 45 nm-es, felújított, másfélszo-
bás, tégla, gázfűtéses, erkélyes lakás eladó. I.ár: 9.7 mFt. ___________________________________
Zrínyi u.-ban, 1 szobás, 33 nm-es, III. em.-i, erkélyes, kö-
zepes állapotú panellakás eladó. I.ár: 5.9 mFt.___________________________________
Csillagtelepen, 1 szobás, 37 nm-es, jó állapotú, tégla, 
gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 7.4 mFt.___________________________________
XIII. kerület, Újlipótvárosban, új építésű, exkluzív kivitele-
zésű, 104 nm-es, 3 szobás, dupla erkélyes, étkezőkonyhás 
lakás eladó, gardrób szobával, teremgarázzsal, saját, belső 
kerttel. I.ár: 49.99 mFt.

Rákóczi lakóparkban, új építésű, IV. em.-i, 73 nm-es, 3 
szobás, amerikai konyhás-nappalis, nagy erkélyes, liftes, 
lakás eladó. I.ár: 20.99 mFt.___________________________________
Halásztelek csendes részén, 100 nm-es, 2+2 félszobás, 
teljesen felújított, amerikai konyhás, nappalis ház, 720 
nm-es telken, 20 nm-es garázzsal eladó. I.ár: 26.5 mFt.___________________________________
Királyerdőben, 2 szobás, 50 nm-es, felújított, teraszos 
házrész eladó, 150 nm-es telekrésszel, garázzsal. 
I.ár: 12.7 mFt.___________________________________
Királyerdőben, 170 nm-es, 3+1 félszobás, teljesen fel-
újított, amerikai konyhás ház eladó, 546 nm-es telken, 
nagy terasszal, garázzsal. I.ár: 35.99 mFt.___________________________________
Királyerdőben, 2 szobás, 63 nm-es jó állapotú ház, 540 
nm-es telken, garázzsal, 3 helyiséges melléképülettel el-
adó. I.ár: 18 mFt. ___________________________________
Királyerdő elején, új építésű, 280 nm-es, 6 szobás, 
70%-os készültségi szintű ház, 1000 nm-es telken, dupla 
beállós garázzsal eladó. I.ár: 49 mFt.___________________________________
Szent László u.-nál, 2 szobás, 83 nm-es, jó állapotú, étke-
zőkonyhás ház eladó, 540 nm- es telken, garázzsal, mellék-
épülettel. I.ár: 23.99 mFt.___________________________________
Királyerdőben, 180 nm-es, 6 szobás, felújított ház, 550 
nm-es telken, garázzsal eladó. I.ár: 31.99 mFt.___________________________________
Csillagtelep elején, 130 nm-es, 4 szobás, teljesen felújí-
tott, teraszos ház, 540 nm-es telken eladó. Ár: 28.9 mFt.___________________________________
XI. kerület központjában, Kende utca, V. em.-i, 73 nm-es, 
3 szobás, teljesen felújított, erkélyes, amerikai konyhás 
nappalis, liftes, téglalakás eladó. I.ár: 28 mFt.___________________________________
XI. kerület, Hamzsabégi u.-ban, csendes helyen, I. em.-i, 
67 nm-es, 2+1 félszobás, jó állapotban lévő, erkélyes, 
téglalakás eladó. I.ár: 21.8 mFt.___________________________________
XI. kerület, Villányi u.-ban, Feneketlen-tótól nem messze, 
II. em.-i, 101 nm-es, 3+1 fél szobás, jó állapotban lévő, er-
kélyes lakás eladó. Irányár: 36.5 mFt.

MÁTRAHEGYI INGATLAN
Ingatlan, Eladás, Kiadás, Értékbecslés

06-30-387-47-06, 06-30-516-17-73
Hívjanak minket bizalommal!
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HÁZ___________________________________
CSEPELEN kertvárosban Vágóhíd u. 96. kétszobás, részben 
felújított családi ház (75 nm) +850 nm gondozott telken tu-
lajdonostól eladó. Autóbeszámítás lehetséges. I.ár: 19,9 mFt. 
T.: 06 (30) 951-5322.___________________________________ 
CSEPEL Kertvárosban 706 nm-es telken 110 + 40 nm-es, 2 
generációssá alakítható, felújított, szigetelt családi házamat 
eladom, vagy kisebbre cserélem, értékkülönbözettel. Kertvá-
rosban. I.ár: 35 mFt. T.: 06 (20) 534-9406.___________________________________ 
HALÁSZTELKEN a Kisgyár u.-ban eladó 140 nm-es kétszin-
tes, összkomfortos ház 605 nm-es telken. Nappali + 4 szo-
ba, 2 fürdőszoba, két terasz, erkély, pince, tetőtér beépíthető. 
I.ár: 19,9 mFt. T.: 06 (20) 975-1465. ___________________________________ 
KERTVÁROSBAN kétlakásos ház műhellyel, melléképületek-
kel eladó. I.ár: 20 mFt. T.: 277-2866, 06 (70) 277-2631.___________________________________ 
SZABADSÁG u. 80. 60 nm-es felújított családi ház eladó mel-
léképülettel. I.ár: 19,8 mFt. T.: 06 (20) 315-6191.___________________________________ 
KIRÁLYERDőBEN eladó 160 nöl-es telken, 100 nm+100 nm 
szuterénes, családi ház. Érdeklődni. T.: 06 (70) 378-9092___________________________________ 
ELADÓ Csepelen a Vasgereben u.-ban összkomfortos külön-
álló 40 nm-es házrész. Ár: 8,3 mFt. T.: 06 (20) 923-7546. ___________________________________ 
CSEPELEN, Kapisztrán u.-ban 85 nm-es ikerház-fél eladó. 
I.ár: 24 mFt. T.: 06 (20) 547-5602.___________________________________ 
LEGJOBB Helyen! 160 nöl-es telek, 90 nm-es, felújítandó 
téglaházzal, betonfödémmel, 22,9 mFt. irányáron lakásbe-
számítással eladó. T.: 06 (70) 383-5079.___________________________________ 
CSEPEL kertvárosában 57 nm-es, 2 szobás házrész, előkert-
tel, garázzsal, tetőtér beépítési lehetőséggel eladó. 
T.: 06 (30) 396-1582.___________________________________ 
SÜRGőSEN, áron alul eladó egy 80 nm alapterületű igényes 
kivitelezésű új építésű kulcsrakész ikerház (betonfödémmel, 
dryvit szigeteléssel, minőségi burkolatokkal, stb.), hozzátar-
tozó 320 nm saját telekhányaddal, parkosított kertrésszel, sa-
ját gépkocsi beállóval! Surman Edina 06 (30) 405-8334.___________________________________ 
CSEPELEN  a Mogyorós u.-ban ikerház-fél eladó. Tetőtér be-
építhető. T.: 06 (70) 413-6167.___________________________________ 
ELADÓ Szigethalmon 792 nm-es telken lévő 100 nm-es össz-
komfortos családi ház. I.ár: 18 mFt. T.: 06 (20) 559-2943.___________________________________ 
RÁKÓCZI kertnél eladó új építésű 120 nm-es ikerház. Dup-
lakomfortos, minőségi építésű. Emeltszintű szerkezetkész 
irányár: 24,9 mFt. T.: 06 (20) 222-4365.___________________________________ 
STADION közelében eladó újépítésű nappali+4 lakóhe-
lyiséges. Szép kivitelezésű ikerház 27,9 mFt-os irányáron. 
T.: 06 (20) 222-4365.___________________________________ 
SÜRGőSEN, áron alul eladó Szigetszentmiklóson 12 laká-
sos lakóparkban lévő utolsó kulcsrakész ingatlan! A lakás 
földszinten lévő 75 nm hasznos alapterületű + 10 nm te-
rasz, hozzátartozó saját kertrésszel és 2 autó részére parko-
lási lehetőséggel a zárt lakópark udvarán! 
Surman Edina 06 (30) 405-8334.

LAKÁS___________________________________
CSEPELEN Béke téri 2 szobás, gázfűtéses, II. em.-i, klímás, 
saját pincerésszel rendelkező jó állapotú lakás eladó. 
I.ár: 12,9 mFt. T.: 06 (20) 592-4201.___________________________________ 
CSEPEL központjába a Templom u.-ban, háromemeletes 
téglaház felső szintjén 57 nm-es, mért távfűtéses, klímás la-
kás, konyhabútorral. Kiváló tömegközlekedés, belső kerttel 
eladó. I.ár: 10,5 mFt. T.: 06 (20) 534-9406.___________________________________ 
ELADÓ az Erdősor u.-ban, fszt.-i, 2 szobás, erkélyes, gázcirkós, 
műanyag nyílászárós szép lakás. I.ár: 11,7 mFt. 
T.: 276-0864, 06 (20) 585-8041.___________________________________ 
CSEPELEN Katona József u. elején a piac mögött téglaház-
ban fszt.-i, 47 nm-es, gázfűtéses, szépen felújított lakás el-
adó. I.ár: 10,5 mFt. T.: 06 (20) 534-9406.___________________________________ 
ERDőSOR u.-ban 3,5 szobás, távfűtéses, szép panellakás 
11,9 mFt-ért eladó. T.: 06 (20) 935-0132.___________________________________ 
CSEPELEN zöldövezetben 67 nm-es, IV. em.-i, 2,5 szobás, 
felújított, egyedi fűtéses téglalakás eladó. Napközben, este 
T.: 463-4094. Hétvégén T.: 784-6540.___________________________________ 
BÁNYA u.-ban egyszobás, felújított öröklakás négyemeletes 
panelházban 6,6 mFt. T.: 06 (20) 322-3648.___________________________________ 
CSEPELEN 54 nm-es panellakás eladó 7,8 mFt-ért. 
T.: 06 (30) 206-2412.___________________________________ 
PULIN fszt.-i teljesen felújított lakás műanyag nyílászárókkal 
eladó. I.ár: 12,6 mFt. T.: 06 (20) 545-1743. 

KIADÓ___________________________________
KIADÓ hosszú távra Csepelen 2 szobás, felújított I. em.-i, gáz-
fűtéses lakás. T.: 06 (70) 256-0808.

1 SZOBÁS lakás szobabútorral gyermekteleneknek kiadó. 
T.: 06 (20) 201-6890.___________________________________ 
CSEPELEN másfélszobás összkomfortos lakás kiadó házas-
párnak, munkásoknak 40 eFt + kaució. 
T.: 420-6413, 06 (30) 214-4143.___________________________________ 
KIADÓ 3 szoba összkomfortos családi ház (90-100 nm). 
T.: 276-5570. Bármilyen tevékenységre.___________________________________ 
CSEPELEN szállás brigádoknak családi házban, önálló össz-
komfortos lakásban, kocsibeállóval, számlaképesen. 
T.: 06 (30) 215-6532.___________________________________ 
SZOBA kiadó Csepelen egy kb 20-45 éves személy részére. 
T.: 06 (20) 439-8329.___________________________________ 
KIADÓ Csepelen a Béke-téren egyszoba, összkomfortos, gáz-
konvektoros földszinti lakás. T.: 276-1476, 06 (30) 284-9942.___________________________________ 
BORDÁS u.-ban 55 nm-es bútorozott lakás hosszú távra ki-
adó! T.: 06 (20) 226-1255, 06 (20) 972-7629.___________________________________ 
KIADÓ egy személynek különbejáratú  szoba, főzőfülke, mos-
dó, berendezve 25 eFt + re.  T.: 420-6813

GARÁZS___________________________________
GARÁZS kiadó, csillagtelepi sorgarázsban masszív ajtóval, 
hosszabb távra is. T.: 06 (30) 388-3056.

TELEK___________________________________
M0-ás híd után 220 nöl-es telek kis faházzal bekerítve eladó. 
Villany, gáz a telken, fúrt kút van. T.: 277-2890.___________________________________ 
ÉRDI 400 nöl-es belterületi telkünket 2 szobás lakásra cserél-
nénk. T.: 06 (30) 397-4945.

ÜDÜLÉS___________________________________
SZELIDI-tónál vízparti, kétszobás, összkomfortos nyaraló 
kiadó! Elő és utószezon nagy kedvezmény! Csónakkölcsön-
zési lehetőség. Ideális horgászhely. 
T.: 420-4067, 06 (20) 514-8329.

ÜZLET___________________________________
MŰKÖDő hírlap, dohány, édesség üzlet átadó, csepeli üzlet-
házban. T.: 06 (20) 322-3063.

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

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

ÁLLÁST KÍNÁL___________________________________
VÖLGY utcai üzletsoron működő fodrászatba fodrász, műkör-
mös, pedikűrös váltótársat keresek. 
T.: 277-4044 Marcsi, 06 (30) 402-5553 
A Budapest XXI. K. Csepel Önormányzata Egyesített Bölcső-
dék raktárkezelő munkakör betöltésére 1 fő érettségizett, 
raktárkezelői végzettséggel rendelkező munkatársat keres 
azonnali munkakezdéssel.  
Munkavégzés helye: 1212 Bp., Rákóczi tér 32. 
Élelmezés területén szerzett tapasztalat előnyt jelent! A jog-
viszony határozatlan idejű, teljes munkaidős. Bérezés a Kjt. 
szerint. Jelentkezés: 2011. május 02-áig személyesen a fen-
ti címen, vagy szakmai önéletrajzzal az  egyesitett.bolcsi@t-
online.hu e-mail címen. 
Érdeklődni: 427-0714 (Feczkó Andrásné)

TÁRSKERESő___________________________________
60-64 éves hölgyet keresek komoly kapcsolatra. 
Jelige „Őszinteség”___________________________________ 
A leghatékonyabb társközvetítő! Itt a tavasz jön a nyár 
megtalálom Önnek, akit vár! Diszkréció-szakértői segítség! 
S. Elvira 06 (30) 217-5151.

VEGYES___________________________________
LÓTRÁGYÁS humuszos föld normál utánfutóval, házhozszál-
lítással 8000 Ft. T.: 06 (30) 977-6118.
LAKOSSÁGI FÉMHULLADÉKOK és leselejtezett fémtartal-
mú háztartási gépek, elektronikai berendezések,  hulladék 
akkumulátorok FELVÁSÁRLÁSA MAGAS ÁRON hétfőtől szom-
batig az INTER-METAL csoport Csepel, Budafoki u. 5-7. sz. 
alatti telephelyén, a Csepel Művek IV. kapuja mellett. 
Elérhetőség: 278-5130/130 mell., illetve 36 30 355 1155.
BABABOLT Csepel 1214. Bp. Kossuth L. u. 150. 
T.: +36-1 706-6261, 06 (30) 203-1474. 
Nyitva: Hétfőtől-Péntekig 10-19 óráig, szombaton 9-14-ig. 
www.bababoltcsepel.hu  www.bababoltcsepel.unas.hu
CSEPELI ingatlanra életjáradékot vagy eltartási szerződést 
kötnék lányaim részére. Jurácsik Gábor 06 (20) 934-3786. 

EGÉSZSÉG___________________________________
FELNőTT, gyermek bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI., Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313.___________________________________ 
GYÓGYULJ a természet erejével! Oxigénkezelés-aromával 
500 Ft/ 10-20 perc, fény- és színterápia 500 Ft/ 10-20 perc. 
T.: 427-5114/114, 06 (30) 929-0903. 
Csepeli Rendelőintézet II. emelet. www.spiritoxygen.com 

SZOLGÁLTATÁS___________________________________
MOSÓGÉPJAVÍTÁS a helyszínen, minden típus. Csepelen ja-
vítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. 
T.: 276-5118, 06 (20) 230-1443.___________________________________ 
MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz! Mosógép, bojler, tűzhely, 
mikró, hűtő szerelés 1 év garanciával. Javításnál a kiszállás in-
gyenes! www.megoldasszerviz.hu 
T.: 285-3488, 06 (30) 950-1717. ___________________________________ 
KONTÉNERES sitt, lom, szemétszállítás, rövidhatáridővel! 
T.: 06 (20) 950-3160. Érdeklődni minden nap 6-22 óráig. ___________________________________ 
KőMŰVES legkisebb munkától a lakásfelújításig. Kerítése-
ket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását - beépítését, bur-
kolást, kartonozást, ház hőszigetelését vállalja hétvégén is! 
Garanciával! T.: 277-8694, 06 (30) 263-1845.___________________________________ 
Víz-,gáz-,fűtés szerelés és javítás, lakásfelújítás, komplett 
családi házak szerelése, garanciával, akár anyagbeszerzés-
sel is. Csepelen kiszállási díj nélkül!Telefon: 06-20/490-55-61 ___________________________________ 
TETőJAVÍTÁST, felújítást, beázás elhárítást, bádogos mun-
kát, lapostető szigetelést vállal helyi szakember. Ingyenes 
felmérés árajánlat. T.: 06 (30) 367-8848 Mezővári Zsolt___________________________________ 
REDőNY javítás-készítés, gurtni csere, szúnyogháló, reluxa, 
harmonika ajtó. T.: 276-5827, 06 (30) 212-9919.___________________________________ 
TÉVÉJAVÍTÁS azonnal helyszínen! Villamosmérnök végzett-
séggel, garanciával! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Grunding, 
Nordmende, Panasonic, Philips, Samsung, Thomson, Vestel, 
LG, Dual, Schneider) T.: 06 (20) 542-3529.___________________________________ 
FESTÉS, mázolás, antikolás mestervizsgával. Sok kedvez-
ménnyel hétvégén is. Azonnali kezdéssel. Bizalmát köszö-
nöm. T.: 06 (30) 318-2173.___________________________________ 
ÁCS, tetőfedő, kőművesmester vállal a legkisebb munkákig. 
Beázásmentesítést. Tetőjavítást, homlokzati szigetelést, elő-
tető készítést garanciával, kedvezménnyel, hétvégén is. Bi-
zalmát köszönöm. T.: 06 (30) 318-2173.___________________________________ 
KUTYAKOZMETIKA és cicakozmetika, hogy kedvence is jól 
érezze magát! Igényes szolgáltatás kérésére háznál is! Hívá-
sát szeretettel várom! T.: 06 (30) 217-5151.___________________________________ 
MEGBÍZHATÓ, leinformálható házaspár vállal kis és nagyta-
karítást reális áron. Kerti munkák! Függönymosás, vasalás. 
Gyors, precíz munka. Hívjon bizalommal! T.: 276-0927.___________________________________ 
FESTőMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, pe-
nészes falak szakszerű rendbehozatalát, villany és fűtésszere-
lők utáni kisebb kőműves munkákat hosszú távú garanciával. 
T.: 285-2882, 06 (30) 878-8977.___________________________________ 
REDőNY javítása készítése, szúnyogháló-reluxa, szalagfüg-
göny készítés. Fa - műanyag - alumínium. Szigetelés és zár-
csere. (Honti Gábor) T.: 06 (20) 927-0493.___________________________________ 
VÍZVEZETÉKSZERELő. Csőtörések, beázások, dugulások 
megszüntetését, lefolyók és nyomvezetékek, WC- tartályok, 
mosogatók, csaptelepek, szifonok, berendezési tárgyak cse-
réjét és javítását vállalom. T.: 284-8381.___________________________________ 
KUTYAKOZMETIKA Szent István u. 86. T.: 06 (30) 510-3519.___________________________________ 
ADÓBEVALLÁST, könyvelést, nyugdíj előkészítést legolcsób-
ban, szakszerűen vállalunk. T.: 276-7614, 06 (30) 582-5286.___________________________________ 
ESKÜVő, portré, gyermek és rendezvényfotózást vállalok. 
T.: 06 (20) 393-4625. 

KÉMÉNYBÉLELÉS, Metal-Vill Kft. vállal szilárd - gázüzemű, 
nyitott és zárt égésterű szerelt és bélelt kéménybélelést. 
T.: 06 (30) 688-3683, 06 (70) 518-1451.___________________________________ 
VILLANYSZERELÉS! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, 
kisebb munkák is! Hívjon bizalommal! 
T.: 420-0438, 06 (30) 378-7011.___________________________________ 
ASZTALOSMŰHELY Vizisport u. 54. Egyedi bútor, konyhabú-
tor, beépített szekrény, lépcső készítés, parkettázás, csiszolás, 
lakkozás www.basaesfia.hu T.: 283-4285, 06 (70) 221-4823. 
Ugyanitt dugulás-elhárítás non-stop.
TÁRSASHÁZAK közös képviselete teljes körű ügyintézéssel. 
Adósságok behajtását kiemelten kezeljük. 
www.general-f.hu Tel/fax.: 216-8802. 
GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javí-
tás. Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, 
cirkók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gázterve-
zések, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06 (20) 955-4768.___________________________________ 
FIGYELEM! Szent István út 198. alatt tavaly megnyílt Épí-
tőanyag kereskedés munkaruházattal és barkácsüzlettel bő-
vült. Szeretettel várunk mindenkit. ___________________________________ 
TELJES körű ácsmunka: új tetők építése, régi tetők   javítá-
sa, bádogos munkák, tetőfedés, komplett tetők bádogozás-
sal. Pergolák, kocsi beállók készítése. Gipszkarton rendsze-
rek építése: válaszfalak, álmennyezet szerelés. Tetőterek be-
építése, szigetelése, tetőablakok szakszerű beépítése. Kérjen 
árajánlatot! T.: 06 (30) 636-5627, zsolt.vasarhelyi@invitel.hu___________________________________ 
BÁRMILYEN tető fedése, javítása, bádogozása, felújítás ki-
sebb ácsmunkára, szakmai hozzáértés garancia. 
T.: 291-0081 este, 06 (30) 401-7462.___________________________________ 
KÖNYVELÉS Csepelen. Cégalapítás, tanácsadás, bérszámfej-
tés, adóbevallás. Teljes körű ügyintézéssel magánvállalkozók-
nak, társaságoknak, társasházaknak. T.: 06 (30) 647-9668, 
www.b-service.hu
KÖLTÖZTETÉS! Költöztessen a Fősped Tehertaxival. Gyors, 
pontos, megbízható a hét minden napján, gépszállítás, és 
lomtalanítás, irodák, lakások, csomagolással is. 
T.: 333-0330, 06 (30) 333-0330. 
RÁCSKÉSZÍTÉS ajtóra, ablakra és erkélyre. Folyosó elválasz-
tás. Előtető lakótelepi erkélyre is. Erkélybeépítés, korlátfelújí-
tás üvegcserével is. Egyéb lakatosmunkák – javítások. 
T.: 284-2540, 06 (70) 209-4230.___________________________________ 
HIDEGBURKOLÁS. Fürdők, konyhák, előszobák, erkélyek, 
teraszok, lakások, családi házak. Teljeskörű csempézést, pad-
lóburkolását vállaljuk. Igény szerinti anyagbeszerzéssel. 
T.: 06 (70) 298-6433.___________________________________ 
KÚTFÚRÁS garanciával kedvező áron, zárt talppal, minősé-
gi szűrővel! Kúttisztítás. 
T.: 06 (30) 320-4793. www.kutfuro-eoldal.hu___________________________________ 
REDőNY-reluxa, harmonikaajtó szerelés-javítás hétvégén is! 
T.: 06 (30) 318-5217.___________________________________ 
TISZTASÁGI festés 300 Ft/nm 5x4-es szoba 18 eFt, 3x3-as 
szoba 8100 Ft, laminált parkettázás 800 Ft/nm szegélyezve. 
T.: 06 (20) 941-2897.___________________________________ 
FESTőMESTER vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, pe-
nészes falak szakszerű rendbehozatalát, villany és fűtésszere-
lők utáni kisebb kőműves munkákat hosszú távú garanciával. 
T.: 285-2882, 06 (30) 878-8977.

apróhirdetések



Csepeli Hírmondó 29hirdetés

KIADÓ Csepelen a Kikötő u.-ban és a Cirmos sétányon 
felújított 64 nm-es 2+félszobás bútorozott lakás 55 
eFt+rezsi/hó ___________________________________
KIADÓ üzlethelyiség a csepeli hév végállomásánál forgal-
mas helyen 25 nm-es, gázkonvektoros, 45 eFt/hó+rezsiért 
kiadó___________________________________
LAKIHEGYEN a Gát u.-ban, (kék buszhoz közel,) újszerű 90 
nm-es, 3 szoba nappalis ikerház 100 nöl összközműves tel-
ken: 15,3 mFt___________________________________
PESTERZSÉBETEN Vörösmarty u.-nál, 370 nm-es 
összközműves telek, 50 nm-es, felújítandó/bontandó 
házzal:  5,9 mFt___________________________________
PESTERZSÉBETEN, Szigligeti u.-ban, 150 nöl 
összközműves telken 90 nm-es 2 szobás, nagy étkezőkony-
hás, részben felújított: 16,9 mFt___________________________________
PESTERZSÉBETEN az Albert u.-ban, új építés, 3 lakásos 
kertes házban 80 nm-es, 3 szoba nappalis, 2 WC, fürdőszo-
bás, kétszintes, kiskertes akár lakásbeszámítással: 24,9 mFt___________________________________
KIRÁLYERDőBEN 1 éves ház!  50 nm-es 2 szobás 
cirkófűtéses, hő szigetelve, 240 nm telken 15,9 mFt___________________________________
ÚJ építésű extra házak Csepelen 80 nm-es, 1+2 félszobás, 
2 fürdőszobás, nappalis kis kertes, kis rezsijű, jó elosztású, 
kultúrált sorházban, akár lakás beszámítva is! 19,9 mFt, 
100 nm-es 24,9 mFt___________________________________
TAMARISKA domb-nál új építésű 115 nm-es 4 szobás két-
szintes ikerház 350 nm-es telekkel: 28,9 mFt___________________________________
SZENT László u.-nál új építésű 90 nm-es, 3 szoba nappalis, 
2 WC fürdős, ikerház 220 nm-es kerttel: 23,9 mFt___________________________________
ERDőSOR u.-nál, 170 nöl-es összközműves gondozott tel-
ken 90 nm-es, 2 + félszobás, Jó állapotú ház:, tárolóval, 
garázzsal: 19,9 mFt ___________________________________
SZABADSÁG u.-nál 170 nöl-es összközműves telken, 120 
nm-es, felújított, szintenként 2 szobával és fürdőszobával, 
beépített új konyha és bútorokkal, kertkapcsolatos terasz-
szal, garázzsal: 27,9 mFt___________________________________
CSEPELEN lakóparkban újszerű 110 nm-es, 3 szoba nap-
palis belső kétszintes lakás, IKEA konyhabútorral, gépkocsi 
beállóval: 20,9 mFt___________________________________
CSEPELEN a Szilvás u.-ban, 110 nöl-es telken 70 nm-es, 
kétszer egy szoba konyha, fürdőszobás, felújított családi 
ház: 9,9 mFt

CSERE is! Tölgyes u.-ban (80 nm + 42 nm) két lakrészes 
ház, 170 nöl-es összközműves telekkel: 22,9 mFt. ___________________________________
ARANY J. u.-nál, 550 nm-es, gondozott telken, 2000-ben 
átépített, felújított 160 nm-es családi ház, földszinten 2 
szoba konyha fürdőszobás, emeleten 3 félszobával zuhany-
zós fürdővel, amerikai konyhával: 29,8  mFt irányáron___________________________________
SÉTÁNYOKON hőszigetelt házban fszt.-i, felújított, 49 
nm-es 1+félszobás étkezős gázkonvektoros lakás 9,6 mFt, 
felújítandó: 8,9 mFt irányárakon___________________________________
CIRMOS sétányon II. em.-i extrán felújított 49 nm-es 1+ 
félszobás, gázkonvektoros lakás, IKEA bútorokkal, zuhany-
kabinnal: 10,5 mFt i.áron___________________________________
CIRMOS sétányon fszt.-i, 64 nm-es, 2+ félszobás gázkon-
vektoros lakás: 10,5 mFt i.áron___________________________________
ERDőSOR u.-ban I. em.-i, 55 nm-es, kétszobás teljes körű-
en felújított I. em.-i lakás:11,3 mFt-ért ___________________________________
ERDőSOR u.-ban, téglaházban, 55 nm-es 2 szobás étke-
zős, IV. em.-i padlófűtéses extrán felújított lakás IKEA bú-
torokkal, gépesítve: 10,9 mFt___________________________________
BÉKE téren téglaházban 57 nm-es 2 szobás gázkonvekto-
ros felújítandó fszt.-i lakás: 8,3 mFt.___________________________________
CSILLAGTELEPEN, a Szabadság u.-ban, felújított I. em.-i, 
38 nm-es, erkélyes teljes körűen felújított gázkonvektoros 
lakás: 7,5 mFt___________________________________
CSILLAGTELEPEN a Vénusz u.-nál, zöldövezetben, fszt.-i, 
47 nm-es, 1+félszobás, világos, felújítandó gázkonvekto-
ros lakás, műanyag nyílászárókkal 7,9 mFt___________________________________
CSEPELEN saját fűtésmérővel felszerelt felújított lakás az Ár-
pád u.-ban, 46 nm-es, 1+félszobás lakás, lakás: 6,5 mFt i.áron___________________________________
CSEPEL központjában extrán felújított egyedi fűtésmérős 
46 nm-es 1+félszobás lakás:, két liftes panelházban: 7,3 mFt___________________________________
ÓVODA u-ban, (csepel központjához közel) fszt.-i 86 nm-
es 3 és félszobás erkélyes i lakás, négyemeletes házközpon-
ti fűtéses panelházban 10,9 mFt (126.ezer/m2)
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Kiadó tégla és panellakások, házak Csepelen 35 ezer/
hó+rezsi+kauciótól. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
Kiadók, összközműves üzemrészek a gyárban 90- 800 nm-
ig, I.ár: 500 Ft/nm + áfa ártól.  T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a bányatavak közelében, a Csepeli úttól 500 mé-
terre, bekerített 897 nm-es zártkerti telek, villannyal, vízzel, 
35 nm-es pincével eladó 3.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen a Zrínyi u.-ban, VIII. em.-i 53 nm-es, 2 szobás, er-
kélyes felújítandó lakás 6.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a Hajós u.-ban, négylakásos házban 34 nm-es, 1 
szobás, felújítandó, gázkonvektoros téglalakás, kertrésszel, 
pincével, tárolóval 8.1 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a Rakéta u.-ban, III. em.-i 36 nm-es, 1 szobás, 
szép állapotú, gázkonvektoros, átalakított lakás 8.45 mFt-
ért eladó. T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a Vízműveknél, I. em.-i 54 nm-es, 1+2 félszo-
bás, felújítandó, gázkonvektoros, erkélyes lakás 8.5 mFt-ért. 
T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepel határában, a Komadűlőben, bekerített 485 nm-es 
zártkerti telken, 170 nm-es, 4+1 félszobás, 2 szintes hétvé-
gi téglaház, áron alul eladó 8.9 mFt-ért. 
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, az Erdősor u.-ban, II. em.-i, 2.5 szobás, gázkon-
vektoros, erkélyes, részbe felújított lakás 9.9 mFt-ért. 
T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, az Óvoda u.-ban, négyemeletesben, II. em.-i, 
2+1 félszobás, felújított, erkélyes lakás 10.49 mFt-ért. 
T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a Petz Ferenc utcában, X. em.-i, 2+2 félszo-
bás, erkélyes, felújított, hőszigetelt egyedi mérős lakás 
10.9 mFt-ért. T.: 06 (20) 945-1214.

Csepelen, a Táncsics u.-ban, mfszt.-i, 2+2 félszobás, jó ál-
lapotú, egyedi mérős, franciaerkélyes lakás 11.9 mFt-ért.
T.: 06 (20) 945-1214.___________________________________
Szigethalmon, a Táncsics u.-ban, kétszintes 90 nm-es sor-
házi lakás, 165 nm-es elkerített telekrésszel, garázzsal, áron 
alul eladó, 9.9 mFt-ért. T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a Nyuszi sétányon, szinte új, emeleti belső 2 szin-
tes, 121 nm-es, 4 szoba nappalis, háromerkélyes, 2 fürdő-
szobás, egyedi gáz hőmennyiségmérős lakás, gépkocsi beál-
lóval 21.9 m Ft-ért.  T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a Csalitos u.-ban, sorházban, 2 szintes, 3 szoba 
– nappalis, 123 nm-es ház, dupla fürdőszobával, 652 nm-es 
összközműves telekkel, garázzsal eladó 25.9 mFt-ért.  
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a Murányi u.-ban 3 szintes, 4 szoba-nappalis 130 
nm-es ház, dupla fürdőszobával, 440 nm-es összközműves 
telekkel, 60 nm-es pincével eladó 29.9 mFt-ért. 
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a Késmárki u.-ban 2 szintes, 2 generációs 222 nm-
es felújított ház, külön álló garzonnal, garázzsal, 720 nm-es 
összközműves telekkel, 17 nm-es pincével eladó 48 mFt-ért.  
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, a Tamariska domb közelében, 250 nm-es extra 
ház, 1000 nm-es kerttel, igényeseknek eladó 59.9 mFt- ért. 
T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
Halásztelken, kétszintes, 140 nm-es, 3+1 félszobás, új-
szerű hőszigetelt ikerház, 433 nm-es összközműves telek-
kel, garázzsal 26.9 mFt-ért.  T.: 420-6686, 06 (20) 945-1214.___________________________________
Csepelen, panzió, gyorsétterem, rendezvényszervezés, 724 
nm-es ingatlan, frekventál helyen eladó 117 mFt-os irány-
áron. Nagy értékű szgk.-t, kis lakást beszámítok. 
T.: 06 (20) 945-1214.
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BEIRATKOZÁS 
2011/2012 tanévre 

1212 Budapest,  
Széchenyi utca 93. 

Érdeklődni lehet a  

277‐83‐01,  276‐0022 

277‐89‐38 és a 278‐09‐59‐es 

telefonszámokon. 

e‐mail: 

szigetiskola@gmail.com 

9‐10. évfolyam; 

9. SNI osztály; 

Burkoló; 

Kőműves;  

Festő‐ mázoló és tapétázó;  

Szerkezetlakatos;  

Fodrász; 

Élelmiszer és vegyi áru eladó;  

Női szabó; 

Parkgondozó; 

Textiltermék–összeállító  

Étkezdés  

Felvételt hirdetünk az alábbi 
szakképzési évfolyamokra:  

TISZTELT SZÜLŐK, KEDVES FIATALOK! 

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

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

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

Csepel-sziget Általános és Szakképzo Iskola ˝ ZA
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FOGORVOSI RENDELŐFOGORVOSI RENDELŐ
Felnőtt- és GyermekfogászatFelnőtt- és Gyermekfogászat

Dr. Tóth Katarina
Bejelentkezés: 30/736 80 16

Csepel, Szent István út 126.

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

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

hirdetés

Könyvelés – pályázatkészítés

Hívjon díjmentes árajánlatért

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

Társasházkezelés - képviselet

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

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

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

Murexin Bfk02 
fagyálló csempe-
ragasztó 25 kg

Murexin Kmg 25 
fl exibilis csempe-
ragasztó 25 kg

Murexin St12 
aljzatkiegyenlít� 

25 kg

 Soudal 
purhab
750 ml

M

2190 Ft

Mu

1990 Ft

Mu

890 Ft

SS

899 Ft

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

TÁRSASHÁZKEZELÉS – KÖZÖS KÉPVISELET

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

JURÁCSIK PARK KFT.
Bp.Csepel,Ady Endre u. 84–86.
Tel: 420-5784,06-70-317-6309
Fax: 278-2526
WEBÁRUHÁZUNK: www.juracsikpark.hu
 
TAVASZI AKCIÓ:
PTH 30 Nf 245 Ft/db 10 raklaptól Csepelre leszállítva, ledaruzva!
YTONG 30-as Br.: 856 Ft/db 10 raklaptól Csepelre  leszállítva, ledaruzva!
YTONG 10-es Br.: 357 Ft/db 10 raklaptól Csepelre leszállítva, ledaruzva !
30 as Zsalukő Br.: 247 Ft/db 8 raklaptól!   
Egyéb termékeink: pth termékek, cement, mész, homok, sóder, síkháló, betonacél,
E gerenda, homlokzati szigetelés, térkövek, vakolat, falazóhabarcs, estrich beton   
Kiszállítást vállalunk!


