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2 Csepeli Hírmondó

A Fidesz-KDNP kormánya már 
hatalomra kerülésekor, 2010-
ben moratóriumot vezetett 
be az energiaárakra, s legfel-
jebb csak az infláció mérté-
kével engedte növelni a rezsi-
díjakat. 2012 decemberében 
pedig bejelentették az első 
tízszázalékos rezsicsökken-
tést – mondta Fónagy János, 
a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium államtitkára a Királyer-
dei Művelődési Házban meg-
rendezett lakossági fórumon, 
február 5-én. Németh Szilárd 
polgármester, országgyűlé-
si képviselő házigazdaként 
egyebek mellett azt emelte ki, 
hogy az április 6-ai parlamenti 
választáson a rezsicsökkentés 
folytatásáról is szavaznak az 
emberek, s a választások tétje 
az: lezárjuk-e a múltat, s talp-
ra áll-e Magyarország? 

Fónagy János felidézte, hogy 
2010-ben, amikor a Fidesz-KDNP 
kormánya hatalomra került, egy 
súlyosan eladósodott, gazdasá-
gilag és morálisan meggyengült 
Magyarországot kellett kivezetni 
a válságból. A rezsidíjak olyan 
magasak voltak, hogy vásárlópa-
ritásos alapon a magyarok fizették 
a legtöbb pénzt a gázszámlákra az 
Európai Unióban. 

Az államtitkár szólt arról, hogy 
1994-95-ben a balliberális kor-
mány elhibázott módon priva-
tizálta az ország legfontosabb 
energetikai cégeit. Gyakorlatilag 
eladták az ország jövőjét, ami-
nek a káros hatásait a lakosság  
a folyton növekvő energiaárakban 
tapasztalta meg. 2002 és 2010 kö-
zött 15 alkalommal emelték meg 
a rezsidíjakat, ami kiemelkedő-
en magas extraprofithoz juttatta  

a külföldi cégeket. A privatizáció 
egyik legnagyobb hibája, hogy  
a baloldal extraprofitot garantált 
az energetikai cégeket felvásárló 
nyugati tulajdonosoknak. Voltak 
olyan évek, amikor a tulajdonosok 
harminc százalékot is meghaladó 
profitot vágtak zsebre Magyaror-
szágon, miközben saját hazájuk-
ban nem tudták és nem merték 
megtenni, hogy ekkora hasznot 
húzzanak a szolgáltatásaik után.

A Fidesz-KDNP kormánya hata-
lomra jutása után rögtön ármora-
tóriumot vezetett be, majd 2012 
decemberében bejelentette az első 
tízszázalékos rezsicsökkentést. 
Ennek végrehajtása „napi, heti 
harc volt a szolgáltatókkal a szó 
legszorosabb értelmében, s a jelek 
szerint a csatának még nincsen 
vége” – tette hozzá Fónagy János.

A mostani, harmadik rezsicsök-
kentéssel egy négyfős család 
évente mintegy 120-150 ezer fo-
rintot takaríthat meg. Megerősítik 
a fogyasztóvédelmet, s dolgoznak 
azon, hogy megalkossák a köz-
szolgáltatási törvényt.

Németh Szilárd házigazdaként 
azt emelte ki, hogy eddig 2,5 mil-
lió lakos támogatta aláírásával  
a rezsicsökkentést, ami jelzi, hogy 
széles körű összefogás jött létre  
a rezsidíjak letörésére. Hozzátette: 
a balliberális ellenzék megnyilvá-
nulásaiból kiderül, hogy hatalom-
ra jutásuk esetén visszafordítanák  

a lakosság számára kedvező folya-
matot, s újra a nyugati tulajdono-
sok érdekeit tartanák szem előtt. 
Németh Szilárd emlékeztetett:  
a balliberális kormányok egy 
tönkretett országot hagytak maguk 
után 2010-ben. Az államadósság 
83 százalékra nőtt, a gazdasági 
csökkenés mértéke 7,5 százalé-
kos volt, uniós eljárás alatt állt az 
ország. Magyarország mára meg-
szabadult az uniós eljárás alól,  
a gazdaság újra növekszik, az ország 
visszafizette az IMF-hitelt, rekord 
alacsony szinten van az infláció.

Csepel.hu

aktuális

Rezsicsökkentés: fórum Királyerdőben

Igen a harmadik rezsicsökkentésre
Elfogadta az Országgyűlés február 6-án a harmadik rezsicsökkentés-
ről szóló törvényt. E szerint az idén három lépésben lesz olcsóbb a 
rezsi: a gáz ára április 1-jétől 6,5 százalékkal, az áramé szeptembertől 
5,7 százalékkal, a távhő ára pedig októbertől 3,3 százalékkal csökken.

A fideszes Rogán Antal és Németh Szilárd javaslatát 298 igen sza-
vazattal, 7 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett hagyták jóvá a kép-
viselők. A törvénymódosítás kitér a pénzügyi rezsicsökkentésre is: 
jogszabályba foglalták ugyanis, hogy minimum 500 millió forintos 
bírsággal sújthatja a Magyar Nemzeti Bank az ingyenes készpénzfel-
vétel szabályait megszegő pénzintézeteket. Ugyancsak a havi kétsze-
ri, összesen 150 ezer forintig terjedő díjmentes pénzfelvételhez kap-
csolódik annak rögzítése, hogy a magyarországi bankautomatákból 
való készpénzfelvétel felső limitje nem lehet kevesebb napi 150 ezer, 
tranzakciónként pedig 75 ezer forintnál.
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A téli fűtési szezonban az önkormányzat 
kezdeményezésére tűzifát és szenet osztot-
tak a szociálisan rászorulóknak február 7-én. 
A Bonaszén Kft. felajánlásából húsz mázsa 
tüzelőanyagot, ebből három mázsa szenet és 
egy mázsa fát kapott Kiefer-Hudy Szilvia és 
családja, Horváth Andrásné és családja, özv. 
Stocker Józsefné és Szederkényi Nándorné. 
Sziklavári Emese és családja udvarára négy 
mázsa fát hordtak be a rakodók, mivel télen 
csak ezzel tudják házukat fűteni. 

A Határ úti, a Lámpás, Csőgyár, Toldy 
Ferenc és a Királyerdő utcában lakóknak  
a csepeli önkormányzat nevében ajándé-
kot adott át Németh Szilárd polgármester, 
országgyűlési képviselő és Morovik Attila 
alpolgármester. 

A karitatív segítségnyújtásért köszönetét fe-
jezte ki a polgármester Bona István vállal-
kozónak, akinek társasága több éve támo-
gatja Csepelen a hátrányos helyzetbe került 
családokat és a nélkülözőket. A vállalkozó 
és munkatársai idén januárban harminc csa-
ládhoz vittek szenet, februárban pedig tűzi-
fát is. Példaértékű felajánlásuk idén mint-
egy hatvan családhoz ér majd el. 

Az adományozókhoz csatlakozott a Csepe-
li Városgazda Zrt.: a cég dolgozói tüzelő-

nek való fával segítették a téli hónapokban 
a rászorulókat.   

Kiefer-Hudy Szilvia lapunk olvasóinak el-
mondta: „Először kaptunk télire tüzelőt. 
Én méltányossági gyesen vagyok, a férjem 
vagyonőrként dolgozik. Négyen élünk a la-
kásban. Vegyes tüzelésű kályhával fűtünk, 
egy hónapban ez negyvenezer forintba ke-
rül. Nappal 18 fokot tartunk, ami éjszakára 
13 fokra süllyed. Nagy segítség ez az ado-
mány” – tette hozzá az édesanya. 

- antal - 

Tűzifa és szén: téli segítség

önkormányzat

2014. február 24.
  

16.30  A „Történelem – Diákszemmel” 
című kiállítás megnyitója, díjátadás, 

17.00  Filmvetítés: A mérkőzés 
/magyar filmdráma/

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

  

2014. február 25.
  

9.00  Emléktábla avatás, koszorúzás, 
polgármesteri hivatal épülete 

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10.)
  

9.30  Mansfeld Péter emléktáblájának 
koszorúzása

Weiss Manfréd Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 

(1211 Budapest, Tanműhely köz 7.)
  

16.00  Németh Szilárd, Csepel 
polgármesterének emlékező beszéde

Radnóti Miklós Művelődési Ház 
(1214 Budapest, Vénusz u. 2.)

  

16.15  Fáklyás felvonulás a Radnóti 
Művelődési Háztól a Csepeli temetőbe 

(1212 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 270.)
  

17.00  Koszorúzás az elesett hősök és a 
kivégzett mártírok emlékére állíttatott 

kopjafánál a Csepeli temetőben
  

18.00  Emlékmise a Béke téri templomban
  

Megtisztelő jelenlétére számítunk!

Németh Szilárd 
Csepel polgármestere, országgyűlési képviselő

Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata 

tisztelettel meghívja Önt a

kommunista diktatúrák
áldozatainak emléknapja 

alkalmából tartandó
rendezvénysorozatra

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. február 
7-én megválasztotta a 17. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottság tagjait és póttagjait. A tagok közül dr. Filipné dr. Udvardi Beáta és Csébi 
Józsefné, valamint Tóth Endre és Hajduk Katalin póttagok esküt tettek Németh Szilárd 
polgármester előtt. Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia eskütételére – akadályozta-
tása miatt – későbbi időpontban kerül sor.

Eskütétel
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Sváb bál 
Telt ház és színes program fogadta a vendégeket a XXIV. far-
sangi sváb bálon. Kaltenecker Antalné, a Csepeli Svábok Sza-
bad Egyesületének az elnöke köszöntötte a jelenlévőket, köz-
tük az est fővédnökét, dr. Lotz Károlyt, és a kerület vezetőit.  

A fellépők idén is kitettek magukért. Különösen az Eötvös 
József Általános Iskola első, második és harmadik évfolya-
mos csöppségei nyerték el a közönség elismerését, de kijutott 
a tapsból a Csepeli Német Nemzetiségű ifjúsági tánccsoport 
tagjainak is. Heinek Ottó, az Országos Német Önkormány-
zat elnöke az idén először látogatta meg az eseményt. „Eb-
ben az időpontban az ország minden táján bálokat tartanak 
a magyarországi svábok. Próbálok minden helyre eljutni, 
és nagyon örülök, hogy a mai napon Csepelt választottam. 
Az itteni rendezők is ragaszkodnak a hagyományokhoz, de 
ahogy tapasztalom, azok kedvébe is járnak, akik nem annyi-
ra ismerik a mi kultúránkat” – mondta el az elnök. 

A bálon fellépett még a Soroksári Énekkar, a Csepeli Ifjú-
sági Táncegyüttes, a Nagymarosi Táncegyüttes, Mészáros 
Adél és Kalteneckerné Várnai Adrienn is. A muzsikáról  
a Lustige Musikanten együttes gondoskodott. 

Az oktatás rendkívül fontos terület, 
de ha nem működik jól, akkor a gaz-
daság sem kap erőre – mondta Sza-
bó Szabolcs, a balliberális ellenzék 
csepeli és soroksári közös képviselő-
jelöltje azon a fórumon, amelyen el-
lenzéki oktatási szakpolitikusok vi-
tatták meg a közoktatást helyzetét, 
s az általuk tervezett tennivalókat.

A Munkásotthonban január 30-án meg-
rendezett eseményen többnyire az el-
lenzék szimpatizánsai vettek részt, de 
akadtak olyan pedagógusok is, akik 
szerint a jelenlegi kormány a legutób-
bi fizetésemeléssel jobban megbecsüli  
a tanárokat, mint elődje.

Kritikus vélemények
Szabó Szabolcs szerint a felsőoktatási 
rendszer „recseg-ropog és egyre rosz-
szabb állapotban van”. Ha ezen nem 
változtatnak, a gazdaság sem lesz képes 
jobb teljesítményre.

Szelényi Zsuzsa, az Együtt-PM szak-
politikusa úgy vélte, hogy „azt a dú-
lást, amelyet Orbán Viktor sugallatára 
Hoffman Rózsa oktatási államtitkár 
megvalósított, mihamarabb meg kell 
szüntetni”. A pedagógusok számára va-
lódi életpályamodellt kell kialakítani, 
s a központosított iskolák helyett olya-
nokra van szükség, amelyek önálló dön-
tésekre alkalmasak.

Gy. Németh Erzsébet (Demokratikus 
Koalíció) szerint a kötelező hittan és er-
kölcstan oktatása helyett választhatóvá 
kell tenni ezeket a tantárgyakat. (Jelen-
leg a hittan és az erkölcstan között lehet 
választani.) Tarján András (Liberálisok) 
szerint a jelenlegi kormányzat oktatá-
si rendszere „egy olyan piramist épít, 
amelyen a közmunkások találhatók leg-
alul és a vazallusok legfelül”.

Kunhalmi Ágnes (MSZP) szerint ha-
talomra kerülésük esetén csak lépésről 
lépésre lehetséges a közoktatás rendsze-
rének megváltoztatása. Súlyos hibának 
nevezte a tankötelezettség korhatárának 
csökkentését 16 évre, mivel ez az in-
tézkedés éppen a szegény családokat, 
a szakképzetlen munkavállalókat érinti 
hátrányosan. A Nemzeti Alaptanterv 
kötelező érvényű elvárásain „lazítani, 
rossz elemeit pedig megszüntetni kell”. 

A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központot fokozatosan megszüntetnék, 
mert szerintük katasztrofálisan látja el 
a feladatát. Gyors lépésként azonban 
eltörölnék például a formálódó etikai 
kódexet.

Mi történne? 
Szabó Szabolcs a fórumon nem szólt ar-
ról, hogy a balliberális összefogás prog-
ramja alapján győzelmük esetén a pe-
dagógusokat is megfosztanák a családi 
adókedvezményektől és az árfolyamgát 
lehetőségétől. Alapjaiban változtatnák 
meg, gyakorlatilag visszafordítanák  
a rezsicsökkentést, valamint egy „prog-
resszív” adórendszert vezetnének be, 
aminek következtében nőhet a tapasz-
talt, jobban kereső pedagógusok jöve-
delemadója. A jövedelemcsökkentés 
hatásáról és esetleges kompenzálásáról 
szintén nem esett szó. 

Az Együtt-PM csepeli szervezetének 
programjában ezzel kapcsolatban ez 
áll: „Az állam nem a jómódúakat fogja 
támogatni rezsicsökkentéssel, családi 
adókedvezménnyel, árfolyamgáttal stb., 
hanem csak azokat, akik erre valóban 
rászorulnak, akik átmenetileg saját ere-
jükből nem képesek a létminimumot biz-
tosítani a családjuknak.” 

Meghívók e-mailen
A Csepel.info hírportál emlékeztetett 
rá, hogy Szabó Szabolcs sajátos mód-
szerrel invitálta meg a pedagógusokat  
a fórumukra. Nem elégedett meg a párt-
rendezvény szokásos meghirdetésével, 
hanem a csepeli iskolai és óvodai veze-
tők hivatali e-mail címére is meghívót 
küldött. Ráadásul azzal a kéréssel for-
dult hozzájuk, hogy az intézményve-
zetők a munkahelyükön is propagálják  
a politikai fórumot. Noha a munkahelyi 
– és különösen az iskolai – politizálást 
a legtöbb párt elítéli, a politikus a jelek 
szerint ezt megengedhetőnek tartja ma-
gára nézve. 

A Csepel.info számolt be arról is, hogy 
tavaly decemberben a Szárcsa Iskolá-
nál osztogattak a gyerekeknek MSZP-s 
szórólapokat. Akkor egy tanárnő a gye-
rekek üzenőfüzetébe is beíratta, hogy  
a személyes adataik megadásával ve-
gyenek részt a párt rajzversenyén.

A Csepel.hu összeállítása

Bírálta a közoktatást 
a balliberális ellenzék
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A Weiss Manfréd Műveket súlyosan érin-
tette az első világháború elvesztése, mert 
hirtelen megcsappantak a megrendelé-
sek, ennek következtében nagyszámú 
munkást kellett elbocsátani a gyárból. 
A győztes Antant-hatalmak előírásainak 
megfelelően csak korlátozott mértékben 
gyárthattak lőszereket, ami a háború ide-
jén a legvirágzóbb üzletág volt. A gyárra  
a legnagyobb csapást azonban a Tanács-
köztársaság kikiáltása mérte 1919 márci-
usában, amikor államosították az ipari lé-
tesítményeket. Weiss Manfréd úgy érezte, 
hogy elveszítette élete értelmét.

Nehéz idők
Bolla Dezső helytörténész könyve, a Csepel 
története alapján és Weiss Manfréd más élet-
rajzírói szerint a gyártulajdonos soha nem vá-
gyott politikai szerepre, alapvetően zárkózott 
természetű volt. Különösen azután lett visz-
szahúzódó, hogy elvesztette feleségét, Wohl  
Alice-t. Amikor a Tanácsköztársaság kommu-
nistái átkutatták az Andrássy úton lévő villáját, 
egy szerényen berendezett, takarékos emberre 
valló épületet találtak. A csepeli gyárat álla-
mosították, Weiss Manfréd pedig kétségbeesé-
sében öngyilkosságot kísérelt meg. Mérget vett 
be, de a gyors orvosi beavatkozásnak köszön-
hetően túlélte a bajt. A családja gyógyulása 
érdekében Bécsbe vitte, ahonnan 1919 őszén,  
a helyzet stabilizálódása után tért haza.

Csepelen a gyár talpra állításának feladata várt 
rá, mert az elmúlt hónapok eseményei jócskán 
visszavetették a termelést. Bebizonyította, 
hogy nemcsak a nagy hasznot hozó hadiipar 
irányítására képes, hanem a békeidőbeli terme-
lésre történő átállást is meg tudja oldani. Nem 
hagyott fel teljesen a lőszerek és hadianyagok 
gyártásával, de a hangsúlyt most új termékek 
előállítására helyezte. Szinte mindent gyártott, 
ami eladható volt a piacon. Készítettek kannát, 
lábast, bögrét, szeget, vasalót, pálinkafőzőt, 
vaságyat, gázmelegítőt, csavarokat. Belefog-
tak edények, fürdőkádak, kályhák, majd kü-
lönféle csövek, lemezek, rudak előállításába. 
Később borotvapengéket is piacra dobtak, 
mert volt rá kereslet.

Jogok és juttatások
Egyre nagyobb lett a forgalom, s ennek kö-
szönhetően megint nőtt az alkalmazottak szá-
ma. Megerősödött a szakszervezet, amelynek 
vezetőivel a heti munkaidőt 55 órában határoz-
ták meg. A munkanap reggel héttől délután 6 
óra 25 percig tartott, amibe beleszámított az 
ebédszünet is. A munkavállalók részéről jelen-
tős vívmánynak számított ez, hiszen két évti-
zeddel korábban a magyar törvények szerint  
a napi munkaidő akár 16 óra is lehetett, s csak 

a vasárnap volt pihenőnap. Később, 1929-ben 
48 órára csökkent a heti munkaidő, majd be-
vezették az évi hatnapos fizetett szabadságot. 
A kormány 1938-ban jelentős szociális intéz-
kedéseket hozott. Törvénybe iktatták a napi 
nyolcórás munkaidőt, a családi pótlékra és a fi-
zetett szabadságra való jogosultságot. A Weiss 
Manfréd Művek vezetői ezenfelül megszer-
vezték a munkások nyaraltatását, oktatását, 
sportversenyeket, kirándulásokat rendeztek, 
javították az egészségügyi ellátást. Pénzalap-
pal támogatták a rokkant munkásokat, illetve  
a hivatalnokok árváit és özvegyeit. 

Csepregi Károly hadiárvaként került a Cső-
gyárba. „Egymagam költöztem fel Hajdú-
Bihar megyéből Csepelre, mert ismerőseim 
mondták, hogy a gyárban álláshoz juthatok. 
Nem volt szakmám, az apám az első világhá-
borúban esett el. Hadiárvaként megkülönböz-
tetett figyelemmel voltak irántam, s felvettek 
segédmunkásnak. Később betanított, majd 
szakmunkás lettem. A Csőgyárban dolgoztam 
meósként egészen nyugdíjazásomig. Az volt  
a feladatom, hogy végigkopogtassam a le-
gyártott csöveket, hogy nincs-e közöttük hibás 
termék. A minőségre nagyon odafigyeltek. Biz-
tos megélhetést jelentett ez nekem, noha nem 
éltem nagylábon. Aki elfogadhatóan dolgozott, 
nem kellett félnie, hogy elbocsátják. Amikor 
kitört a második  világháború, besoroztak ka-
tonának, de utána visszakerültem a Csőgyár-
ba. Más világ kezdődött, de én nem politizál-
tam, csak végeztem a munkámat.”   

Apa és fiai
Weiss Manfréd 1922-ben meghalt, s végaka-
ratának megfelelően felesége mellé temették 

el a Fiumei úti zsidó temetőben. A hatalmas 
vállalat irányítását fiai – Weiss Jenő és Weiss 
Alfonz – vették át. 

Az 1929 és 1933 közötti gazdasági világválság 
sok területen visszavetette a termelést, Csepe-
len újból megnőtt a munkanélküliség. A találé-
kony tulajdonosok azonban folyton keresték az 
új lehetőségeket. Gyártani kezdtek mezőgaz-
dasági gépeket, fűtőberendezéseket, kazáno-
kat, vaskályhákat, kerékpárokat, motorkerék-
párokat. A haditermelés megint megélénkült 
és szép profittal kecsegtetett. 

A világháború közeledtével egyre több mun-
káskézre volt szükség. Pest környékéről, 
vidékről, Felvidékről és Erdélyből özönlöt-
tek az emberek Csepelre. 1943-ban a gyár 
alkalmazottainak száma majdnem elérte  
a negyvenezret, de még így is akadt betöltetlen 
álláshely. 

A szövetséges csapatok közben támadásokat 
indítottak Magyarország ellen, s a légicsapá-
sok Csepelt sem kerülték el. Az első nagyobb 
bombázás 1944. június 26-ára virradó éjjel 
történt, amikor az angol légierő több tucat 
rombolóbombát dobott a gyárra. Júliusban 
szőnyegbombázások sorát szenvedte el a gyár 
és a község, aminek következtében száznál is 
többen meghaltak, az épületek és üzemi beren-
dezések nagy része elpusztult. 

A Weiss család tagjait a németek Bécsben 
túszként tartották, majd megengedték nekik, 
hogy Svájcba és Portugáliába távozzanak. Le-
zárult egy korszak Csepel történetében.    

Cs. A.

Negyvenezren az üzemekben – 2. rész

A Csepel Művek főbejárata a Szent Imre (Tanácsház) tér felől 1951-ben

fotó: fortepan
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Tizenegy házaspár erősítette meg újra 
ötven, illetve hatvan évvel ezelőtt foga-
dott polgári házastársi esküjét január  
31-én a polgármesteri hivatal nagyta-
nácstermében. 

Az ünnepségén részt vett a rendezvényt ve-
zető Németh Szilárd polgármester, ország-
gyűlési képviselő mellett Borbély Lénárd al-
polgármester, országgyűlési képviselő, Ábel 
Attila és Morovik Attila alpolgármesterek, 
valamint Noé László önkormányzati képvise-
lő, idősügyi tanácsnok. 

Esküvői fotókkal illusztrált diavetítés és  
a személyes emlékek felidézése után a hiva-
talos eskütétel következett, amit Németh Szi-
lárd tartott. Először a feleségek, majd a férjek 
erősítették meg házassági esküjüket. 

Ötven éve fogadott örök hűséget egymásnak 
Bilics József Sándor és felesége, Rozália, Bó-
dai Pál és felesége, Jolán, Bödö Lajos és fele-
sége, Marika, Csiszár Béla és felesége, Mária, 
Meszesán Mihály és felesége, Julianna, Piros 
Albert és felesége, Anna Magdolna, Sárdy 
Attila és felesége, Ildikó, valamint Tassi An-
tal és felesége, Irén. 

Hatvan éve mondták ki egymásnak a boldo-
gító igent Magyari Imre és felesége, Ibolya, 
Pinke József és felesége, Mária, valamint To-
kaji László és felesége, Erzsébet. 

Őszinteség és szeretet
Az ünnepélyes ceremónia után a megkérdez-
tünk néhány házaspárt, akik mindannyian 
egyetértettek abban, hogy a hosszú együttlét 
titka a kölcsönös bizalmon, szereteten és egy-
más elfogadásán alapul. Így tartja ezt Sárdy 

Attila és felesége, Ildikó is, akik 1963. június 
29-én kötöttek házasságot. A Csepel Autó-
gyárban ismerkedtek meg, ahol Ildikó is dol-
gozott. Attila fél évre külföldi kiküldetésbe 
ment, ahonnan már karikagyűrűvel tért visz-
sza. Velük beszélgettünk. 

 Hogyan emlékeznek vissza a kezdetekre?
 Ildikó: Tökölről kerültem Csepelre. Attila 
fiatal mérnök volt, amikor én egyetemre ké-
szültem. Később a munkahelyen szerettünk 
egymásba, majd négy év ismerkedés után kö-
töttünk házasságot. 
 Attila: Tősgyökeres csepeli vagyok, édes-
apám 59 évig dolgozott itt, mint gyermek-
orvos. Ildikónak sokáig udvaroltam, aztán  
a lányos háznál kértem meg a kezét. 

 Mi a boldog házasság titka?
 Ildikó: Egyszerű a válasz: őszinteség és 
szeretet. Ha újra kezdeném, mindent ugyan-
így tennék. 
 Attila: Fontosnak tartom az alkalmazko-
dást, szerintem ezen áll vagy bukik minden. 
Boldog a családi életünk: két lányunk és négy 
unokánk van. 

 Mit tanácsolnak a fiatal házasoknak?
 Ildikó: Legyenek egymáshoz kicsit tole-
ránsabbak. Sajnos, azt látom, ha valami nem 
tetszik, vagy kicsit összezörrenek, akkor azon 
nyomban elválnak. Nincs olyan gond, amit ne 
lehetne közösen megbeszélni. 
 Attila: Nem győzöm hangsúlyozni, hogy 
az alkalmazkodás milyen fontos. Figyelem-
be kell venni, hogy két különböző ember 
lakik egy fedél alatt. Mindenkinek megvan 
a saját egyénisége és akarata, ezt kell jól ösz-
szehangolni. 

A. Zs.

Holtomiglan, holtodiglanEgyházi élet
Fordulat 
böjtben
Kezdődik a böjti időszak. Eltart április 
20-áig, húsvétig. Protestáns felfogás sze-
rint a böjt lényege nem a test sanyargatá-
sa, hanem a megtérés. 

Ezt a bibliai kifejezést úgy is mondhat-
nánk: fordulat. Mindig várjuk, hogy vala-
mi jobbra fordul. Várja a beteg a kórházi 
ágyon. Várja a nincstelen, a nélkülöző. 
Várja a boldogtalanságba esett. Várhatják 
sokan, várhatja egy egész ország is. 

A bibliai megtérés elsősorban azt jelenti, 
hogy maga az ember fordul jóra. Elfordul 
önző önmagától, odafordul Istenhez és  
a másik emberhez. Elfordul a törvénysze-
géstől és Isten akaratát kezdi cselekedni. 
Nem befelé fordul, önmagát imádva, vagy 
kárhoztatva, hanem csodálattal tekint 
arra, ami Jézus Krisztusban adatott neki. 

Ennek a lelki fordulatnak azután van 
praktikus haszna is, hiszen a jóra fordult 
ember nem él önpusztító életet, nem káro-
sít meg senkit, Isten segítségében remény-
kedve lát munkához. Igazat mond. Építi, 
és nem rombolja az emberi közösségeket. 
Megismerve Isten iránta való jóságát és 
türelmét, maga is együttérzéssel és türe-
lemmel szólítja meg a körülötte élőket,  
a rábízottakat. Azt hiszem az ilyen fordu-
lat kívánatos hívők és nem hívők számára 
egyaránt. Szeretnénk magunk is jobbá 
lenni és örülünk, ha környezetünkben 
egy önsorsrontó ember élete megváltozik. 

A fordulatnak vannak feltételei. 

Az első, hogy belássam, nem vezetett 
jóra, amit eddig tettem, ahogy eddig 
gondolkodtam. Ezt a Biblia bűnbánatnak 
nevezi. A régies kifejezés mögött fontos 
lelki tapasztalás van. 

A második, hogy higgyem, Isten ke-
gyelméből képes vagyok másra, a jóra.  
A fordulat lehetséges. Egyéni és közössé-
gi életünkben egyaránt, hiszen maga Is-
ten mondja: Nem akarom a bűnös halálát, 
hanem hogy megtérjen és éljen!  

Zólyomi Mátyás 
evangélikus lelkész
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Egy csipetnyi Anglia
A Vermes Miklós Általános Iskola ebben a tanévben 
szervezett először hazai környezetben angol nyelvi tá-
bort, amit a Nemzeti Tehetséggondozó Program egyik 
pályázata tett lehetővé. Három tanár – Paragi Ferenc-
né, Robotka Ildikó és Blazicsek Anikó – vezetésével 
26 hetedikes és nyolcadikos diák élvezhette a gazdag 
programot a dunavarsányi Panderosa Panzióban.

A tábori program középpontjában az Egyesült Király-
ság és London állt. A gyerekek térkép segítségével ter-
veztek Londonban útvonalat a főbb látványosságokat 
bemutató virtuális sétához, fatáblákra házakat festet-
tek, melyekből egy angol utcafrontot építettek. Majd 
a fantáziájuk segítségével benépesítették a lakásokat, 
elképzelték a lakók életét, végül pedig eladták egymás-
nak a házakat. Mindezt természetesen angolul. 

A változatos angol nyelvű foglalkozások során fejlő-
dött íráskészségük, olvasásuk, szövegértésük és nem 
utolsósorban kommunikációjuk. 
Az angol nyelvű nap mellett lovaglás, kézműves-fog-
lalkozások, ír táncház, kovácsműhely és angol teadél-
után egészítette ki a programot.

A pályázat során készített házak, a programhoz vásá-
rolt társasjátékok és 3D-s puzzle-épületek még sokáig 
érdekes segédeszközei lesznek az angolóráknak, szak-
köröknek.

Már a tábor végén azzal a kérdéssel ostromoltak ben-
nünket a gyerekek, hogy mikor lesz a következő. Erre 
a kérdésre mi is keressük a választ, hiszen az kétség-
telen, hogy folytatásra vár ez a kezdeményezés. Csak 
most kóstoltunk bele, és az első néhány falat nagyon 
jónak bizonyult.

Paragi Ferencné  
angoltanár

Tankerületi 
közlemények 
A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapesti XXI. Tankerületi 
Igazgatóságának közérdekű információi 

Székhely: 
1212 Bp., Bajcsy Zsilinszky u. 59/A 
(bejárat a József Attila u. felől)

Félfogadás: hétfő, szerda 8–16 óra; 
péntek 8–13.30

Telefon: 420-8958, fax: 420-8959, 
e-mail cím: csepeliklik.info@gmail.com 

Tisztelt Szülők!

Ismét jelentkezünk, hogy a legújabb, 
önöket foglalkoztató kérdésekre vála-
szokat adjunk. Tavaly megjelent köz-
leményeink óta a köznevelést érintő 
jogszabályokban történtek változások. 
Most két olyan feladatot szeretnénk ki-
emelni, amely komoly terhet jelent az 
intézményhálózatban dolgozók és part-
nereink számára:

1. A sajátos nevelési igényű (SNI) 
óvodások, iskolások fejlesztésének 
ellátása a tankerületek feladata lett és 
jogszabály megemelte a fejlesztési óra-
számokat. A feladatok maradéktalan el-
látása érdekében folyamatosan hirdetjük  
a betöltendő álláshelyeket. Január kö-
zepén módosult a jogszabály, így a leg-
nehezebb helyzetben lévő logopédusok 
esetében a beszédhibások ellátásának 
lehetősége bővült, ami esetükben re-
mélhetően teljes körűvé teszi az ellá-
tást. Tervezzük, hogy szeptembertől  
a Karácsony Sándor és a Nagy Imre is-
kolákban működő diszlexiás osztályok 
(olvasó osztályok) működtetését kiter-
jesztjük a 4. évfolyamra is. Ez szintén 
újabb logopédusok beállítását igényli. 
Bízunk abban, hogy lesz szakember  
a feladatra. 

A sajnálatosan növekvő létszámú au-
tisták ellátása – terveink szerint – a 
jövő tanévtől bővül. A Nagy Imre 
Általános Iskolában a szegregáltan 
(külön csoportban) nevelt, oktatott au-
tista tanulók mellett az iskola fogadja 
majd az integráltan (a többi tanulóval 
egy osztályban) nevelhető autistákat 
is. Szintén autisták integrált nevelésre 
vállalkozik az új tanévtől a hallássérült 

tanulókat integráltan nevelő-oktató 
Móra Ferenc Általános Iskola is. A 
két iskola szakmai alapdokumentumá-
nak (régi nevén: alapító okirat) módosí-
tását kezdeményeztük központunknál. 

A pontos fogalomértelmezés céljából 
idézzük a nemzeti köznevelésről szó-
ló 2011. évi CXC. törvényből az SNI 
jelentését. „Sajátos nevelési igényű 
gyermek, tanuló: az a különleges bá-
násmódot igénylő gyermek, tanuló, 
aki a szakértői bizottság szakértői vé-
leménye alapján mozgásszervi, érzék-
szervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, 
több fogyatékosság előfordulása ese-
tén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, fi-
gyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzd.”

2. Lehetőség nyílt arra, hogy a Cse-
pelen már eddig is működő iskolai 
úszásoktatást kiterjesszük az 5. és 6. 
évfolyamosokra. Januártól az 5. évfo-
lyamosok, szeptembertől pedig már az 
aktuális ötödikes és hatodikos korosz-
tály is úszásoktatásban részesül a cse-
peli strandon.

Szakmai partnerünkkel a Csepeli 
Öttusa és Vízi-Sport Egyesülettel 
együttműködve célul tűztük ki, hogy 
tanulóink a 6. évfolyam elvégzése után 
kellő vízi jártassággal rendelkezzenek, 
és sajátítsák el a vízi mentés alapjait 
is. Reméljük, sok gyermeknek sikerül 
majd erről tanúsítványt kapnia. 

Tankerületünk, a pedagógusok és a 
tanulók nevében ezúton is köszöne-
tet mondok a csepeli önkormányzat-
nak, hogy az alsó és felső tagozatosok 
úszástanulását különbusz bérbevételé-
vel segíti, illetve az 1–4. osztályosok-
nak a tanuszodát ingyenesen biztosítja. 
A szállítást a Városgazda Zrt. vállalta 
és koordinálja. A tanulók számára ez 
a lehetőség egyszerűbbé és ingyenes-
sé teszi a közlekedést, az iskoláinkban 
pedig kevesebb kieső és pótolandó órát 
jelent. 

Hamarosan ismét jelentkezünk; ak-
kor már az április havi beiskolázással 
kapcsolatos tudnivalókról informáljuk 
önöket, és kérjük majd az érintett szü-
lők segítségét is. 

Tóth János,  
tankerületi igazgató 
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Régi, kedvelt szokás elevenedett meg im-
máron harmadszorra a csepeli hagyomány-
őrző disznótoron, melyre idén is sokan el-
látogattak. Február első napján egy 140 
kilós mangalica feldolgozását követhették 
végig a látogatók a Hollandi úti Sport-, 
Szabadidő és Rendezvényközpontban:  
a szakavatott „kalauz” Rácz Túrkevei Lajos 
mesterszakács volt. A pörzsölés végeztével  
a böllérek aprólékos mozdulatokkal fogtak 
hozzá a fej, farok, comb, rövidkaraj, hosz-
szúkaraj, tarja, dagadó, oldalas, lapocka, 
láb és csülök vágásának. Reggelire hagy-
más vér, aztán hurka, kolbász, tepertő, pe-
csenye és toroskáposzta készült.  

Busók és gólyalábasok
A kerületi önkormányzat támogatta egész na-
pos rendezvény látogatóit a szervező Csepeli 
Városkép Kft. munkatársai forralt borral és 
meleg teával kínálták. A kézműves-foglalko-
zások már kilenc órakor elkezdődtek a rendez-
vényközpont épületében, ahol a Királyerdei 
és a Radnóti Miklós Művelődési Ház mun-
katársai segítettek a gyerekeknek. A farsang 
jegyében gipszfigura, papírálarc, malacos 
kitűző készült. A rajzversenyen részt vevők  
a disznótorral kapcsolatos élményeiket vetették 
papírra, amiért ajándékcsomagot is nyerhettek. 
A fűtött rendezvénysátorban a Garagulya Gó-

lyalábas Komédiás Kompánia mutatványosai 
szórakoztatták a nagyérdeműt. Őket követték  
a Mohácsról érkező busók és sokácok. 

Nóta és tánc
A vendégek nem csak disznótoros ételeket kós-
tolhattak, az árusok fánkot, kürtőskalácsot és 
tejtermékeket is kínáltak. 

A délutáni programsorozat a sátorban kon-
certekkel folytatódott. A Csepeli Mosolygó 
Dalkör mulatós nótákat énekelt; a magyar nép-
zenét modern tánczenével ötvözte a Kiss Kata 
Zenekar. A popzene rajongóinak jól ismert 
slágereket a Neoton együttes két frontembere, 
Csepregi Éva és Végvári Ádám adta elő – nagy 
sikerrel.  

„Megérte eljönni”
A régi idők hangulatát idéző egész napos prog-
ram forgatagában megkérdeztünk néhány lá-
togatót, hogy érzik magukat e különleges ren-
dezvényen.  

Szűcs Imre és felesége
„Reggel óta itt vagyunk. Az itteni hangulat 
gyermekkoromat juttatja eszembe. Emlék-
szem, nagy izgalommal készültünk a disznó-
ölésre. Már az előtte való napokban előké-
szítettük a fateknőket, bödönöket és az összes 

kelléket. Meghámoztuk a hagymát, a fokhagy-
mát, kiválogattuk a rizst. Szüleim meghívták  
a rokonságot és a barátokat, a pincéből elke-
rült a pálinka, a bor. A mai napon is volt itt 
bőven minden: étel, ital, koncertek, látnivaló.”

Bodó család
„Nemrég költöztünk Csepelre, és a gyerekek-
nek meg akartuk mutatni, hogy milyen egy 
hagyományos disznóvágás. Nem idegenkedtek 
tőle, hiszen előzőleg elmeséltük nekik otthon  
a hajdani élményeinket. Úgy vettem észre, 
hogy ők is szívesen kóstolták meg a disznó-
toros menüt. Egész nap kellemesen szórakoz-
tunk, mert mindig volt mit nézni. A gyerekek-
nek a gólyalábasok tetszettek a legjobban, 
a busóktól kicsit féltek, de örömüket lelték  
a kézműveskedésben is. Megérte eljönni.”

Mészáros Fanni
„Minden évben eljövök ide, most is a nagy-
apámmal érkeztem. Szeretem nézni, ahogyan  
a felnőttek dolgoznak: felbontják a disznót, töl-
tik a hurkát, kolbászt, kavarják a zsírszalonnát, 
ízesítik a toroskáposztát. Nekem a sült kolbász 
ízlett a legjobban. Egy percig sem unatkoztam, 
mindig volt valamilyen program. A rajzomért 
nyertem egy ajándékcsomagot, aminek nagyon 
örültem. Jövő télen megint itt leszek.”

- anzsu - 

Ízek, jókedv, 
koncertek

fotó: Halászi Vilm
os és Szria
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Iskolába hívogató
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
Iskolánk zöldövezetben fekszik – zárt területen, biz-
tonságos, szép környezetben tanulhatnak a gyerekek. 
Jó feltételek mellett, kiválóan képzett pedagógusokkal 
dolgozunk 55 éve. Eredményeinket humánus, gyer-
mekközpontú neveléssel, a szülőkkel való jó együtt-
működéssel érjük el. Iskolánk fő profilja az angolnyelv-
oktatás. Kiemelt a matematika, az informatika, a 
környezeti, művészeti és az erkölcsi nevelés. CHEF 
személyiségprogramot alkalmazunk. Több szakkör, 
sportkör, művészeti és zeneiskolai foglalkozás színesíti  
a délutánokat. A DÖK, SZMK és az alapítvány jól szerve-
zetten segíti a munkánkat. Idén két osztályt indítunk.

Nyílt nap: 2014. február 26-a, szerda
óra: Joó Endre (matematika)
óra: Kovácsné Tokodi Ágnes (magyar)
óra: Joó Erika (magyar)
óra: Benda Mihályné (matematika)

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
További Információ: http://kolcsey.eu/
Kölcsey Ferenc Általános Iskola
1214 Bp., Iskola tér 45.; Tel.: 278-2150
Intézményvezető: Málek István

* * *
Herman Ottó Általános Iskola
Iskolánk kiemelt területei:

 • Testnevelés, sport – A mindennapos testnevelés-
órák mellett, heti két alkalommal kölyökatlétika, 
szertorna, labdás ügyességi fejlesztés és társastánc 
közül választhatnak a gyerekek.

 • Idegen nyelv – Az angol nyelvet első évfolyamtól 
kezdve oktatjuk, emellett német, illetve orosz nyelv 
választható szakköri szinten.

 • Informatika – Az oktatás első évfolyamtól kezdve 
csoportbontásban zajlik.

 • Matematika – Tehetségpont programunkon belül 
heti plusz 2 órában matematikai képességek és a lo-
gikai gondolkodás fejlesztése választható.

Intézményünkben kiemelt szerepet kap a környezet-
védelem, a hagyományápolás, a jeles napok meg-
ünneplése; minden év végén erdei iskolát és nyári 
táborokat szervezünk.

A 2014/2015-ös tanévben két első osztályt indítunk. 
A szülői igényekhez igazodva, iskolaotthonos, illetve nap-
közis szervezési formában.

Osztályfőnökök: 
Fákiné Szalai Judit, 
Simonné Mészáros Éva

Szeretettel várjuk leen-
dő első osztályosainkat 
és szüleiket óvodás 
foglalkozásainkra 
– február 27-én, 
március 6-án, 27-én, 
április 24-én – és  
a beiratkozásra.

További információ: 
www.hermanotto.hu

szabadidő

Olvassa be a 
QR-kódot, 

és 
nézze meg 

online
galériánkat! 
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Tisztelt Csepeliek!

Németh 
Szilárd Istvánt 
az alábbi helyszíneken 
ajánlhatják aláírásukkal 
országgyűlési 
képviselő-jelöltnek:

Fidesz-KDNP frakcióiroda:
1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 67.
Telefonszám: 1/277-0669, 20/471-3005
E-mail: csepelifidesz@gmail.com; ügyelet: H-P: 9.00-20.00

Közterületi gyűjtéseink:
• Karácsony Sándor utca (az árkádok alatt): H-P: 15.00-18.00
• Szent Imre tér, HÉV megálló: H-P: 15.00-18.00
• Csepeli Piac parkolójánál szombatonként: 7.00-10.00

Köszönjük, hogy ajánlásukkal támogatják jelöltünket!

 am. 1976-ban születtem Csepelen, azóta is itt élek. 

TENK ANDRÁS

KITELEPÜLÉSEINK HELYSZÍNEI:

Karácsony Sándor utca –HÉV felőli oldal: 

16.00-19.00 óra között

Szent Imre tér – HÉV felőli oldal: 

16.00-19.00 óra között

Csepeli piac: szombat délelőttönként

Királymajor – SPAR üzlet kijáratával szemben: 

15.00-20.00 óra között

Királymajor, József Attila utca 69. – Kisbolt: 

10.00-15:00 óra között

Tel.: 06-70-777-1868

Tisztelt Választópolgárok!

Áder János, Magyarország Köztársasági El-
nöke kitűzte a 2014. évi országgyűlési kép-
viselők választását. A Köztársasági Elnök Úr 
döntése alapján a választás 2014. április 6. 
napján kerül megtartásra, szavazni a kijelölt 
szavazókörökben 6.00-19.00 óra között 
lehet. A választás során 199 országgyűlési 
képviselői mandátum kerül kiosztásra, 106 
fő egyéni választókerületi képviselőként, a 
további 93 fő pedig a jelölő szervezetek or-
szágos listájáról kerül a Parlamentbe. Fontos 
változás, hogy az idei országgyűlési képvi-
selői választás – szemben a korábbiakkal 
– egyfordulós lesz, a választáson az a jelölt 
szerez mandátumot az egyéni választóke-
rületben, aki a legtöbb leadott szavazatot 
kapja – függetlenül attól, hogy a választó-
kerületben hány választópolgár szavazott. 

Csepel a 2014. évi országgyűlési képvi-
selők választásán Soroksárral együtt 
egy országgyűlési egyéni választóke-
rületet alkot. A 17. számú országgyűlési 
egyéni választókerület székhelye Csepel. 
A csepeli képviselő-testület 2014. február 7. 
napján tartott rendkívüli képviselő-testüle-
ti ülésén választotta meg az Országgyűlési 
Egyéni Választókerületi Választási Bizott-
ság (OEVB) 3 tagját és 2 póttagját. Az OEVB 
tagja Felkai Péterné dr. Klinghammer Júlia, 
dr. Filipné dr. Udvardi Beáta és Csébi József-
né, póttagja Hajduk Katalin és Tóth Endre. 
Az OEVB elsődleges feladata a választási 
eredmény megállapítása, a választás tisz-
taságának, törvényességének biztosítása, a 
pártatlanság érvényesítése és szükség ese-
tén a törvényes rendjének helyreállítása.

A 17. számú OEVK székhelyén működik az 
Országgyűlési Egyéni Választókerületi Vá-
lasztási Iroda (OEVI) is, melynek vezetője 
Csepel jegyzője, helyettes vezetője Csepel 
aljegyzője, tagjai a polgármesteri hivatal 
köztisztviselői. Az OEVI feladatai közé tar-
tozik többek között a választás előkészítésé-
vel, lebonyolításával kapcsolatos szervezési 
feladatok ellátása, az OEVB titkársági fel-
adatainak ellátása, a döntések előkészítése.

Az országgyűlési képviselők választásán min-
den nagykorú, magyar állampolgár szavaz-
hat, aki választójoggal rendelkezik. Ugyanígy 
minden nagykorú magyar állampolgárnak 
joga van ahhoz, hogy az országgyűlési kép-
viselők választásán választható legyen.  

Az országgyűlési képviselők választásán 
szavazni egy egyéni választókerületi jelölt-
re, valamint egy országos listára lehet. Az 
országgyűlési képviselők választásán azok, 
akik valamely nemzetiséghez tartozónak 

vallják magukat, kérhetik a Helyi Választási 
Irodától felvételüket a nemzetiségi név-
jegyzékbe az országgyűlési választásra is 
kiterjedő hatállyal. Azok a választópolgá-
rok, akik nemzetiségiként regisztráltatták 
magukat, a pártlista helyett nemzetiségi 
listára szavazhatnak az országgyűlési kép-
viselői választáson. Az így leadott szavaza-
tok alapján a nemzetiségeknek kedvezmé-
nyes mandátumszerzési lehetősége van. 
Amennyiben a kedvezményes mandátum 
megszerzéséhez szükséges szavazatokat 
nem sikerül megszerezniük, úgy nemzeti-
ségi szószólót küldhetnek a Parlamentbe. 

Az országgyűlési képviselők választásán 
választójoggal rendelkezők névre szóló 
küldeményben kapják meg az értesí-
tőt névjegyzékbe történő felvételükről. 
A névjegyzék a Helyi Választási Irodánál 
megtekinthető. A korábbi gyakorlattól elté-
rően az értesítő mellé a Nemzeti Választási 
Iroda nem küld ajánlószelvényt, az egyéni 
választókerületben indulni szándékozó 
jelöltek ajánlása új formában, az OEVI által 
hitelesített ajánlóíven történhet. A jelöl-
tek ajánlásához 500 érvényes ajánlást 
kell megszereznie a jelölő szervezeteknek. 
Az ajánlások 2014. március 3. napjáig 
gyűjthetők. Az 500 érvényes ajánlást szerző 
jelölteket az Országgyűlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Bizottság veszi nyilván-
tartásba. 

Újdonság, hogy egy választópolgár több 
jelöltet is érvényesen ajánlhat (több jelölő-
szervezet ajánlóívét is aláírhatja). Felhívjuk 
viszont a figyelmet arra, hogy az ugyanarra 
a jelöltre leadott, ugyanattól a választópol-
gártól származó több ajánlásból csak egy 
lesz figyelembe vehető.

Azok a választópolgárok, akik 2014. április 
6-án lakóhelyüktől távol, de Magyarország 
határain belül tartózkodnak, átjelentke-
zéssel szavazhatnak, és így a tartózkodási 
helyük szerinti település kijelölt szavazókö-
rében – de a tényleges lakóhelyük szerinti 
országgyűlési egyéni választókerület sza-
vazólapján szereplő jelöltekre – adhatják le 
voksukat. Akik a választás napján külföldön 
tartózkodnak, azok a korábbi gyakorlatnak 
megfelelően a külképviseleti névjegyzékbe 
történő felvételüket kérhetik a Helyi Vá-
lasztási Irodától. Az átjelentkezést 2014. 
április 4-én 16.00 óráig, a külképvise-
leti névjegyzékbe történő felvételt 2014. 
március 29-én 16.00 óráig lehet kérni a 
www.valasztas.hu oldalon, vagy szemé-
lyesen a Helyi Választási Irodától. 

Budapest, 2014. február 11.

dr. Szeles Gábor, jegyző, OEVI vezető
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Erdélyi 
Szerencse Ödön 
író, költő vagyok. 

A MIÉP Csepel – Soroksár 17. 
választókerület elnöke, 
országgyűlési képviselőjelöltje. 
 
A haza feltámadásáért, 
az össznemzeti létalapot adó 
értelmes, intelligens, ésszel, 
lélekkel tevékenykedni kívánó 
népképviselet, a legfőbb 
értékeket gyarapítandó, 
a földet és minden vagyont, 
eredeti helyére, a Szent Korona 
tulajdonába visszahelyezi. 

A stadion százmilliárdokat 
és a kiemelt vörösnyugdíjakat 
a kincstárba visszaszerzi. 

A legfőbb programpontjaink-
ból továbbá:

A jövő nemzedékét neveljük haza-
fiságra és pozitív gondolkodásra. 

Ne az elit kisebbség diktáljon 
a többségnek.

Valós történelemoktatást 
a hami-sítás helyett.

A föld kincsei és a közszolgáltatá-
sok állami tulajdonba vétele.

Többkulcsos személyi 
jövedelemadó.

A nyugdíjak differenciált emelése.

Elismerjük mások építő program-
jait, a médiapártokéit is, de légvá-
rakat, az üres „jobban teljesít”-eket 
(a pocsékhoz képest?) nem.

Tisztelt Választóim! 
Önök, a társadalom felhatalma-
zásával az alapvető emberi élet  
kiteljesítése céljának törekvésére, 
a  természeti értékek őrzésére 
és gyarapítására vállalkozom, 
vállalkozunk.

országgyűlési választás

Szabó Szabolcs 
vagyok, 35 éves, és több 
mint tíz éve élek Csepelen, 
2006 óta a Sétányok menti la-
kótelepen. Terület- és település-
fejlesztő geográfusként végeztem 
az ELTE-n, és jelenleg is ott dolgo-
zom adjunktusként. Tudásommal és 
tevékenységemmel szeretném vala-
mennyi csepeli és soroksári polgártár-
sam érdekeit szolgálni, élet- és lakókörülményeit job-
bítani. Fő célom, hogy fi atalos lendülettel, széleskörű 
összefogással és következetes munkával a főváros dél-
pesti régióját végre kiemeljük az elmaradottságból és 
elindítsuk a valódi fejlődés útján.

SZABOLCS JÖN!

SzSz 4ed oldal.indd   1 2014.02.09.   21:50:38

LEHMANN VIKTOR a versenyszfé-
rában eltöltött évek alatt mind a multinacio-
nális vállalatok, mind a kis- és középvállalko-
zások világát alaposan megismerte. 
Háromgyermekes családapaként a 
gyermekei jövőjéért érzett aggoda-
lom vezette a közélet világába. A 
Jobbik XXI. kerületi alapszerve-
zetének alapítója és elnöke, 
fővárosi alelnöke, az Országos 
választmány tagja. Politikus-
ként célja elérni, hogy a mun-
kavállalóknak európai béreket 
biztosítsanak. A létbiztonság 
megteremtése mellett elengedhe-
tetlennek tartja a közrend megerősítését, 
valamint a korrupció elleni határozott fellépést is.

A NEMZET ALAPJA 

A CSALÁD

CSEPEL ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJELÖLTJE
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Az első nagy buli élményei, édesanya fánkja, 
konfetti a hajban, boszorkánylépcső, az elő-
készületek és a meglepetés öröme – mit ad  
a gyerekeknek a farsang? Pentz Katalinnal, 
a Kék Általános Iskola tanítójával beszélget-
tünk a ma és a tegnap iskolai maszkabáljairól.

 Várják-e a gyerekek a farsangot? 
 Ezt teljes mértékben az adott közösség 
– esetünkben a tanárok és az iskola – befo-
lyásolja. Ahol előkészítik a farsangot, ráhan-

golják a gyerekeket a közös ünneplésre, ott 
nagyobb az öröm is, mikor a várakozást meg-
koronázzák a farsangi bállal. Már egyetlen 
lelkes, aktív ember is nagyban befolyásolja  
a közösséget.  

 Mi a tapasztalata, hogyan választanak jel-
mezt a gyerekek?
 A gyerekek jelmez választását alsó ta-
gozatban most is a szülők és a tanítók ötletei 
segítik. Egyébként a beöltözés, az alakváltás 
lehetősége sokkal izgalmasabb annál, mint az, 
hogy kinek, minek a bőrébe bújnak majd. Egy 
kisgyereket könnyű lelkesíteni.

a lányoknál a szépséget hangsúlyozó jelme-

és szuperhősök nincsenek nagyobb arányban, 
mint évekkel ezelőtt. A nagy áruházláncok 
polcain megtalálható maszkok, álarcok le-
egyszerűsítik a szülők feladatait, a kevésbé 
ráérő anyukák általában innen választanak. 

-
 

a meghatározó. Sokszor a szülők gyermekko-
ri farsangi élményei befolyásolják a válasz-
tást, de az is megesik, hogy a gyerekek egy-
egy csoporton belül egymás közt alakítják ki, 
mi számít népszerűnek. 

 A kamaszok lelkesednek még? Szívesen be-
öltöznek?
 Felsőben nem szívesen öltenek már jel-
mezt. A nagyobbakat a farsang bulizós része 
érdekli. Az extrémebb hajviselet, arcfestés, ru-
haválasztás, a meghökkentés, az elfogadottból, 
hétköznapiból való kitörés szabadsága fonto-

- am -

Álarc mögött, farsang idején Átváltozni jó
Miért szeretnek a gyerekek beöltözni, hogyan 
választanak jelmezt? – a kérdést Taskó Anikó 
pszichológusnak is feltettük. 

„Gyönyörű hercegnőnek, varázslatos tündér-
nek, hős lovagnak vagy bátor szuperhősnek 
lenni jó. Beöltözni, átváltozni, képzeletben 
felvenni nemcsak a külső, hanem a belső tu-
lajdonságaikat is, izgalmas élmény. Ilyenkor 
egy-egy szerepet próbálnak ki a gyerekek. 
Óvodáskor táján kezd ugyanis a játéktevé-
kenység különböző szerepekhez kötődni, ezek 
kipróbálása, megtapasztalása, átélése jelent 
ebben a korban örömöt. Később, az iskolás-
korban a szerepjátékok lassan háttérbe szo-
rulnak és átveszi a helyüket a szabályok ala-
kította játéktevékenység. A jelmezválasztás 
természetesen összefügg azzal, ami a gyer-
meket aktuálisan érdekli, megmozgatja. Nem 
szabad azonban messzemenő következteté-
seket levonni abból, ha például egy negatív 
karakterre esik a gyerek választása. Minden-
képpen érdemes megkérdezni, miért szeretne 

-
szélgessünk vele, s ha szükséges, kínáljunk al-
ternatívákat, hozzunk közös (!) döntést. Még 
izgalmasabb, ha a jelmez elkészítése is együtt 
zajlik a gyermek bevonásával.”

K I R Á LY E R D E I  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z
1 2 1 3  B UD A P E S T,  S Z E N T  I S T V Á N  Ú T  2 3 0 .

J E G Y Á R :  1 8 0 0  F T

fotó: Halászi Vilmos
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Előfellépő: Péterffy Lili

Info: www.csepel.hu
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Szinte minden nap látom valahol a kerü-
letben: reggelente – legyen az tikkasztó 
meleg, vagy téli zimankó – kerékpárral vi-
szi gyerekeit az oviba vagy suliba, később 
az egyik királyerdei utcán, vagy a Kis-Du-
na partján rója a kilométereket, edzést 
vezényel a sportpályán, foglalkozást tart 
apróságoknak, vagy éppen az egyik úszó-
medencénél oktat időseket. Mosolygós, 
valódi energiabomba. A csepeli sportélet 
egyik karizmatikus tagja Jakab Ágnes 
(sportberkekben csak „jakabági”), egyko-
ri sikeres maratonfutó, napjainkban edző, 
édesanya és ki tudja még mi minden. A ke-
rületi úszó diákolimpia szusszanásnyi szü-
netében adott interjút lapunknak.

 Mi a hivatalos foglalkozásod?
 Hű, ez valójában meghatározhatatlan! 
Igyekszem minden sporttevékenységből ki-
venni a részem. Tartok spin racing (csoportos 
zenés teremkerékpár-tréning) edzéseket, az 
egészen kicsiknek ficánkoló tornát, a csepe-
li öttusázók futóedzéseit irányítom, illetve  
a nyugdíjasok aquafitness foglalkozásait is  
vezetem. Fogalmazhatnék úgy is, hogy nul-
lától százéves korig tréningezek mozgásra 
vágyó embereket, s olyan is előfordul, hogy  
egy egész családot edzek különböző korosztá-
lyokban.

 Mindezt komoly maratoni futómúlttal…
 Csepelen kezdtem el atletizálni, majd kö-
vetkezett a BEAC, a MAFC, a BVSC, illetve 
Kaposváron is voltam igazolt sportoló. Mai 
napig van egy fennálló utánpótlás félmaratoni 
országos csúcsom (1:12:48), a maratoni időm 
pedig 2 óra 36 perc 5 mp. Számos maratonról 
sikerült elhoznom az első helyet. Csak néhány 
állomás: Palermo, Párizs, Las Vegas, Szöul,  
a Hawaii-szigetek – bejártam a fél világot. 
Nem sablonszöveg, valóban nagyon sokat kö-
szönhetek a sportnak, a futásnak.

 Jól bírtad a monotonitást?
 Igazából minden maraton más, leginkább 
a felkészülés a nehéz rá. Vannak amatőr hosz-
szútávfutó tanítványaim, akiknek azt szoktam 
mondani: bár egyedül „éljük meg” a kilomé-
tereket, mégis egy nagyobb tömegben, együtt 
könnyebb leküzdeni a kilométereket. Minden-
esetre mindegyik futásnak megvan a varázsa. 

 A Budapest Sport Iroda (BSI) csepeli futó-
nagykövete is vagy. Ez mit jelent pontosan?
 Azt, hogy ha a Csepelen és környékén élő 
mozgásra, futásra vágyó amatőrök megkeres-
nek, hogy segítsem a felkészülésüket egy-egy 
versenyre, vagy éppen a felszedett kilók le-
adásához kérnek támogatást, a rendelkezé-
sükre állok. Időnként összehozunk egy-egy 
közös futást is a Kis-Duna partján. Nem ré-

giben is volt egy a gyönyörűen felújított parti 
sétányon. 

 Hogyan lehet csatlakozni hozzád, hozzátok?
 A legnépszerűbb közösségi oldalon (BSI 
futónagykövet – Csepel), e-mailben, telefonon 
(06-70/337-8763) vagy akár a csepeli utcákon, 
tereken személyesen is. Célunk az, hogy akár 
egy kellemes szombat délelőtti családi prog-
rammá váljon egy ilyen közös futás.

 Hogyan tudod összeegyeztetni a sokféle el-
foglaltságod?
 Szerencsére a sport sok mindenre, így erre 
is megtanított. Rengeteg energiám van, és azt 
sikerül jól beosztani. Nem csak sokat adok, de 
sokat is kapok vissza az emberektől, akikkel 
nap mint nap foglalkozom. Nagyon jólesik 
a számtalan pozitív visszajelzés, ez komoly 
pluszenergiával tölt fel.

 Mit üzennél a Csepeli Hírmondó futással 
kacérkodó olvasóinak? 
 Higgyék el, nem olyan nehéz elkezdeni  
a mozgást, bármilyen korúak is legyünk. Nem 
kell görcsösen „falni” a kilométereket. Egy a 
lényeg: az ember érezze jól magát futás közben!

Légrádi G.

Beindult 
a birkózószezon
A csepeli utánpótláskorú birkózók megkezd-
ték a 2014-es versenyévadot. A Csepeli BC és 
a Csepeli ABI sportolói remek idénykezdetet 
produkáltak. A Csepeli BC színeiben szőnyeg-
re lépők először a 34. Érd Kupa, Lakatos Gá-
bor emlékversenyen mérették meg magukat, 
ahol gyermek korcsoportban Köves Dávid I., 
Kertész Dominik II., diák I. korcsoportban 
Rizmajer Márton, Nagy Péter és Veszeli Dá-

niel pedig megnyerte súlycsoportjának küz-
delmeit. A serdülőknél Szondi Balázs és Hor-
váth Zsolt egyaránt a III. helyet szerezte meg. 
Kaposváron az V. Intersport-kupán az év első 
rangsorversenyére került sor, ahol a magyarok 
mellett cseh és szerb birkózók is szőnyegre lép-
tek. A kötöttfogásúak mezőnyében Szurovszki 
Patrik (Csepeli ABI) II. lett, csakúgy, mint 
Ármán Márió (Csepeli BC) a +100 kg-os súly-
csoportban, Rizmajer Antal pedig egy V. he-
lyet szerzett 76 kg-ban. A lányok közül Vaskó 
Bettina (Csepeli BC) az ausztriai Wolfurtban 
lépett szőnyegre egy nemzetközi válogató vi-
adalon és értékes IV. helyezéssel gazdagodva 

tért haza. Lukács Botond és Vida Csaba az er-
délyi Korondon szerepelt január 23-a és 26-a 
között egy kadet szabadfogású nemzetközi 
versenyen és mindketten megnyerték súlycso-
portjuk küzdelmeit.

Február 1-jén a Dorogi NC Csolnokon rendezte 
meg a szabadfogású utánpótlás-csapatbajnok-
ságot, ahol 12 egyesület vett részt, a Csepeli 
BC az V., a Csepeli ABI a VI. helyet szerezte 
meg. Február 2-án pedig a serdülők kötöttfogá-
sú csapatbajnokságára került sor Pesterzsébe-
ten, a Csepeli BC csapata a VII. helyen fejezte 
be a küzdelmeket.

A csepeli perpetuum mobile

fotó: Szria
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Éremkollekció 
Athénból
A watfordi szezonnyitó sikerek után Athén-
ba utaztak a Halker Kiraly Team versenyzői, 
hogy az ott rendezett világkupán szerezzenek 
be újabb szakajtónyi díjat. Erős mezőnyben 
színvonalas küzdelmek mellett gyarapítot-
ta éremkollekcióját a Mórádi Zsolt, Gömbös 
László, Imre Tamás, Jároszkievicz Krisztián, 
Nagy Henrietta összeállítású csepeli csapat. 
Király István tanítványai lassan múzeumot 
rendezhetnek be a megszerzett díjakból, és 
2014-nek még csak az elején járunk…

Érem a Főnix 
Kupáról
Debrecenben rendezték meg január 24-e és 
26-a között a VII. Főnix Kupa, kézilabda- 
utánpótlás tornát. A Csepel DSE négy csapat-
tal (2000 leány, 2001 leány, 2000 fiú és 2002 
fiú) is képviseltette magát. A csepeliek dere-
kasan küzdötték végig a meccseket. A legjob-
ban a Nagy Andrea és Csányi László vezette 
2001-es korosztályú lányok szerepeltek, akik 
a dobogó harmadik fokára állhattak fel a tor-
na végén. Részletes beszámoló a Csepel.hu/
sport internete oladalon.

Sportpalánták, 
figyelem!
Beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így 
újabb sportosztályt indítanak a Gróf Széchenyi 
István Általános és Két Tannyelvű Iskolában.  
A tanulást és a sportot kitűnően ötvöző, ko-
moly hagyományokkal rendelkező osztály 
újabb diákokat vár soraiba. Cserépné Varga 
Veronika igazgatónő és Jenei János testnevelő 
egyaránt sikeres „vállalkozásként” aposztro-
fálta az önkormányzat hathatós támogatásával 
újjáélesztett tagozat eddigi tevékenységét. 

„Jól látszik, hogy az ide járók mind tanulmá-
nyi átlagukat, mind a sportban elért teljesít-
ményüket tekintve magas szinten teljesítenek” 
– mondta el az igazgatónő. Jenei János az ered-
ményeket sorolta: „Sikeresen szerepeltünk –  
a kerületi diákolimpiákon kívül – a fővárosi és 
az országos megmérettetéseken is, ami azért is 
nagy szó, mert olyan sportágspecifikus, nagy 
múltú intézmények csapatainak is borsot tör-
tünk az orra alá, akik akár válogatott szintű 
versenyzőkkel rendelkeztek. Hogy csak néhány 
kiemelkedő dolgot említsek: a Csepel DSE Fő-
nix Kupán sikeresen szerepelt kézilabdacsa-
patának tagjai szinte egytől-egyig hozzánk 
járnak, a labdarúgó diákolimpia budapesti 
döntőjében szerepelt csapat java is széchenyis 
diák. De van úszó, vívó, öttusázó és vízilabdá-
zó tehetségünk is. Megállapodás áll küszöbön  
a Csepeli Birkózó Clubbal és a Csep-Gól FC-
vel is, akik komoly szakmai hátteret biztosí-
tanak, csakúgy, mint a Csepel DSE. Immár 
négytagú az a testnevelői gárda, akik meg-
felelő szakmai képesítéssel rendelkeznek az 
atlétika, a kézilabda, és a labdarúgás terén. 
Munkánkat a Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ helyi kirendeltsége is maximálisan 

támogatja, és folyamatosan pozitív visszajelzé-
seket kapunk a legkülönbözőbb helyekről, de 
az igazi elismerést az jelenti, amikor egy-egy 
diák szinte „követeli” szülőtől, hogy ebbe az 
osztályba járhasson. Legfőbb célunk  a tehet-
séggondozás és az, hogy a kerületből kilépve 
méltó módon képviseljük Csepelt, az egykori, 
országosan elismert csepeli sporteredmények, 
sportolók nyomába eredjünk” – zárta a beszél-
getést Jenei János.

Légrádi G.

Etyeken futottak
A zord időjárás ellenére január 26-án Etyekre 
várták a futás szerelmeseit. A Futapest Etyek 
Cross 2014 elnevezésű rendezvényre – a téli-
es idő ellenére – szép számú nevezés érkezett,  
a Csepel Dolphins sportolói pedig kiemelkedő-
en teljesítettek. Száznál is több versenyző állt 
rajthoz különböző távokon és kategóriákban,  
a csepeli színekben versenyzők közül az után-
pótláskorú Horváth Karolina Helga teljesített  
a legjobban, aki a 19 év alatti lányok rövid 
távját és a rövid távú összetettet is megnyerte.  
A női abszolút második helyet Szekeres Tama-
ra szerezte meg. Kurilla Fanni a 19 éven aluli-
ak mezőnyében nem talált legyőzőre, Soós 
Gergő és Sárosi Kristóf egyaránt a második, 
Dobos Zsolt pedig a harmadik helyen ért célba. 
Rajthoz állt és kategóriájában – rangidősként – 
az előkelő 2. helyen végzett Szekeres Ferenc,  

a Csepel SC egykori kétszeres olimpikonja, va-
lamint Kegye Tibor, a Csepel Dolphins edzője 
is futócipőt húzott.

A Merkapt Maraton Team SE színeiben a Cse-
peli Kajak-Kenu Egyesület többszörös mara-
toni világbajnok kenusa, Kövér Márton rótta  
a kilométereket, s végül a 3. helyre futott be.

Sportosztály
A szeptembertől induló sportosztályba április 11-éig 
lehet jelentkezni. Érdeklődni lehet Jenei János test-
nevelőnél: 06-70/334-6621; jenei.j@freemail.hu

fotó: Szria
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Országgyűlési választás 
2014

Fontos időpontok, hasznos tudnivalók

Az új választási törvény szerint a hivatalos kampány a 
választást megelőző 50. napon, vagyis február 15-én 
kezdődik el. 

Az egyéni jelölteket a választást megelőző 34. napig, 
vagyis március 3-án délután 16 óráig kell bejelenteni, 
vagyis legfeljebb 14 nap alatt kell összeszedni az 500 
aláírást.

Az országos listák bejelentésének határideje egy nappal 
később, március 4-én délután jár le. Országos listát az 
a párt állíthat, amelynek sikerült – legalább kilenc me-
gyében és a fővárosban elosztva – legalább 27 egyéni 
választókerületben önállóan jelöltet állítania.

A választást megelőző 15. napon, vagyis március 22-ig 
regisztrálhatnak a magyarországi lakcímmel nem ren-
delkező – határon túli – magyar állampolgárok (a Nem-
zeti Választási Iroda legutóbbi adatai szerint eddig 114 
ezren életek a lehetőséggel). Aki levélben kíván szavaz-

ni – vagyis nem külképviseleten – annak szintén legké-
sőbb ezen a napon kell bejelentenie a szándékát.

Március 22-e az a nap, amikortól a határon túli sza-
vazók elkezdhetik beküldeni az úgynevezett levélcso-
magokat. Ha postán küldik, akkor arra kell vigyázniuk, 
hogy április 5-én éjfélig megérkezzen a levél a Nemzeti 
Választási Irodához. Az NVI munkatársai március 31-
én kezdik meg az ezekben található iratok ellenőrzését 
(a szavazatokat tartalmazó kisebb borítékokat ekkor 
még nem nyitják ki).

A választást megelőző 8. napig, vagyis március 29-ig 
kell beérkeznie azok kérelmének, akik külföldön, va-
lamelyik magyar külképviseleten kívánnak voksol-
ni. Azoknak, akik a szavazás napján Magyarországon 
lesznek, de nem a bejelentett lakóhelyükön, a válasz-
tást megelőző 2. napig, vagyis április 4-én délután 16 
óráig van lehetőségük átjelentkezni.

A szavazóhelyiségeket elvileg április 6-án 19 órakor 
zárják, de a 2010-es tumultus miatt kialakult bizony-
talanságból tanulva bekerült a törvénybe, hogy „a 19 
órakor sorban álló választópolgárok még szavazhat-
nak”. Előzetes adatokat ugyan már késő este közölni 
fognak, de a végeredmény megállapítására néhány 
napig várni kell.

fizetett politikai hirdetés
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Tisztelt Választók!

Ismét van uszodánk. 
Elkészült a gerincút és a csatornázás. 
Királyerdőben utakat építünk, 
a lakótelepeket felújítjuk. 
Megújultak parkjaink és közterületeink. 
Fejlesztjük az egészségügyet és az oktatást is. 

Csepel új utakon jár. 
Ne forduljunk vissza, 
folytassuk a fejlesztéseket!

Németh Szilárd

Szilárd István
Németh

ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁS

2014. 
ÁPRILIS 6.

Budapest | 17. választókerület

LAKOSSÁGI FÓRUM
Lehmann Viktor, képviselőjelölt 
Volner János, a Jobbik alelnöke

2014. február 21. (péntek) 18 óra
Csepel, Stop Autósiskola

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 184.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom azokat képviseli, 
akiknek az MSZP és a FIDESZ kormányzásaiból is elegük van!
A Jobbik nem csupán az elmúlt 4 évet, hanem az elmúlt 24 évet akarja 
leváltani. Az MSZP és bűntársai 12 év, a FIDESZ 8 év kormányzati bizal-
mat kaptak a magyaroktól. Mindketten visszaéltek a bizalommal. 
Volt, hogy hazudtak , volt hogy csaltak, és különböző mértékben, de 
loptak is! Ellopták nem csak a jelenünket, hanem a jövőnket is. A Jobbik 
Magyarországért Mozgalom azért kéri a választópolgároktól a felhatal-
mazást, mert hazánk nagy bajban van, és úgy tartjuk, tisztességesen és 
jobban lehetne kormányozni, és képviselni a magyar emberek érdekeit.

www.jobbik.hu

Tisztelt Választópolgár!

fizetett politikai hirdetés

fizetett politikai hirdetés
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ADÓZÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ
2014
2. rész
Előző számunkban az építményadóval 
és a telekadóval kapcsolatos jogszabá-
lyokat ismertettük. Adózási tájékozta-
tónk második része. 

III. Talajterhelési díj

1. Vonatkozó jogszabályok:  

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési 
díjról

Budapest-Csepel Önkormányzata talajterhelé-
si díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
33/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelete. 
(Egységes szerkezetben a 39/2013. (XI. 28. ön-
kormányzati rendelettel.) 

Hatályos: 2014. január 1-jétől

2.) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt 
a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendel-
kezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatá-
lya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve 
az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

Amennyiben a közcsatornát év közben he-
lyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a 
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését 
követő 90. naptól terheli.

Amennyiben a kibocsátó évközben kötött rá a 
közcsatornára, abban az esetben a díjfizetési 
kötelezettség csak a rákötés napjáig áll fenn.  
A csatlakozásról szóló igazolást az adóbeval-
láshoz mellékelni kell.

3.) A fizetési kötelezettség a szolgáltatott, 
méréssel igazoltan felhasznált illetve mérési 
lehetőség hiányában az átalány alapján meg-
határozott víz mennyisége után keletkezik.

4.) A talajterhelési díjat az önkormányzati 
adóhatóság által rendszeresített formanyom-
tatványon, önadózás útján a kibocsátónak kell 
megállapítania, bevallania és megfizetnie a 
tárgyévet követő március 31-éig.

5.) Díjszámítás módja:

Díjfizetési alap  x  egységdíj   x  területér-
zékenységi szorzó

Díjfizetési alap: a felhasznált víz mennyisége a 
tárgyévben (m3)

Egységdíj: 2013. január 1-jétől 1 200 Ft/m3

Területérzékenységi szorzó: 3

6.) A díjfizetési alap csökkenthető azzal a 
számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra fel-
jogosított szervezettel szállíttat el, amely a fo-
lyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti 
elhelyezését igazolja.

2013. évtől május 1-jétől szeptember 30-áig 
terjedő időszakra locsolási célú felhasználás 
miatt az adott időszakra jutó vízfogyasztás 10 
%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell 
figyelembe venni.

7.) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt 
a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint 
egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, 
illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést 
alkalmaz.

A.) 2013. január 1-jével kezdődő kibocsátási 
időszakra díjmentesség illeti meg azt a lakos-
sági kibocsátót: 

Aki egyedül él és a bevallást megelőző három 
hónapban szerzett összes nettó jövedelme 
alapján számított egy havi átlagjövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum két és félszeresét (71 250 Ft). 

Akinek a saját és a vele közös háztartásban élő 
személyekkel a megelőző három hónapban 
közösen szerzett összes nettó jövedelméből 
számított egy főre eső havi nettó jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum kétszeresét (57 000 Ft). 

Akinek a saját és a vele közös háztartásban élő 
személyekkel a megelőző három hónapban 
közösen szerzett összes nettó jövedelméből 
számított egy főre eső havi nettó jövedelme 
nem haladja meg a mindenkori öregségi nyug-
díjminimum négyszeresét (114 000 Ft), továb-
bá a közcsatornára való műszaki rákötés az 
Fővárosi Csatornázási Művek által jóváhagyott 
rákötési tervvel igazoltan műszaki nehézségbe 
ütközik, minek következtében: 

•	 gravitációs csatorna esetében a közterü-
leti gerinccsatornára, illetve a házi bekötő 
csonkra történő rákötés, csatlakozás csak 
házi átemelő kiépítésével oldható meg.  

•	 a rácsatlakozás érdekében 25 métert meg-
haladó hosszban lenne szükséges bekötő 
csatorna  kiépítése. A csatornahossz számí-
tása a telekhatáron belül, a telekhatártól 
számított 1 m-től kezdődik, a végpontja pe-
dig az épületbe történő becsatlakozási hely. 

Díjmentességben részesülnek a jogi akadály 
elhárultáig mindazon kibocsátók, akik számá-
ra a közcsatornára való rákötés a közcsatorna 
felett futó útszakasz burkolatára vonatkozó 
építési, bontási vagy változtatási tilalom fenn-
állása miatt nem lehetséges. A burkolatbon-
tási tilalom fennállását a bontásra vonatkozó 
kérelem elutasítását igazoló hatósági határo-
zattal kell bizonyítani. 

A 2014. június 30. napjáig díjmentességben 
részesülnek mindazon kibocsátók, akik a szá-
mára a közcsatorna a COL4 fejlesztési ütem 

során 2013. január 1-je után válik műszakilag 
hozzáférhetővé. 

A díjmentességre vagy díjkedvezményre való 
jogosultság igazolásának kötelezettsége a ki-
bocsátót terheli. 

8.) A kibocsátónak a talajterhelési díjfizetési 
kötelezettség keletkezését, változását, illetve 
megszűnését 15 napon belül be kell jelentenie 
az adóhatósághoz. 

A talajterhelési díj fizetési kötelezettség elévü-
lési ideje 5 év. 

2013. évben az öregségi nyugdíj legkisebb ösz-
szege: 28 500 Ft. 

IV. Gépjárműadó 

A teljesítmény szerinti adóalap után  
a gépjármű mértéke a következő:

gyártási évében és az azt követő 
3 naptári évben 345 Ft/kW;

gyártási évet követő 
4–7. naptári évben 300 Ft/kW;

gyártási évet követő 
8–11. naptári évben 230 Ft/kW;

gyártási évet követő 
12–15. naptári évben 185 Ft/kW;

gyártási évet követő 16. naptári évben 
és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.

Az adó alapja az autóbusz, a nyerges vontató, a 
lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartás-
ban feltüntetett saját tömege (önsúlya).

Az adó mértéke ezekben az esetekben az adó-
alap minden megkezdett 100 kilogrammja 
után:
•	 a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási 

rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, 
autóbusz esetén 850 Ft; 

•	 az előző pont alá nem tartozó gépjárművek 
és pótkocsik esetén 1380 Ft.

Fontos!
Felhívjuk a tisztelt gépjármű-tulajdonosok fi-
gyelmét, hogy a gépjármű eladása esetében 
a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett 
változást az átruházó korábbi tulajdonosnak 
(a továbbiakban: átruházó) legkésőbb az 
átruházás évének utolsó napjától számított 
15 napon belül be kell jelentenie, mert ha a 
tulajdonátszállással érintett felek egyike sem 
tesz eleget a bejelentési kötelezettségének, 
akkor a korábbi tulajdonos (eladó) marad az 
adó alanya!

A meghatározott bejelentési mód a követ-
kező: a tulajdonjog-változásról készült külön 
jogszabályban meghatározott tartalmú tel-
jes bizonyító erejű magánokiratot (adásvételi 
szerződés) a keltétől számított 8 napon belül 
be kell nyújtani a Budapest Főváros Kormány-
hivatala XXI. Kerületi Hivatala Okmányirodai 
Osztály (Szent Imre tér 3).

Továbbra is kell bevallást benyújtani, ha a 
gépjármű vagy annak tulajdonosa adómentes, 
ilyen például, ha az adó alanya mozgáskorlá-
tozott vagy társadalmi szervezet, alapítvány, 
meghatározott mentességi feltételek fennál-
lása esetében.

A gépjárműadó-fizetési kötelezettség meg-
állapítása az okmányirodák által vezetett jár-
műnyilvántartásban szereplő adatok alapján 
történik. 

A gépjárműadó alanya az, aki az év első napján 
a gépjármű tulajdonosaként, üzembentartója-
ként szerepel e hatósági nyilvántartásban.

Év közben újonnan vagy újra forgalomba 
helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/
amely a forgalomba helyezés hónapjának 
utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tu-
lajdonosként szerepel.

Elkészült 
az orvosi 
rendelő
Budapest XXI. Kerület Csepel Ön-
kormányzata örömmel tájékoztat-
ja önöket, hogy a Szent István út 
217–219. szám alatt található orvosi 
rendelő felújítása elkészült.

2014. március 3-ától a felújított ren-
delőben várjuk önöket. Felhívjuk 
figyelmüket, hogy a költözések mi-
att 2014. február 27-én és 28-án az 
orvosok rendelése szünetel, sürgős 
esetben, kérjük a központi ügyeletet 
keressék fel (Görgey Artúr tér 8.)! 

A felújított rendelőben márciustól 
rendelő háziorvosok nevét és ren-
delési idejét következő lapszámunk-
ban közöljük. 

A felújítás ideje alatt tanúsított tü-
relmüket ezúton is köszönjük!

Bízunk benne, hogy örömmel veszik 
birtokba a megújult, XXI. századi 
követelményeknek megfelelő, kor-
szerű rendelőt.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
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Sorsoltunk!   A január 31-ei skandináv rejtvény nyertese: Radnóthy József Tamás, 1214 Budapest, Cseresznyefa u. Nyereménye Pálffy István Csepelről szóló könyve. A gyerekrejtvény nyertese: Csaba Dániel, 1214 Budapest, 
Merkúr utca 9. Nyereménye: Móra Ferenc-Kádár Katalin: A didergő király 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 28-án, pénteken jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek Pálffy István Csepelről szóló könyvét, a gyerekek nekik szóló szakácskönyvet nyerhetnek.  Beküldési határidő: 2014. február 24-e.

gyereksarok

Vízszintes: 1. Az egyik regény 10. Duna menti város, 
itt született az író 11. Folyadék 12. Azt a személyt 
13. … Béla etnográfus, népdalgyűjtő 15. Fürdőhely 
18. Izabella 19. Vissza: testtartás! 20. Kipusztít 22. Ozmium 
23. Bukta is van ilyen 25. Ne engedj leesni 26. Vissza: véd! 
27. Tova 28. Témazáró dolgozat 29. Fél tű! 30. Európa 
Parlament 31. A kemence és a fal közötti tér 33. Oxigén 
34. Elfogyasztottad 37. Némán létrán! 39. X „párja”

Függőleges: 1. A másik regény címe 2. Szerencsejáték helye 
3. Fél erőm! 4. Tengeri ragadozó 5. Üres sír! 6. Dovert 
keverve! 7. Imre 8. Fluor 9. Átitatta az eső, vagy részeg 
14. Kintebbre 16. Kevert per! 17. Lám 21. … rasa (tiszta lap) 
24. Seprűt használ 30. Majdnem etet! 32. Vissza: e helyen! 
35.Néma tuba! 36.Német és francia autójel 38. Jód  

Előző rejtvényünk megfejtése: Balázs, február 3.

Rejtvényünkben két regény címét fejthetitek meg. 
Ki az író és mikor született?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14

15 16 17 18

19 20 21 22

23 24 25

26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37

38 39
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PROGRAMOK, GALÉRIÁKÁMK

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

KLUBOK, RENDEZVÉNYEK

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

Kineziológia-klub. Kéthetente szerdán 
16:30 órától. Következő időpont: február 
19-e. Novák Ágnes előadásának témája: 
A karma. 

EZÉRT-klub Februárban is! Figyelje a 
kihelyezett 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.

A programokat beiratkozott olvasóink részé-
re szervezzük. 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!

* * *
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 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 alka-
lom, délelőtt) kezdő szintű internet-hasz-
nálói tanfolyamra. Díja: 70 év felett 2400 Ft,
70 év alatt, nyugdíjasok részére 2400 Ft 
+ könyvtári tagság (2050 Ft). Következő 
számítógépes tanfolyam  március 24-én 
indul. Várjuk a jelentkezőket. 

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!

* * *

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. 27., márc. 13.)

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

Kiállítás Oravecz Éva babagyűjteményéből. 

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. 

* * *
CSALÁDSEGíTő KÖZÖSSÉGI HÁZ
Csete Balázs u. 5.

Február 18-a, 14 óra: Mikó Imre fényképes 
úti beszámolója. Anglia, Wales, Írország

* * *

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

CSEPEL SZíNHÁZ
2014. TAVASZI BÉRLET, 
a Turay Ida Színház előadásai: 
Bemutató előadás! Március 1-e, 19.00; 
2-a, 15.00: 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
Március 8-a, 19.00 – 24.00 óra: Europa 
Dance Band – farsangi bál

Április 27-e, 15.00: Nótakalendárium 
BOLHAPIAC: 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. 

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
Mezsgye-Jóga: szerda 19.00 - 20.30
Baba-mama klub: péntek 9.00 - 10.00 
Nyugdíjasok Klubja: hétfő 15.00 -17.00
Nyugdíjas Nosztalgia Klub: 
szombat 15.00 – 19.00
Szenior Táncklub: vasárnap 15.00 – 19.00

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, kon-
certek, fesztiválok jegyirodája: hétfő 
– péntek 14.00 – 18.00 Béres Ria 276-9523,   
06-20-476-3189. A Munkásotthon (Csepel 
Színház) bérlet és jegyirodája: hétfő-
péntek: 16.00-18.00

* * *

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

Böszörményi-Kovács Gábor festőművész kiál-
lítása március 10-éig.

* * *

CSEPEL GALÉRIA 
Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711

Az én óvodám – csepeli óvodások rajzkiál-
lítása március 7-éig.

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

KIÁLLíTÁS
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ, 
valamint a Nagy Imre Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola fennállásának 30 éves 
évfordulója tiszteletére rendezett csoportos 
kiállításunk március 5-éig tekinthető meg. 

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

ÚJ!  Pilates Mat – gerinctréning 
Kedd, csütörtök 10.00-11.00 vagy 19.00-
20.00. Vezeti: Hajnal Ildikó tréner. A csopor-
tok min. 8 fő jelentkezése esetén indulnak; 
igény szerint újabb időpontok is lehetnek.

Kismamaklub
Frissülő program a facebook-on! 
Kedd 9.00-10.00

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

ÖNZETLEN MASSZÁZS GÁBORTÓl 
Minden csütörtökön 16-tól 20 óráig az ÁMK-
ban, ingyenesen! Alapjában svéd nyugtató, 
frissítő illetve relaxáló masszázs, állapot 
felméréssel, tanácsadással.

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
Február 15-én és március 1-én: 
9.30–10.30, 10.30–11.30, 11.30–12.30 
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
Február 15-én és március 1-én: 
9.30–10.30, 10.30–11.30, 11.30–12.30
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!

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
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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

Március 16., 11 óra
ALMA KONCERT
jegy: 1900 Ft 

Az előadások előtt és után kézműves foglalkozás 
várja a gyerekeket!

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 17. 18.30 óra 
HANGFüRDő – Tibeti hangtálak és a gongok rez-
gései átmossák sejtjeinket és segítenek a teljes el-
lazulásban. 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!

Március 8., 15.00-19.00
RELAX NAP II.
Különböző relaxációs technikák bemutatása 
kipróbálása (meditáció, jóga, hangfürdő, masz-
százs). Belépő: 600 Ft

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

Március 8., 15.00-19.00 
ZENÉS DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN!
„Jaj, de szép a házasság!”
Fellépnek: Csák József a Magyar Állami Operaház 
magánénekese, Tamon Erika előadóművész. Köz-
reműködnek: 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 750 Ft (pártoló tagság elővételben váltható 
1500 Ft-ért, mellyel a február 15-i és a március 29-i 
rendezvények láthatók), a helyszínen 900 Ft.

Február 18-án 18 órától 
KALEIDOSZKÓP – Hat földrész jelképei
Zászlótörténeti előadás és ízelítő a földrészek tán-
caiból Nemecz Katalin táncművész közreműködé-
sével. Előadó Balogh László – a Zászlómúzeum 
alapítója, a „Balogh gyűjtemény” tulajdonosa.
A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

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

Február 17-től minden héten 9-13 óráig
JÁTÉKOS HÉTFő – társas- és kvíz játékok, lo-
gikai fejtörők. Hozz magaddal játszótársat, vagy 
találj új barátokra és tölts el egy derűs délelőttöt! 
Kellemes körülmények között sakkozhatsz, kár-
tyázhatsz, társasjátékozhatsz, és részt vehetsz 
egy  szórakoztató, nyereményt is nyerhető kvíz já-
tékban. Közös játék, hasznos időtöltés! A részvétel 
ingyenes, mindenkit szeretettel várunk! 

TANFOLYAMOK

Zumba gyerekeknek: szerda 17-18 óra.

Zumba Fitness: hétfő: 20-21; kedd: 19.30-20.30; 
csütörtök: 19-20 

Frissítő Torna: csütörtökön 9 -10 óráig. 

Dance Express új tanfolyamai:
Kezdő felnőtt társastánc: csütörtök: 18-19 óra 
Kezdő Kubai Salsa: csütörtök: 19-20 óra
Kezdő gyermek társastánc: péntek: 16.30-17.30

Tanfolyamainkról bővebb információ 
a művelődési házban

Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program
KMOP-5.1.1/C-09-2f-2011-0003

Programalap - három pályázati lehetőség nonprofit 
jelleggel működő szervezetek részére

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet 
a „Csepel kapuja szociális célú városrehabilitációs program” keretében megvalósuló mi-
ni-projektek támogatására az alábbi témákban:

1. Akcióterületen közterületi rendezvények megtartása;

2. Meghívott előadók és foglalkozások megtartása a Domino Alternatív Ifjúsági Klub – Ta-
nodában;

3. Szociális- és mentálhigénés tréningek, munkaerőpiaci reintegrációt elősegítő képzásek 
és gyakorlati oktatások megtartása a Burattino Általános és Szakképző Iskolában.

Pályázók köre: Egyesületek, alapítványok, közalapítványok, köztestületek, nonprofit gaz-
dasági társaságok, társasházak, lakás- és szociális szövetkezetek, valamint nonprofit jel-
leggel működő közszolgáltatást megvalósító intézmények, melyek csepeliek vagy korábban 
Csepelen már konkrét akciót hajtottak végre.

Elnyerhető összeg: Témáktól függően az elnyerhető támogatási összeg pályázatonként 
bruttó100.000 – bruttó 1.800.000 Ft-ig terjedhet.

Támogatás intenzitása és formája: 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatás.

Pályázat benyújtási határidő: 2014.03.12. (szerda)

A beérkező pályázatok sikeressége érdekében egy Tájékoztató Nap kerül megrendezésre, 
ahol az eddigi tapasztalatok megosztása mellett a pályázók is feltehetik kérdéseiket.

Helyszín: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 22. (Dominó Alternatív Ifjúsági Klub és Tanoda)

Időpont: 2014.02.19. 17:30-tól 19:00-ig

További információ és részletek elérhetők:
• a www.csepel.hu és a www.csepelkapuja.hu honlapokon;
• a programalap@varosgazda.eu e-mail címen;
• illetve a +36-1/278-5848/115-ös telefonszámon.

Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004

Programalap - pályázati lehetőség nonprofit 
jelleggel működő szervezetek részére
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a 
„Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” elnevezésű program keretében meg-
valósuló mini-projektek támogatására az alábbi témában:

• Akcióterületen közterületi rendezvények megtartása;

Pályázók köre: Egyesületek, alapítványok, közalapítványok, köztestületek, nonprofit gaz-
dasági társaságok, társasházak, lakás- és szociális szövetkezetek, valamint nonprofit jel-
leggel működő közszolgáltatást megvalósító intézmények, melyek csepeliek vagy korábban 
Csepelen már konkrét akciót hajtottak végre.

Elnyerhető összeg: A megkapható támogatás pályázatonként bruttó 500.000 – bruttó 
2.000.000 Ft-ig terjed.

Támogatás intenzitása és formája: 100%-os intenzitású vissza nem térítendő támogatás.

Pályázat benyújtási határidő: 2014.03.12. (szerda)

A beérkező pályázatok sikeressége érdekében egy Tájékoztató Nap kerül megrendezésre, 
ahol az eddigi tapasztalatok megosztása mellett a pályázók is feltehetik kérdéseiket.

Helyszín: 1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 22. (Dominó Alternatív Ifjúsági Klub és Tanoda)

Időpont: 2014.02.19. 17:30-tól 19:00-ig

További információ és részletek elérhetők:
• a www.csepel.hu és a www.csepeldelilakokozpont.hu honlapokon;
• a programalap@varosgazda.eu e-mail címen;
• illetve a +36-1/278-5848/240-es telefonszámon.
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ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM

Hitelösszeg: max. 10 millió Forint
Futamidő: max. 10 év

Fix ügyleti kamat: 3,9%
Hitelcél: beruházás- és/vagy forgóeszköz-fi nanszírozás

Érdeklődni lehet:
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Telefon: 06-1/883-0810
E-mail: info@mva.hu

Mikrohitel Program
...segítünk indítani 

Mikrohitel Program
...segítünk 

NŐI, 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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LAKÁS________________________________________
6,6 mFt! Ár alatt Csepel központjában, jó állapotú, 2 szo-
bás, 48 nm-es, nagykonyhás, napfényes panellakás, tulaj-
donostól eladó. T.: 06-30-984-1351______________________________________
Csepelen a Szent Imre térnél épülő 3 szobás panorámás 
bruttó 80 nm-es tetőtéri lakás kocsi-beállóval a készültségi 
foktól függően 20-80 eFt/nm áron eladó. T.: 06-30-951-3004 

KIADÓ ________________________________________
Csillagtelepen egyszobás, felújított lakás kiadó 45 eFt + 
rezsi. T.: 06-30-725-2659______________________________________
Szent István úton 1 szoba komfortos házrész kiadó 45 eFt 
+ rezsi + kaució. T.: 06-30-497-0572

ÜZLET________________________________________
Csepelen a Szent Imre térnél 119 nm-es fszt-i szépség-
szalon 2 darab kocsi beállóval – szalonnak, üzletnek vagy 
lakásnak eladó. I.ár: 13 mFt. T.: 06-30-951-3004

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

ÁLLÁST KíNÁL________________________________________
Heti egy napra adatrögzítőt keresek. T.: 420-6036; 
január 31-én 17-18 óráig______________________________________
Fodrász, kozmetikus, masszírozó, pedikűrös felvétel. 
Csepelen a Sétáló u.-ban. T.: 06-30-292-3737

ADÁS-VÉTEL________________________________________
Bélyeggyűjteményt (magyar, külföldi, tematikus) képes-
lapos, egyéb papírrégiséget vásárol magángyűjtő. Pál 
István. T.: 06-20-947-3928______________________________________
Készpénzért veszek! Bútorokat, festményeket, órákat, 
dísztárgyakat, csillárt, porcelánokat, hangszert, könyve-
ket, írógépet, varrógépet, bizsukat, ezüstöt, hagyatékot. 
Díjtalan kiszállással! T.: 06-20-544-0027______________________________________
Kiemelt áron vásárolok régi bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, órákat, kitüntetéseket, pénzérmét, köny-
veket, hangszereket, bizsukat, teljes hagyatékot. Hétvé-
gén is hívható. T.: 06-70-651-1028

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

OKTATÁS________________________________________
Matematika korrepetálás Királyerdőben 6-99 éves korig. 
Felzárkóztatás, készségfejlesztés, felkészítés gimnáziumi 
felvételire, érettségire. Egyéni és kis csoportos (max 6 fő) 
foglalkozás heti 1x2 órában. T.: 06-20-391-0216______________________________________
Barátkozás a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740

SZOLGÁLTATÁS________________________________________
Megoldás Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Lakásán: 
mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró javí-
tása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 1 év 
garancia! üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, haj-
szárító, 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______________________________________
Lakásszerviz! Javítás, felújítás, szépítés, építés. Bárminemű 
problémája adódik, mi segítünk! Minden, ami lakás, ház, 
kert. Korrekt munka, kedvező áron! T.: 06-30-445-8646______________________________________
Bútorkárpitozás. Modern és stílbútorok kárpitozása, teljes 
felújítása bőrrel, szövettel. Asztalosmunkák, egyedi mére-
tű bútorok és konyhabútor készítése. T.: 06-30-625-7811______________________________________
Gázkészülék szerviz! Kazánok, cirkók, konvektorok, bojle-
rek, illetve minden egyéb gáz és olaj tüzelésű készülékek 
javítása, karbantartása kedvező áron. 
T.: 277-3748, 06-30- 972-7454______________________________________
Ajtók-ablakok passzítása javítása- szigetelése, szőnyeg-
padló-parkettarakás, burkolás, gipszkarton szerelés, 
kőműves munkák, javítások, festés, mázolás, tapétázás 
garanciával. Riener és Tsa T.: 276-1805, 06-20-410-7695______________________________________
Antialkoholista csapat szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, csempézést, gipszkartonozást, víz-villanyszerelést, 
takarítást, parkettázást, ács-alpinista, kőműves munkát 
vállalunk. delabt@vipmail.hu T.: 06-20-998-2369 

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk!

Hirdetésfelvétel a szerkesztőségben:
Telefon és fax: 278-0711. 

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

•	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)

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

Régi, felejthetetlen magyar filmek vetítése
a Radnótiban keddenként 13 órától 15 óráig

FEBRUÁR  18.
A TIZEDES 

MEG 
A TÖBBIEK

fekete-fehér, magyar vígjáték, 
101 perc, 1965.

FEBRUÁR  25.
SOSE 

HALUNK 
MEG

színes, magyar játékfilm, 
86 perc, 1993.

A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk.

MYDROS
zenekar

A belépés
ingyenes!

Élozenés táncoktatás
a csepeli Görög önkormányzat szervezésében

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

Február 22.,
április 26., május 24.

18-22 ÓRÁIG

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

Kisvakond
Királyerdoben

Kisvakond
Királyerdoben´´´´

Február 22.,
10.00-13.00
  
Belépés díjtalan! 
 
A kiállítás 17.00-ig
megtekinthető

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Budapest, Szent István út 230. • T.: 278-2747

e-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu • www.csepelivaroskep.hu

Kiállítás, filmvetítés,
kézműves foglalkozások,
kisvakondos játszóház.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik 2014. január 22-én a Csepeli Temetőben, felejthetetlen 
férjem Szabó Vilmos gyászszertartására eljöttek, és mély gyászomban együttérzésüket fejezték ki.

Köszönettel  felesége és a gyászoló család
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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.)

Ajánlataink 2014. február 1-28-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! 
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki! 

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

k 2014. február 1-28-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Ajánla

Ft/m²

2.299
1.699

²²

Ft/m²

2.199
1.499

m²²

LAMINÁLT PADLÓ

7 mm vadcseresznye

2,964 m²/doboz, 4.443 Ft/doboz

LAMINÁLT PADLÓ

8 mm éger deszka

1,985 m²/doboz, 3.373 Ft/doboz




