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2 Csepeli Hírmondó

A csepeli önkormányzat képviselő-testületé-
nek döntése alapján idén a várható infláció 
mértékével sem nőnek az étkezési díjak a 
kerület oktatási és nevelési intézményeiben. 
A határozatot csak Szenteczky János és Ger-
gely István MSZP-s képviselők nem támo-
gatták.
 
A csepeli városatyák döntése alapján az ön-
kormányzat az orvosi eszközfejlesztések után 
most támogatást nyújt a Jahn Ferenc Dél-pes-
ti Kórház alapítványának részére. A képvise-
lők ezek mellett megszavazták azt a javasla-
tot is, mely szerint 2014 májusától „Virágos 
Csepelértˮ programot indít az önkormányzat. 
Ehhez a lakótelepeken és a kertes házas öveze-
tekben élők egyaránt csatlakozhatnak. Társas-
házaknál a közös képviselő, családi házaknál  
a tulajdonos nyújthatja be a pályázatot.
 
Nem támogatták 
a „mutyibusz-beszerzést”
A képviselő-testület megvitatta azt a javasla-
tot is, hogy az önkormányzat egy 18 + 2 fős, 
használt, de jó állapotú buszt vásároljon. Ez 
jóval olcsóbb megoldás, mint új buszt venni 
vagy rendszeresen bérelni. A testületi javas-
lat arról szólt, hogy erre a feladatra egy 27 
milliós keretösszeget különítsen el az önkor-
mányzat. Takács Krisztián MSZP-s képviselő 
ugyanakkor azt a módosító javaslatot terjesz-

tette elő, hogy a törvény által megszabott utat 
kikerülve, közvetlenül, egy általa meghatáro-
zott cégtől vásároljon az önkormányzat egy 
buszt. Az MSZP-s politikus azt is indítvá-
nyozta, hogy a keretösszegből megmaradó 
8,6 millió forintot – többek között – az általa 
vezetett futballklub kapja meg. (A korábbi 
önkormányzati buszt több mint 700 ezer fo-
rintos támogatás mellett Takács Krisztián 
klubja is rendszeresen használta.)
 

A testület tagjai közül többen is megdöbben-
tek a javaslaton. A Csepel.hu-nak nyilatko-
zó Fidesz-KDNP-s képviselők egyszerűen 
csak „mutyibusz-beszerzésnek” nevezték az 
MSZP-s képviselő ötletét. Nem meglepő, hogy 
ezek után csak a szocialista képviselők támo-
gatták Takács Krisztián indítványát, melyet 14 
nem, 4 igen és egy tartózkodással utasítottak 
el. Az eredeti javaslat megszavazásával a busz-
vásárlás a törvényben meghatározott módon, 
közbeszerzéssel fog megvalósulni. A sporttá-
mogatásokat továbbra is a sporttámogatások 
keretében, nem pedig a közbeszerzések ma-
radványpénzeiből fogják megoldani.

Csepel.hu

önkormányzat

Változatlan étkezési díjak a csepeli oktatási intézményekben

Testületi ülés januárban

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 

2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt 
felvételükről értesítőt kapnak. 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

AJÁNLÁS

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig 

lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár 

pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY

2014-ben nem emelkednek a közétkezte-
tés árai a csepeli nevelési és oktatási intéz-
ményekben – így határozott a kerület kép-
viselő-testülete.

fotó: Szria
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A rezsicsökkentés pozitív ha-
tásai közé tartozik az is, hogy 
az alacsonyabb összegeket 
némileg könnyebben ki tudják 
gazdálkodni a háztartások, így 
megnőtt az elmúlt egy évben 
a befizetések száma: ez is azt 
jelzi, hogy az emberek zöme 
nem a fizetés alól akar kibújni. 
Ugyanakkor elég néhány kifi-
zetetlen csekk, s a család köny-
nyen olyan adósságspirálba 
kerülhet, amiből nehéz kijutni. 
E probléma kezelése érdeké-
ben jött létre találkozó a csepeli 
polgármesteri hivatalban a ke-
rület vezetői, az Elmű-ÉMÁSZ, 
az Ökumenikus Segélyszer-
vezet és a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság képviselői 
részvételével.  A megbeszélés 
eredménye: Csepelen rezsi-
adósság-kezelő mintaprogram 
indul az önkormányzat anyagi 
támogatásával. 

A találkozón Marie-Theres Thiell, 
az Elmű-ÉMÁSZ igazgatósági el-
nöke elmondta: sok, személyesen 
neki címzett levelet kap, amelyek 
egy része olyan elkeseredett fo-
gyasztóktól érkezik, akik képtele-
nek kigazdálkodni az áramszám-
lájukat, s ezért segítséget kérnek. 
Ennek a gondnak a kezelésével  
a cég olyan szervezethez fordult, 
akik nagy múlttal rendelkez-

nek a segítségnyújtás területén. 
Az Ökumenikus Segélyszerve-
zet képviseletében Lehel László 
igazgató és Rácsók Balázs szo-
ciális igazgató elmondta, hogy 
az áramcsoport ügyfelei közül 
eddig 200 családon tudtak segí-
teni. A pénzbeli támogatást az 
adott család szociális helyzetének 
feltérképezése, fizetési hajlan-
dóságának felmérése előzi meg. 
Ahogy Rácsók Balázs hozzátette: 
az a tapasztalatuk, ha a tartozás 
közel felét adja a segélyszerve-
zet, a többit már az adós teszi 
hozzá. „A 200 családot összesen 
9,8 millió forinttal segítettük, 10 
milliót viszont saját forrásaikból 
tették hozzá” – mond pontos ada-
tot a segélyszervezet munkatársa. 
Hozzáteszi: konkrét tervként fel-

merült egy olyan országos térkép 
elkészítésének gondolata, ahol 
irányítószámok alapján figyel-
nék, hogy az egyes szolgáltatások 
esetén, mely területeken és mi-
lyen gyorsan alakulnak ki „adós-
ságfoltok”.  

Németh Szilárd csepeli polgár-
mester úgy látja, általában nem 
az emberek fizetési hajlandóságá-
val van gond, hiszen „ha tudnak, 
fizetnek a fogyasztók.” Főleg az 
energiaszámlák kiegyenlítésében 
van nagyobb elmaradás Csepelen, 
de a távfűtés, a gáz kifizetése sem 
egyszerű. Éppen ezért „az ön-
kormányzat rezsiadósság-kezelő 
mintaprogramot indít a kerület-
ben, melyhez anyagi támogatást 
nyújtunk, s egy irodahelyiséget 

– természetesen bérmentesen – a 
segélyszervezet munkatársainak 
rendelkezésre bocsátunk” – jelen-
tette be Németh Szilárd. Azt is el-
mondta: munkacsoport jön létre, 
amelynek feladata az lesz, hogy  
a szolgáltatók és az önkormányzat 
rendelkezésére álló adatok alapján 
felmérje a kerületi rezsiadósság-
helyzetet, majd kidolgozza, mi-
lyen erőforrásokkal, feltételekkel 
tudnak a bajba jutottakon segíte-
ni. A program meghirdetése és el-
indulása előtt meg kell határozni, 
hány embert, milyen mértékben 
és hogyan tud megsegíteni az a re-
zsiadósság-kezelő mintaprogram, 
ami – mint elnevezése is jelzi –  
a tervek szerint egy országos 
rendszer mintájává válhatna.    

Csepel.hu

Rezsiadósság-kezelő mintaprogram indul
aktuális

Országgyűlési 
választás 2014

Tisztelt képviselő-jelöltek, jelölő szervezetek!

A Csepeli Hírmondó a választási kampányban 
négy alkalommal biztosít ingyenes bemutatkozási 

és kedvezményes politikai hirdetési lehetőséget. 
A tudnivalókat személyes találkozón egyeztetjük 
a jelölő szervezetek képviselőivel. Ezért kérjük, ha 
élni kívánnak a lehetőséggel, jelezzék legkésőbb 

február 4-e, 18 óráig a következő elérhetőségeken: 
info@csepelihirmondo.hu, vagy a 278-0711-es 

telefonszámon. A megbeszélés időpontjáról 
minden jelentkezőt értesítünk.

Meghívó 
Tisztelt Csepeli Polgárok!

Németh Szilárd országgyűlési képviselő, Csepel 
polgármestere, a Fidesz rezsicsökkentésért felelős 
munkacsoportjának vezetője lakossági fórumot 

tart Csepelen a rezsicsökkentés eddigi tapasztala-
tairól és annak folytatásáról.

Vendég dr. Fónagy János államtitkár

A fórum helyszíne: Királyerdei Művelődési Ház, 
1213 Budapest, Szent István út 230.

Időpont: 2014. február 5-e, szerda, 17.00 óra

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
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Megerősítik 
a fogyasztók 
védelmét 
Idén a fogyasztóvédelmi rendszer megerősítése 
a cél, amire konkrét terveket dolgoztak ki – je-
lentette ki Németh Szilárd országgyűlési kép-
viselő, a rezsicsökkentésért felelős munkacso-
port vezetője azon a sajtótájékoztatón, amelyet 
Pintér Istvánnal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság főigazgatójával tartott január 16-án.  
A rezsicsökkentési folyamat következő jelentős 
lépése, hogy a fogyasztók a korábbiakhoz ké-
pest nagyobb védelemben részesülnek, aminek 
a parlament megteremtette a jogi hátterét.  

Németh Szilárd emlékeztetett rá, hogy a re-
zsicsökkentés bejelentése és alkalmazása után 
már az első hetekben több száz olyan bejelen-
tést kaptak, amelyek a fogyasztóvédelemmel 
kapcsolatosak. Az emberek aktivitása azt is 
mutatja, hogy tudatosabban odafigyelnek a ha- 
tósági intézkedésekre. Jól látható volt, hogy 
nem piaci, hanem farkastörvények érvényesül-
tek az ügyfeleket érintő ügyekben, az emberek 
nem kapták meg a kellő figyelmet. Az utóbbi 
időben volt olyan fogyasztóvédelmi vizsgálat, 
amely 800 ezer embert érintett. A magas szám 
mutatja, hogy a fogyasztók védelme korábban 
sem szemléletében, sem a gyakorlatban nem 
érvényesült megfelelően. 

A képviselő hozzátette: a fogyasztóvédelem 
hatékonyabbá tételét több új elem bevezetése 
is szolgálja, amelyeket február elsejétől al-
kalmaznak. Ezek közé tartozik a bírság felső 
határának 100 millióról 500 millió forintra 
emelése, a közszolgáltatóknál az egységes 
számlakép előírása, a negyedéves mérőleolva-
sás lehetőségének a megteremtése, a fogyasz-
tók jogainak megsértése esetén járó tízezer fo-
rintos kötbér, továbbá a fogyasztói csoportok 
létrehozásának a megtiltása. Kötelezően írják 
elő a nagyvállalatok és a közszolgáltatók szá-
mára, hogy megfelelő végzettségű fogyasztó-
védelmi referenst foglalkoztassanak. 

Pintér István főigazgató arról számolt be, hogy 
idén az energiaszolgáltatók folyamatos és ki-
emelt ellenőrzését szorgalmazzák, miután a fo-
gyasztói panaszok hetven százaléka őket érinti. 
Minden más területre is érvényes, hogy az el-
lenőrzések során kellő szigorral vizsgálják meg  
a termékek szavatosságának, jótállásának be-
tartását, az árak feltüntetését, az üzletek akcióit, 
bemutatóit. A főigazgató pozitív eredményként 
közölte, hogy míg korábban a fiatalkorúak ötven 
százalékát szolgálták ki dohánytermékkel, ez az 
arány visszaesett 15 százalékra az utóbbi időben.  

Csepel.hu

2014-ben a Gyurcsány-korszak visszatérésnek 
megakadályozása és a rezsicsökkentés meg-
védése a tét – erről tartott lakossági fórumot 
január 23-án a Belváros Polgári Szalonban Ro-
gán Antal V. kerületi polgármester és Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, a rezsicsök-
kentésért felelős munkacsoport vezetője. 

Németh Szilárd, Csepel polgármestere hang-
súlyozta, hogy a korábbi kormányok a gáz árát 
208, az áramét pedig 98 százalékkal emelték 
fel, nyolc év alatt 15-ször hajtottak végre eme-
lést. 2010 és 2012 között a gáz ára viszont 9,8 
és az áramé csak 2,2 százalékkal növekedett. 
Az árak befagyasztása volt az első rezsicsök-
kentés – tette hozzá a politikus. Kijelentette: 
2012-ben az ország kilépett a gödörből, visz-
szafizette az IMF-hitelt és három százalék alatt 
tartják a költségvetési hiányt. További cél a re-
zsicsökkentés megóvása és bebetonozása – fej-
tette ki Németh Szilárd. 

Ahogy beszédében fogalmazott: a rezsicsökken- 
tés mintegy négymillió magyar családot érint, 
akiknél több szabadon elkölthető pénz marad- 
hat, csökkenhet az adósságuk, mely a gazdaság 
fellendülésére jó hatással van. Ez nemcsak meg- 
erősíti, hanem függetlenné teszi a gazdaságot. 
Két és fél millióan írták alá a rezsicsökkentést, 
ilyen komoly társadalmi háttérrel győzelemre 
visszük ezt a politikát – emelte ki.

Rogán Antal hozzátette: a rezsicsökkentés el-
leni korábbi támadásokat határozott kormány-
zással és összefogással tudták megvédeni. 
Hangsúlyozta: ez utóbbira lesz szükség az áp-
rilis 6-ai egyfordulós választáson is.  

Szabó Szabolcs: 
ne járjon a rezsicsökkentés
Szabó Szabolcs, az MSZP, az Együtt-PM, és 
a Gyurcsány Ferenc által létrehozott Demok-
ratikus Koalíció közös csepeli jelöltje január 
végén jelentette meg a választási programját. 
A politikus ebben kiemelte, hogy a rezsicsök-
kentést, a családi adókedvezményeket és az 
árfolyamgátat megválasztása esetén már csak 
azoknak biztosítanák tovább, akik ezekre rá-
szorulnak, azaz átmenetileg a saját erejükből 
nem képesek biztosítani a létminimumot a csa-
ládjuknak. 

A Csepel.info oldalon olvasható program sze-
rint a szociális rendszert is átrendeznék. Míg a 
rászorultság megállapítása jelenleg az egy főre 
jutó jövedelem, a szociális és az egészségi hely-
zet alapján, szakértők segítségével történik, a 
politikus nem megnevezett civil szervezeteket 
és a helyi cigány kisebbségi önkormányzatokat 
is bevonná ebbe. Így az ő szubjektív vélemé-
nyük is beleszámítana abba, hogy ki minősül 
rászorulónak és ki nem.

2014-ben a tét: a rezsi-
csökkentés megvédése

2014. április 1-jétől a gáz ára 6,5 százalékkal, az áramé szeptember 1-jétől 
5,7 százalékkal, a távhő ára pedig október 1-jétől 3,3 százalékkal csökken – 
ezt jelentette be Rogán Antal  január 25-ei sajtótákoztatóján.
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2014 februárjától hétköznapokon sűrűbb, 
a reggeli csúcsidőszakban 6-8, a délutáni 
csúcsban 7-8 perces időközönként járnak 
a 148-as autóbuszok – áll a Budapesti Köz-
lekedési Központ (BKK) közleményében. 

A Kispestet Pesterzsébeten át Csepellel ösz-
szekötő járat indulásainak sűrítését György 
István főpolgármester-helyettes, Németh Szi-
lárd, Csepel polgármestere, valamint Földesi 
Gyula, Pesterzsébet országgyűlési képviselő-
je kezdeményezte.

A 148-as autóbusz február 3-ától, a tanítási idő-
szakban hétköznapokon mind a reggeli, mind  
a délutáni csúcsidőszakban sűrűbben indul, így 
kevesebb várakozási idővel, ugyanakkor több 
férőhellyel számolhatnak a járat utasai. Reggel 
6 és 8 óra között a jelenlegi 7-10 helyett 6-8, 
ezenfelül a legterheltebb, 6.40 és 7.10 közötti 
időszakban 7-8 helyett 6 percenként indul-
nak majd a buszok Csepel felől.

A délutáni csúcsidőszakban is enyhítenek  
a járat terheltségén: hétfőtől csütörtökig 
15.00 és 18.30, pénteki napokon 14.00 és 17.30 
között 10 helyett 7-8 percenként jár majd  

a 148-as busz Csepel felé, amelynek az új, ha-
marosan a BKK honlapján is elérhető menet-
rendjét – a sűrítésnek köszönhetően – a H7-es 
HÉV-vel délután is összehangolják.

A tavaly novemberben lezajlott 
második Csepeli Konzultáció 
egyik kérdése a közterületek tisz-
taságára és rendjére vonatkozott: 
erre a válaszadók 95 százaléka 
úgy válaszolt, hogy szükség van 
az utcai plakátozás és a keletkező 

utcai hulladék eltávolításnak sza-
bályozására. 

Az ezzel kapcsolatos munka már 
november végén elkezdődött, 
amikor az illegálisan felragasztott 
plakátoktól tisztították meg a köz-

munkások a Karácsony Sándor 
utcánál található üzletpavilonokat 
és oszlopokat. A téli közfoglalkoz-
tatási program keretében a Csepeli 
Városgazda Zrt.-nél munkába ál-
lók különféle céges falragaszokat 
és magánhirdetményeket szedtek 
le, valamint szemetet gyűjtöttek  
a Sétáló utca környékén. A villany-
oszlopokon, buszvárókon, szabad 

falfelületeken elhelyezett papírok 
tömkelege folyamatosan csúfította 
az utcaképet. Most már a jogelle-
nesen kiragasztók tevékenysége 
köztisztasági szabálysértésnek mi-
nősül – erről korábban a kerület al-
jegyzője tájékozatta a lapunkat.  Az 
utcák tisztántartásához tehát az ön-
kormányzat biztosítja a kellő mun-
kaerőt és a bírságolás lehetőségét.

Februártól gyakrabban jár a 148-as busz
aktuális

Nagy Gabriella
Mindig sietek valahová,  

de észrevettem, hogy tisztább 
lett Csepel. Láttam, hogy a köz- 

foglalkoztatottak szedték le  
a Sétáló utcát csúfító  

plakátokat. 

Kugelmann Györgyné
Örülök annak, hogy nincsenek 
hirdetmények a villany- 
oszlopokon. Annak viszont ke-
vésbé, hogy a szelektív  
hulladékgyűjtők köré még  
mindig rengeteg szemetet  
hordanak. 

Szabó Antal 
Számomra fontos a szép kör-

nyezet, a tiszta utcák, jobb lesz 
ettől az ember közérzete. Kutyát 

tartok, én is fölszedem utána  
a piszkot, és ezt elvárom másoktól 
is. Jó látni, hogy nincsenek ciga-
rettacsikkek a földön szanaszét. 

Kispál György
Itt lakom a Sétáló utcában, tisztább 
a környék. Éjjel nappal látom 
a közterület-felügyelőket, ők is 
vigyáznak a rendre. A buszmeg-
állóban, az oszlopokon nincsenek 
mindenféle plakátok, a hirdető- 
táblák rendezettek, jó a tájékoztatás.

Örül-e annak, hogy gondozottabb,
tisztább lett a kerület?
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Falragaszok nélkül

fotó: Szria
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Az ENSZ közgyűlése 2005-ben 
január 27-ét a holokauszt nem-
zetközi emléknapjává nyilvání-
totta. 1945-ben ezen a napon 
szabadult fel a legnagyobb 
és leghírhedtebb haláltábor 
Auschwitz-Birkenauban. A náci 
rezsim által irányított népirtás 
mintegy hatmillió emberáldo-
zatot követelt.

Versmondás 8 órán át
Az emléknap alkalmából egész 
napos ünnepi megemlékezést és 
kulturális műsorokat szervezett 
Csepel önkormányzata. A Cse-
te Balázs Szakközépiskolában, a 
Radnóti Miklós nyolcórás vers-
mondó nap ünnepélyes megnyi-
tóján Kormosné Laboncz Johanna 
intézményvezető köszöntötte a 
kerület vezetőit és megjelent ven-
dégeket. Németh Szilárd ünnepi 
beszédében az áldozatokra em-
lékezett: „Csepelről 960 embert 
vittek el, s mindössze hatvanan 
élték túl a haláltábor borzalmát. 
Csepelen nem volt olyan zsidó 
család, aki ne lett volna érintve” 
– tette hozzá a polgármester, aki 
szerint ilyenkor nekünk, magya-
roknak különös számvetést kell 
tennünk. A képviselő szerint az 
áldozatokra való emlékezés, és fő-
hajtás mellett el kell gondolkodni 
azon, hogy Magyarország hogyan 
került erre a rossz sorsra, és mit 
jelent nekünk azoknak az áldoza-
toknak a hiánya, akik a haláltábor-
ban pusztultak el. A polgármester 
felidézte a Weiss család történetét 
is. Németh Szilárd bejelentette: a 
csepeli önkormányzat ösztöndíj-

pályázatot hirdet végzős egye-
temisták részére, hogy kutassák 
fel Weiss Manfréd családjának és 
egykori gyárának történetét. 

Ezután az országgyűlési képvi-
selő felolvasta dr. Fónagy János 
államtitkár emlékező beszédét, 
aki a magyar kormányt képvi-
selte az emléknapon Auschwitz-
Birkenauban. 

Az ünnepségen Csercsa Atti-
la diák meggyújtotta a jelképes 
örökmécsest Radnóti portréja 
előtt, majd a csepeli diákság nevé-
ben helyeztek el koszorút. 

Erőltetett menet
Az ünnepi megemlékezések a 
Nefelejcs utcai izraelita temető-
ben folytatódtak, ahol Fináli Gá-
bor zsidó vallási vezető mondott 
beszédet: „Idén tavasszal lesz 
70 éve, hogy Magyarországon is 
utolérte a zsidóságot az Európá-
ban sokak által nekik szánt sors. 
Ukránok, litvánok, szlovákok, 
norvégok, lettek, hollandok, oszt-
rákok, franciák, románok tízezrei, 
százezrei meneteltek együtt egy 
faji felsőbbrendűségtől fűtött vér-
orgiába” – hangsúlyozta a vallási 
vezető. 

Az auschwitz-birkenaui haláltábor 
felszabadulásának évfordulóján 
a Nefelejcs utcai izraelita temető 
emlékműveit megkoszorúzták a 
csepeli városvezetők, a Fidesz-
KDNP képviselői, majd a résztve-
vők a kegyelet köveivel és mécse-
sekkel rótták le kegyeletüket. 

Koszorúzások
A holokauszt megemlékezések 
következő helyszínén a Petőfi téri 
Szamos Mátyás Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 
emléktáblájánál koszorút helye-
zett el a csepeli önkormányzat 
elöljárói, az intézmény képvise-
lői, a Fidesz-KDNP küldöttei, az 
MSZP csepeli képviselői, vala-
mint Kerényi András, a Budapesti 
Zsidó Hitközség Dél-Pesti Körze-
tének elnöke. 

A Salgótarjáni úti izraelita teme-
tőben Weiss Manfréd síremléké-
nél néma főhajtással rótták le ke-
gyeletüket a csepeli városatyák 
és a megjelent tiszteletadók. A 
XXI. kerületi önkormányzat ne-
vében a sírhelynél koszorút he-
lyezett el Németh Szilárd polgár-
mester. 

A délelőtti események a Weiss 
Manfréd úti emlékmű megkoszo-
rúzásával zárultak, ahol a csepe-
li városvezetők, a Fidesz-KDNP 
képviselői és a Budapesti Zsidó 
Hitközség Dél-Pesti Körzetének 
emlékezői tisztelegtek. 
 
Bálint András 
irodalomórája
Rendkívüli irodalomórán emlé-
kezett meg a zsidó származású, 
de katolikus hitre tért Radnóti 
Miklós költőről Bálint András, 
Kossuth-díjas színművész a Jed-
lik Ányos Gimnáziumban. A tra-
gikus sorsú költőt munkaszolgá-
latra kötelezték 1944-ben, majd 
több társával együtt tarkón lőtték 

a Győr-Moson-Sopron megyei 
Abdán november 9-én. 

Bálint András felidézte a költő 
életének utolsó heteit, amikor 
Radnóti Miklós arról írt levelet 
feleségének, Gyarmati Fanninak, 
hogy „jól vagyok, kitűnő a le-
vegő és szép hegyek vesznek kö-
rül”. Nem akarta, hogy felesége 
tudomást szerezzen arról a nyo-
morúságról, amelyben része volt. 
A végkimerülésig meneteltették 
azon a dimbes-dombos vidéken, 
amely a hazája volt, s amelyről 
azt írta: „Nem tudhatom, hogy 
másnak e tájék mit jelent, nekem 
szülőhazám…” Zsidó származása 
miatt hurcolták el, de magyarnak 
és katolikusnak vallotta magát. 
Az utolsó napokban is verseket 
írt, amelyeket holttestének exhu-
málásakor találtak meg nála. Mi-
után az abdai tömegsírban exhu-
málták és azonosították Radnóti 
Miklós holttestét 1946 nyarán, a 
budapesti Fiumei úti sírkertben 
temették el újra.

A 102 esztendős Radnóti Miklós-
né Gyarmati Fanni ugyanabban a 
Pozsonyi utcai lakásban lakik je-
lenleg is, ahol férjével együtt élt. 
Gondozta férje hagyatékát, kiadta 
verseit és közrebocsátotta levele-
zésüket.

Az emléknapi megemlékezések 
utolsó eseménye Huzella Péter 
előadói estje volt – Lépcsők cím-
mel – a Radnóti Miklós művelő-
dési Házban. 

Antal Zsuzsa – Csarnai Attila

Megemlékezés a holokauszt emléknapján
emléknap
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A Csepel Művek története szo-
rosan kapcsolódik a kerület-
hez. A XX. század első felének 
kiemelkedő magyar nagyüze-
me, az első világháború idején 
az  Osztrák–Magyar Monarchia 
második legnagyobb hadiüze-
me volt.  A gyárat 1946  végén 
államosították, neve WM Acél- 
és Fémművek Nemzeti Válla-
lat  lett.  1950  és1956  között 
Rákosi Mátyás Vas- és Fémmű-
vek volt, majd 1956-tól Csepel 
Vas- és Fémművek néven is-
merték. Cikksorozatunk első 
része. 

Amikor Weiss Manfréd és bátyja, 
Berthold először jártak Csepelen 
az 1880-as évek végén, fejlődé-
sében a fővárostól jócskán elma-
radott vidékre vetődtek. A poros 
kis faluban nem voltak közművek, 
burkolt utak, gyakorlatilag sem-
mi nem emlékeztetett arra, hogy 
Budapest közben rohamos fejlő-
désnek indult. A Templom téren –  
a mai Szent Imre tér – már állt  
a katolikus templom, de innen a 
Duna felé eső terület végtelennek 
tűnő legelő és pusztaság volt. De 
éppen ez kellett a Weiss testvé-
reknek: egy földdarabkát akartak 
olcsón bérelni, hogy ott egy kis 
üzemet működtessenek. A mű-
helyek száma később megszaporo-
dott, majd akkorára terebélyesedett, 
hogy Közép-Európa egyik leghatal-
masabb ipari létesítményévé vált. 

Ideális terület
Így kezdődött a csepeli Weiss 
Manfréd Művek története. Az 
előzménye pedig az volt, hogy  
a Weiss testvérek a pesti Lövölde 
téren már létrehoztak egy kon-
zervgyártó céget, de idővel kinőt-
ték a helyet, és a bővülő termelés 
miatt komolyabb terveket szőttek. 
Új üzem létrehozására Csepel ide-

ális helynek bizonyult, mert közel 
esett a fővároshoz és nagy kiterje-
désű terület hevert parlagon.

Vezér Endre helytörténész édes-
apja és nagyapja is a községben 
élt, mindketten a Weiss Manfréd 
Művekben dolgoztak. Az édesapa, 
Vezér Béla tervezőmérnök volt, 
Vercsics Mátyás, a nagyapa pedig 
kőművesként vett részt a gyár épí-
tésében. Vezér Endre kutatásainak 
is köszönhető, hogy egyre többet 
tudunk a gyár történetéről.   

A terjeszkedés évei
A történészek a gyár alapításának 
idejét 1892-re teszik, de valójában 
csak egy év múlva kezdődtek el 
az ipartelep építési munkái. Kez-
detben 150-en dolgoztak, s az volt 
a feladatuk, hogy lőszereket sze-
reljenek szét. A megrendelések 
növekedésével a munkások lét-
száma is emelkedett, a századfor-
dulón már csaknem ezer munkást 
alkalmaztak. Weissék további 
földterületeket vásároltak, új mű-
helyeket, csarnokokat építettek. 
A fő tevékenység a lőszergyártás 
volt, ami szépen jövedelmezett. 
Az első világháború előtt gyor-
san megugrott a megrendelések 
száma, s még Japánból is érkeztek 
küldöttségek, hogy a termékek 
iránt érdeklődjenek. Nagy sikerük 
volt például a tábori mozgókony-
háknak, amelyeknek Európától 
Ázsiáig jelentős keletjük volt. 

A gyár területe a kezdeti idő-
szakhoz képest a többszörösére, 
a munkások létszáma pedig 27 
ezerre nőtt az első világháború 
idejére. A Weiss Manfréd Művek 
teljes kapacitással termelt a hábo-
rús időszakban, s szinte alig győz-
te kielégíteni a megrendeléseket. 

Munkásnők a gyárban
A gyár hétköznapjairól viszony-
lag keveset lehet tudni, de néhány 
feljegyzésből következtetni lehet 
a mindennapok életére. A kora-
beli viszonyokhoz képest elég sok 
női alkalmazottat foglalkoztattak, 
akik főként a lőszerek csomagolá-
sát végezték. Foglalkoztatásukban 
az is szerepet játszhatott, hogy  
a világháború idején jó néhány fi-
atal férfit besorozták katonának.

Tihanyi Lajosné a második világ-
háborút követően is a gyárban dol-
gozott, egy interjúban így emléke-
zett az ott töltött évekre: „Gyári 
munkás lettem, szegény apám, ha 
látta volna... De ez volt a nekem 
való. Mikor fütyült a gyár, letettem 
a munkát és mentem haza a gye-
rekeimhez, és lehettem anyuka is. 
Többféle beosztásom volt, a végén 
már meósként dolgoztam. Először 
a precíziós öntödébe kerültem, de 
amikor új főnök érkezett, engem 
bocsátottak el először. Akkoriban 
is racionalizáltak, valószínűleg 
azért esett rám a választás, mert 
engem vettek fel legkésőbb. Elég 
sok nő dolgozott az üzemben, fő-
leg a precíziós öntödében. Szép 
számmal voltak olyanok, mint én, 
akiknek elvették mindenüket. A Ti-
hanyi család szódás vállalkozását 
is államosították. Mindig beszédes 
kedvű voltam, szerettem társaság-
ban lenni: a gyárban pedig a ke-
zünk mellett a szánk is járhatott, 
így gyorsabban telt az idő.”

Megbecsült szakemberek
Weiss Manfréd gondot fordított 
arra, hogy minél több, magasan 
kvalifikált szakembert alkalmaz-
zon. Nemcsak a felső szintű veze-
tők, hanem a szakmunkások is jól 
képzettek voltak, fizetésük pedig 
meghaladta az országos átlagot. 
Különleges munkákra kiemelt 
béreket fizettek. Egy epizód ezek 
közül: Vercsics Mátyás kőműves 
a gyárkémények építésében vett 

részt, ami a megfelelő tapasztala-
ton kívül alpinista szakértelmet is 
igényelt; nem lehetett például tér-
iszonya. Versics Mátyás mindez-
zel rendelkezett; munkáját olyan 
szépen honorálták, hogy később 
egy családi házat épített fel kere-
setéből.
 
A Weiss család nevéhez számos 
olyan létesítmény létrehozása is 
fűződik, amelyekkel az alkalma-
zottak egészségügyi ellátását ja-
vították, a munkások kikapcsoló-
dását és szórakozását támogatták.  
A vezetők társasági összejövetelére 
gyári kaszinót alapítottak, könyv-
tárat, dalárdát létesítettek. A mai 
Béke téren sportpályát alakítottak 
ki, hogy fellendítsék a sportéletet. 
A Kis-Duna partján, a jelenlegi 
strand helyén fürdőzésre alkalmas 
területet jelöltek ki. Üzemorvosi 
rendelőt, majd kórházat hoztak lét-
re a gyár mellett, hogy az alkalma-
zottak a helyszínen kapjanak orvo-
si ellátást szükség esetén. Anyagi 
támogatást nyújtottak a különféle 
keresztény felekezetű templomok 
építésére Csepelen. 

Weiss Manfréd neve fogalommá 
vált az 1910-es évek közepére. Ő 
volt az ország legjelentősebb gyár-
iparosa és a legnagyobb adófizetője. 
Noha az elegáns Andrássy úton állt 
a villája, ahol népes családjával élt, 
ideje legnagyobb részét mégis Cse-
pelen töltötte a gyár irányításával.    

Cs. A.

Gyáróriás született egy legelőn – 1. rész

Esztergályosműhely a Weiss Manfréd Művekben. 
A képet Versics Béla, 22 éves üzemmérnök készítette az 1930-as 
években egy üveglemezes fényképezőgéppel
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Július
Különleges pedagógusnappal köszönte meg a csepeli önkor-
mányzat a kerületi oktatási és nevelési intézményekben dolgozók 
munkáját. A rendhagyó helyszín a Csepeli Strand volt.

Csepelről száz szociálisan rászoruló gyerek utazott Zánkára  
a „Mesés nyár vár ránk” pályázat keretében. Az egyhetes balatoni 
nyaralást a 8–15 év közötti diákok teljesen ingyenesen élvezhették. 

Az Élő Duna-juniálison ünnepelte a kerület a csepeli szennyvíz-
csatornázás tíz hónapja után az elkészült munkát. A Királyerdőben 
színes programok, neves előadók várták a szép számmal megjelent 
közönséget.

Csepel napján, július 18-án több rendezvényre is sor került: átad-
ták a rendbetett Akácfa utcai kiserdőt, díszkapukat avattak, ered-
ményt hirdettek a csepeli babaszépségversenyen. A nap Bikini-kon-
certtel zárult. 

Augusztus
Élményváros volt Csepelen a Hollandi úti Sport-, Szabadidő és 
Rendezvényközpontban. Az ötnapos táborban a gyerekek játékosan 
megismerkedhettek a rendőrök, a mentősök munkájával, de az önkor-
mányzati irodák munkájába is betekintést nyertek.

A gombostűtől a teherautóig címmel egész napos rendezvény volt  
a Radnóti Miklós Művelődési Házban. Nagy sikert aratott az a kiál-
lítás, ahol a Csepel Művekben készült tárgyak, motorok, kerékpárok, 
rádiók voltak láthatók. 

Az államalapítás ünnepén avatták fel a megszépített Daru-dombon 
Szent István király, Álmos vezér és Árpád fejedelem faszobrát. Az ün-
nepség után különféle programok, bemutatók várták az érdeklődőket. 

Előző számunkban 2013 első félévének fontos csepeli eseményeit 
elevenítettük fel. Következzen most a második hat hónap képes 
összefoglalója. 

Csepel, 2013
2. rész
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Csepeli számok
Földy Zsuzsanna, a csepeli önkormányzat anyakönyvi csoportveze-
tőjének tájékoztatása szerint 2013-ban a kerületben 182-en szereztek 
honosítással állampolgárságot (ez a szám 2011 óta 911 volt), 213 pár 
kötött házasságot, 852-en hunytak el. 

A tavalyi csepeli születési adatokról dr. Pálláné Sándor Edina,  
a Csepeli Védőnői Szolgálat vezető védőnője számolt be. E szerint 
633 kisbaba született az elmúlt évben. 

krónika

Szeptember
Nagyszabású rendezvény indult útjára Csepelen. A Kéklámpás 
nap a rendőrök, a mentősök, a tűzoltók munkáját, hétköznapjait mu-
tatta be a reggeltől estig tartó programok keretében. 

Csepelen nyitotta meg a harmadik Te szedd! – Önkéntesen a tisz-
ta Magyarországért elnevezésű országos szemétgyűjtési akciót dr. 
Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért fele-
lős államtitkára. 

A kerület minden alsó tagozatos kisdiákja megkapta az önkormány-
zattól a láthatósági mellényt, melynek hátára a következő felirat ke-
rült: Csepel vigyáz rám.

Csepel öt testvérvárosából, Szczecinből, Wołominból, Fiuméból, 
Kielcéből és Nagyszalontáról 16 fős csoportok érkeztek, hogy  
a jedlikesekkel közösen cseréljenek tapasztalatokat a környezetvé-
delem témakörében. Az önkormányzat által szervezett találkozó az 
Európai Unió kilencezer eurós támogatásából valósult meg a Hollan-
di úti rendezvényközpontban. 

Október
Itthon vagy! Magyarország szeretlek! – az országos rendezvényso-
rozat csepeli helyszíne a Rákóczi Kert volt, ahol két napon át családi 
vigadalom és népzenei fesztivál várta a vendégeket.  

Közel 2300-an álltak rajthoz a 34. alkalommal megrendezett Fut  
a Csepel sportágválasztó és családi napon. 

Egy év megfeszített munka és két írásbeli forduló után került sor  
a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumban a Nyírő József  
Kárpát-medencei irodalmi és műveltségi vetélkedő döntőjére. A ver-
senyt a csepeli Csete Balázs Szakközépiskola csapat nyerte. 

Elindult a második Csepeli Konzultáció, amelyben az önkormány-
zat ismét a kerület lakóinak véleményét kérte három kérdésben. 
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November
Hivatalosan is új időszámítás kezdődött Csepelen: az 54 kilo-
méter csatorna lefektetésének munkálatai befejeződtek. Közel négy-
ezer család csatlakozhat – több évtizednyi várakozás után – a kiépült 
csatornahálózatra.  

Elindult Csepelen a téli közfoglalkoztatási program, melynek vé-
gén – 2014 áprilisában – összesen 860-an dolgozhatnak a kerületben. 

Két, szabadidővel, testmozgással kapcsolatos területet adtak át  
novemberben. A Tamariska-dombi tanösvényt, és a Daru-dombon, 
az augusztusban felavatott BMX-pálya melletti kültéri fitneszparkot 
azonnal birtokukba vették a gyerekek.  

Színes programok, hagyományőrzés, közösségépítés – a Márton-
napi vígasságok hatalmas sikerének titka éppen ez a három jellemző. 

December
Sikeresen lezárult a második Csepeli Konzultáció, melyben  
a kerületiek szinte egyöntetűen arra szavaztak, hogy az önkormányzat 
ezután se hagyjon senkit az utcán éhezni és fázni, ugyanakkor szabá-
lyozni kell az utcán élést. 

Légtartásos sátrat kapott a Csepeli Strand ötvenméteres meden-
céje. A 45 millió forintot meghaladó fejlesztést a csepeliek nagy több-
ségben támogatták az első Csepeli Konzultáción.  

Ismét megnyílt a Szent Imre téren felállított jégpálya. 

A II. Szent Erzsébet Jótékonysági Bál egymillió forintos bevételét 
a Nagycsaládosok Országos Egyesületének csepeli csoportja kapta, 
amelyből körülbelül ötven család kapott – még az ünnepek előtt – tar-
tós élelmiszereket tartalmazó csomagot. 

Emlékkiállítás nyílt a Szent Imre téren, mely azt idézi fel, ho-
gyan segítettek a lengyelországi Szczecin lakói a magyaroknak az 
1956-os forradalom idején. 

krónika
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Idősek köszöntése

2014 januárjában Ábel Attila alpolgármester és Tamás Judit szépkorúakat 
látogatott meg. Hét idős hölgynél jártak az önkormányzat munkatársai: 
öten 90., ketten 100. születésnapjukat ünnepelték a közelmúltban

Tavaly összesen 500 darab fát ültetettek 
el a kerületben a Csepeli Városgazda Zrt. 
munkatársai, aminek az értéke 3,3 millió 
forint volt. Főként hársfát, gömbkőrist, 
juharfát telepítettek az utcákban, parkok-
ban, panelházak környékén. A faülteté-
seknél figyelembe vették a lakók kérését. 
Idén folytatják a faültetést és új virág-
ágyások létrehozását a közterületeken, s 
ez utóbbiban a lakók is aktívan részt ve-
hetnek a „Virágos Csepelért” mozgalom 
keretében.
 
A faültetésekről, a növények gondozásáról és 
a téli-tavaszi tennivalókról Kiricsiné Kertész 
Erika, az önkormányzat Főépítészi Irodájának 
főkertésze, valamint Dzsida László, a Csepeli 
Városgazda Zrt. zöldterület-fenntartási osz-
tályvezetője számolt be. Elmondták, hogy a 
faültetések során arra törekednek, hogy bizo-
nyos utcákban egységes fasorokat hozzanak 
létre. Jó példa erre a Széchenyi úton telepített 
fák sora, vagy az Erdősor úton a gömbakácok 
látványa. A lakók kérésére is odafigyelnek. Ha 
lehetőség van rá – egyebek között elegendő 
hely van a fák számára –, a magánházak elé 
is elhelyeznek növényeket. A fák fajtájának 
megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy 
évek múltán mekkorára nő meg. A gömbkőris 
például nem nyúlik túl magasra, ezért alkal-

mas villanyvezetékek alá ültetni. A piros leve-
lű szilvafa közkedvelt növény, mert élénkpiros 
színű leveleivel üde színfoltot nyújtanak a kör-
nyezetükben. A hársfa és a juharfa szintén ke-
lendő. A facsemetéket faiskolákban szerzik be, 
az ültetéseket általában ősszel végzik el. Nyá-
ron hetente kétszer locsolják meg őket, de idő-
vel – mihelyt a fák mélyebb gyökeret ereszte-
nek – már ritkábban van szükség az öntözésre. 
Az elmúlt esztendőben a fák mintegy 6-7 szá-
zaléka pusztult ki, ami jó aránynak tekinthető. 

A téli munkák során a kiszáradt fákat távo-
lítják el és visszametszik a cserjéket. A növé-
nyeknek jót tesz, és megerősödnek attól, ha 
visszavágják őket. 

A Tamariska-domb természetvédelmi terület, 
ezért különös gonddal óvják a környéket. A 
tájidegen és erőszakosan burjánzó ecetfákat és 
ezüstfákat igyekeznek ritkítani, hogy azok ne 
szorítsák ki az őshonos növényeket. A domb 
egy lejtőjén szánkózásra alkalmas területet 
alakítottak ki. 

A tavaszi munkák sorába tartozik, hogy a ke-
rület minél nagyobb részén virágágyásokat 
hozzanak létre. Lakótelepek környezetében, 
forgalmas útvonalak mentén díszítik majd 
különféle virágok a kerületet. A lakók aktivi-

tására is számítanak majd: a „Virágos Csepe-
lért” mozgalom keretében az önkormányzattól 
ingyen kaphatnak virágokat, amelyeket ingat-
lanjaik elé, közterületen ültethetnek el. 

Cs. A.

Folytatódik a faültetés fotó: Szria
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A Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvósze-
nekar neve mára elválaszthatatlanná vált 
a XXI. kerületi központi ünnepségektől, 
rendezvényektől, sőt ha Csepel neve fúvós-
zenekari körökben akár itthon, akár külföl-
dön elhangzik, akkor már mindenki tudja: a 
Péntek János karnagy vezette együttesről 
esik szó. A karnagy úrral rövid számvetést 
készítettünk az elmúlt évről, és sok minden 
más mellett legelőször a tavaly ősszel ka-
pott Csepel Örökség-díja került szóba.

 Nagy megtiszteltetés volt számomra a díj, 
úgy érzem, hogy ez az elismerés nem a sze-
mélyemnek, sokkal inkább a zenekarnak szól. 
Rajtam kívül egyik legfőbb támogatónk ifj. 
Auth Henrik, a zenekart működtető közhasz-
nú alapítvány elnöke és a zenekar is igen nagy 
becsben tartja a díjat, amivel az általunk is kép-
viselt fúvószenekari tevékenységet mint zenei 
stílust is elismerte a kerület önkormányzata.

 Mennyire volt meghatározó a 2013-as év  
a zenekar életében?
 Nagyon mozgalmas esztendőn vagyunk 
túl, rengeteg rendezvényen vehettünk részt, 
a protokolláris megjelenéseken felül számos, 
kifejezetten a fúvószene népszerűsítésére irá-
nyuló program részesei lehettünk. Hogy mást 
ne említsek: tavaly szeptemberben került sor 
az I. Csepeli Fúvószenekari Találkozóra, ahol 
rajtunk kívül számos hasonló stílust képvi-
selő együttes lépett fel a Szent Imre tér tő-
szomszédságában, a közönség nagy örömére. 
Szeretnénk, ha ez hagyománnyá válna. Ars 
poeticánk: csepeli fúvószenekarként a csepeli 
emberekért, a csepeli közönségért vagyunk,  
a kerület hírnevét öregbítjük, és igyekszünk azt 
méltó módon képviselni határon innen és túl is.

 Nagy visszhangot váltott ki tavaly a len-
gyelországi fellépés is.

 Szerénytelenség nélkül mondhatom, hatal-
mas sikerrel szerepeltünk a lengyel nemzeti 
ünnep alkalmából szervezett rendezvények 
mindegyikén. A nagykoncertünk pedig min-
den várakozást felülmúlóan sikerült, büszke és 
felemelő érzés volt, hogy magyarként, csepeli-
ként mekkora elismerést váltottunk ki lengyel 
barátainkból.

 Évek óta tartanak adventi koncertet is…
 Így igaz, ez ma már kihagyhatatlan a nap-
tárunkból, és azt szeretnénk, ha egy kerületi 
család naptárából sem hiányozna. Minden év-
ben nagyon készülünk rá, hiszen nem titkolt 
célunk, hogy ezzel a nagykoncerttel méltó 
módon zárjunk le egy mögöttünk hagyott esz-
tendőt úgy, hogy a lehető legtöbb csepelivel 
együtt ünnepelhessünk. 2013 év végén is nagy 
sikerünk volt, s ebben elévülhetetlen szerepe 
volt az Egressy Béni Református Művészeti 
Középiskola növendékeinek és a Fasang Árpád 
Zeneiskolának is, akikkel nagyszerűen együtt 
tudunk dolgozni.

 Készülő lemez, újabb fellépések. Mi vár  
a zenekarra 2014-ben?
 A csepeli önkormányzat támogatásával 
már készül a második hanghordozónk, ami 
egy kicsit a filmzene világába kalauzolja majd 
a hallgatót, és némi betekintést enged a lengyel 
kultúra, a lengyel muzsika területére is. Ismét 
neves, jól ismert szólisták működnek közre 
majd a lemezen, de kilétük most még legyen 
meglepetés! Újra szeretnénk részt venni a Ba-
latonföldvári Térzene-fesztiválon, terveink 
között szerepel a II. Csepeli Fúvószenekari 
Találkozó, és természetesen ismét szeretnénk 
megtartani az adventi nagykoncertünket, ezút-
tal nemzetközi sztárvendéggel és – újdonság-
ként – az operett világába is szeretnénk majd 
elkalauzolni a közönségünket.

- légrádi -

Csepel muzsikáló követei
civil élet

Egyházi élet
„Vajon részekre 
osztatott-e 
a Krisztus?” 
(1 Kor 1,13.)

Pál apostol kérdezte ezt meg a korinthusi 
gyülekezettől, amikor levelet írt nekik, 
hisz szakadásokról, pártoskodásról, szét-
húzásról, versengésről hallott köztük. Ta-
lán ma is megkérdezné, sőt a mai ember 
is – külsőleg szemlélve – talán csak eny-
nyit lát a kereszténységből: szakadások, 
különbözőségek, más-más külsőségek, 
talán nem ugyanabban az Istenben hisz-
nek? Kinek van igaza? Miért is voltak 
egyházszakadások, széthúzások? Kinél 
van az igazság? Vagy az odaát van? 

Január harmadik hete mindig az öku-
menikus, egyetemes imahét hete szerte  
a világon. Amikor minden csepeli keresz-
tény felekezet nyolc estén keresztül együtt 
imádkozik, minden este más-más temp-
lomban. Különbözőségeket kicsit félreté-
ve, egymást testvérként köszöntve. Nem 
a kicsi dolgok különbségére tekintve, ha-
nem a nagy dolgok egységére. A részekre 
osztott Krisztus-test – az egyház egységét 
megélve. S ennek az egy hétnek az áldását 
hordozva egész évben, egymást megis-
merve, egymást számon tartva. Mondhat-
ni ez lenne a természetes, hisz az őske-
resztyénekről is feljegyezték: mennyire 
szeretik egymást. Ha ilyen jó a viszony, 
miért nincs egy egyház?

Talán nem is baj. Hisz nincs két egyforma 
személy, még jó, hogy nem annyi egyház 
van, ahány ember, s a bibliai példa is ezt 
mutatja: az egyház, a gyülekezet olyan, 
mint Krisztus teste. Különböző tagokkal, 
más-más funkciókkal, de mindegyikre 
egyformán szükség van. S fáj a hiánya 
bármelyiknek. Így hát ki-ki a saját gyüle-
kezetében megélve hitét, része az egész-
nek. Mint a fehér fény, mely sok színből 
áll össze. S egyházaink így szeretnék be-
tölteni küldetésüket: hogy a sok szín egy 
fénnyé, a világ világosságává álljon össze: 
Jézus Krisztusban.

Temesvári Imre
lelkész
Csepel-királyerdői 
Református Egyházközség

fotó: Szria
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Új inkubátort vásárolt a cse-
peli önkormányzat a Jahn Fe-
renc Dél-pesti Kórház és Ren-
delőintézet részére. Nem első 
alkalommal támogatta a vá-
rosvezetés a kerületi lakosok 
betegellátását végző intéz-
ményt, hiszen az elmúlt évben 
két betegellenőrző monitort 
és egy magzati szívműködést 
regisztráló CTG-készüléket 
is kapott a szülészeti és nő-
gyógyászati osztály. 

A közelmúltban átadott inkubá-
tort, mely a koraszülöttek életesé-
lyeit alapvetően meghatározza, 
a kórház Neonatológiai Intenzív 
Centrum és Újszülöttrészlege 
már használatba vette. A húsz-
ágyas részben a kórházban meg-
született 32. terhességi hetet be- 
töltött koraszülöttek, illetve az 
érett újszülöttek betegségtüneteit 
kezelik, valamint a klinikák in-
tenzív újszülöttosztályairól áthe-
lyezett koraszülöttek utókezelését 
végzik. A piciny teremtmények élet- 
ben maradásáért megbecsülésre 
méltó szakmai team, újszülöttgyó- 
gyászok és szakápolók felelnek. 
Harmincnegyedik éve dolgozik 
az orvosi pályán a manapság  
hiányszakmának számító hivatás- 
ban dr. Csáthy László címzetes 
egyetemi docens, a koraszülött- 
osztály osztályvezető főorvosa. 
Az orvostudomány kandidátusát 
– aki 2008 óta irányítja a neo-
natológiai centrumot – az inkubá-
tor fontosságáról kérdeztük. 

 Mi a jelentősége a koraszülött- 
gyógyításban az inkubátornak?
 Az állandó hőmérsékletet biz-
tosító készüléket a koraszülöttek 
életfunkcióinak stabilizálásakor 
vesszük igénybe. A bármilyen 
okból időnap előtt születettek hő-
igénye nagyobb, mint a normális 
újszülötteké, ezért tesszük őket 
inkubátorba, ahol a megfelelő hő-
mérséklet és páratartalom jól sza-
bályozható. Az átlátszó, zárt burá-
ban a baba egész teste látszik, jól 
megfigyelhető a mozgása, adott 
esetben a kóros elváltozások ész-
lelhetők, és a színváltozása is ha-
marabb észrevehető. Szintén inku-
bátorban történik a koraszülöttek 
légzésterápiában részesítése is. 

 Milyen Magyarországon a ko-
raszülések aránya?
 A koraszülés előfordulása or-
szágosan tíz százalék alatt mozog, 
az arány évek óta nem változik, 
2012-ben 8,4 százalék volt. Gya-
koriságát az életkor is befolyá-
solja. A 16 és 18 évesek között, 
a 3500 szülésből 11,3 százalék, 
míg 16 év alatt pedig a 411 szü-
lésből 15,8 százalék volt koraszü-
lött. Szerepet játszhat az előzetes 
terhességmegszakítás is. Míg 
2013-ban az abortusz gyakorisága 
országosan 28, a 16–18 évesek kö-
zött 46, míg a 16 év alattiak között 
47 százalék volt. Ez már nem első-
sorban orvosi kérdés. 

Inkubátor, 4D ultrahang
A csepeli önkormányzattal való 
kölcsönös együttműködés jegyé-
ben a Dél-pesti Kórház inkubátort 
adományozott a Tóth Ilona Szak-
orvosi Rendelőintézetnek, amit  
a megfelelő műszaki és szakmai 
feltételek megteremtése után a köz-
eljövőben az intézmény előcsarno-
kában helyeznek el. Az átadáson dr. 
Juhász György főigazgató köszön-
tötte a Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház képviselőit – köztük dr. Ralo- 
vich Zsolt főigazgatót –, a Magyar 
Orvosi Kamara részéről Maros-
völgyi Péter főorvost, és a csepeli 
önkormányzat vezetőit. A kerü-
let vezetése intenzív kapcsolatot 
ápol a szakrendelővel, amelynek 
tavaly vásárolt 6,8 millió forintért 
új kolonoszkópot és idén pedig 
nyolcmillió forint értékű 4D ult-
rahangkészüléket. Utóbbit a San-

gvita Alapítvány ajándékával, az új 
félautomata defibrillátorral együtt 
tekintettek meg a vendégek a ren-
delőben. 

Újraélesztő készülék  
az ÁMK-ban
A betegellátást szolgáló nagy ér-
tékű készülékek közül a defib-
rillátort a Nagy Imre ÁMK-ban 
helyezték el, ahol életmentő tan-
folyam is indul. A laikusok szá-
mára teljesen könnyen kezelhető 
készüléket a hirtelen szívhalál 
beálltakor használják. Ha valaki 
összeesik, nincs pulzusa és lég-
zése, még lehet esélye a túlélésre. 
Az ember szíve ebben az esetben 
olyan gyorsan ver, hogy nem ké-
pes vért pumpálni. Ezért ezt a há- 
lózatot kell minél gyorsabban 
helyreállítani egy elektromos 
sokk segítségével. 

A csepeliek nevében Németh Szi-
lárd megköszönte az alapítvány 
adományát, és bejelentette, hogy  
a szakrendelővel együttműködve 
az iskolákban és közintézmények-
ben életmentő képzések beindítá-
sát tervezik. 

A nőgyógyászati osztályon a 4D 
ultrahangkészüléket dr. Kerényi 
János osztályvezető főorvos mu-
tatta be. Kiemelte: a régi, meg-
hibásodott készülékhez képest 
újdonság a négydimenziós üzem-
mód, amely valósághű képet ad.  
A berendezéssel évente mintegy 
harmincezer pácienst vizsgálnak. 

Antal Zsuzsa

Koraszülöttek életesélyei
egészség

Változott a jogszabály, 
de negyven év felett 
még mindig ingyenes 

Tüdőszűrés 
Magyarországon a tüdőszűrést a té-
bécé, a tüdőgümőkór visszaszorítá-
sának érdekében szervezték meg a 
múlt század közepén. A szűrővizsgá-
latok száma a hetvenes években érte 
el a csúcsát, amikor évente mintegy 
hétmillió lakos, gyakorlatilag a teljes 
felnőtt népesség részt vett tüdőszű-
résen. A tébécés megbetegedések 
számának rohamos csökkenését köve-
tően, de főként a kilencvenes évektől 
lett alacsonyabb a szűrési aktivitás, de 
a korai, tünetmentes szakban kiemelt 
nagyszámú, köztük több mint félezer 
fertőző beteg időben elkezdett keze-
lése miatt még mindig jelentős nép-
egészségügyi tényező a tüdőszűrés. 

Fontos érv a tüdőszűrés mellett, hogy 
a röntgenátvilágítással a tüneteket 
még nem okozó daganat is sokszor 
felismerhető, így a kezelés korán el-
kezdődhet, ami a gyógyulás esélyét 
jelentősen megnöveli.

2014. január 1-jétől megszűnt a jár-
ványügyi érdekből végzett kötelező 
lakosságszűrés, mely a megelőző évek 
megbetegedési adatai alapján került 
elrendelésre. Helyét a rizikócsoportok 
célzott vizsgálata vette át. A kötelező 
egészségbiztosítás keretében igénybe 
vehető betegségek megelőzését és 
korai felismerést szolgáló egészség-
ügyi szolgáltatásokról és a szűrővizs-
gálatok igazolásáról szóló 51/1997. 
(XII. 18.) NM-rendelet 2. sz. mellék-
letében foglaltak alapján az ajánlott 
– térítésmentes! – szűrés lehetősége 
továbbra is megmarad: évente egy 
alkalommal a negyvenéves kor felet-
ti biztosított jogosult igénybe venni  
a felnőttkori szűrővizsgálatok kereté-
ben ajánlott, térítésmentes szűrést. 
Szakmailag nem indokolt, ezért kérés-
re, csak orvosi javaslatra (beutalóval) 
végezhető el a negyven év alattiak 
szűrővizsgálata. Kivétel ez alól a mun-
káltató által egészségügyi okból kért 
szűrővizsgálat. 

Dr. Boldizsár Györgyi
kerületi tiszti főorvos
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Az Önkormányzat a csepeliek 
véleményét kikérve döntött 
az uszodafejlesztésről. A 2013-
ban tartott első Csepeli 
Konzultációban részt vevő 
több mint 6000 csepeli család 
85%-a támogatta a korszerű 
sátorkupolás megoldást. 
A kerületiek ezzel a döntésükkel 
két legyet ütöttek egy csapásra: 
megvalósult az uszoda befedése 
és jelentős megtakarítás is 
keletkezett, amiből a korábban 
elhanyagolt csepeli úthálózat 
fejlesztése is hamarosan 
megkezdődhet.

JÖHET HÓ ÉS HIDEG, TELJES GŐZZEL 
DÜBÖRÖG A CSEPELI STRAND
A korábban csak tavasztól őszig nyitva tartó Csepeli Strand 
üzemeltetését 2013-ban vette át az Önkormányzat. Sokezer 
kerületi család igénye teljesült azzal, hogy 2013-ban sor került 
a fürdő teljes téliesítésére:   

• Nyitva tartás egész évben: januártól decemberig
• Modern, fűtött sátorkupolás fedést kapott az úszómedence
• Téliesített, komfortos öltözőkkel bővült a strand
• Vadonatúj fi nn szaunát helyeztek üzembe
• Télen is üzemel a termálmedence: Budapest egyik legolcsóbb  
 ásványi termálfürdője immár a Csepeli Strandon található
• Télen-nyáron zajlik az általános iskolások ingyenes 
 úszásoktatása
• A csepeli öttusázók és a kispesti vízilabdások is egész évben  
 az 50 méteres csepeli nagymedencében  edzhetnek

TÖBB EZER LÁTOGATÓ AZ 
ELSŐ TÉLI HÓNAPOKBAN
A kerületiek rögtön a szívükbe 
zárták a megújult létesítményt: a téli 
időszak első két hónapjában máris 
több ezren vették igénybe a fürdő 
sportolási és pihenési lehetőségeit. 
Jó hír, hogy már télen sem kell más 
kerületekbe utazni, ha úszásra, testi 
felfrissülésre vágyunk, Csepelen 
már erre is lehetőségünk van.

TÉLEN IS MIÉNK 
A CSEPELI STRAND!

A csepeliek évtizedes álma valósult meg idén télen azzal, hogy
a kerületiek közös akaratából, modern, fűtött sátorkupolával fedték 
le a Csepeli Strand 50 méteres úszómedencéjét. A 2013-tól bevezetett 
téli-nyári nyitva tartással, az új szaunával és a fűtött-fedett uszodával 
teljessé vált a Csepeli Strand téliesítése. 

FEDETT USZODA ÉS TÉLI NYITVA TARTÁS A VÍZ SZERELMESEINEK 

strand_01.27_4.indd   2 1/29/14   9:59 AM
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Az úszómedence befedésével lehetővé vált, hogy sokszáz 
csepeli általános iskolás a testnevelési óra keretében a 
tanév során úszni tanuljon. A kötelező iskolai úszások-
tatás kiemelten fontos az egészséges életmódra nevelés, 
egészségmegőrzés szempontjából. 

INGYENES SPORTOLÁS 
A CSEPELI ISKOLÁSOKNAK

TÉLEN IS ITT EDZENEK AZ ÖTTUSÁZÓK
A fedett medence nemcsak a csepeli családok számára nyújt lehetőséget a feltöltő-
désre, a versenysport is új téli otthonra lelt. Már egész évben itt edzhetnek a kerüle-
tet sok szép eredménnyel megörvendeztető csepeli öttusázók. Sőt, a kispesti vízi-
labdacsapat is hozzánk jár vendégségbe, mert ők is a csepeli nagymedencét találták 
a legalkalmasabb felkészülési helyszínnek.

TUDTA-E, HOGY…?
• Az 1930-as években már létezett Csepelen dunai strand, de maga 
      a Csepeli Strand 1961-ben épült egy év alatt.
• A csepeli Budapest egyik legolcsóbb fürdője.
• A strandon megtalálható az értékes „Csepel Gyöngye” 45 fokos, 
 nátrium-magnézium-hidrogénkarbonátos termálvíz, amelyet 
 a termálmedencében és a sátor fűtéséhez is felhasználnak.  

SÁRFALVI PÉTER, a Csepeli 
Öttusa és Vízi Sport Egyesület 
elnöke, világ- és Európa-bajnok 
magyar öttusázó, a Hír TV 
híradós műsorvezetője

„Az úszómedence befedésével 
megvalósult az álmunk. Végre 
télen is edzhet itt az öttusacsa-
pat! Az, hogy egész évben tu-
dunk egy helyen készülni, nagy 
segítséget nyújt. Így minden 
feltétel adott lesz a még sikere-
sebb szerepléshez. Ezek után 
már nem lesz mire fogni, ha 
egyszer-egyszer esetleg gyen-
gébben sikerül teljesítenünk!”

„A gyerekek számára 
az egyik legjobb moz-
gásforma az úszás, 
amit nagyon szeret-
nek. A lelkesedésüket 
mutatja, hogy az idei 

diákúszóversenyen több mint kétszer annyi 
nebuló vett részt, mint tavaly. Az új sátor-
kupolának köszönhetően pedig még több 
fi atalt szoktathatunk a mozgásra, hiszen 
a Csepeli Strand már egész évben rendel-
kezésre áll.”

KÉNYELMES NYITVA TARTÁS, KEDVEZŐ JEGYÁRAK

NYITVA TARTÁS: EGÉSZ ÉVBEN MINDEN NAP 
reggel 6-tól este 8 óráig (pénztár este 6-ig)

JEGYÁRAK: 450–1300 FT KÖZÖTT

A fürdő látogatása 0-3 éves kor között ingyenes, nyugdíjaskedvezmények, 
gyermek- és diákkedvezmények, hétköznap kedvezményes jegyárak, 
kedvezményes úszójegyek, 10 alkalmas, 3 hónapos kedvezményes bérletek

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

1/277-6576  |  WWW.VAROSGAZDA.EU  |  WWW.FACEBOOK.COM/CSEPELIFURDO

SZEGI CSABA 
vezetőedző

EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA 

A CSEPELIEKET BUDAPEST EGYIK 

LEGOLCSÓBB USZODÁJA 
A CSEPELI STRANDON!

strand_01.27_4.indd   3 1/29/14   9:59 AM
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Rekordlétszámú nevezéssel és az úszó-
sporthoz igazán méltó körülmények között 
rendezték meg január 21-22-én az úszó- 
diákolimpia kerületi döntőit. A két nap 
alatt közel háromszáz diák hasította a vizet 
a Csepeli Tanuszoda és a Csepeli Strand fe-
dett uszodájának medencéiben. 

Az első napon az alsó tagozatos iskolások ver-
senyére került sor a Posztógyár utcai tanuszodá-
ban, ahol a zsúfolásig telt intézményben nyolc 
általános iskola nebulói vetették magukat a víz-
be. A küzdelmek során a kicsiket testnevelőiken 
kívül szép számú szülő és hozzátartozó is biz-
tatta, így a 25 méteres tanmedencében hamisí-
tatlan volt a versenyhangulat.

Másnap a felső tagozatos úszók a Csepeli 
Strand ötvenméteres fedett úszómedencéjében 
tették próbára tudásukat, ahol  népes mezőny-

nyel képviseltették magukat a kerületi általános 
és – újdonságként – a középiskolák, gimnáziu-
mok képviselői is. Meghívottként Szigetszent-
miklósról és Halásztelekről is érkeztek úszók, 
akiknek a kerületi diákolimpia kitűnő lehetőség 
biztosított a szintfelmérésre. A jó hangulatú, 
színvonalas megmérettetéseken figyelemremél-
tó eredmények is születtek, elsősorban persze 
azoknál, akik aktív sportolóként, például öttu-
sázóként, vízilabdázóként vagy úszóként min-
dennap a medencében tréningeznek.

A kerületi testnevelő-közösség vezetője, Jenei 
János – aki mindkét nap házigazdája, illetve 
moderátora is volt – elégedetten nyugtázta a 
diákolimpia eseményeit. „Ismét rekordot dön-
töttünk a nevezők számát illetően, nem keve-
sebb, mint 267 tanuló vett részt az igen magas 
színvonalú diákolimpián. Csepel önkormányza-
ta biztosította számunkra a tanuszodát, illetve  

a strand fedett uszodáját, amivel minőségi felté-
teleket teremthettünk, továbbá a legjobbaknak 
járó díjakról is gondoskodott. A szervezésben 
ismét a Csepeli Öttusa- és Vízisport Egyesület 
vállalt elévülhetetlen érdemeket. Többek között 
ők biztosították az időmérőket, az alsó tagoza-
tosok versenyén befutócsomagokkal jutalmaz-
ták az úszópalántákat, elhozták a strandra az 
akadálypályájukat, vagyis láthatóan teljesen 
magukénak érzik már ezt a versenyt. A felsősök, 
középiskolások úszóversenyeinek szünetében 
vízi életmentő bemutatót is tartottak, amivel 
már az ötödik osztályosoknak tartott kötelező 
úszásoktatásban is részt vesznek. 
Azt mondhatom, hogy az előzetes várakozásokat 
felülmúló úszó-diákolimpián vagyunk túl, ami-
ért köszönet illet minden közreműködőt. A gye-
rekek kiválóan helytálltak, a szervezés kitűnőre 
vizsgázott” – zárta gondolatait Jenei János.

Légrádi G.

Úszás: színvonalas kerületi diákolimpia

Valóságos versenydömpinggel nyitotta az évet 
a sportok királynőjeként is emlegetett atlétika. 
A Csepeli DAC versenyzői a január 11-12-ei 
hétvégén három versenyre is hivatalosak vol-
tak. A csepeli atléták jól vették az akadályokat 
és medálokkal gyarapodva tértek vissza a ke-
rületbe. A Budapest Honvéd SE fedett futófo-
lyosóján 11-én hárompróba-versenyt rendeztek 
(turbógerely, súlylökés, távolugrás), ahol a cse-
peliek 21 fővel képviseltették magukat. Deák 
Balázs vezetőedző nem kevesebb, mint tíz kék-
piros dobogós helyezésről számolt be; Fidrick 
Viktória, Gábor Miklós, Pálur Máté és Petik 
Csanád nem talált legyőzőre. 

Ugyanezen a napon Dunakeszin is rajthoz áll-
tak a Csepeli DAC sportolói: öt elsőséget sö-
pörtek be. Ludányi Barna és Ribarics Bettina 

kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott fel, 
rajtuk kívül ez Klenovszki Barnának sikerült, 
s ezenkívül három második és egy harmadik 
hely is jutott a csepelieknek.

Január 12-én ugyancsak Dunakeszin a serdü-
lők viadalára került sor. Tizenegy csepeli in-
dulóból hét elsőség született: Jezsek Brigitta 
háromszor, Hóbor Annamária és Czirják Aliz 
kétszer állhatott a dobogó tetejére, ezenkívül 
két ezüst, illetve öt bronzérem is a Csepeli 
DAC tarsolyába került.

Jól kezdődött tehát a 2014-es fedett atlétika 
szezon, így a Füredi Zsuzsanna, Fehér Gábor, 
Görögh Zoltán, Deák Balázs vezette csepeli 
alakulat ismét megalapozta a – várhatóan – 
eredményes folytatást.

Januári sikerek fedett pályán

fotó: Szria
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Sorsoltunk!   A január 17-ei skandináv rejtvény nyertese: Laluja József, 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca. Nyereménye Pálffy István Csepelről szóló könyve. A gyerekrejtvény nyertese: Sarkadi Réka 1211 Bu-
dapest, Ady E. út. Nyereménye: Louisa May Alcott: Kisasszonyok című mesekönyve.  A nyeremények szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) hétköznapokon 8 és 16 óra között vehetők át.   Gratulálunk!

A XXI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

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

Munkatársak: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Czapp József, Halászi Vilmos, 
Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Légrádi Gábor, Mezey László, Zubor Mónika
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.; Reklamáció: 278-0711
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2014. február 15-én, szombaton jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek Pálffy István Csepelről szóló könyvét, a gyerekek mesekönyvet nyerhetnek. Beküldési határidő: 2014. február 10-e.

gyereksarok

Vízszintes: 1. Az idézet eleje 10. Esik rád az eső 
11. Keverve: ravaszdi! 12. Az idézet vége 14. Ez 
15. Öltöny felső része 16. Ekém szélei! 17. Félig inna! 
18. Üres utad! 19. Pengetős hangszere 21. Dalol 
23. Európa Kupa 24. Össze-vissza kensz! 25. Majdnem 
nádas! 26. Ittrium 27. Időmérő 29. Vissza: tág ruha! 
30. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 33. Kicsit 
kevert kosár! 36. Azon a helyen

Függőleges: 1. Névelő 2. Zendülés résztvevői 
3. Tudományág 4. Keserves sírás 5. Becézett Ilona 
6. Kálium 7. ”A” kereteknek 8. Ragadozó madár 
9. Félig fázó! 12. Az idézet közepe 13. Bernadett becézve, 
hibásan! 17. Félőst 20. Láng nélkül égő 22. Nyíltartó 
28. Fejetlenül arra! 31. Olasz folyó 32. Félig hisz! 34. Ok!  

Előző rejtvényünk megfejtése: Árpád-házi Szent Margit

Rejtvényünkben egy költemény két sorát fejthetitek meg. 
Mikor van a névnapja a vers „címzettjének”?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28 29

30 31 32 33 34

35 36

Tisztelt szülők!
A Budapest XXI. kerületi Nagy 

Imre Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a 2014-2015-ös 

tanévben is szeretettel várja az első 
osztályba lépő gyerekeket.

Iskolánk az érdeklődő szülők és nagy-
csoportos óvodás gyermekeik részére 

játékos ismerkedő foglalkozást indít 
„Eszterlánc” címmel csütörtöki napokon 

16.30-tól 17.30-ig.

Iskolai nyílt napok: 
Február 20-a, 8 óra; március 19-e, 9 óra.

További információk: 
276-2788; www.csepelamk.hu
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ADÓZÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ
2014
1. rész

I. Építményadó

1.) Vonatkozó jogszabályok:

•	 1990. évi C. törvény a helyi adókról
•	 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormány-

zata Képviselő-testülete 34/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelete a helyi adókról. 
(Egységes szerkezetben a 39/2013. (XI.28) 
önkormányzati rendelettel.)

•	  Hatályos 2014. január 1-től

2.) Adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén lévő épület, épületrész.

3.) Építményadó fizetési kötelezettség azt az 
adóalanyt terheli, aki az év első napján az 
építmény tulajdonosa, illetve aki az ingatlan-
nyilvántartásban bejegyzett vagyoni értékű 
jog gyakorlására jogosult.

Vagyoni értékű jogok: 

•	 Kezelői jog
•	 Vagyonkezelői jog
•	 Haszonélvezeti jog
•	 Használati jog

4.) Az adó alapja: az építmény m2-ben szá-
mított hasznos alapterülete.

5.) Az adó mértéke:

100 m2-ig 1 040 Ft/m2

100 m2 - 500 m2 1 260 Ft/m2

500 m2 felett 1 345 Ft/m2

Adóköteles a magánszemély tulajdonában 
lévő 16m2 -nél nagyobb alapterületű garázs, 
illetve ha több garázs van a tulajdonában.

6.) Mentesül az adófizetési kötelezett-
ség alól:

•	 a szükséglakás.
•	 a kizárólag háziorvos által nyújtott egész-

ségügyi ellátás nyújtására szolgáló helyiség.
•	 a magánszemély tulajdonában lévő la-

kás céljára szolgáló épület, épületrész, 
amelyben a magánszemély adóalany, illetve 
annak hozzátartozója lakóhelyet, vagy tar-
tózkodási helyet létesített, és amelyet élet-
vitelszerűen otthonául használ.

•	 a magánszemély tulajdonában álló garázs, 
amelynek alapterülete nem haladja meg a 
16 m2-t. Nem illeti meg a mentesség azt a 
magánszemélyt, akinek a tulajdonában több 
garázs van.

•	 állattartásra vagy növénytermesztésre szol-
gáló, illetve ezen tevékenységekhez kapcso-

lódó funkciót betöltő épület, amennyiben 
azt rendeltetésének megfelelően használják.

A műemlék épületek felújításához kap-
csolódó adómentességek tekintetében a helyi 
adókról szóló törvény 13/A. §-ban foglaltak az 
irányadóak.

A kerület mezőgazdasági területén lévő nem 
lakás céljára szolgáló – hétvégi ház jellegű – 
építmények után az adómérték 50%-át kell 
megfizetni.

7.) Adófizetési kötelezettség a használatba-
vételi, illetve fennmaradás engedély jogerőre 
emelkedését követő év első napján keletke-
zik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül 
használatba vett építmény esetén az adóköte-
lezettség a tényleges használatba vételt köve-
tő év első napján keletkezik.

Az építmény használatának szünetelése az 
adókötelezettséget nem érinti.

Az építményadó az adóhatóság részére be-
nyújtott adóbevallás alapján kivetéssel kerül 
megállapításra, melyet két egyenlő részletben 
tárgyév március 15-ig, illetve szeptember 15-
ig kell teljesíteni – a határidők elmulasztása 
esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.

Adóbevallás határidőn túl történő benyújtá-
sa esetén az adóhatóság mulasztási bírságot 
szabhat ki.

Az építményadó fizetési kötelezettség elévü-
lési ideje 5 év.

8.) Az építményadó fizetési kötelezettséggel 
kapcsolatos változásokat tárgyévet követő 
év január 15-ig kell az adóhatóság által rend-
szeresített nyomtatványon bejelenteni.

9.) Az építményadó fizetési kötelezettség 
megszűnik, ha az építmény eladásra vagy le-
bontásra kerül, illetve a funkciója megváltozik.

Az adókötelezettség tárgyév utolsó napjával 
szűnik meg, illetve ha az épület bontása az 
év első félévében történik, a második félévre 
vonatkozó adókötelezettség már nem kerül 
megállapításra.

II. Telekadó

1.) Vonatkozó jogszabályok:

•	 1990. évi C. törvény a helyi adókról
•	 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormány-

zata Képviselő-testülete 34/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelete a helyi adókról. 
(Egységes szerkezetben a 39/2013. (XI. 28. 
önkormányzati rendelettel.) 

•	 Hatályos 2014. január 1-től.

2.) Adóköteles az önkormányzat illetékességi 
területén lévő telek.

3.) Telekadó fizetési kötelezettség azt az adó-
alanyt terheli, aki az év első napján a telek tu-

lajdonosa, illetve az ingatlan-nyilvántartásban 
bejegyzett vagyoni értékű jog gyakorlására 
jogosult.

Vagyoni értékű jogok: 

•	 Kezelői jog
•	 Vagyonkezelői jog
•	 Haszonélvezeti jog
•	 Használati jog

4.) Az adó alapja: a telek m2-ben számított 
területe.

5.) Az adó mértéke: 108 Ft/m2

6.) Mentesül az adófizetési kötelezett-
ség alól:

•	 az épület, épületrész hasznos alapterületével 
egyező nagyságú telekrész.

•	 az erdő művelési ágban nyilvántartott belte-
rületi telek.

•	 az építési tilalom alatt álló telek adóköteles 
területének 50%-a.

•	 a magánszemély tulajdonában lévő telek, 
amelyen lakóépület vagy hétvégi ház áll.

•	 a magánszemély tulajdonában lévő telek, 
amelyre saját nevére szóló jogerős építési 
engedéllyel lakóépület építendő, az építési 
engedély jogerőre emelkedésétől 3 évig.

•	 a magánszemély tulajdonában levő telek 
adóköteles területéből 1000 m2.

7.) Az adókötelezettség:

•	mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló 
belterületi földnek minősülő telek esetében 
a telek tényleges mezőgazdasági művelésé-
nek a megszüntetését vagy a telek művelés 
alól kivett területként való ingatlan-nyilván-
tartási átvezetését követő év első napján,

•	 termőföld esetén a művelés alól kivett terü-
letté történő ingatlan-nyilvántartási átveze-
tését követő év első napján,

•	 tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó 
földterület esetében a tanya megnevezés in-
gatlan-nyilvántartásból való törlését és/vagy 
a kizárólagos mezőgazdasági célú haszno-
sítás megszüntetését követő év első napján,

•	 az épület megsemmisülése, lebontása ese-
tén a megsemmisülést, lebontást követő 
félév első napján keletkezik.

A telekadó az adóhatóság részére benyújtott 
adóbevallás alapján kivetéssel kerül megál-
lapításra, melyet két egyenlő részletben tárgy-
év március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell 
teljesíteni – a határidők elmulasztása esetén 
késedelmi pótlék kerül felszámításra.

Adóbevallás határidőn túl történő benyújtá-
sa esetén az adóhatóság mulasztási bírságot 
szabhat ki.

A telekadó fizetési kötelezettség elévülési 
ideje 5 év.

8.) Az telekadó fizetési kötelezettséggel kap-
csolatos változásokat tárgyévet követő év 

január 15-ig kell az  adóhatóság által rendsze-
resített nyomtatványon bejelenteni.

9.) Az adókötelezettség:

•	 belterületi telek esetében a telek művelési 
ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése 
vagy mezőgazdasági művelésének megkez-
dése évének utolsó napján szűnik meg, kül-
területi telek esetében annak termőföldként 
vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántar-
tási bejegyzése évének utolsó napján szűnik 
meg, feltéve, hogy a tanyához tartozó föld-
terület ténylegesen mezőgazdasági művelés 
alatt áll,

•	 a telek épülettel való beépítése félévének 
utolsó napján szűnik meg.

Következő számunkban a talajterhelési 
díjjal és a gépjárműadóval kapcsolatos 
adózási tudnivalókat közöljük.

Iskolába hívogató
Kedves gyerekek, szülők, 
érdeklődők!

Iskolánk, a Csepeli Gyermekekért Díjas 
és miniszteri kitüntetésben részesített 
Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Isko-
la, kellemes kertvárosi környezetben, 
felújított tornateremmel, világos, tágas 
terekkel és műfüves focipályával várja  
a leendő elsősöket.

A 2014–2015-es tanévben is 2 elsős osz-
tályt indítunk, választható angol vagy 
német nyelvvel és sporttagozattal.

Az érdeklődő szülőknek tájékoztató 
értekezletet tartunk február 6-án, 
csütörtökön 17 órakor. 
Iskolánk nyílt napjain megismerkedhet-
nek a tanítókkal tanítás közben.  
Nyílt napok: február 24-25-én (hétfő-
kedd), 8.30 és 12.05 óra között. 
Bemutatkozó kisfilmünket megtekint-
hetik honlapunkon.

Mindenkit szeretettel várunk!

Kazinczy Ferenc Értékközvetítő 
és Képességfejlesztő Általános Iskola
Budapest, 1215 Vágóhíd u. 68–74.
Tel.: 06-1/425-2415
www.new.kfai.hu
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PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

SÉTÁLÓ UTCAI KÖNYVTÁR  
II. Rákóczi F. út 106., tel.: 276-3512
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 21/1 
fszek2101@fszek.hu, www.fszek.hu/setalo 
Nyitva tartás: h: 12–19 óra; k–cs: 10–18 
óra;  sz–p: 13–19 óra; szo: 9–14 óra

Kiállítás: 
Virágok üzenete címmel Frisch Tiborné raj-
zaiból, grafikáiból készült kiállítás látható,    
megtekinthető: március 8-áig.

EZ(O)KOS klub következő programja: 
február 12-e, 26-a, március 12-e, 17 
óra: Denke Ibolya numerológus – Mindent 
a számmisztikáról szóló ismeretterjesztő 
előadás-sorozata. Március 26-a, 17 óra: 
Virágh Júlia természetgyógyász előadása. 
Téma: íriszdiagnosztika, tavaszi betegsé-
gek, tavaszi gyógymódok

Számítógépes tanfolyam idősebbek 
részére: Jelentkezni lehet 20 órás (5 
alkalom, délelőtt) kezdő szintű internet-
használói tanfolyamra. Díja: 70 év felett 
2400 Ft, 70 év alatt, nyugdíjasok részére 
2400 Ft + könyvtári tagság (2050 Ft). 
Következő számítógépes tanfolyam már-
ciusban indul. Várjuk a jelentkezőket. 

Pódium – színházbarátok köre!
Február 16-án, 15 órától a József Attila 
Színházban nézzük meg az Anconai szerel-
mesek című zenés komédiát. Jegyek vásá-
rolhatóak február 3-áig a könyvtár nyitva-
tartási idejében.

Pódium – februári ráadás! 
Február 28-a, 19 óra: Edda musical – A 
kör! Szigetszentmiklós Városi Sportcsarnok.  
Jegyrendelés a Sétáló utcai könyvtárban!

Február 18-a, 17 óra: Helytörténeti elő- 
adás és könyvbemutató. Bognár József 
Csepel című, 1843-ben megjelent tanul-
mányának reprint kiadásának ünnepé-
lyes bemutatója. Előadás után interaktív 
kvízjáték: Ki mit tud Csepelről? (A legjobb 
játékosok könyvjutalomban részesülnek.) 

Március 7-e, 17 óra: Barangolás a zené-
ben! Szurgyi Gergely–Varga Bálint ,,hölgy-
köszöntő” gitárkoncertje.

Ha ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év alatt 
és 70 év felett a beiratkozás ingyenes! Hely-
ben használat ingyenes. Egyéb díjakról ér-
deklődjön honlapunkon vagy személyesen, 
illetve a 2763-512-es telefonszámon. 

Kéthetente új könyvek!  60-féle folyó-
irat, internet, fénymásolás, nyomtatás! 
Az év végi újdonságok folyamatosan 
érkeznek könyvtárunkba!

* * *

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

KLUBOK, RENDEZVÉNYEK

Játsszunk együtt! Február 5-e, 14 óra: 
A DÉLUTÁN Alapítvány társasjátékklubja vár 
minden játszani szerető 9–99 évest.

Kineziológiaklub. Február 5-e, 16.30: 
Novák Ágnes előadásának témája ezúttal: 
„Egy kis asztrológia” lesz. 

EZÉRT-klub 2014-ben is! Figyelje a ki-
helyezett plakátokat, vagy érdeklődjön  
a könyvtár telefonszámán.

Csütörtök délelőttönként kártyával várjuk 
az érdeklődőket. Ha szeret römizni, kanasz-
tázni, de nincs kivel, jöjjön el a könyvtárba!

Minden programunk ingyenes.

Kérjük a programok résztvevőit, hogy 
beiratkozásukkal támogassák a könyvtár 
működését.  Regisztrációs tagság ingyene-
sen váltható a könyvtárban. További hírek, 
információk a www.fszek.hu honlapon, 
illetve a Facebook-on keresse a „Vénusz 
utcai könyvtár”-at!

* * *

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

Kreatív klub: péntekenként 16.30-tól. 

3-1-2 Meridiántorna®: páratlan csütörtö-
könként 16 órától (febr. 13., 27.)

Hahota klub: minden páros csütörtökön 
16 órától (febr. 6., 20.) 

A könyvtár állományából kivont könyvek  és 
videokazetták 100 Ft/db, zenei cédék 200 
Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban.

Nem megy a matek? Eszti néni segít. 
Minden hétfőn 2-től 3-ig a könyvtárban.

A könyvtárban nyugodt, családias környe-
zet várja az internetezőket és az olvasni 
vágyókat. Részletes felvilágosítás: a 277-
5278-as számon nyitvatartási időben. 

* * *

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

CSEPEL SZíNHÁZ
2014. TAVASZI BÉRLET, 
a Turay Ida Színház előadásai: 
Február 12-e, 19.00: Gárdonyi Géza: Hosz-
szú hajú veszedelem (vígjáték). 
Március: meglepetés előadás – 1-je, 19 óra, 
március 2-a, 15 óra: Csakazértis szerelem – 
zenés játék az Első Emelet együttes dalaival.

Április: Ron Aldrige: Csak kétszer vagy fia-
tal (vígjáték). Május: Van, aki forrón szereti 
(musical a film forgatókönyve alapján)
Nyugdíjas kamara bérlet: március 25-e,
10.30: Csillagok között; április 22-e, 
10.30: Magyarok a Kárpát-medencében; 
május 13-a, 10.30: Operettkavalkád

HÉTVÉgI MATINÉ
Február 22-e,11.00: Kippkopp és a tavaszi 
hónapok – Nefelejcs Bábszínház

PROgRAM
Február 16-a, 15.00: Vastaps a magyar 
nótának
ÁSVÁNYBÖRZE: feb. 8-9-e, 9.00–17.00 óra
BOLHAPIAC: február 15-e, március 9-e, 
április 12-e, 9.00–14.00 óra

OKTATÁS
Dajka, pedagógiai asszisztens, gyógy-
pedagógiai asszisztens képzés, telefon: 
276-5918 
NEBULÓ iskolai felkészítő (beszéd- és szó-
kincsfejlesztés, játék a betűkkel, szavakkal)
Erdei Tanodú (Alapozóterápia és fejlesztés 
a könnyebb tanulásért – iskolai előkészítő)
Képzőművészet: Fark László grafikus-
művész – rajz-, rézkarc-, festészet-, kollázs-
oktatása gyerekeknek, felnőtteknek. 
Művészeti rajzszakkör: Nógrádi Györgyi 
tanár – gyermekeknek és kezdő felnőtteknek.
gitáriskola: Kezdés: február 18-a. Beiratko-
zás: február 11-e, 17.00–19.00 óra

KLUBOK – SZAKKÖRÖK
Óvodás Néptánccsoport: 
kedd: 16.45–17.30
Csepel TE gyermekcsoportja: 
csütörtök 18.00–19.00 
Klasszikusbalett-iskola: péntek 16.30–
17.15, szombat 8.00–9.15 és 9.15–10.00
Komplex tánciskola: 
hétfő, péntek: 17.00–19.30
NRg hiphop: hétfő, péntek: 16.45–18.45
Alakformáló torna: hétfő, csütörtök: 8.15–
9.15, hétfő, szerda, péntek: 17.30–18.30
R3D ONE hiphop: hétfő, szerda 18.30–19.30
Képzőművészkör: hétfő, szerda: 17.00–
20.00, szombat 13.00–16.00 
Művészeti rajzszakkör: kedd 17.00–19.00 
Krav maga és defendo (önvédelmi 
rendszer): kedd, csüt.: 18.00–19.00 
Wing Tzun kung-fu: kedd, csüt.: 18.00–19.30
HATHA YOgA: hétfő: haladók 17.00–19.00, 
kezdők – 19.00–21.00

SZOLgÁLTATÁS
JOGPONT + Ingyenes JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT:
Dr. Szabó Éva, hétfő, 15.00–18.00 

Ingyenes JOGI TANÁCSADÁS: dr. Osztrovszky 
Zoltán, csütörtök 16.00–18.00

Ingyenes ESÉLYEGYENLőSÉGI SZAKTANÁ-
CSADÁS. Kállai József esélyegyenlőségi 
szaktanácsadó hétfő,  péntek  13.00–15.00

Pszichológiai, életvezetési tanácsadás hét-
főtől szombatig, előre egyeztetett időpont-
ban! (Kovács Ildikó pszichológus)

Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESüLET 
csütörtök 16.00–18.00

ORSZÁgOS ÉS BUDAPESTI SZíNHÁZAK 
JEgYIRODÁJA Hétfő–péntek: 14.00–18.00; 
Béres Ria: 276-9523; 06-20/476-3189

* * *

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

Február 15-e, 16 óra: Böszörményi-Kovács 
Gábor festőművész kiállításának megnyitója

NAgY IMRE ÁMK – KÖZMŰVELŐDÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁgI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu,
www.amkkozmu.mlap.hu 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT
Kőrösi Csoma Sándor születésének 230. 
évfordulója alkalmából képzőművészeti 
pályázatot hirdetünk felnőttek számára. 

A pályázat célja Kőrösi Csoma Sándor 
életétnek, utazásainak, a tibeti nyelv 

és irodalom feltárásában végzett 
munkásságának, a tibeti–angol szótár 

megalkotásának, a magyarság eredetének 
kutatásában végzett erőfeszítéseinek fel-
dolgozása, bemutatása a képzőművészet 

sajátos eszközeivel.
Bővebb felvilágosítás: 

www.csepelamk.hu oldalon, 
vagy a 420 74 78-as telefonszámon 

ÚJ! Nippon Zengo – új japán őrület!
Kedd 18.30–19.30; Vezeti: Makay Miklós

ÚJ!  Kismamaklub
Azoknak, akik szeretnének hasonló korú babák 
és mamák társaságában eltölteni egy kis időt, 
ahol meg tudják beszélni élményeiket, örömü-
ket, gondjaikat, ahol szakemberek tanácsait 
kaphatják kérdéseikre. Szerda 10.00–11.00

Hüllő Zoo 
Ismét az ÁMK-ban február 3-ától 9-éig, min-
dennap 9.00-től 18.00 óráig. Állatsimogató-
val, játékos feladatokkal, 50 különböző fajta 
állattal, ásványbörzével és kiállítással várunk 
minden érdeklődőt. Belépődíjas rendezvény!

Agykontroll tanfolyam
Február 8-9.-én 9–14 éveseknek, szülők 
részvételével. Vezeti: Pétercsák Maxim. 
Jelentkezés az oktatónál: 06-20/551-3079 
vagy ino@alfahullam.hu. További informá-
ció: www.alfahullam.hu

TÁRSASJÁTÉKOSOK FIgYELEM!
A Magyar Társasjátékos Egyesülettel közö-
sen létrehozott klubunkba várjuk az érdek-
lődőket! Következő foglalkozás: február 8., 
szombat 10.00–13.00

AJÁNLATUNK 
TÜNDÉREKNEK, MANÓKNAK (3–7 év)
Akrobatikus rock and roll
Kedd, csütörtök 17.15–18.00
Vezeti: Juhász Péter
Kreatív-zene-varázs
Szombat 10.00–11.30, vezeti: Drevenka Rita
Csepp Csepel Néptánc
Hétfő 17.30–19.00, vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda 16.00 – 17.00
Vezeti: Polákovics Rita

SULIBA JÁRÓKNAK (7–18 év)
Akrobatikus rock and roll
Kedd, csütörtök 16.30–18.00,
vagy 18.00–19.00. Vezeti: Juhász Péter
BLACK TOP hiphop tánciskola
Kölyök: szerda 17.00-18.00, péntek 
18.00–19.00; Haladó: szerda 18.00–90.00, 
péntek 19.00–20.00, vezeti: Fekete Zsolt
íjászklub
Kéthetente szombaton 10.00–11.00; 
11.00–12.00. Vezeti: Sárfi László
Kreatív-zene-varázs
Szombat 10.00–11.30. Vezeti: Drevenka Rita
Kis-Csepel Néptánc
Szerda 17.30–20.30. Vezeti: Varga Edit

Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda 17.00–18.00
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-Tsun Kung-fu
Hétfőn 19.00–20.30, pénteken 18.00–19.30
Vezeti: Bereczky Péter

FELNŐTTEKNEK
íjászklub
Kéthetente szombaton, 10.00–11.00; 
11.00–12.00. Vezeti: Sárfi László
Zumba 
Hétfő 18.00–19.00, szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00. Vezeti: Pinelli Andrea
Wing-Tsun Kung-fu
Hétfőn 19.00–20.30, pénteken 18.00–19.30
Vezeti: Bereczky Péter

NYITVA TARTÁS: 
Közművelődés: hétköznapokon 
12.00–20.00, szombaton 9.00–13.00
Könyvtár: Hétfőn zárva, keddtől péntekig 
13.00–19.00, szombaton 9.00–13.00

CSEPELI NAgYIK A NETEN!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak! Nyitvatartási időben: 16.00–19.00
A használat feltétele: könyvtári tagság.

Info Pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni vala-
hová egy kis beszélgetésre, problémáid meg-
oldásához szakemberek segítségét kívánod 
igénybe venni. Az Info Pont nyitvatartási 
ideje hétfőtől péntekig: 12.00–től 20.00-
ig, szombaton: 9.00-től 13.00-ig

Ingyenes internethasználat
Hétfőtől péntekig: 13.00-tól 17.00-ig
(20 perc/fő/alkalom)

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
www.csepelamk.hu vagy 420-7874, 
de megtalál minket a Facebookon is!
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Adótanácsadó- és Könyvelő cég vállalja:
•	 cégalapítás,	cégmegszűntetés,	átalakulás,	szétválás,	
	 beolvadás	komplex	cégjogi	rendezését	(EU–s	országokban	is)
•	 könyvelést	(egyszeres	és	kettőst),	visszamenőlegesen	
	 engedménnyel	is
•	 komplex	bér	–	munkaügyi	–	TB	ügyintézést
•	 eseti	és	folyamatos	adótanácsadást
•	 adóbevallások,	önrevíziók	szakszerű	készítését,	NAV	vizsgálati	
jegyzőkönyvek	és	határozatok	adójogi	felülvizsgálatát,	

	 fellebbezések	elkészítését,	adóperek	vitelét
•	 befektetési	és	hiteltanácsadást,	pályázatfigyelést	
	 pályázatkészítéssel

Cím: New Ecosystem Kft., 1204 Budapest, Damjanich utca 43.
Telefon/Fax: 284 34 50 • Telefon: 06 30 919 0280NŐI, GYERMEK, FÉRFI CIPŐK

NŐI PULÓVEREK, PÓLÓK
NŐI KABÁTOK

GYERMEK OVERALLOK
GYERMEK TRÉNINGEK

GYERMEK FARMERNADRÁGOK
GYERMEK PULÓVEREK

FÉRFI KABÁTOK, PULÓVEREK
GYERMEK KABÁTOK

NŐI NADRÁGOK
TÁSKÁK

aZSIA aRUHaZ’ ’ ’
(volt Csepel Áruház emeletén)

ÓRIÁSI AKCIÓKKAL
VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT!

-20%

-20%

-30%

-30%

-40%

-40%

-50%

-50%
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Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757  •  www.csepelivaroskep.hu/radnoti

 Nótás dínom-dánom a Radnótiban
„Jaj, de szép a házasság”

2014. február 15-én, szombaton 15 órától
FELLÉPNEK: Csák József a Magyar Állami Operaház magánénekese, Tamon Erika 
előadóművész. KÖZREMŰKÖDNEK: Farkas Melánia, Király Erzsi, Koráng Márta, Nagy 
János dallamfüttyös, meglepetés unokák és a Csepeli Mosolygó Dalkör. KÍSÉR: Tarnai Ági 

- zongora, Nagy Imre - harmonika. A RENDEZVÉNY HÁZIASSZONYA: Péter Anna

A műsor után össztánc és mulatság estig!
A belépőjegy ára pártoló tagok részére 500 Ft*, a helyszínen 900 Ft

*(pártoló tagság elővételben váltható 1500 Ft-ért, mellyel a január 25-i, február 15-i és a 
március 29-i rendezvények látogathatók)

baba- és gyermekruha börze és játékvásár

Rákóczi Kert
február 22., 9-12 óra

XXI., Rákóczi tér 34. · Asztalbérlés: 1000 Ft/asztal
Foglalás és bovebb információ: 278-0508

1212 Budapest, Rákóczi tér 34.
Telefon: 278-0508
E-mail: papp.andrea@varosgazda.eu
Honlap: www.varosgazda.eu

ŐSSZEL ÉS TÉLEN IS 
NYITVA A CSEPELI FÜRDŐ

Kedvező jegyárakkal, 
hangulatos, parkosított környezetben 

2 medence várja 
a kikapcsolódásra felfrissülésre 

váró vendégeket.

Medencéink:
38 °C-os minősített 

ásványvizes termálmedence 
és 50 méteres úszómedence.

Illatterápiás �nn szaunánk
ideális helyszín a sportolás utáni 

ellazuláshoz.

Vendégbarát szolgáltatásokkal 
és kedvező árakkal, 

ingyenes kerékpár megőrzéssel 
várjuk a hozzánk érkezőket.

SPORTOLJON 
ÉS FRISSÜLJÖN FEL NÁLUNK!

Nyitva tartás:
Hétfőtől-vasárnapig (ünnepnapokon is)

06.00-20.00-óráig
Pénztárzárás: 18.00 órakor

1212 Budapest,  Hollandi út 14.
Telefon: 277-6576
Honlap: www.varosgazda.eu
Facebook: facebook.com/CsepeliFurdo

CSEPELI
STRAND
CSEPELI
STRAND

Állandó programok:
 

Kovács-torna: hétfő 8.30-9.30
Baba-mama alakformáló torna:
hétfő 10-11, szerda 16.15-17.15

Éremgyűjtők Egyesületének találkozója:
hétfő 15-17

Krisztus Szeretete Egyesület összejövetele: 
szerda 17.30-19.30

AA csoport összejövetelei: szerda 18-19
Babusgató: csütörtök 9-10

Ficánkoló: csütörtök 10.15-11.15
Szépkorúak Klubja: csütörtök  16-19

Zenélgető: péntek  9-11
Segítség Köve Alapítvány:

péntek 18-20, vasárnap 16-19
Karikázó (néptánc): péntek 17.30-18.30

Kettlebell: hétfő és szerda  19-21
Kangoo: kedd és csütörtök 20-21
Zumba: vasárnap 10-11, 11-12

BABABÖRZE február 22-én 9-12 óráig. 
Asztalfoglalás 

a 278-0508-as telefonszámon.

A kertben ingyenes sportolási lehetőség 
és játszótér várja a látogatókat. 
A kert nyitva tartása 8-20 óráig.

MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT
SZERETETTEL VÁRUNK!

Bővebb információ:
www.varosgazda.eu vagy

Papp Andrea 06 70 777 1979

RÁKÓCZI
KERT

RÁKÓCZI
KERT

•	Felkészítés tűzvédelmi szakvizsgára
•	Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
•	Számítógépes adatrögzítő
•	Építő- és anyagmozgató gép kezelője

•	Boltvezető
•	Hegesztő
•	Minősített hegesztő
•	Személy- és vagyonőr

Képzéseket indít az alábbi szakmákban:  

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

Önerős képzések esetén kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk!
Az álláskeresők képzésük támogatásának lehetőségeiről a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. 

Szállodai szolgáltatás nagy akcióval!
Érdeklődni: tel./fax: 06-1/277-05-12,Tel.: 06-1/277-98-48, 06-1/420-39-90

E-mail: csucs91@cs91.axelero.net   •   internetcím: www.csucs91.hu   •   1212 Budapest, Erdőalja u.12

Intézmény akr. 
lajstromsz: AL 0015

(tanusítványsz: 01-0525-04)
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

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

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

 
 www.csepelivaroskep.hu

Február 22. 10-13 óra
KISVAKOND KIRÁLYERDőBEN – Kiállítás, filmvetí-
tés, kézműves foglalkozások, kisvakondos játszóház. 
Belépés díjtalan! A kiállítás 17.00-ig megtekinthető.

Február 23. 11 óra
KISVAKOND VILÁGKÖRüLI úTJA – zenés mesejá-
ték a Holle Anyó Színház előadása. Jegy: 900 Ft. 
A Kisvakond kiállítás 17.00-ig megtekinthető.

2014. március 16. 11 óra
ALMA KONCERT. Jegy: 1900 Ft 

Az előadások előtt és után kézműves foglalkozás 
várja a gyerekeket! 

Február 15., március 22.,
április 19., május 17., 9-13 óra
BABABÖRZE  – Használt ruhák és egyéb 
gyermekholmik vására

Március 29.,  9-13 óra, május 17., 15 -18 óra
TINIBÖRZE – Megunt kamasz holmik vására

A börzékre asztalok bérelhetőek 1000 Ft, 1500 Ft 
és 2500 Ft-os áron

Február 8 . 10 óra, február 17. 18.30 óra
HANGFüRDő – Tibeti hangtálak és a gongok 

rezgései átmossák sejtjeinket és segítenek a teljes 
ellazulásban. A programra előzetes jelentkezés szük-
séges! 1100 Ft/alkalom, vezeti: Eisenmann Tünde

KÉZIMUNKA ÉS SZőNYEGSZÖVő SZAKKÖR 
KIÁLLíTÁSA
Megnyitó: március 6. 16 óra
Megtekinthető: március 6- 19. A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK
ÚJ! Maminbaba! Latin ritmusra mozgás Anyának 
a babával. Várandósoknak is ajánlott. Kezdés 
megfelelő jelentkezői létszám esetén szerdánként 
10 órától. Székelyhidi Katalin 06-70-385-3815

ÚJ! Hobby szintű virágkötő tanfolyam indul kez-
dőknek! Aki szereti a virágokat és a növényeket és 
még egy kis kézügyességgel is megáldotta a sors, 
annak itt a helye! Várjuk szeretettel! Jelentkezni: 
Steer Éva virágkötőnél 06-30-465-2840

Új csoportnak kezdő angol tanfolyam indul! 
Időpont: szombat, díja:12000 Ft /20 óra.
Jelentkezni: Nagy Emesénél 06-20-939-2599

További tanfolyamainkról bővebb információ a 
művelődési házban

NÓTA ÉS DALKEDVELőK FIGYELEM!
A Csepeli Mosolygó Dalkör pártoló tagok jelentke-
zését várja. Ennek díja 1500 Ft 3 hónapra, mely a 
Nótakör rendezvényeinek belépésére jogosít. Kö-
vetkező műsorunk „JAJ, DE SZÉP A HÁZASSÁG” 
címmel, 2014. február 15-én 15 órai kez-
dettel lesz! Bővebb tájékoztatást a Művelődési 
Házban csütörtökönként 14.30-16.30-ig, ill. a 
munkatársaktól kaphat! Minden kedves érdeklő-
dőt szeretettel várunk! 

Február 8., március 8., 9-13 óráig
BABA-MAMA BÖRZE  – Használt gyerekruhák, 
játékok cseréje, vására. Asztalbérlés: 1500 Ft

Február 22., április 26. 18-22 óráig
GÖRÖG TÁNCHÁZ – Élőzenés táncoktatás 
a Csepeli Görög Önkormányzat szervezésében!
Zenél: MYDROS zenekar. A belépés ingyenes. 

Minden hónap első szerdáján, 
a könyvtár előterében.
JÁTSZUNK EGYüTT!
A Délután Alapítvány csepeli tagjai biztosítják 
elsősorban nyugdíjasok, középkorúak számára 
a társasjáték lehetőségét. A részvétel ingyenes! 
Szeretettel várunk minden játszani szeretőt!

TANFOLYAMOK

Zumba gyerekeknek: szerda 17-18 óra.
Vezeti: Vágási Szilvia, +36-70/372-6314
vagasiszilvi@gmail.com

Frissítő Torna: csütörtökön 9 -10 óráig. A Pilates 
technika alapjai, nyújtó és erősítő gyakorlatok, iz-
mok és ízületek átmozgatása a gerinc és háti prob-
lémák enyhítésére. Részvételi díj: 700 Ft/ alkalom, 
vezeti: Végh Alexandra, 06-20-949-1453

Dance Express új tanfolyamai:
Kezdés: január 23.
Kezdő felnőtt társastánc: csütörtök:18-19 óra. 
Kezdő Kubai Salsa: csütörtök:19-20 óra
Kezdés: január 24.
Kezdő gyermek társastánc: péntek: 16.30-17.30
vezeti: Gellai Tamás és Vorobcsenko Darja 
T.: 06-20-966-5152

Bokwa Fitness: szerda: 18-19, csütörtök: 17.30-
18.30. Részvételi díj: 700 Ft/alkalom, vezeti: 
Bácsik Szilvia. T.: 06-20-533-9717

Hip-Hop: hétfő: 17.30-18.30 , csütörtök: 16.30-
17.30 . Részvételi díj: 5000 Ft/hó.
Vezeti: Vegera András, 06-30-399-2001

ADU Vállalkozói Szakközépiskola, 
Szakiskola és Gimnázium 

  AME Minősített Iskola 

Felvételt hirdet a 2014/2015. tanévre 
a csepeli helyszín mellett már a 

Belvárosban is. 
 

Szakközépiskola: Kereskedelem, Vendéglátóipar, 
Szépészet és Élelmiszeripar 
ágazatokban 

Szakiskola:           Szakács, Pincér, Cukrász, 
Eladó, Pék, Hegesztő 

Érettségire épülő:  Gyakorló fodrász, Gazdasági 
informatikus és Kereskedő szakképesítésekben. 
  

Jelentkezési határidő: 2014. február 15.,  június 30. 
Pótjelentkezés: 2014. augusztus 25. 

 

Elérhetőség: 1211 Budapest, Táncsics M. u. 78.  
tel.: 1/276-0512, www.aduiskola.hu; e-mail:iskola@adu-iskola.hu,  

 

„Tanulj egy olyan iskolában, amely más, mint a 
többi.” 
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KÖSZÖNET_________________________________________
Köszönetemet fejezem ki kedves régi kollégáimnak, 
szomszédaimnak és ismerőseimnek, akik elhunyt fiam 
NAgY ATTILA OTTÓKÁR temetésén részt vettek, részvétü-
ket nyilvánították, gyászomban osztoztak.

Édesanya
Nagy Miklósné

(a volt Csepel Művek Egyedi Gépgyár dolgozója)

PÁLYÁZAT_________________________________________
FELHíVÁS az első éves csepeli mérnökhallgatók részére.

Kedves elsőéves csepeli mérnökhallgatók

A Csepeli Mérnökhallgató Közhasznú Alapítvány ösztöndí-
ja megpályázható a Csepelen lakó, vagy Csepelen érett-
ségizett, és jelenleg elsőéves mérnökhallgatók részéről.

Az első félév eredményes lezárását igazoló „leckekönyv” 
másolatával kiegészített pályázatokat, (személyi adatok-
kal, telefonszámmal, e-mail címmel ellátva) kell küldeni az 
alapítvány kuratórium elnökének. 

Címzett: Nógrádi László 1211 Budapest, Templom u. 18.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 20.

Csepeli Mérnökhallgató Alapítvány kuratóriuma

INgATLAN_________________________________________
ELADÓ a 152-es busz végállomásánál egy 150 nöl-es telek 
50 nm-es kisházzal 11 mFt-ért. T.: 06-30-282-9331______________________________________
XXI., Hollandi úti Duna-parton, örök panorámás, 5 szobás, 
222 nm-es garázsos, korszerű új családi ház, részletfizetési 
lehetőséggel 49,9 mFt. T.: 438-3827, 06-30-977-3588

LAKÁS_________________________________________
6,6 mFt! Ár alatt Csepel központjában, jó állapotú, 2 szobás, 
48 nm-es, nagykonyhás, napfényes panellakás, tulajdonos-
tól eladó. T.: 06-30-984-1351

KIADÓ_________________________________________
KAPOS u.-ban fszt.-i, konvektoros, 1 szoba összkomforti 
lakás kiadó hosszú távra január 1-től. Ár: 45 eFt + rezsi 
+kaució. T.: 06-20-332-8129

EgÉSZSÉg_________________________________________
gYÓgYPEDIKŰR,   lábmasszázs, manikűr, (gél)lakkozás, 
paraffin-kezelés, 3D műszempilla- és műköröm-építés.
Csepelen INGYEN házhoz megyek! 
Akciós árak: www.pedikursziget.hupont.hu; 
www.selyempilla.hupont.hu T.: 06-70-323-1230______________________________________
FELNŐTT, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kis-
műtétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. 
XXI. Ady E. u. 17. Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313

ÁLLÁST KERES_________________________________________
KÖZSZFÉRÁBAN portásként dolgozott nyugdíjas, hasonló 
munkakörben Csepelen, vagy környékén elhelyezkedne. 
T.: 425-4077

ÁLLÁST KíNÁL_________________________________________
FODRÁSZ, kozmetikus, masszírozó, pedikűrös felvétel. 
Csepelen a Sétáló u.-ban. T.: 06-30-292-3737

ADÁS-VÉTEL_________________________________________
VÁSÁROLOK mindennemű régiséget, bútorokat, csillá-
rokat, festményeket, könyveket, pénzérméket, bizsukat, 
hanglemezeket, órákat, porcelánokat, bundákat, ezüs-
töket, hagyatékot, gyűjteményeket. Díjtalan kiszállás, 
becslés. Jakab Dorina. T.: 06-20-365-1042______________________________________
LAPMONITOR 8 eFt., Philips színes kistévé 12 eFt-ért 
eladó. T.: 06-30-210-2381______________________________________
KÉSZPÉNZÉRT vásárolok: bútorokat, festményeket, dísz-
tárgyakat, porcelánokat, szobrokat, könyveket, hangszert, 
csillárt, csipkét, bizsukat, ezüstöt, hagyatékot. Díjtalan 
kiszállás. T.: 06-20-597-8280 

SZOLgÁLTATÁS_________________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. 
Javítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
MEgOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró 
javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 
1 év garancia! üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, 
hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. 
Bp. XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo. 9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu______________________________________
AJTÓK-ablakok passzítása javítása- szigetelése, sző-
nyegpadló-parkettarakás, burkolás, gipszkarton szerelés, 
kőműves munkák, javítások, festés, mázolás, tapétázás 
garanciával. Riener és Tsa T.: 276-1805, 06-20-410-7695______________________________________
ÁCS- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb mun-
káig) tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak 
– ajtók cseréjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel. T.: 06-30-318-2173______________________________________
LAKÁSSZERVIZ! Javítás, felújítás, szépítés, építés. Bármi-
nemű problémája adódik, mi segítünk! Minden, ami lakás, 
ház, kert. Korrekt munka, kedvező áron! T.: 06-30-445-8646______________________________________
gÁZKÉSZÜLÉK szerviz! Kazánok, cirkók, konvektorok, 
bojlerek, illetve minden egyéb gáz és olaj tüzelésű készü-
lékek javítása, karbantartása kedvező áron. T.: 277-3748, 
06-30- 972-7454______________________________________
VíZ-,GÁZ-,FŰTÉS szerelés és javítás, lakásfelújítás, komplett 
családi házak szerelése, garanciával, akár anyagbeszerzés-
sel is. Csatorna bekötése, szerelése. Csepelen kiszállási díj 
nélkül! Telefon: 06-20/490-55-61
_________________________________________

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:  
Telefon és fax: 278-0711 

Hétfő, kedd, szerda 8 és 16 óra között, 
zubormonika@csepelihirmondo.hu

Apróhirdetések   

Kisvakond
Világkörüli

útja

Kisvakond
Világkörüli

útja

A Holle Anyó színház előadása

zenés mesejáték

Február 23.
vasárnap,

11 óra

Február 23.
vasárnap,

11 óra

Belépő:
900 Ft

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230.

T.: 278-2747 •  e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu
www.csepelivaroskep.hu

A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk!

Adja meg e-mail címét, telefonszámát és igényét, milyen ingatlant szeretne? Rövidesen tájékoztatjuk, ajánlatainkról.
Minden kedves ügyfelünknek békés ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog újévet kívánunk!

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

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

KIADÓ lakások a XXI. kerületben 45 ezer forinttól, összközmű-
ves üzemrészek a gyárban  60- 400 nm-ig, Irányár: 500 Ft/nm 
+ ÁFA ártól.  T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a bányatavak közelében, az M0 u.-ban, bekerített 
720 nm-es zártkerti mesés telek, villannyal, vízzel, 25 nm-es 
lakható faházzal eladó 3.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Károli Gáspár u.-ban, 4 lakásos sorházban, 
fszt.-i 34 nm-es, 1 szobás, felújítandó, gázkonvektoros lakás, 
tárolóval 4.2 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Csikó sétányon, IV. em.-i, 34 nm-es, 1 szobás, 
részben felújított, ház- központi fűtéses lakás, konyhabútorral, 
tárolóval 5.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN a Csillag u.-ban, X. em.-i, 54 nm-es, 2 szoba-étke-
zős, erkélyes jó lakás 6.1 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN a Rakéta u.-ban, mfszt.-i 35 nm-es, 1 szobás, új nyí-
lászárós, gázfűtéses jó lakás 6.3 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Táncsics u.-ban, fszt.-i, 53 nm-es, 1 + 2 fél-
szobás, beépített erkélyes, nagy konyhás, jó állapotú, teher-
mentes, azonnal költözhető klímás lakás 6.9 mFt-ért eladó. 
T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN a Szabadság u.-ban, I. emeleti 35 nm-es, 1 szobás, 
erkélyes, gázfűtéses jó lakás 6.9 Ft-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Zöldfa u.-ban, II. em.-i, 2 szobás, erkélyes, új 
konyhabútoros, átalakított fürdőszobás távfűtéses lakás 8.9 
mFt-ért. T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN az Óvoda u.-ban, IV. em.-i, 64 nm-es, 2.5 szobás, 
felújított, átalakított, erkélyes, klímás  lakás, részben beren-
dezve 9.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Tejút u.-ban, I. em.-i, 1+1 félszobás, erkélyes, 
extrán felújított, új konyhabútoros, átalakított fürdőszobás, 
konvektoros lakás 10.35 mFt-ért. T.: 420 3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN a Zöldfa u.-ban, I. em.-i, 68 nm-es 2+2 félszobás, 
jó állapotú, erkélyes, panellakás, tárolóval 11.9 mFt.-ért eladó. 
T.: 06-20-945-1214______________________________________
SZIgETSZENTMIKLÓSON, a buckákban csendes helyen, 
alápincézett, 2.5 szobás ház tetőtér beépítéssel 557 nm-es 
telekkel 11.9 mFt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214

CSEPELEN, a Mária királyné u.-ban, egyszintes 75 nm-es, 
2 szoba-nappalis felújítandó ház, melléképületekkel, gépko-
csi beállóval, 571 nm-es összközműves telekkel 12.9 mFt-ért. 
T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
SZIgETHALMON a Gárdonyi u.-ban, egyszintes, belül 
teljesen felújított, 2 szoba -nappalis ház 570 nm-es telekkel 
15.9 mFt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Béke téren társasházban, 3. emeleten, egye-
dül álló, bruttó 111 nm-es extra lakás (nettó 91 nm). Egyedi 
megoldások, gázcirkó 17.9 mFt-ért eladó. T.: 420-3510, 
06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Szilas u.-ban, 1 szintes, 70 nm-es, jó állapotú, 
de felújítandó ház, melléképülettel 740 nm-es összközműves 
telekkel, eladó 18.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Tölgyes u.-ban háromszintes, 90 nm-es, 
4 szobás, nappalis új sorház, 2 fürdőszobával, konyhával, kis 
telekkel, kocsibeállóval eladó 19.9 mFt-ért. T.: 420-3510, 
06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Körtés u.-ban, 1 szintes, 2 kislakásos, 78 nm-es, 
jó állapotú ikerház, dupla fürdőszobával, 450 nm-es összköz-
műves telekkel, garázzsal eladó 19.9 mFt-ért T.: 420-3510, 
06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Széchenyi u.-ban egyszintes, 160 nm-es, 2.5 szo-
bás polgári ház, üzlettel, tárolóval, 520 nm-es telekrésszel, 20 
nm-es pincével 21.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Lankás u.-ban 2 szintes, 230 nm-es 5 szoba-
nappalis igényes ház, dupla garázzsal, 1140 nm-es telek-
kel, beépített bútorokkal eladó 44.9 M Ft-ért T.: 420-3510, 
06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Mária királyné u.-ban 3 szintes, 360 nm-es, 5 
szoba-nappalis ház, dupla garázzsal, 1010 nm-es telekkel, 
locsolórendszerrel, vízforgatós medencével, beépített búto-
rokkal eladó 49.9 mFt-ért T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSEPELEN, a Tamariska domb közelében, 250 nm-es extra 
ház, bővítési lehetőséggel, magasított garázzsal, 1000 nm-es 
extra kerttel, igényeseknek eladó 55 mFt- ért. T.: 420-3510, 
06-20-945-1214
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Energetikai tanusítvány másnapra 
HíVJA! 

06 (30) 616 6888____________________________________
MÁRIA királyné útján bútorozatlan 55 nm-es, 2 szo-
bás, cirErdősor u.-ban 55 nm-es 2 szobás felújított 
gázkonvektoros fzst.-i, erkélyes lakás 8,6 mFt ____________________________________
ADY E. úton hőszigetelt, fűtéskorszerűsített házban, 55 
nm-es 1+2 félszobás erkélyes felújított lakás: 6,9 mFt____________________________________
SZABADSÁg u.-ban gázkonvektoros, felújított IV. 
em.-i, 70 nm-es 2+2 félszobás 8,9 mFt irányáron____________________________________
KAPOS utcában zöldövezetben  magasföldszinti 35 
nm-es  egyszobás felújított gázkonvektoros erkélyes 
alacsony rezsiköltségű lakás :6,5 mFt irányáron ____________________________________
KAPOS u.- ban I. em.-i teljes körűen, extrán felújí-
tott 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gázfűtéses lakás: 
10,5 mFt irányáron____________________________________
JÓZSEF Attila u.-ban teljes körűen felújított I. em.-i 
53 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses erkélyes lakás 10,9 mFt 
irányáron____________________________________
TÁNCSICS M. u.-ban I. em.-i fűtéskorszerűsített, 64 
nm-es, 2 + félszobás felújított lakás 8,9 mFt irányáron____________________________________
KISS J alt. u.-ban emeleti 48 nm-es 2 szobás felújított 
klímás lakás, 16 nm-es pincével 6,9 mFt irányáron____________________________________
KIRÁLYMAJORBAN Makád u.-ban I. em.-i, 59 nm-es 
1+2 félszobás, étkezős  felújított lakás 7.4 mFt irányáron____________________________________
KÁROLI Gáspár utcában 60 nm-es, 2 szobás házrész, 
(3 lakásos) 105 nöl-es összközműves telekkel 7,5 mFt 
irányáron____________________________________
KÁROLI Gáspár utcában, 360 nöl-es, 1164 nm-es 
összközműves telken 78 nm-es 2 szobás házzal 19 mFt____________________________________
ÚJ építésű ingatlanok lakásbeszámítással is az Erdő-
sor u környékén vagy a kertvárosban 70 nm-es 1+2 
félszobás kertkapcsolatos 19,9 mFt-tól____________________________________
ÚJ építésű ikerházak: Fogarasi u.- ban 105 nm-es 
25,5 mFt, Szilfás u.- ban, 70 nm-es 19,5 mFt

CSEPEL rózsadombján 150nöl összközműves telken 
kívül-belül felújított hőszigetelt betonfödémes, 60 
nm-es, 2 szobás, cirkófűtéses családi ház, pincével, 
tárolóval: 17,5 mFt____________________________________
CSEPEL rózsadombján, 925 nm-es, összközműves 
telek, 110 nm-es (80+30 nm-es) kétlakásos felújí-
tott családi ház, garázzsal, akár két generációnak 
is 17,5 mFt  i.áron____________________________________
SZENTMIKLÓSI útról nyíló csendes mellékutcában, 
újszerű 90 nm-es, 3 +félszoba nappalis kívül-belül 
extra kivitelezésű, bútorozott berendezett gépesített 
családi ház, sok-sok extrával: 37,9 mFt i.áron____________________________________
ISKOLA téren, 2007-ben épült családi ház, 577 nm-es, 
összközműves telken, 180 nm-es (60 nm+120 nm): 
31,9 mFt____________________________________
SZENT L. u.-nál, sorházi újszerű kiskertes, sok extrá-
val (2x60 nm +58 nm) garázzsal: 28,9 mFt Királyerdei 
Művelődési Házná, csendes mellékutcában, 720 nm-
es, összközműves telek 19,9 mFt ____________________________________
HALÁSZTELKEN a Hold u.-ban, 88 nm-es újszerű extra 
kivitelezésű, 3 szoba nappali amerikai konyhás kertkap-
csolatos sorház széle 2db gépkocsi beállóval: csepeli 
lakásbeszámítással, lehet panel is! I.ár: 12,9 mFt____________________________________
SZIgETSZENTMIKLÓSON az Oázisnál 120 nm-es két-
szintes 2 szoba nappalis családi ház 14,9 mFt (csepeli 
lakásbeszámítással is)____________________________________
MÁRIA királyné útján, egyszintes extra 165 nm-es, 
nappali + 5 db külön bejáratú szobás önálló családi 
ház, 220nöl-es, összközműves, gondozott, telekkel, 
alápincézve, garázzsal és gépkocsi beállóval 34,9 mFt____________________________________
KIRÁLYERDŐBEN jó közlekedésnél, 2X96 nm-es két-
szintes önálló családi ház 120 nm-es, pincével, garázs-
zsal tárolókkal 700 nm-es gondozott kerttel 39,9 mFt 
irányáron____________________________________
HŐ utcában, akár kétgenerációs, felújított családi ház, 
(75+35) nm-es külön bejárattal, 150 nöl-es összköz-
műves telekkel, garázzsal, tárolókkal, új konyhabú-
torral 25,5 mFt____________________________________
DAMJANICH u.-ban, 120 nm-es kétszintes, 3+félszo-
bás ikerház 100 nöl-es telekkel 20,9 mFt irányáron____________________________________
CSEPELEN a városközpontban, II. Rákóczi F u.-on, 900 
nm-es, összközműves, építési telek 12,5 mFt
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Nálunk a legolcsóbb!

Nyitva: H-P-ig 730-1500 

1097 Bp., Vágóhíd u. 14-18.
Tel.: 361/215 0865/216 m.

K L Í M A
telepítés, javítás, karbantartás

Téli akciós ajánlatunk:
Panasonic 2,6 kW: 125.000 Ft

(Nyári ár: 180.000 Ft)

Telepítési díj: 40.000 Ft
(Nyári ár: 60.000 Ft)

 Karbantartás: 12.000 Ft helyett 8.500 Ft

Reál Klíma Kft. T.: 06-20-335-9143
 (Ajánlatunk érvényessége: 2014.02.28.)


