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Európai parlamenti 
választások 
Tisztelt Választópolgárok! 

A napokban mindenki postai úton megkapta vagy 
megkapja  a Nemzeti Választási Irodától a 2014. má-
jus 25-ére kitűzött Európai Parlament választására 
vonatkozó értesítőt. Kérjük, hogy amennyiben valaki 
nem kapja meg állandó lakcímére a nevére szóló érte-
sítőt, úgy keresse fel a Helyi Választási Irodát (Szent 
Imre tér 10.). Az Európai Unió más tagállamának 
magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgára – 
amennyiben Magyarországon kíván szavazni – 2014. 
május 9-éig kérheti felvételét a névjegyzékbe a Helyi 
Választási Irodánál. Fontos különbség az országgyűlé-
si képviselők választásához képest azonban, hogy az 
európai parlamenti választáson a magyarországi lak-
címmel nem rendelkezők nem szavazhatnak.

Az európai parlamenti választáson azok a jelölőszer-
vezetek állíthatnak listát, amelyek az aláírásgyűj-
tésre rendelkezésre álló időszakban (2014. április 
7-étől április 22-éig) legalább 20 000 ajánlást ösz-
szegyűjtenek. A jelöltajánlás a korábban megszokott 
módon, ajánlóív aláírásával történik. A listák aján-
lásával kapcsolatosan a Nemzeti Választási Iroda az 
illetékes.

Felhívjuk a tisztelt választópolgárok figyelmét, hogy 
az európai parlamenti választáson is van lehetőség át-
jelentkezéssel, illetve külképviseleteken történő szava-
zásra. Akik 2014. május 25-én lakóhelyüktől távol, 
de Magyarország határain belül tartózkodnak, átje-
lentkezéssel szavazhatnak, és így az általuk megjelölt 
település kijelölt szavazókörében adhatják le voksukat. 
Az átjelentkezést 2014. május 23-án 16.00 óráig le-
het kérni a www.valasztas.hu oldalon, vagy szemé-
lyesen a Helyi Választási Irodától. Ugyanígy a Helyi 
Választási Irodától igényelhetnek – a kérelem indokai-
nak megjelölésével – mozgóurnát is azok, akik mozgá-
sukban egészségi állapotuk, fogyatékosságuk miatt 
gátoltak. Aki 2014. május 25-én külföldön tartózko-
dik, a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét 
2014. május 17-éig kérheti a Helyi Választási Irodá-
tól. Az átjelentkezéssel szavazókat, a külképviseleten 
voksolókat, illetve a mozgóurnát igénylőket kérelmük 
elbírálásáról postai úton, határozattal értesítjük. 

Kérjük a tisztelt választópolgárokat, hogy okmá-
nyaik érvényességét ellenőrizzék! Szavazni kizá-
rólag érvényes okmányokkal lehet a 2014. május  
25-ei választáson is!

Budapest, 2014. április 8.

Dr. Szeles Gábor 
jegyző, OEVI-vezető

Országgyűlési 
választás 2014

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a 2014. 
április 6-án lezajlott országgyűlési választások vég-
eredménye a következő. 

Az Országgyűlés összetétele:

• FIDESZ-KDNP: 133 képviselő

• MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP: 38 képviselő

• JOBBIK: 23 képviselő

• LMP: 5 képviselő

Budapest 17. számú OEVK Budapest XXI. ker. 
székhellyel:
Dr. Szabó Szabolcs – MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP: 
18 564 szavazat
Németh Szilárd István – FIDESZ-KDNP: 
18 120 szavazat 
Lehmann Viktor – JOBBIK:  
9 076 szavazat 
Tenk András – LMP: 
3 076 szavazat
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fotó: Halászi Vilm
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Csepelen és Soroksáron még soha nem 
volt olyan szoros választási eredmény, 
mint 2014-ben. A korábbi, kétfordulós 
rendszerben szinte biztos Fidesz-győzel-
met, egy fordulóval egy százalék alatti 
vereséget hozott a választás Németh Szi-
lárd számára. Csepel polgármestere listán 
jutott be a Parlamentbe: a választási ered-
ményekről beszélgettünk vele. 

 Mit szól az április 6-ai eredményhez?
 A csepeli és a soroksári választók igazán 
kitettek magukért. Az országos átlag feletti 
részvételi eredmény – közel 65 százalék – azt 
mutatja, hogy ebben a körzetben az emberek 
akarnak és tudnak élni a szavazati jogukkal. 
A választás itt igazán a demokrácia ünnepe. 
Köszönöm a választóknak ezt a nagyarányú 
részvételt!
Már megvan a hivatalos végeredmény, így 
biztossá vált, hogy dr. Szabó Szabolcs, a kor-
mányváltók jelöltje győzött. A Fidesz-KDNP 
és a magam nevében is gratulálok képviselő 
úr győzelméhez, országgyűlési munkájához jó 
egészséget és sok sikert kívánok!

	 Ön	 is	győztes,	 hiszen	a	Fidesz-KDNP	or-
szágos	listájáról	bekerült	a	parlamentbe,	úgy,	
hogy	a	kormánypártok	ismét	nagy	felhatalma-
zást	kaptak	a	választóktól.
 Bár személyesen én indultam jelöltként, 
s nagyon szoros küzdelemben lettem máso-
dik, ez a választás elsősorban nem rólam szól.  
A választás igazi tétje az volt, hogy tovább 

megyünk-e Orbán Viktor és a Fidesz vezetésé-
vel a 2010-ben megkezdett sikeres úton, vagy 
visszafordulunk a Gyurcsány–Bajnai–Mester-
házy fémjelezte országrontó időkbe. 
Csepelen és Soroksáron több mint 18 ez-
ren értették meg ezt, s támogattak bennün-
ket szavazataikkal. Sokan hittük és tud-
tuk, hogy csak a Fidesz képes tovább vinni  
a rezsicsökkentést, a magyar családok és vál-
lalkozások megerősítését, mi tudjuk egységbe 
forrasztani a nemzetet, és mi álljuk útját a gyű-
löletkeltésnek. Nekik, a Fidesz és személyesen 
az én szavazóimnak hálásan köszönöm, hogy 
hitet és erőt adtak április 6-án az elmúlt négy 
év folytatásához. Az ő szavazataik is hozzájá-
rultak a Fidesz nagyszerű országos győzelmé-
hez, az erős kormányzás újabb lehetőségéhez.

	 Sokaknak	 meggyőző	 lehetett	 az	 Orbán-
kormány	 és	 a	 csepeli	 önkormányzat	 elmúlt	
évekbeli	jobb	teljesítménye.	Ön	is	így	látja?
 Újra erős és egyértelmű felhatalmazást 
kaptunk arra, hogy folytassuk, amit elkezd-
tünk. A választók igent mondtak az új közjo-
gi rendszerre, az új alkotmányra, az új gaz-
daságpolitikára, amellyel egy munkaalapú 
gazdaságot próbálunk megteremteni. Igent 
mondtak egy európai néppárti kormányzásra 
is. Én is úgy érzem, hogy az általunk elvégzett 
politikusi munka valóban önmagáért beszél. 
Azonban hiába teljesítettünk jobban az önkor-
mányzatban és a parlamentben, a munkatársa-
ink, aktivistáink és önkénteseink nélkül nem 
nyertük volna meg a választást. Ők hatalmas 
és alapos munkát végeztek, fantasztikus és 
bátor kiállásról tettek tanúbizonyságot akár  
a terepen, akár a szavazókörökben. Köszönöm 
nekik ezt a nagyszerű munkát!

	 Hogy	 élte	meg	a	 személyét	 érintő	 negatív	
kampányeszközök	 bevetését?	 Mit	 szólt	 ehhez	 
a	családja?
 Nem volt egyszerű, de szeretteim, baráta-
im, munkatársaim, az önkénteseink mindig 
bíztak bennem. Ahogy 2010-ben, most sem 
hittek a rólam terjesztett alaptalan vádaknak, 
hazugságoknak. Volt olyan pártszövetségben 
induló ellenfelem, aki – támogatóival együtt – 
gyakorlatilag megsemmisítendő ellenségként 
kezelt. Ők cseppet sem fukarkodtak a hazug, 
a félelem- és gyűlöletkeltő kampányeszközök 
bevetésével. Még a vagyonbevallásomat is 
meghamisították. Hiába kért kétszer bocsá-
natot tőlem Mesterházy Attila, itt Csepelen 
a pártszövetségük azután is a meghamisított 
adatokkal és más hazugságokkal támadott. 
Hálával és köszönettel tartozom a családom-
nak, feleségemnek, gyermekeimnek, édes-
anyámnak, akik mindvégig biztattak, és szere-
tettel, vigasztalással adtak erőt a folytatáshoz. 
Azt viszont hangsúlyozom, hogy április 6-án 

az emberek a szavazataikkal nagyon határo-
zott nemet mondtak a gyűlöletkeltésre, s eluta-
sították mindkét szélsőséget.

	 Ön	az	új	Országgyűlés	kormánypárti	kép-
viselőcsoportjának	 lesz	a	 tagja.	Ez	a	 tisztség	
már	 összeférhetetlen	 a	 polgármesterséggel.	
Hogyan	tovább?
 Nagy megtiszteltetés és rendkívüli fele-
lősség Csepelt és Soroksárt képviselni a par-
lamentben. Ez független attól, hogy az ember 
egyéni vagy listás helyen kapott bizalmat. Én 
továbbra is a két kerület fejlesztéséért, az itt 
lakók boldogulásáért, biztonságáért, a rezsi-
csökkentés folytatásáért fogok dolgozni, mint 
a kormánypárti frakció tagja. 
A sikeres csatornázás, a gerincút, a kerékpár-
utak, a városrehabilitációs pályázatok és más 
uniós, állami, fővárosi fejlesztéseknél már 
megmutattuk, hogy sikeresen és keményen tu-
dunk tárgyalni, lobbizni. Ezt a munkát is foly-
tatni tudom.

	 Mit	szól	ahhoz,	hogy	Soroksáron	megnyer-
te,	és	éppen	Csepelen	veszítette	el	a	választást?
 Hálás köszönetem a soroksáriaknak. Szü-
lő- és lakóhelyem tekintetében azonban a 
vasárnapi választás számomra komoly tanul-
ság. Azt üzenték a csepeliek, hogy az eddigi 
komoly eredményeken felül még több, minél 
kézzelfoghatóbb eredményt várnak tőlem  
a kerületben. Én ezt megértettem, s e szerint 
fogok cselekedni. 
Fő célunk – az önkormányzattal közösen – 
Csepel környezetbarát és modern újraiparo-
sítása, és ezzel együtt a nagyszabású munka-
helyteremtés. 
Polgármester utódommal, aki reményeim 
szerint a Fidesz-KDNP jelöltje lesz, szoros 
és gyümölcsöző együttműködést tervezek. 
Azt gondolom, hogy egy azonos pártállású, 
erős felhatalmazással bíró kormányzati és 
kerületi vezetés hatékonyabban tud Csepe-
lért tenni. De ugyanezt a helyzetet szeret-
ném Soroksáron is megteremteni. A munka-
helyteremtést célzó Weiss Manfréd Tervet, 
vagy az észak-csepeli és a Kis-Duna menti 
sport-, szabadidős és kulturális fejlesztése-
ket csak kormányzati hátszéllel lehet meg-
valósítani. 
Azonban összefogásra is szükség van Csepel 
fejlődéséhez. A csepeliekért és a soroksáriakért 
végzett munkában mindenkire, köztük a most 
frissen megválasztott dr. Szabó Szabolcs kép-
viselő úrra is számítok! Neki és pártjainak is 
tudniuk és érteniük kell, hogy ők sem enged-
hetik meg magunknak a kicsinyes és ártalmas 
pártoskodást, a széthúzást, az ellenségeske-
dést. Ők is tudják, hogy Csepel és Soroksár 
nem lehet ellenzékben!

- cs -

Csepel sem lehet ellenzékben!
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Az egyik szeme sír, a másik nevet, noha 
inkább pártja választási kudarcát érzi 
meghatározóbbnak Szabó Szabolcs, akit 
a választók minimális többséggel, de 
Csepel és Soroksár egyéni képviselőjévé 
választottak az április 6-ai parlamenti vá-
lasztásokon. Szabó Szabolcs geográfus, 
az ELTE adjunktusa. Csepelen lakik 2003 
óta, egyedülálló és mindössze két éve fog-
lalkozik politikával. 

	 A	 választások	 után	 közvetlenül	 nem	 tűnt	
túlságosan	boldognak.	Mi	volt	a	baj?		
 Valóban nem voltam felhőtlenül boldog, 
mert nem sikerült elérnünk a célunkat, hogy 
leváltsuk a Fidesz-KDNP kormányát. Csepelen 
és Soroksáron győztünk, aminek nagyon örü-
lök, de országosan kudarcot vallottunk. Egyér-
telműen csalódást érzek, mert bár Budapesten 
nyolc választókerületben győztünk, vidéken 
azonban mindössze két egyéni képviselői man-
dátumot szerzett a kormányváltók szövetsége. 

	 Mégis,	miben	reménykedett?	
 Noha magam is tudományos kutató va-
gyok, nem hittem el, hogy a közvélemény-
kutatók előrejelzései kellően megalapozottak. 
Módszertanilag kételkedtem abban, hogy  
a kutatásaik eléggé pontosak-e. Arra gondol-
tam, hogy ha ilyen sokan nem válaszoltak a 
kérdéseikre – márpedig rengetegen tértek ki 
a válaszok elől –, akkor valószínűleg téves 
következtetésekre jutottak. Utólag bevallom, 
hogy tévedtem, a közvélemény-kutatók szak-
mailag jól vizsgáztak és helyesen prognoszti-
zálták az eredményeket. 

	 Ön	szerint	mik	voltak	az	okok,	hogy	elbuk-
ták	a	választásokat?
 Látnivaló volt, hogy az emberekben nagy-
fokú az elégedetlenség, de a baloldal pártjai-
nak ezt nem sikerült szavazatokra váltaniuk.  
A várakozásainkhoz képest kevesebben men-
tek el szavazni, s ez hátrányt jelentett nekünk. 
Mi legalább 65 százalékos részvételre számí-
tottunk, ehelyett 60 százalékos volt a voksolási 
arány országosan. Nem sikerült közvetíteni az 
üzeneteinket és mozgósítanunk a szavazóin-
kat. Különösen vidéken maradtunk el jócskán 
a várakozásainktól. Voltak olyan térségek, 
ahová egyáltalán nem jutottunk el. Budapes-
ten ehhez képest jobban alakult a helyzetünk, 
ezért is szerepeltünk kedvezőbben. Kudarcunk 
okaként említem, hogy a közszolgálati média is 
inkább kormánypártinak bizonyult. A Fidesz-
KDNP ugyanakkor nagyon jól mozgósította  
a táborát, alaposan megszervezték a kampá-
nyukat. A kormánypárti szavazók között rá-
adásul van egy markáns rész, amely minden-
képpen a Fideszre szavaz, függetlenül attól, 
hogy milyen a kormányuk teljesítménye. 

	 Nem	lehetséges,	hogy	azért	is	szavaztak	a	Fi-
desz-KDNP-re,	mert	elégedettek	a	kormánnyal?
 Minden kormánynak vannak pozitív, támo-
gatható intézkedései. Ezt a mostani kormányról 
is el lehet mondani. A gyerekek utáni adóked-
vezmény bevezetését például mindenképpen jó 
döntésnek tartom. A kormány teljesítményére 
utal azonban, hogy több mint félmillióval ke-
vesebb szavazatot kapott a Fidesz-KDNP, mint 
négy évvel ezelőtt. A köznevelés és a felsőok-
tatás terén teljes káosz uralkodik, folyamatos  
a forráskivonás. Nagy problémának érzem ezen- 
kívül, hogy a közpénzek átláthatatlanul, nem 
tiszta módon kerülnek felhasználásra, ami je-
lentős bizalmatlanságot okoz a gazdaságban. 
Az adószabályok ráadásul állandóan változnak, 
így a gazdasági élet szereplői nem tudják, mihez 
alkalmazkodjanak. A példákat folytathatnám…
 
	 Minek	tudja	be,	hogy	egyénileg	győzni	tu-
dott	a	választásokon?		
 Új emberként, új arcként jelentem meg, rám 
lényegében semmi elmarasztalót nem tudtak 
mondani. Kívülről jöttem a politikába, s ez elő-
nyömre szolgált. Az Együtt PM-en belül sike-
rült egy jó csapatot felépíteni, de segítségünkre 
voltak a DK és az MSZP aktivistái is. Megte-
remtettük a magunk helyi nyilvánosságát, ahol 
üzeneteinket továbbítottuk az emberek felé. 
Egyetemi oktatóként bizonyos mértékig jelen 
voltam a közéletben, de a nagypolitikába két 
évvel ezelőtt kerültem. Jártam az országot, és 
azt tapasztaltam, hogy az ország csúszik lefelé. 
Elérkeztem egy olyan pontra, hogy eldöntöt-
tem: hallatni kell a hangomat, mert tűrhetetlen, 
ami az országban folyik. 2010 előtt is voltak 
problémák, amelyeket elfogadhatatlannak tar-
tottam a politikában, de most telt be a pohár. 

	 Mihez	 kezd	 a	 parlamentben,	 ahol	 az	
Együtt-PM-nek	csak	négy	képviselője	lesz?
 A Fidesz-KDNP ismét kétharmados több-
séggel rendelkezik, így a programunk megva-
lósítása is nehezebb lesz. Úgy vélem ugyan-
akkor, hogy intenzívebbé válik a parlamenten 
kívüli politizálás. 

	 Miről	fog	beszélni,	amikor	először	felszólal	
az	Országgyűlésben?	
 A beszéd témája nagyban függ attól, hogy 
milyen ügyek kerülnek napirendre. Csepel ese-
tében mindenképpen a Csepel Művek sorsát 
szeretném napirendre venni. Speciális gazda-
sági körzetté kell nyilvánítani a gyár területét, 
ahol a befizetett adók egy meghatározott há-
nyada helyben marad, s az ottani tulajdonosok 
többségi döntéssel döntenek majd arról, hogy 
mi történjen a területen. Ezenkívül az uniós 
forrásból megvalósítandó panelrekonstrukci-
ós program elindítását, folytatását szintén ki-
emelt témának tartom. 

	 Milyen	együttműködés	 lehetséges	a	balol-
dali	pártok	között?
 Országos szinten is folytatjuk az együtt-
működést bizonyos formában, noha a pártok 
külön frakciót, csoportokat alkotnak majd. 
Programjaink megvalósításában ugyanakkor 
korlátozottak a lehetőségeink a kormányzó 
pártok túlsúlyával szemben. Helyi szinten is 
csak úgy lehetünk eredményesek, ha folytat-
juk az együttműködést. Dolgozunk azon, hogy 
milyen konstrukcióban lehetséges ez. 

	 Támogatják-e	a	szocialista	Szenteczky	Já-
nos	jelöltségét	a	polgármesteri	posztra?		
 Az Együtt PM Csepelen nem jelölt senkit 
a polgármesteri tisztségre, és még nem ne-
vezte meg képviselőjelöltjeit sem. Az MSZP 
2013 év végén megnevezte potenciális kép-
viselőjelöltjeit és polgármesterjelöltjeit. Mi 
abban vagyunk érdekeltek, hogy 2014 őszén 
olyan konstrukcióban induljanak az ellenzéki 
pártok, hogy az országgyűlési választásokhoz 
hasonlóan le tudjuk győzni a Fidesz jelöltjeit.  
Az uniós választásokra már elkezdtük az alá-
írások összegyűjtését. Az Együtt-PM saját lis-
tát állít, önállóan mérettetjük meg magunkat. 

	 Milyen	 együttműködésre	 készül	 Németh	
Szilárddal,	aki	a	Fidesz-KDNP	listáján	 jutott	
be	a	Parlamentbe?
 A napokban találkozót kérek Németh Szi-
lárdtól, hogy a Csepelt érintő közös ügyekben 
hogyan tudnánk együtt fellépni a választóink 
érdekében. 

Csarnai Attila

„Előny volt, hogy nem ismertek”
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Martinász- 
szobor 
a gyár előtt 
Ünnepélyes keretek között adták át a Mar-
tinász-szobrot Csepelen, a Teller Ede út 
és a Károli Gáspár utca kereszteződésénél, 
április 4-én. Az öntőmunkást ábrázoló em-
lékművet – melyen „Csepel, a magyar ipar 
bölcsője” felirat látható – Blaskó János 
szobrászművész készítette.

Az átadáson Fajta Olivér, a Weiss Manfréd 
iskola diákja Csepel helytörténetéről szóló fel-
jegyzést olvasott fel, majd Kontur Pál ország-
gyűlési képviselő, a Fidesz Munkás- és Alkal-
mazotti Tagozatának elnöke mondott beszédet. 

„A	magamfajta	 kétkezi	munkásember	 csupán	
annyit	 szeretne,	 hogy	 a	 jövő	Magyarországa	
egy	 olyan	 ország	 legyen,	 ahol	 a	 munkának	
becsülete	 van,	 értékét	 megfizetik.	 A	 szobrot	
szemlélve	 egyetlenegy	 gondolat	 fogalmazód-
hat	 meg	 bennünk.	 Egy	 ilyen	 üzemet	 Csepe-
len,	Dunaújvárosban,	Ózdon,	Miskolcon	vagy	
akár	 Győrben	 is	 csak	 tudással	 és	 áldozatos	
munkával	lehetett	létrehozni.	Az	ország	jövője	
is	a	munkán	és	a	munkahelyteremtés	sikeres-
ségén	múlik.	Itt	Csepelen	mindig	a	munkájára,	
családjára,	 közösségére	 büszke	 és	 összetartó	
munkásemberek	laktak.	Ez	a	szobor	ennél	mél-
tóbb	helyet	nem	kaphatott	volna” – tette hozzá 
az országgyűlési képviselő. 

Ahogy Németh Szilárd polgármester, or-
szággyűlési képviselő beszédében fogal-
mazott: Csepelen valósult meg a magyar 
hadiipar hőskora, és lett településünk a mo-
dernizáció egyik meghatározó központja. 
„Hitet	tenni	gyűltünk	össze.	Egyrészt	Weiss	
Manfréd	örökségének,	Csepel	ipari	és	mun-
kás	 hagyományainak,	 a	 gyárban	 dolgozó	
kétkezi	 munkásoknak	 kívánunk	 méltó	 em-
léket	 állítani	 a	 Martinász-szobor	 elhelye-
zésével	 itt,	 a	 gyár	 főbejáratával	 szemben,	
Teller	 Ede	 szobrának	 tőszomszédságában.	
Másrészről	 hitet	 kívánunk	 tenni	 közös	 jö-
vőnkről.	 hiszünk	 abban	 –	 és	mindent	 elkö-
vetünk	 azért	 –,	 hogy	 Csepel	 ismét	 a	 hazai	
ipar	meghatározó	központja	 lehessen.	Leg-
főbb	 feladatunk	 a	 XXI.	 századi	 modern,	
környezetkímélő	újraiparosítás,	 a	nagysza-
bású	munkahelyteremtés.	Legfőbb	célunk	a	
munka	 és	 a	 kétkezi	munkás	 becsületének	 a	
visszaszerzése.	Büszkék	vagyunk	arra,	hogy	
Csepelt	 még	 mindig	 munkáskerületként	
tartják	számon” – tette hozzá. 

A polgármester köszönetét fejezte ki a szobor 
megalkotásában és felállításában közreműkö-
dőknek, mindenekelőtt Blaskó János szobrász-
művésznek, az emlékmű megálmodójának, 
tervezőjének és megalkotójának, akinek esze, 
szíve és keze által nagyszerű mű született.  
A művész kiváló arányérzékkel, ideillő anyag 
és alakválasztással nagyszerűségében is egy-
értelmű művet alkotott, és mindenki által kó-
dolható üzenet küldött nekünk, csepelieknek 
– mondta Németh Szilárd.

Az emlékmű elkészültéért köszönet illeti Ko-
kas László építésztervezőt, Lestyán Goda Já-
nos bronzöntőt, Horváth Gábort, a Reneszánsz 
Kft. képviselőjét, akik a kőfaragó munká-
latokat végezték, valamint a Magyar Alko-
tóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-ét a 
zsűrizésért, illetve a Csepeli Városgazda Zrt. 
munkatársait a park kialakításáért. 

Az alkotást Németh Szilárd, Kontur Pál és 
Blaskó János leleplezte le.  

Antal Zsuzsa

Általa hisztek Istenben, 
aki feltámasztotta őt 
a halottak közül, 
és megdicsőítette, 
hogy higgyetek 
és reméljetek az Istenben.
(Péter 1,21)

Áldott, békés 
húsvéti 

ünnepeket 
kívánunk!

Németh Szilárd
Csepel polgármestere,

országgyűlési képviselő

Ábel Attila
alpolgármester

Morovik Attila
alpolgármester

Borbély Lénárd
alpolgármester,

országgyűlési képviselő

fotó: Szria
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A 2011-ben elfogadott nemzeti köznevelési tör-
vény értelmében az érettségi vizsga feltételeként 
ötven óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük 
a diákoknak. Ez első alkalommal a 2016. január 
1-je után érettségi vizsgára jelentkezőket érinti, 
vagyis azokat, akik a 2012/2013-as tanévben 
kezdték el középiskolai tanulmányaikat. Ők 
azok, akiktől hivatalos igazolást kérnek majd ar-
ról, hogy hol végeztek önkéntes munkát. 

A vonatkozó jogszabály előírja, hogy a lakhely-
től számított harminc kilométeren belül végez-
hetnek közösségi szolgálatot a fiatalok külön-
féle fogadó intézményekben. Az iskolán kívül 
célszerű az interneten is bővebben tájékozód-
niuk – például a Közösségi Szolgálat Portálon 
(www.kozossegi.ofi.hu) –, ahol még sok fontos 
tudnivaló található a fogadó intézményekről. 

E helyeken (pl. iskolák, óvodák, önkormányzati 
és egészségügyi intézmények, művelődési há-
zak, idősotthonok, nyugdíjasházak, civil és non-
profit szervezetek) a diákok az egészségügyi, 
szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális 

és közösségi, környezet- és természetvédelmi, 
polgári és katasztrófavédelmi, valamint közös  
sport- és szabadidős tevékenységekben próbál- 
hatják ki helytállásukat. Az érintett korosztály- 
nak, a 15-16 éves lányoknak és fiúknak már ér-
demes most elkezdeniük a keresgélést, hogy ki 
ne fussanak az időből, mert tanulmányaik mel-
lett vár rájuk ez a feladat. 

Hol várják a diákokat? 
Csepelen, a Humán Szolgáltatások Igazgatósá-
ga (HSZI) segíti az iskolai közösségi szolgála-
tok szervezését. Munkatársuk, Juhászné Végi 
Edit, a Családsegítő Közösségi Ház önkéntes 
koordinátora előzetes közvélemény-kutatást 
végzett a kerületi középiskolákban. A rend-
szerint osztályfőnöki órákon tartott ismertető 
utáni véleményekből kiderült, hogy a legtöbb 
tanulót az állatkert és állatmenhelyek vonzzák. 
„Sikerült	 felvennem	 a	 kapcsolat	 a	 Fővárosi	
Állat-	és	Növénykerttel,	azonban	ők	18	év	alat-
tiakat	 önkéntes	 munkára	 nem	 alkalmaznak.	
Kerületünkben	 például	 az	 óvodák	 szívesen	 fo-
gadnának	diákokat	kerítésfestésre:	ez	csak	szer-

vezés	kérdése.	Persze	lehetőséget	kínálnak	a	ci-
vil	szervezetek,	művelődési	házak,	idősotthonok,	
nyugdíjasházak,	önkormányzati	és	egészségügyi	
intézmények,	az	 iskolák	és	óvodák	a	nyári	szü-
netben.	Nálunk	a	közösségi	házban	tíz	diák	telje-
sített	szolgálatot,	tizenöt	diák	önkéntes	munkája	
folyamatban	van.	Különösen	az	 idősek	élvezték	
társaságukat.	 Örömmel	 mondhatom	 –	 bár	 ez	
manapság	 nem	 gyakori	 –,	 hogy	 egy	 lány,	 aki	
nálunk	végezte	a	 közösségi	 szolgálatot,	most	 is	
visszajár	 ide	 önkéntes	 munkára.	 Ez	 nem	 köte-
lező,	 de	 megragadták	 a	 közösségi	 programok,	
megtapasztalta,	milyen	jó	segíteni.		Egyébként	az	
iskolai	felméréseim	alapján	úgy	látom,	hogy	nem	
zárkóznak	 el	 a	 diákok	 az	 efféle	 dologtól.	 Úgy	
gondolom,	 a	mai	 világban	 egyáltalán	 nem	árt,	
ha	bepillanthatnak	egy-egy	munkahely	életébe:	
ez	később,	a	pályaválasztásnál	is	hasznukra	vál-
hat” – tette hozzá Juhászné Végi Edit.

Igazolás a munkáról 
A közösségi szolgálatra való felkészítés a tan-
intézményekben kezdődik. Első alkalommal a 
pedagógusok kísérik a munkavégzés helyére a 
diákokat, utána már egyedül mehetnek. Előfor-
dulhat, hogy valakinek fél év alatt sikerül igazo-
lást kapnia az önkéntességben való részvételről, 
de olyan is akad, aki egy év után veszi kezébe 
a papírt, mellyel jogosulttá válik az érettségire. 

A kerületben a Jedlik Ányos Gimnázium ta-
nulói élenjárnak a közösségi szolgálatban. Tá-
mogatójuk Karácsony Zsuzsa pedagógus ma is 
lelkesen irányítja csapatát. 

Természetesen – az iskolákon kívül – a szülők 
is felkutathatják közvetlen környezetükben  
a fogadó intézményeket. 

Antal Zsuzsa

Önkéntes munka diákoknak

Megvásárolja az önkormányzat az egykori 
Dagi Csárda, illetve a Bajnokok Klubja ét-
terem épületét a királymajori Daru-domb-
nál. Bár Mesterházy Attila nem volt hajlan-
dó gratulálni Orbán Viktornak a választási 
győzelemhez, Németh Szilárd polgármes-
ter gratulált Szabó Szabolcsnak, aki közel 
egyszázalékos előnnyel nyerte meg az or-
szággyűlési választást. A rendőrség és a 
katasztrófavédelem munkatársai jutalmat 
kapnak – ez történt a csepeli képviselőtes-
tület április 7-ei, rendkívüli ülésén.

A Daru-domb mellett álló, korábban Dagi Csár-
daként és Bajnokok Klubjaként is üzemelő egy-
kori vendéglátóhely elhanyagolttá vált épületét 
már régen meg akarta vásárolni az önkormány-
zat. Mivel azonban az épület a környék fejlesz-
tése miatt felértékelődött, fontos volt, hogy az 

utolsó pillanatig titokban maradjon az önkor-
mányzat vásárlási szándéka. Ezért tartották a 
rendkívüli képviselő-testületi ülést is a válasz-
tás másnapján. 

A láthatóan fáradt képviselők előtt már az ülés 
kezdetén gratulált Németh Szilárd Szabó Sza-
bolcsnak a választási eredményéért. A ballibe-
rális pártok jelöltje közel egy százalékkal kapott 
több szavazatot az országgyűlési választáson, 
mint a polgármester. Németh Szilárd polgár-
mester listáról jutott a parlamentbe.

A Daru-domb rendbetétele 2010 őszétől fo-
lyamatosan zajlik. Előbb az ott felgyülemlett 
több mint 100 m3 szemetet kellett elvinni, és a 
hajléktalantelepeket felszámolni. (A hajléktala-
noknak a gyár területén nyílt kibővített férőhe-
lyű szálló.) A fejlesztés a közvilágítás rendbe-

tételével, parkosítással, majd a BMX-pálya és  
a fitneszpark átadásával folytatódott. A kör-
nyék rendbetételével és fejlesztésével ugyan-
akkor felértékelődik az egykori vendéglátóhely 
épülete, ezért fontos volt, hogy minél hamarabb 
megvehesse azt az önkormányzat. Az ingatlan 
megvásárlását valamennyi megjelent képviselő 
támogatta.

A napirend másik pontjában a rendőrség és a 
katasztrófavédelem munkatársainak szavazott 
meg jutalmat Szent György és Szent Flórián 
napja alkalmából a képviselő-testület. A csepe-
li rendőrök és tűzoltók jutalmazására kétmillió 
forintot hagyott jóvá a testület. 

Szintén az ülésen döntöttek arról, hogy az 
önkormányzat egymillió forint támoga-
tást nyújt a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 
Alapítvány részére új szakképzési intéze-
te épületrészének építésére, felújítására és  
a szaktantermek berendezéseinek költségeire. 

Csepel.hu

Folytatódhat a Daru- domb és környékének rendbetétele

Rendkívüli testületi ülés

fotó: everystockphoto.com
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Kétharmados parlamenti többséget szer-
zett a Fidesz-KDNP az április 6-ai ország-
gyűlési képviselő-választáson a szava-
zatok 99,99 százalékos feldolgozottsága 
alapján.

A Nemzeti Választási Iroda április 13-ára vir-
radó éjjel közölt adatai szerint a Fidesz-KDNP-
nek 133, az MSZP-Együtt-DK-PM-MLP-nek 
38, a Jobbiknak 23, az LMP-nek pedig 5 man-
dátuma lesz az új parlamentben.

A szavazatok 99,99 százalékának feldolgozása 
alapján – az átjelentkezők és a külképviselete-
ken szavazók miatt ugyanis csak április 12-én 
tudták befejezni a szavazatok összeszámlálá-
sát az egyéni körzetekben – a Fidesz-KDNP 
országos listájára 2 264 730-an, az MSZP-

Együtt-DK-PM-MLP-ére összesen 1 290 804-en, 
a Jobbikéra 1 020 476-an, az LMP-ére pedig 
269 413-an szavaztak.
    
A többi 14 országos listát állító párt nem érte el 
az ötszázalékos küszöböt, így nem jutott be az 
Országgyűlésbe.    

Az április 6-án tartott választás után a szava-
zatoknak csak majdnem 99 százalékát összesí-
tették a szavazatszámláló bizottságok. Minden 
választókerületben egy szavazókörben nem 
bontották föl az urnákat, hanem azokat elzár-
ták. Április 12-én ezekbe az urnákba keverték 
bele a külképviseleteken és az átjelentkezéssel 
szavazók voksait, és együtt számlálták össze 
a szavazatokat, majd megállapították a nem 
jogerős végeredményt a választókerületekben.    

Az április 6-ai részeredményekhez képest 
egyetlen egyéni választókerületben sem vál-
tozott meg a április 12-ei újraszámlálás után 
a választás eredménye, és az országos listás 
mandátumkiosztás sem változott.  A nemze-
tiségi listáknál a 99,99 százalékos feldolgo-
zottság alapján a kedvezményes mandátum-
hoz szükséges 22 058 szavazatot egyetlen 
nemzetiség sem szerezte meg. Legtöbben 
– 11 415-en – a Magyarországi Németek Or-
szágos Önkormányzatának listájára szavaz-
tak. Az országos listát állított 13 nemzetiség 
ugyanakkor szószólót küldhet a parlamentbe. 

Azt követően, hogy a szavazatszámláló bi-
zottság megállapította a szavazókörben a sza-
vazás eredményét, a szavazatok újraszámlá-
lására csak jogorvoslati eljárás keretében van 
lehetőség, és arra kizárólag a jogorvoslatot 
elbíráló szerv jogosult. 

A Nemzeti Választási Bizottságnak az orszá-
gos listás szavazás eredményéről kiállított sza-
vazóköri jegyzőkönyvek, a levélben szavazás 
eredményét megállapító jegyzőkönyv, vala-
mint a választás egyéni választókerületi ered-
ményéről kiállított jegyzőkönyvek alapján, 
legkésőbb a szavazást követő tizenkilencedik 
napon kell megállapítania a választás országos 
listás eredményét.

Az április 6-ai szavazáson a választópolgárok 
két külön szavazólapon adhatták le voksukat: 
egyrészt voksolhattak arra, kit szeretnének az 
országgyűlési egyéni választókerületükben 
(ebből 106 van) képviselőnek, másrészt egy 
másik íven arról dönthettek, hogy az orszá-
gos listáról melyik pártot vagy nemzetiséget 
támogatják. A magyarországi lakóhellyel nem 
rendelkező magyar állampolgárok csak párt-
listákra szavazhattak.    

Az országos listán kiadható 93 mandátumot a 
pártlistás szavazatok és az egyéni kerületek-
ben nem hasznosult, úgynevezett töredéksza-
vazatok alapján osztották ki.    

Az új Országgyűlés május 6-áig megalakul, 
az alaptörvény értelmében ugyanis az alakuló 
ülést a köztársasági elnök hívja össze a válasz-
tást követő 30 napon belüli időpontra.

(MTI-fidesz.hu)

Köszönöm, 
hogy az Önök bizalmából 
ismét Csepelért dolgozhatok 
az Országgyűlésben!

Németh Szilárd

aktuális

Kétharmados többséget 
szerzett a Fidesz-KDNP
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Több mint négyszázezer ember szívét őrzi 
dr. Lippai József, a Dél-pesti Kórház kar-
diológiai osztályának vezető főorvosa, 
akit a csepeliek a Tóth Ilona Egészségügyi 
Központ szakrendeléséről is ismerhetnek. 
A 31 éve gyógyító, ötgyermekes családapa 
március 15-én Csepel Örökség Díjat vehe-
tett át Németh Szilárd polgármestertől.

„Sok	 orvos	 van	 a	 családban.	 Volt	 is	 és	 lesz	
is”	 – mondja mosolyogva dr. Lippai József, 
mikor az orvosi hivatás iránti legkorábbi él-
ményéről kérdezem.	 „Már	 óvodáskoromban	
is	azt	mondtam,	hogy	orvos	 leszek,	ha	nagy	
leszek.	Ez	egy	kisfiúnál	 természetes:	az	 lesz,	
ami	 apa”	 – ám az orvos szülők gyermeke  
a gimnáziumban eljátszott a gondolattal, hogy 
a természettudományos karriert választja  
a gyógyítás helyett.	 „Kellett	 egyfajta	 lendü-
let,	 hogy	orvos	 legyek.	Mert	hiába	a	háttér,	
egy	gyerek	csak	annyit	lát,	hogy	apa	és	anya	
bemennek	a	 kórházba,	majd	 hazajönnek	on-
nan”	– meséli a szakember, aki derűsen ösz-
szegzi egyetemi éveit: élete egyik első igazán 
nagy meglepetése akkor érte, amikor rájött: 
az orvosi egyetemen tényleg keményen kell 
tanulni. Szerencsére a munka meghozta  
a gyümölcsét, az egyetem elvégzése után Ko-
máromban helyezkedett el. Választott szakte-
rülete a belgyógyászat lett, ezen belül a kar-
diológia.	 „Dolgokat,	 rejtélyeket	 megoldani	
nagy	 kihívás,	 szép	 feladat.	Mindig	 érdekelt,	
hogy	 a	 szerteágazó	 panaszok	 mit	 takarnak,	

szerettem	gondolkodni,	 analizálni.	Ezért	 vá-
lasztottam	a	belgyógyászatot,	illetve	a	kardi-
ológiát.”	

„Mindent megteszek”
Lippai doktor ma a Dél-pesti Kórház kardioló-
giai osztályát vezeti. Óriási területet látnak el: 
négy kerület és több környező település is hoz-
zájuk tartozik, közel 400 ezer ember. Emellett 
Csepelen, a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 
kardiológiai rendelésén is dolgozik, de a kerület 
és az orvos kapcsolata korábban kezdődött:	„17	
éven	át	dolgoztam	a	csepeli	kórházban.	Szinte	
nincs	 a	 kerületben	 olyan	 család,	 amely	 vala-
milyen	kórházi	ellátás	kapcsán	ne	került	volna	
kapcsolatba	 velem.	 Mikor	 odakerültem,	 nem	
tudtam	a	kórházról	szinte	semmit.	Aztán	meg-
szerettem	a	kórházat,	a	betegeket,	a	munkatár-
saimat”	– mondja, majd hozzáteszi: a kezdeti 
időkben gyakran tipikusan csepeli nehézségek-
be ütköztek a vizsgálatok. Mikor a gőzkalapács 
a kórháztól hatvan méterre lecsapott, le kellett 
tenni a fonendoszkópot. Az asztalon ugrott  
a pohár, nem lehetett hallani a beteg szívét. 
Amikor arról kérdezem, hogy miért kedvelhe-
tik őt ennyien a kerületben, egyszerű választ 
ad:	„Azt	hiszem	és	remélem,	hogy	tudják,	hogy	
mindent	 megteszek.”	 Mesél a betegek értő, 
odafigyelő meghallgatásának fontosságáról is. 
Nincs 99 százalékos figyelem; mikor a páciens 
leül vele szemben, már csak rá koncentrál, mert 
„egy	 ötperces	 beszélgetés	 gyakran	 többet	 ér,	
mint	egy	félórás	vizsgálat.”		

Családi hagyomány
A csepeli kórház megszűnése után vállalta el 
a kardiológiai rendelést a Tóth Ilona Egész-
ségügyi Szolgálatnál.	„Tulajdonképpen	a	régi	
betegeim	miatt	mondtam	igent	a	megkeresés-
re.	Őket	követtem	ide.	Akkoriban	sokan	érez-
ték	azt,	hogy	elengedték	a	kezüket.	Szerettem	
volna	folytatni	a	munkát	velük.”	

Lippai doktor beszélgetésünk elején nem 
véletlenül fogalmazott így: „Sok	 orvos	 van	 
a	családban.	Volt	és	lesz	is.”	Felesége, dr. Mol-
nár Andrea szintén a csepeli belgyógyászaton 
dolgozott, s az almák sem estek messze a fá-
iktól. A házaspár legidősebb gyermeke, Pé-
ter ügyész, Dóra lányuk gasztroenterológus 
szakorvosjelölt, Rita idén fejezi be az orvo-
si egyetemet: apai nagyanyjához hasonlóan  
a gyermekgyógyászat érdekli. Vera idén kap 
diplomát a jogi karon, Judit lányuk pedig 
most érettségizik: talán ő lesz a família első 
állatorvosa vagy biológusa.

„Egyszer	 egy	 férfi	 bekopogtatott	 az	 ajtón,	
megkérdezte,	 hol	 van	 a	 rendelés?	 Jó	 helyen	
jár	–	mondtuk,	de	a	 férfi	abban	a	pillanatban	
meghalt.	Újraélesztettük,	majd	a	 földön	 fekve	
hirtelen	megmozdult,	felült	és	megkérdezte,	ho-
gyan	került	a	földre.	Egy	kicsit	meghalt,	de	már	
minden	rendben	–	válaszoltuk.	Életet	menteni,	
időt	adni,	segíteni.	Ezért	csináljuk	mindannyi-
an”	 – összegez a főorvos, aki hangsúlyozza, 
gyerekeit sohasem befolyásolta a pályaválasz-
tás terén. Hacsak nem a saját példájával – de ezt 
már csak magamban teszem hozzá. 

- angel - 

egészség

Életet menteni, időt adni
fotó: Szria
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Humán papillomavírus ellen oltják a csepeli is-
kolákban a kerületben állandó lakcímmel ren-
delkező 13 éves lányokat március 26-ától. Az 
érintett szülők levélben kaptak erről értesítést: 
eldönthették, hogy élni kívánnak-e az önkor-
mányzat által 2011 óta ingyenesen biztosított 
vakcinával. 
A polgármesteri hivatal nagytanácstermében 
tartott szülői tájékoztató fórumon dr. Pálláné 
Sándor Edina vezető védőnő a gyakorlati tud-
nivalók ismertetése után beszámolt arról, hogy 
a 360 kiskorú személynek postázott levélkül-
deményből 181 szülő kérte gyermeke részére 
az oltás beadását. Eddig 623-an részesültek ol-
tásban, amire az önkormányzat közel 28 millió 
forintot fordított. 

A méhnyakrák világszerte még ma is a máso-
dik leggyakoribb rosszindulatú daganatos be-

tegség. A világon 550 ezer méhnyak- és egyéb, 
más típusú rákbetegség kialakulásáért is fele-
lős a humán papillomavírus. Ez a rák azonban 
ma már védőoltással és rendszeres szűrővizs-
gálattal megelőzhető és sikeresen kezelhető. 

Ahogy Borbély Lénárd alpolgármester be-
szédében fogalmazott: a méhnyakrák elleni 
védőoltás sok családnak olyan anyagi terhet 
jelent, amit nem tudnak önerőből felvállalni. 
Egy darab oltás jelenlegi gyógyszertári ára 
29 800 forint, így a háromszori emlékeztető 
oltás összesen közel kilencvenezer forintba 
kerül. „2014	 őszétől	 –	 a	 tervek	 szerint	 –	 az	
állam	 által	 finanszírozott,	 életkorhoz	 kötött,	
de	 nem	 kötelező,	 hanem	 kötelezően	 felaján-
landó	oltás	lesz	a	HPV	elleni	vakcina,	amit	a	
hatodikos	korosztálynak	fognak	először	bead-
ni.	Így	a	jelenleg	13	éves	lányok	az	államilag	
támogatott	 oltásból	 még	 kimaradnak,	 ezért	
önkormányzatunk	az	idén	is	folytatja	a	2011-
ben	kezdett	programot:	amennyiben	a	szülők	
kérik,	egyetlen	csepeli	leánygyermek	sem	ma-
rad	ki	az	oltási	programból” – tette hozzá az 
alpolgármester. 

Főként a 12–15 éves korosztályt érdemes olta-
ni, mert a szexuális élet megkezdése előtt ala-
kul ki legjobban a vírus elleni védettség – tá-
jékoztatott a fórumon dr. Belics Zorán, a Jahn 
Ferenc Dél-pesti Kórház szülészeti-nőgyó- 
gyászati osztályának vezetője. Kiemelte:  
„A	humán	papillomavírus	130	válfaja	 ismert,	
melyek	 jóindulatú	 vagy	 rosszindulatú	 elvál-
tozást	okoznak.	Utóbbiért	a	16	és	18-as	típus	
felel,	mely	Európában	és	az	Egyesült	Államok-
ban	 leginkább	 jellemző.	A	védőoltások	éppen	
erre	 a	 válfajra	 fejtik	 ki	 legjobban	 hatásukat.	
Különböző	 tanulmányok	 szerint	 a	 nők	 50-80	
százaléka	 átesett	 fertőzésen	 élete	 során.	 Kö-
zülük	 15	 százalék	 esetében	 alakul	 ki	 tartós	
fertőzés	és	csupán	2	százaléknál	rosszindula-
tú	 elváltozás.	 Szerencsés	 esetben	 a	 szervezet	
legyőzi	a	fertőzést,	de	nem	ad	ellene	megfele-
lő	védettséget.	Ezért	 fontos	a	rendszeres	rák-
szűrésen	való	részvétel	és	a	védőoltás,	mellyel	
megelőzhető	a	baj” – hangsúlyozta a főorvos, 
aki azt is hozzátette, az oltásnak semmilyen 
mellékhatása nincs, ami miatt mérlegelni kel-
lene beadatását.

azs

Folytatódik a HPV elleni 
védőoltás a 13 éves lányoknak 

Vírusvédelem

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: csepeliklik.info@gmail.com 

Tisztelt Szülők!

A hónap végén – április 28. (hétfő), 29. (kedd) és 30. (szerda), 8 órától 
18 óráig – lehet, és kötelező a tankötelessé váló gyermekeket beíratni az 
iskolába. Most a körzetes iskola jogszabály általi meghatározását sze-
retném egyértelművé tenni, mivel ez egyre többször jelent problémát. 

1. Az iskolai beiratkozási időszak előtt sokan úgy gondolják, hogy egy 
megszerzett tartózkodási hely (lakcímkártya) a leendő 1. osztályos 
gyermekük számára előnyt jelenthet a nem körzeti iskolába történő 
beíratásnál. 
A jogszabály szerint: az általános iskola köteles felvenni azt a tan-
köteles tanulót, akinek lakóhelye (vagyis állandó lakcíme), ennek 
hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvé-
telt biztosító iskola). Ez érvényes abban az esetben is, ha a tanulónak 
ugyanazon a településen, vagy kerületben van a lakhelye és a tartóz-
kodási helye is. 
Az iskolai körzet – körzetes iskola – lényege, hogy a szülő tudja, 
van olyan iskola, amelyik nem tagadhatja meg gyermeke felvételét. 
Az iskolai körzetek kialakításánál a kormányhivatal figyelembe vette  
a népesség-nyilvántartó adatait, a megközelíthetőséget. 
Az új Polgári Törvénykönyv 152. §-a leszögezi, hogy a szülők (gond-
viselők) a saját háztartásukban kötelesek a gyermek lakhatásáról gon-
doskodni: a gyermek lakóhelye – ha a bíróság vagy gyámhatóság 
másként nem rendelkezik – a szülő lakása akkor is, ha a gyermek 
átmenetileg máshol tartózkodik. Ebből következően az iskolák nem 

a gyermek tartózkodási helye, hanem lakóhelye alapján létesítenek 
tanulói jogviszonyt, ott, ahol szüleivel életvitelszerűen lakik. 
A jogszabály szerinti működést nem veszélyeztetik a fent leírtak, hi-
szen az érintettek a szabad iskolaválasztást gyakorolva körzetükön 
kívül is létesíthetnek tanulói jogviszonyt – amennyiben a szükséges 
férőhely rendelkezésre áll.

2. A Karácsony Sándor és a Nagy Imre Általános Iskolában kis létszá-
mú logopédiai osztályok működnek. Az iskolákba azonban csak az 
országos beszédvizsgáló szakértői bizottság kijelölése alapján kerül-
hetnek be – fő szabályként – csepeli tanulók. Itt is csak a fennmaradó 
helyekre iskolázhatók be nem kerületi gyermekek. Fontos megjegyez-
ni azt is, hogy engedélyezés alatt van az érintett gyermekek 4 éven 
keresztüli ellátása – a jelenlegi 3 év helyett.

3. A beiratkozásnál a következő dokumentumokat kérik az iskolák: 
•	 A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiál-

lított lakcímet igazoló hatósági igazolványt, vagyis a lakcímkártyát. 
•	 Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító iga-

zolást, amely lehet:
1. óvodai szakvélemény,
2. nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakér-

tői vélemény,
3. sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bi-

zottság szakértői véleménye.
•	 Oktatási azonosítószámot, amit az óvoda ad ki az iskolába menő 

gyermek szüleinek. 
•	 Nyilatkozatot a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (az óvodai és 

iskolai honlapokról letölthető, kitölthető.)
•	 Kötelező nyilatkozni arról is, hogy a gyermek számára a hit- és 

erkölcstan oktatást, vagy az erkölcstan oktatást választják-e? (az 
óvodai és iskolai honlapokról letölthető, kitölthető.)

Segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük.

Tóth	János	tankerületi	igazgató
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A költészet napja Csepelen
Immár ötven éve ünnepeljük József Atti-
la születésnapjára emlékezve a költészet 
napját. Ebből az alkalomból a csepeli ön-
kormányzat A vers örök címmel hirdette 
meg rendezvényeit április 11-én.

Kaleidoszkóp 
Hűvösvölgyi Ildikóval
Délelőtt Hűvösvölgyi Ildikó színművész adott 
zenés irodalmi műsort a Csete Balázs Gimná-
zium, Szakközépiskola és Szakiskolában. Ka-
leidoszkóp című előadásában Pákolitz István 
egyik versével köszöntötte a hallgatóságot, 
majd legkedvesebb verseit fogta csokorba Ady 
Endrétől, Csukás Istvántól, József Attilától, 
Kosztolányi Dezsőtől, Petőfi Sándortól, Rad-
nóti Miklóstól és Reményik Sándortól. Tema-

tikailag felosztva jelentek meg a költemények-
ben a család, a szerelem, szeretet, haza, Isten 
és a játék fogalmak, melyek minden ember éle-
tében függetlenül az életkortól fontosak. 

Hűvösvölgyi Ildikó kiváló előadását Kurkó Jó-
zsef színész gitárjátéka tette még színesebbé.  
A színésznő Weöres Sándor Az éjszaka csodái 
című versével búcsúzott a közönségtől. 

A	villanyfényen	átdereng	az	ég,
s	a	városon	túl	látszik	a	vidék,
a	dombok	gyengéd-rajzu	háta
–	és	elcsitul	az	alvók	karneválja.
Jön	a	söprőgép	tompa	morajjal,
mögötte	a	hajnal
fut	lobogó	szőke	hajjal,

csörömpöl	a	reggel,	száll	a	fény...
és	az	éji	tág	csodát
ezt	a	fura	micsodát
ketten	láttuk:	te	meg	én.		
(részlet)

Az ördög hárfái 
– versek dalban elbeszélve 
Este Makrai Pál zenés hitvallását hallgathatta 
meg a közönség a Nagy Imre Általános Műve-
lődési Központ színháztermében. Az előadó 
Az ördög hárfái című műsorában jeles magyar 
költők megzenésített 
verseit énekelte el, zon-
gorán közreműködött 
Makay Zsolt zeneszer-
ző. Nagy László, Ady 
Endre, Garai Gábor, 
Bella István József Atti-
la versei hangzottak el.

Idén is versmondó versennyel 
készült a költészet napjára a Cso-
dakút óvoda apraja-nagyja. A 
gyerekek produkcióit nem kisebb 
személyiség hallgatta végig és 
mondott véleményt, mint a Kos-
suth- és Jászai Mari-díjas szín-
művésznő, rendező, érdemes és 
kiváló művész, a Halhatatlanok 
Társulatának örökös tagja: Pécsi 
Ildikó. Az izgatottan várt pillana-
tokat a színésznő könnyed humo-
ra és utánozhatatlan személyisége 
oldotta, az általa előadott József 
Attila-vers – az Altató – pedig  
a gyerekek és a felnőttek körében 
is osztatlan sikert aratott. A ver-
seny tavalyi győztese Szenteczky 
János Erik immár elsőosztályos 
kisiskolásként tért vissza egykori 
ovijába, ahol egy magyar és egy 
orosz verssel kedveskedett a zsű-

rinek és a legkisebbeknek. A 3-4 
évesek közül 18-an, míg az 5-7 
éves korosztályból 37-en adták elő 
kedvenc verseiket, mondókáikat, 
amit a Pécsi Ildikó vezette szak-
értő zsűri értékelt. A majd kétórás 
program végén minden kis előadó 
jutalomban részesült és a nap dísz-
vendégét sem engedték el üres kéz-
zel: egy facserjét és ajándékkosarat 
kapott az intézmény munkatársai-
tól. Pécsi Ildikó a kedves ajándé-
kokat egy Ady Endre verssel, saját 
cédéjével, sok-sok autogrammal, 
valamint számtalan közös fotóval 
viszonozta. 

Az eseményről részletesen a Cse-
pel.hu internetes oldalon olvas-
hatnak, a művésznővel készült in-
terjút egy későbbi lapszámunkban 
közüljük.

 -légrádi -

fotó: Halászi Vilm
os és Szria

Verselőverseny az oviban

Költészet 
napja
2014

fotó: Szria
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Egyházi élet
Húsvét 2014
Egy visszaemlékezéssel szeretném kez-
deni: amikor gyermek voltam – az 1970-
es években – édesapámmal locsolkodni 
mentünk olyan rokonokhoz, ismerősök-
höz, akiket – emlékezetem szerint – csak 
nagyon ritkán látogattunk. Kiöltöztünk, 
verset kellett tanulnom és elmondanom, 
majd meglocsoltuk a lányokat-asszonyo-
kat. Sokan járták így az utcákat azokban 
az időkben Budapesten.
Ma már alig-alig látok locsolkodó embe-
reket az utcákat járni. Az ünneplőöltözet 
is a múlté. Nagyon nagyot változott a vi-
lág? Egy értékeit vesztett világban élünk? 
(Közhely. Bár félő, hogy igaz.) Egy olyan 
világban, ahol már ez az ünnep sem az, 
ami volt. Ez a húsvét 2014-ben?

Már régen a háttérbe szorult az Úr Jézus 
Krisztus szenvedésére, halálára és feltá-
madására való közösségi emlékezésnek 
az öröme. Amikor azért jövünk össze, 
mert békességben élhetünk, mert vala-
ki meghalt értünk! Keressük örömmel 
annak lehetőségét, hogy közösségünk 
lehessen a húsvét ünnepében a Feltáma-
dottal, aki egyedül tudja igazi remény-
séggel betölteni a mi arasznyi emberlé-
tünket!

Ő nem változott meg! Még ebben a mai 
világban is ugyanaz, mint aki egykor 
volt: Isten Fia, aki jól tudta azt, hogy 
nekünk mennyei segítségre van szüksé-
günk. Segítségre, a bűneinkből való sza-
baduláshoz.

Ünnep van! Ünnep, amiben ünnepelhet-
jük az értünk Szenvedőt és a Feltámadot-
tat, mert nem hiába történt ez az áldozat, 
ha hatással van az életünkre!

Végül Pál apostol gondolata: „Az Isten 
irgalmára kérlek tehát titeket,	 testvére-
im,	 hogy	 okos	 istentiszteletként	 szánjá-
tok	oda	testeteket	élő	és	szent	áldozatul,	
amely	 tetszik	 az	 Istennek;	 és	 ne	 igazod-
jatok	e	világhoz,	hanem	változzatok	meg	
értelmetek	megújulásával,	hogy	megítél-
hessétek:	mi	az	Isten	akarata,	mi	az,	ami	
jó,	ami	neki	 tetsző	és	 tökéletes.” (Római 
levél 12,1-2) Ő vár rád ma is!

Sinkovicz Sándor  
baptista lelkész

A nyugati kereszténység húsvétja mindig már-
cius 22-e és április 25-e közé esik. A húsvét és 
a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek 
közé tartoznak: a Nap mozgása mellett a Hold 
mozgásától is függ a dátum. A keresztény egy-
ház szertartásaiban a hosszú ünnepi időszak 
átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. 
Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus 
negyvennapos böjtjének emlékére, önmegtar-
tóztatására tanít. Ezt kisebb-nagyobb ünnepek 
követik, s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel 
zárul. A húsvéttól a pünkösd utáni szombatig 
tartó időszakot húsvéti időnek is mondják: ide 
tartozik a nagyböjt, a virágvasárnap, a nagy-
hét, a nagypéntek, a nagyszombat. A nagy-
hét a nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól 
nagyszombatig. Napjai: nagyhétfő, nagykedd, 
nagyszerda és a húsvéti szent háromnap. Hús-
vét napjától a fehérvasárnapot megelőző szom-
batig tartó napokat húsvét hetének nevezik. 
Virágvasárnap a húsvétvasárnap előtti vasár-
nap, nagyböjt utolsó vasárnapja. Ezen a napon 
vonult be Jézus Jeruzsálembe: ilyenkor hagyo-
mányosan barkát szentelnek, s körmenetben 
vonulnak be a templomba.

Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, 
hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon 
a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen  
a keresztény húsvét időpontja a tavaszi nap-
éjegyenlőség utáni első holdtöltét követő va-
sárnap. Sajnos ennek meghatározására nem 

jelöltek ki módszert, így például az alexandriai 
pátriárka és a római pápa alá tartozó egyház-
rész másképpen számította a húsvét időpont-
ját. A VI. században alkotta meg Dionysius 
Exiguus szerzetes azt az eljárást, amely azóta 
is alap a húsvét időpontjának kiszámításában.

Ha csillagászati értelemben vesszük a „tava-
szi	 napéjegyenlőséget	 követő	 első	 holdtölte	
utáni	vasárnap” formulát, természetesen nem 
feltétlenül kapjuk meg a húsvétot. A katolikus 
egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt az 
számítási módot, mely meghatározza ennek 
naptári helyét. Mostanra az ortodox egyháza-
kon kívül minden keresztény egyház ehhez az 
eljáráshoz tartja magát. Az ortodox egyházak 
dátumszámítási módszere maradt a gregorián 
naptárreform előtti Julián-eljárás.

A szíriai Aleppóban ülésezett 1997-ben az 
Egyházak Világtanácsa. Azon javasolták, 
hogy a hagyományos, képletekre és tábláza-
tokra alapuló számítás helyett csillagászati 
megfigyelések alapján határozzák meg a ke-
resztény húsvét időpontját, ezzel megszüntet-
hető lenne a keleti és nyugati egyház közötti 
eltérés is, hiszen a megfigyelés (illetve a köz-
vetlen csillagászati meghatározás) mindegyik 
egyházrész számára objektív módon rögzítené 
az ünnepnap dátumát. A reformjavaslat szerint 
a bevezetés 2001-ben lett volna, de lényegében 
egyik tag sem fogadta még el. 

Húsvét, a mozgó ünnep

fotó: Pixabay
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Az új évszak egyben új kezdet is. Miért 
ne köszönthetnénk a tavaszt az egész-
ség, a mozgás jegyében? Március 29-én 
és 30-án az újjáéledő természetben és 
az egészség egyik kerületi centrumában, 
a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálatnál 
Csepel kiállt az egészségtudatosság és  
a jókedv mellett. 

Az egyik első igazán nyárias hétvégén, már-
cius 29-én és 30-án az egészség került a fó-
kuszba Csepelen. A Családi egészségnapon  
a legkisebbeknek szóló játékoktól a felnőt-
teket érdeklő előadásokig rengeteg program 
várta az érdeklődőket a rendezvény két hely-
színén, a Hollandi úti Sport-, Szabadidő- és 
Rendezvényközpontban, valamint a Tóth 
Ilona Egészségügyi Szolgálat épületében.  
A Duna-parton a helyszínnek és a témának 

legmegfelelőbb kihívásokkal várták a gye-
rekeket, akik három mozgásos feladat telje-
sítése után ajándékcsomagot kaptak. Ezenkí-
vül sem panaszkodhattak a kerület fiatalabb 
lakói: a szervezők az ugrálóvártól a kaland-
parkig, a kerékpáros ügyességi versenytől  
a hennás testfestésig rengeteg izgalmas meg-
lepetéssel kedveskedtek a nekik. Szombaton 
13 órakor Hoffmann Rózsa oktatási állam-
titkárt köszöntötte a rendezvényen Németh 
Szilárd, Csepel polgármestere. A szakember 
előadásában az új köznevelési törvényről és 
az oktatáspolitika elmúlt négy évének ered-
ményeiről beszélt pedagógusoknak, majd  
a felmerülő kérdésekre válaszolt. 

Hétvégén is rendelés
A rendezvény egyik legsikeresebb kezde-
ményezése az ingyenes egészségügyi szűrő-

vizsgálatok voltak. Szombaton, kilenc órától  
a Görgey téri szakrendelőben bőrgyógyászati, 
fül-orr-gégészeti, gasztroenterológiai, radio- 
lógiai, szájsebészeti és urológiai vizsgála-
tokkal várták a csepelieket. „Ahogyan	a	vá-
rakozók	 száma	 is	 mutatja,	 a	 kerület	 lakói	
örülnek	 az	 ilyen	 lehetőségeknek,	 és	 élnek	 is	
velük.	Hétköznap	nehezebb,	körülményesebb	
bekerülni	–	mondjuk	–	egy	anyajegyszűrésre,	
hétvégén	 a	 pácienseknek	 is	 könnyebb	 meg-
felelő	 időpontot	 találniuk	 erre”	 – mondta 
dr. Rencsár Éva bőrgyógyász főorvos. Dr. 
Akbari Saleh szájsebész szakorvos szerint az 
akció beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
a csepeliek túlléptek – egyébként alaptalan 
– félelmeiken, és beültek a fogorvosi székbe. 
„Ellenőrzésre	 jöttem.	 Szeretném	megnézetni	
a	pajzsmirigyemet,	voltam	a	fül-orr-gégésze-
ten,	 ott	 a	 torkomat	mutattam	meg	 az	 orvos-

Váljék egészségünkre!

Családi 
egészségnap
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nak” – meséli Szentesi Lajosné, aki éppen 
egy vizsgálatra várakozik. Hangsúlyozza: ké-
nyelmes, hasznos megoldásnak találja, hogy 
hétvégén, egymás után akár több szűrővizs-
gálaton is részt vehet.  Az egészségügyi köz-
pont csak szombaton, a Duna-parton viszont 
mindkét napon várták a családokat, akik itt 
vércukor- és vérnyomásmérésen, légzésvizs-
gálaton vehettek részt, és információt kérhet-
tek a dohányzásról való leszokásról. „Nagyon	
örülünk,	 mert	 hatan	 komoly	 elhatározással	
jöttek	 hozzánk:	 le	 szeretnének	 szokni	 a	 do-
hányzásról.	 Többen	 pedig	 információt	 kér-
tek	 arról,	 hogy	 milyen	 segítséget	 vehetnek	
igénybe	a	cigaretta	lerakásához” – összegez 
Kónya Tünde, a Csepeli Tüdőgondozó Inté-
zet vezető asszisztense. Rengetegen fordultak 
meg dr. Oláh Ilona diabetológus szakorvos 
asztalánál is: a szakember az úgynevezett 

Findrisk-teszttel mérte, kinek mekkora esélye 
van a cukorbetegségre. A több mint 100 meg-
vizsgált résztvevő közül 21 személyt küldött 
el terheléses vércukorvizsgálatra, amelyből 
konkrét diagnózis is mondható, két személy-
nél pedig már kialakult cukorbetegségre utaló 
jeleket talált a szakorvos. „Szerettük	 volna,	
hogy	a	gyerekek	ebben	a	szép	időben	a	friss	
levegőn	 legyenek,	 futkározzanak,	 ismerked-
jenek	 egy	 kicsit	 az	 egészséges	 életmóddal”	
– mondja Farkas Krisztiánné, aki barátnőjé-
vel és öt gyermekkel érkezett a rendezvény-
re. „Amíg	a	kicsik	a	játszóházban	voltak,	mi	
elmentünk	 vércukor-	 és	 vérnyomásmérésre,	
légzésvizsgálatra.	 Ez	 nem	 csak	 kényelmes,	 
a	gyerekek	is	saját	szemükkel	látják,	hogy	az	
édesanyjuk	tesz	az	egészségéért,	megvizsgál-
tatja	magát,	a	baj	elé	megy.	Hiszen	azt	szeret-
nénk,	hogy	később	majd	ők	is	így	tegyenek.”

Ha jó a vége
Az egészséges hétvége befejezésére a Szent 
Imre téren került sor. Életében először  lépett fel 
élőben ennyi ember előtt a tavalyi X-Faktorból 
megismert csepeli énekes, Péterffy Lili, 18 
órától pedig a Kossuth-díjas Demjén Ferenc 
tartott nagyszerű hangulatú koncertet. Az or-
szág egyik legismertebb énekes-dalszerzője 
megtöltötte Csepel szívét, rengetegen voltak 
kíváncsiak a több mint negyven éve a szín-
padon álló legenda előadására, amelyben régi 
klasszikusok és újabb szerzemények is helyet 
kaptak. A koncert végén Németh Szilárd átad-
ta a Csepel Díszpolgára kitüntetést a 67 éves 
művésznek, aki tehetsége mellett emberségé-
ről is meggyőzte a jelenlévőket: a díjjal járó 
anyagi elismerés egy részét a kerületben élő 
nehéz sorsú gyerekeknek ajánlotta fel. 

Angel Marianna

Olvassa be a 
QR-kódot, 

és 
nézze meg 

online
galériánkat! 
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Az eddig soroksári révként ismert, a XXI. és  
a XXIII. kerületet a Dunán át összekötő komp-
járat március 15-étől D14-es számjelzésű ha-
jójáratként közlekedik. Az újításnak köszön-
hetően a rév immár a BKK tarifarendszerbe 
integráltan szolgálja a fővárosi utazóközönsé-
get, tehát Budapest-bérlettel és napijegy típusú 
jegyekkel is igénybe lehet venni a kompot.

A D14-es járat Csepel-Királyerdő és Soroksár, 
Molnár-sziget között szeli át a Dunát hétköz-
napokon 7 és 20 óra között 30 percenként, 
hétvégén pedig 7.25-kor, majd 8 és 20 óra kö-
zött 30 percenként. Az átkelni kívánó utasaink  
a járaton minden Budapest-bérlettel és érvé-
nyes napijegy típusú jegyekkel (Budapest 24 

órás jeggyel, Budapest csoportos 24 órás jegy-
gyel, Budapest 72 órás jeggyel, Budapest heti-
jeggyel, 5/30 BKK napijeggyel, kedvezményes 
csoportos tanulójeggyel), illetve a D14-es hajó-
ra vásárolt személyjeggyel utazhatnak.

A kompon szállítani kívánt járművekre sze-
mély- vagy tehergépkocsijegyet, illetve kerék-
pár- vagy motorkerékpárjegyet kell váltani:  
a jegy nem tartalmazza a járművel utazó sze-
mélyek viteldíját. 

A személygépkocsik szállításáért 420, a 3,5 
tonna alatti tehergépkocsikért 1050, a 3,5 ton-
na felettiekért 1750, a kerékpárokért 170, míg 
a motorkerékpárokért 290 forintot kell fizetni. 

Bérlettel is utazhatunk a kompon

Jubileumi 
kiállítás
Várnagy Ildikó születésének hetvenedik év-
fordulója alkalmából jubileumi kiállítás nyílt 
a Csepel Galériában. A Munkácsy Mihály-dí-
jas szobrászművész munkásságát dr. Keserű 
Katalin művészettörténész méltatta. A szob-
rász már kisgyerekként mindenből figurákat 
gyúrt, ami egy kislánynak éppen a keze ügyé-
be kerülhetett, legyen az tészta, gyertya vagy 
szurok. 
Minden anyagot kedvel, mely alkalmas lehet  
a mintázásra. Művészetében Shakespeare gon-
dolatai inspirálták, mely a mostani szobrainál 
a tiszta tér és forma kapcsolatáról szólnak.

A tárlat április 30-áig várja az érdeklődőket  
a Csete Balázs utcában.

Csepel címere is megtalálható azon a kiál-
lításon, amelyet a Westend City Centerben 
nyitottak meg a közönség előtt. A kiállítá-
son egy másfél kilométer hosszú és 1,2 mé-
ter magas falszakaszon láthatóak Magyar-
ország településeinek címerei. Egyelőre 259 
címert mutatnak be, de a lista bővül asze-
rint, hogy további települések is jelentkez-
nek a tárlatra. 

A rendezvény egyedülálló bemutatkozási le-
hetőséget teremt a városoknak, falvaknak, 

kerületeknek. A kiállított címerek üzeneteket 
hordoznak, alaposabban megismerhető belő-
lük Magyarország történelme. 
Májustól bővül a kiállítás, és a tervek szerint 
egészen augusztusig fogadják a látogatókat. 
A települések a Westend tetőterében bemu-
tathatják hagyományaikat, híres szülötteiket, 
turisztikai és idegenforgalmi látványossága-
ikat, sporttal kapcsolatos tevékenységüket, 
bármit, amit érdemesnek tartanak a közönség 
elé tárni. 

cs. 

Címerkiállítás a Westendben
fotó: Halászi Vilmos
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Sorsoltunk!   A március 28-ai skandináv rejtvény nyertese: Kovácsné Csorba Éva 1214 Budapest, Tejút utca. Nyereménye Pálffy István Csepelről szóló könyve. A gyerekrejtvény nyertese: Tóth Antónia Budapest, XIX. 
Szabó E. u. Nyereménye .1 000 Ft-os Libri utalvány. 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.
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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
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek Pálffy István Csepelről szóló könyvét, a gyerekek 2 db jegyet nyerhetnek a Mazsola című bábelőadásra, mely május 11-én a Királyerdei Művelődési Házban lesz. 
Beküldési határidő: 2014. április 22-e.

gyereksarok

Vízszintes: 1. A meghatározás eleje. 10. Női név (jún.13.) 
11. Ébred 12. Össze-vissza adja! 13. Víz van benne 15. Tanuló 
vezető 16. „Fejetlen” Helgák! 18. Buta keverve! 20. Sugár 
21. Vissza: hely! 23. Etetne fele! 24. Ultra rövid hullám 
25. Sírj 27. Zorró 28. Tiszteletre méltó tett 30. Vége fele! 
31. Meleg ételt készítenek 33. Épület 34. Keresztül 
35. Vissza tett! 37. Ruténium 39. Óvodás 
Függőleges: 1. Kérdő szócska 2. Nátrium és alumínium 
3. A meghatározás vége (folytatása: függ.17!) 4. Kerékpáros 
talpa alatt van 5. Ottó fél! 6. Néma nóták! 7. Öt 8. Tudást 
átadó 9. Tiltás 12. A meghatározás közepe 14. Megtett táv 
17. A függ. 3. folytatása 19. Kárpátaljai városba való 
22. Hókotró eszköz 26. Kilométer 29. Radon és terbium 
32. Majdnem ütem! 36. Félig told! 38. Ezer  

Előző rejtvényünk megfejtése: március 30.

Rejtvényünkben egy egyházi ünnep meghatározását 
fejthetitek meg. Mi a neve ennek a napnak?

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

Tiszta 
Duna-partért 
futóverseny
Ismét CSEFUSZ Családi Sport 
és Életmód nap lesz a Hollan-
di úti Sport-, Szabadidő- és 
Rendezvényközpontban áp-
rilis 27-én, vasárnap reggel 
9-től 15 óráig. Bölcsis, ovis, 
iskolás, felnőtt és mozgás-
sérült futamok, nevezési díj 
a Duna-parton összegyűjtött 
hulladék, illetve 18 éven fe-
lülieknek 500 Ft. 
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A Csepeli Birkózó Club és a Csepeli 
ABI-Pénzügyőr SE a tavaszi ver-
senyszezonban gőzerővel vesz részt 
a hazai és nemzetközi megmérette-
téseken klub- és válogatottszínekben 
egyaránt. A kék-piros egyesületek 
sportolói márciusban utánpótlás- és 
felnőttsikerekben is bővelkedő idő-
szakot hagytak maguk mögött. 

Március 8-án három helyen is sze-
repeltek: az ESMTK csarnokában 
rendezett Diák I. kötöttfogású 

rangsorversenyen Korcsog Milán 
(54 kg) és Veszeli Dániel (58 kg) 
első lett, míg Virág Bogdán (42 kg) 
a 3., Virág Ákos (50 kg) pedig az 
5. helyet szerezte meg. A Puebla 
Kupa kadet szabadfogású rang-
sorversenyt a Vasas rendezte, ott 
Vaskó Bettina (52 kg) és Vida Csa-
ba (54 kg) szerzett bajnoki címet, 
Ármán Márió (+100 kg) ezüst, míg 
Lukács Botond (63 kg) és Dobozi 
Ádám (85 kg) bronzérmet szer-
zett. A Csepeli ABI-Pénzügyőr 

SE sportolói közül a Jász Márton 
(50 kg) Szurovszki Patrik (69 kg) 
és Angyal József (54 kg) egyaránt  
a 3., Kiss Márton (63 kg) pedig az 
ötödik lett.

Ugyancsak Angyalföldön ren-
dezték meg a Puebla Kupa felnőtt 
szabadfogású válogatóversenyt, 
ahol Molnár József (60 kg), Lukács 
Norbert (65 kg), Gulyás Zsombor 
(70 kg) és Szmik Attila (96 kg) 
is felállhatott a dobogó tetejére, 
Gyurits Gergely (86 kg) a máso-
dik, Greksa Máté (96 kg) pedig 
harmadik lett, Györgyi Péter (86 
kg) ötödikként zárt.

A nemzeti ünnepen Szigetszent-
miklóson, az új sportcsarnok adott 
otthont a serdülők kötöttfogású 
rangsorversenyének s a Csepeli 
BC-ből Tunyogi Zoltán (46 kg) má-
sodik lett, Piricz Mihály (38 kg), va-
lamint Horváth Zsolt (63 kg) pedig 
a harmadik helyen zárta a versenyt. 
A felnőtteknél Szilvássy Erik (Cse-
peli ABI-PSE) a harmadik, Fritsch 
Róbert pedig a negyedik lett.

Ugyanezen a hétvégén Kalinyin-
grádban U23-as nemzetközi sza-
badfogású tornát rendeztek 12 
ország részvételével. Szmik Attila 
(96 kg) nem talált legyőzőre, Gu-
lyás Zsombor (74 kg) a második, 
míg Molnár József (60 kg) az ötö-
dik helyen zárt. Március 21-22-én 
a bulgáriai Plovdivban került sor  
a juniorok szabadfogású nem-
zetközi versenyére, ahol Gyurits 
Gergely (84 kg) az előkelő má-
sodik helyen fejezte be a ver-
senyt. Ugyancsak ezen a hétvégén 
Pestszentimrén, a Csepeli BC-ből 
Vízi Flóra (43 kg) a lányok szabad-
fogású diákolimpiáján ezüstérmet 
szerzett. 

Lapzártánk idején ért véget a Finn-
országban rendezett felnőtt kötött-
fogású Európa-bajnokság, ahol a 
csepeliek közül Sastin Marianna 
(58 kg), Molnár József (57 kg), Luk-
ács Norbert (65), Gulyás Zsombor 
(70), és Szmik Attila (97) lépett sző-
nyegre, Gulyás Zsombor Eb-újonc-
ként az előkelő ötödik helyen zárta 
a kontinensviadalt.

Csepel díszpolgára kitüntető címet kapott 
Liptai István, az egykori Csepel SC kosár-
labdázója, majd tíz évig a nők és négy évig 
a férfiak edzője, aki játékosként és tréner-
ként is bajnoki címre vezette a kék-piros 
gárdát, a magyar válogatottban pedig 
137 mérkőzésen szerepelt. Az 1960-as ró-
mai olimpián a máig legjobbnak számító 
9. helyet érte el a válogatottal, 1989-ben 
Az év edzőjének választották. 

A sportberkekben csak „Csúzlinak” becézett 
79 éves sportember a Csepel Művekben dol-
gozott a kosárlabdázás mellett, s pályafutását 
csak ritkán kísérték elismerések, ezért megha-
tódva fogadta a kerület elismerését. Az ünnep-
séget követően beszélgettünk az idős mester-
rel, aki – egy évekkel ezelőtti autóbaleset miatt 
– sajnos csak segítséggel tud közlekedni. 

 Számomra ez a kitüntetés felér egy olimpi-
ai éremmel! Keretbe foglalja egy élet munká-
ját, hatvanéves csepeli tevékenységemet, amit 
– legyen szó sportról vagy munkáról – min-
dig becsülettel elvégeztem. Ilyenkor általában 
számvetést is készít az ember. A díj átvételekor 
szinte minden megelevenedett, ami egy ember 
életében fontos lehet: a gyerekéveim, a diáksá-
gom, az első munkahelyem, és természetesen 
az első sportélményem is visszatért egy-egy 

pillanatra. Mindig és mindenben igyekeztem  
a maximumot nyújtani, és ha ez a fránya be-
tegség nem lenne, még most is lennének meg-
valósítandó terveim. 

	 Játékosként	és	edzőként	is	csepeli	bajnok-
csapat	 tagja	volt,	szerepelt	olimpián,	és	most	
Csepel	legmagasabb	kitüntetésének	birtokosa.	
Van-e	fontossági	sorrend?
 Nem lehet ilyen sorrendet felállítani. A két 
bajnoki cím megszerzése között óriási különb-
ség volt, amikor edzőként nyertem a csapattal, 
az is egyfajta életműdíj volt. Ami a legjobban 
bántott, hogy a következő évben 14 veretlen 
meccsel a hátunk mögött „csak” a harmadik 
helyen végeztünk, amit annyira a szívemre 
vettem, hogy kórházba is kerültem, akkor kez-
dődtek a szívproblémáim is.

	 Örülnénk	ma	annak	a	harmadik	helynek…
 Ma már egészen más szelek fújnak. Nem-
hogy Csepelen, de a fővárosban sincs profi ko-
sárlabdacsapat, ami nagyon bánt.  

	 Csúzli	 bácsi	 Csepel	 frissen	megválasztott	
díszpolgáraként,	 mozgásában	 korlátozva	 is	
újabb	feladatra	készül.
 Az oroszlányiak megújult sportcsarnoku-
kat avatják fel idén, és megkeresték az 1989-es 
csepeli bajnokcsapatunkat, hogy – megismé-

telve a 25 évvel ezelőtti bajnoki döntőt –, játsz-
szunk egy „visszavágót” a két csapat között. 
Nagyon remélem, hogy minél többen leszünk, 
annak ellenére, hogy már sokan sajnos nem 
lehetnek közöttünk. A helyieknél – többek 
között – a lengyel edző és a játékosok, nálunk 
pedig természetesen a cseh „óriás”, Jaroslav 
Skála részvételével csapnánk egy várhatóan 
sokakat vonzó, megemlékező mérkőzést.

„Olimpiai éremmel ér fel!”

Dübörög a szezon
fotó: Szria



Csepeli Hírmondó 17sport

Remek 
szezonkezdés
Az öttusasport ifjú titánjai Székesfehérvárott 
mérték össze tudásukat március utolsó hétvé-
géjén. A Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesü-
let versenyzői a tavaszias időben jól teljesítet-
ték az előírt penzumot. A lányoknál az Ifi B 
korosztályban Koricsánszky Kamilla végzett  
a legjobb helyen, rajta kívül Ilosvay Bertina és 
Rajszki Lili küzdött meg derekasan az úszás-
sal és a kombinált számmal. A fiúk A korosz-
tályában Brázda Gábor 1122 ponttal utasította 
maga mögé a teljes mezőnyt, mögötte Kovács 
Máté az Alba Öttusa sportolója (1104 pont) és  
a szintén csepeli Mikó Domonkos végzett 1094 
egységet összegyűjtve. A B jelű korosztályban 
a Magyar Kupa I. fordulója egyben a válogatót 
is jelentette a 2014-es Európa-bajnokságra és 
itt Kardos Bence bizonyult a legjobb csepeli 
versenyzőnek 682 ponttal (neki vívnia nem 
kellett), rajta kívül Pataki Balázs (595 pont) 
és Koricsánszky Olivér (589 pont), valamint 
Geier Dániel (453 pont) képviselte méltó mó-
don a kék-piros színeket.

Összesen 21 egyesület képvi-
seltette magát a ragyogó tava-
szi időben rendezett hagyomá-
nyos, idénynyitó hosszú távú 
evezős versenyen a Ráckevei 
(Soroksári)-Duna csepeli szaka-
szán. A rendező Csepel Evezős 
Klubhoz a 6 km-es versenytávra 
rekordszámú nevezés érkezett, 
így – a legkisebbektől a felnőtt 
válogatottakig – sokan ragadtak 
lapátot és figyelemreméltó csepeli 
eredmények is születtek.

A válogatottak számára kötele-
ző részvételt előíró versenyen 
a csepeli Krpesics Péter – a Ti-
sza Evezős Egyletből – Vallyon 
Bencével egy hajóban a máso-

dik helyen végzett, míg a kék-
piros klub londoni olimpikonja, 
Széll Domonkos a szegedi Tari 
Jánossal egy egységet alkotva 
harmadik lett. A négyeseknél  
a Balázs Jonathán, Nagy Ri-
chárd, Lukovics Bálint, László 
Péter, Barabási Gergely (kor-
mányos) összeállítású csapat két 
szegedi egységet maga mögé 
utasítva végzett az élen. Rajtuk 
kívül Orbán Gergely, a Barabási 
Richárd–Hatlacki Balázs kettős, 
a Fehér Anna, Kup Katica, Hor-
váth Dorka, Juhász Adél, Somo-
gyi Alexandra (kormányos) al-
kotta kormányos négyes, Kabódi 
Erzsébet, és Szlovák Bence is 
dobogós helyeken végzett.

Milánói 
győzelmek
 
Milánó adott otthont március 29-én a kick-
boxozók Pointfighting World Cup elnevezésű 
versenyének. A Halker Király Team Kick-box 
Akadémia címvédőként érkezett az olasz vá-
rosba és ezúttal sem a hátsó ajtón kullogott 
haza. Tizennégy ország 700 harcosa lépett ta-
tamira és küzdött azért, hogy elnyerje a nívós 
torna díjait és – nem mellesleg – megfossza 
címétől a csepelieket. A Király István vezette 

tízfős delegáció önbizalommal telve érkezett 
a helyszínre, hiszen a kerületben rendezett 
Magyar Diák Kupán eredményes szerepléssel 
hangoltak a viadalra. A várakozásoknak ma-
radéktalanul eleget is tett a csepeli alakulat, 
ugyanis nem kevesebb, mint 12 győzelemmel 
a hátuk mögött távoztak Lombardia székhelyé-
ről. Az egyéni címeken kívül a csapatverseny-
ben sem találtak igazi riválisra, így a show-
elemekkel tarkított televíziós közvetítéseken is 
mindenki láthatta, hogy a Halker Király Team 
továbbra is csúcson van. 
Részletes eredmények a Csepel.hu/Sport in-
ternetes oldalon!

Légrádi G.

Csepelen kezdtek az evezősök

Részletes kerületi sportprogram: 
Csepel.hu/sport

Sportosztály 
A Gróf Széchenyi István Általános és Két Tannyelvű Iskola 
szeptembertől induló sportosztályba április 30-áig lehet 
jelentkezni. Érdeklődni lehet Jenei János testneve-
lőnél: 06-70/334-6621; jenei.j@freemail.hu
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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! Május 7-e, 14 óra:
A DélUtán Alapítvány társasjátékklubja vár 
minden játszani szerető 9–99 évest.

Kineziológia-klub kéthetente szerdán 
16.30 órától. Következő időpont: április 16. 
Téma: Megújulás a mindennapokban. 

Figyelem Április 30-án, a kineziológia 
klub ELMARAD!

EZÉRT-klub Berényi Ibolyával minden 
hónap végén. Grafológia, rajzelemzés, 
numerológia, enneagram.

Minden programunk ingyenes.

Ha kártyapartnert keres, érdeklődjön a 
könyvtár elérhetőségein!

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: 
Tavaszi hangulatban! – Orehovszky Ottóné 
kézműves termékeinek kiállítása április 30-ig .

EZ(O)KOS klub következő programja: 
Április 23-a, 17 óra: Pető Kata kineziológus 
–Test és lélek harmóniája 

Számítógépes tanfolyam idősebbek 
részére: 20 óráskezdő szintű internet-
használói tanfolyam. Következő tanfolyam 
május 12-én hétfőn kezdődik.  Csoportok 
szervezése folyamatos. Nyugdíjasok részé-
re:2400 Ft + könyvtári tagság (2050 Ft), 70 
év felett 2400 Ft 

Gyerekeknek: Április 18-a, 16.30-tól 
18 óráig: húsvéti kézműves-játszóház (4-
12 éves korig ajánljuk)

Pódium színházbarátok köre: 
Április 19-e, 15 óra: a Thália Színházban 
nézzük meg   Marc Camoletti: Boeing, Boe-
ing – Leszállás Párizsban  című vígjátékát. 

110 éves a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár-programsorozat! Kölcsön 
kérjük emlékeit, az Ön emléke is része 
a közös emlékezetnek! Szeretnénk ösz-
szegyűjteni és mások számára is hoz-
záférhetővé tenni a város/városrész/
könyvtár múltját bemutató, eddig fiók-
ban őrzött fotókat. Ha rendelkezik ilyen 
fényképpel, akkor rövidesen a könyvtár 
honlapján megoszthatja vagy szemé-
lyesen behozhatja a könyvtárba és mi 
digitalizáljuk azt. 

Kedves pedagógusok! Várjuk az iskolás-
és óvodáscsoportokat könyvtárbemutató 
és könyvtárhasználati foglalkozásokra. 
Előzetes bejelentkezés szükséges. 
Tel.: 2763-512

Ha ön még nem tagja könyvtárunk-
nak, ne késlekedjen! Jöjjön el! 16 év 
alatt és 70 év felett a beiratkozás ingyenes! 

Helyben használat ingyenes. Egyéb díjakról 
érdeklődjön honlapunkon vagy személye-
sen, illetve a 2763-512-es telefonszámon. 

2014. április 19-én és 21-én (hétfőn) a 
könyvtár ZÁRVA! 

* * *

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 (ápr. 24.)

Hahota klub: minden páros csütörtökön 
16 órától (ápr. 17.) 

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

Május 17-e: Csepel-sziget körüli hajó-
kirándulás! Részvételi díj: 3 800 Ft/fő (6 
év alatt ingyenes). Jelentkezni a részvé-
teli díj befizetésével lehet a könyvtárban 
május 9-éig minden szerdán és pénteken 
15 és 19 óra között. 

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

* * *

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

CSEPEL SZíNHÁZ

Nyugdíjas kamara bérlet: 
április 22-e, 10.30: Magyarok a Kár-
pát-medencében; május 13-a, 10.30: 
Operettkavalkád

Április 10-e, 19.00: Csakazértis szere-
lem – zenés játék az Első Emelet együttes 
dalaival.

PROGRAM

Április 27-e, 15.00: Nótakalendárium 

KÖNYVTÁR ÉS RENDEZVÉNYEI

Nyitva tartás: hétfő: 13.00–16.00, kedd: 
8.00–18.00, szerda: szünnap, csütörtök: 13.00– 
18.00, péntek: 10.00–16.00, szombat: zárva
Olvasó és Kiránduló Nagyik Klubja: 
Május 6-a, június 3-a: 13.00–15.00 óra
Szerdai kirándulások: 
Április 23-a, Majk

TAMÁSI LAJOS OLVASÓ MUNKÁS KLUB

ÁPRILIS 22-E, 17.00: Torma Mária vers-
mondó, előadóművész

ÁPRILIS 29-E, 17.00: Csepeli Szabó Béla 
emlékest

OKTATÁS

Dajka, pedagógiai asszisztens, gyógy-
pedagógiai asszisztens képzés, telefon: 
276-5918 
NEBULÓ ISKOLAI FELKÉSZíTő Iskolába 
készülő nagycsoportos gyerekeknek. 
Játék a betűkkel, szavakkal és mesékkel, 
beszéd és szókincsfejlesztés feladat-
megértés és memóriajátékok, számolás, 
számfogalom kialakítás. Írást előkészítő 
gyakorlatok
Erdei Tanodú (Fekete Tímea pedagógus) 
a képességfejlesztés otthona. Alapozó 
mozgásterápia gyerekeknek, diszlexia, 
prevenciós Meixner iskolai előkészítő
Képzőművészet: Fark László grafikus-

művész – rajz-, rézkarc-, festészet-, kollázs-
oktatása gyerekeknek, felnőtteknek. 

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 SZAKTANÁCS- 
ADÁS. Kállai József esélyegyenlőségi szak-
tanácsadó 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

* * *

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

VÁRNAGYILDI 70 – Jubileumi kiállítás a 
szobrászművész alkotásaiból

* * *

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

Magyar szentek temploma Lengyelország-
ban – Mudrák Attila fotóművész kiállítása 
április 20-áig.  

NAGY IMRE ÁMK – KÖZ-
MŰVELőDÉS – KÖNYVTÁR 
– IFJÚSÁGI
INFORMÁCIÓS PONT
Simon Bolivár sétány 4–8., 

tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu, 
www.amkkozmu.mlap.hu 

KIÁLLíTÁS
Füzi Réka festőművész „Kutya egy világ” 
című kiállításának megnyitója április 23-
án, 18 órakor.

TAVASZI SZÜNETI ELFOGLALTSÁG!
Április 17-én, 18-án és 22-én: 13.00 – 
15.00 - társasjátékok, ügyességi feladatok, 
kézműves foglalkozások 

Kismamaklub
Frissülő program a Facebookon! 
Foglalkozás: kedd 9.00 - 10.00, 
játszóház: péntek 10.00 – 11.00

TÁRSASJÁTÉKOSOK FIGYELEM!
A Magyar Társasjátékos Egyesülettel kö-
zösen létrehozott klubunkba várjuk az 
érdeklődőket! 

ÖNZETLEN MASSZÁZS GÁBORTÓL 
Minden csütörtökön 16-tól 20 óráig az ÁMK-
ban, ingyenesen! Alapjában svéd nyugtató, 
frissítő illetve relaxálómasszázs, állapotfel-
méréssel, tanácsadással.

TÁBOROK
2014. június 23. – 27.: Akrobatikus rock and 
roll vagy kreatív- zene-varázs
2014. július 7. – 11.: Íjász
2014. július 14. – 18.: Íjász vagy kreatív-
zene-varázs
2014. július 21. – 25.: Sakk
2014. július 28. – augusztus 1.: Sakk
2014. augusztus 11. – 15.: Íjász
2014. augusztus 25. - 29.: Akrobatikus rock 
and roll
További információk: 06-1-420-7874

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
Április 26-án,  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
Nippon Zengo
kedd 18.30-19.30
Vezeti: Makay Miklós 
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
Április 26-án 9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30, 
11.30 – 12.30, vezeti: Sárfi László
Nippon Zengo
kedd 18.30-19.30
Vezeti: Makay Miklós 
Zumba 
Hétfő 18.00–19.00, szerda 19.00–20.00, 
péntek 17.00–18.00. Vezeti: Pinelli Andrea
Wing-Tsun Kung-fu
hétfő: 19.00-20.30, péntek: 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!

Minden kedves olvasónknak
kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk!

Csepeli Hírmondó
szerkesztősége
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Főzőversenyt hirdet a Csepeli Városkép Kft., melyre minimum négyfős családok – szülők, nagyszülők, 

gyerekek - jelentkezését várják. A csapatok tagjai közösen készíthetik el saját receptjük alapján a versenyre 

szánt ételt. A gulyások csatája lesz, melyhez az alapanyagokat és a bográcsot a verseny kiírója biztosítja, 

a tudást és a titkos összetevőket viszont a családoknak kell a gulyáshoz adagolni. A főzőverseny a Radnóti 

Miklós Művelődési Háznál zajlik majd, a Csepeli Retro Majálison, május 1-jén. 

Várjuk azoknak a családoknak a jelentkezését, akik szeretnék megmutatni, milyen �nom gulyást tudnak 

közösen készíteni. Az első 12 jelentkező család állhat a bográcsok mellé, s mutathatja meg, milyen jól bánik 

a főzőkanállal. Az elkészült gulyásokat értő zsűri kóstolja és bírálja. 

1. díj: 20 ezer forint értékű, csepeli étteremben felhasználható utalvány

2. díj: 15 ezer forint értékű konyhafelszerelési utalvány

3. díj. 10 ezer forintos Libri utalvány 

Jelentkezni április 25-éig lehet hétköznapokon 8 és 16 óra között. 

e-mail: info@csepelivaroskep.hu, tel.: 278-0711

A Csepeli Retro Majális programjáról a következő számunkban 

olvashatnak, illetve a csepel.hu és acsepelivaroskep.hu oldalakon 

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

Programalap – öt 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. Hétvégi programok a Többcélú Sportlétesítményben

2. Hét közben zajló programok a Többcélú Sportlétesítményben

3. Meghívott előadók és foglalkozások megtartása a Domino Alternatív Ifjúsági Klub – 
Tanodában

4. Szociális- és mentálhigiénés tréningek, munkaerő-piaci reintegrációt elősegítő képzé-
sek és gyakorlati oktatások megtartása a Burattino Általános és Szakképző Iskolában

5. Akcióterületen közterületi rendezvények megtartása;

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

Elnyerhető összeg: Témáktól függően az elnyerhető támogatási összeg pályázatonként 
bruttó 100.000 – bruttó 1.800.000 Ft-ig terjedhet.

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

Pályázat benyújtási határidő: 2014. 05. 08. (csütörtök)

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 
megvalósuló 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 jelleg-
gel 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. 05. 08. (csütörtök)

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.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ

EMBEREKNEK
JELENTKEZÉS A 06-29/321-876 TELEfONSZÁMON

Felkészítés a nyílt munkaerő-piacra a Civil Érték Egyesületnél 
TÁMOP-5.3.8.A3-12/2-2012-0010 azonosító számú projektben 

megváltozott munkaképességű emberek számára.

Jelentkezni lehet:  XXI. ker. Humán Szolgáltatások Igazgatósága 
Családsegítő Közösségi Háza, 2014.04.17-én 11:00-13:00 óráig, 

cím: 1212 Budapest, Csete Balázs utca 5. 

Érdeklődni lehet a Civil Érték Egyesületnél: 
2225 Üllő, Pesti út 124., telefon: 06-29/321-876.

Ingyenes szolgáltatások: munkavállalási igények felmérése, 
munkahely feltárás, munkaközvetítés, állásinterjúra való felkészítés
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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

Május 11., 11.00
MAZSOLA – zenés bábelőadás 
Fabula Bábszínház előadásában
Jegy: 900 Ft

Május 18., vasárnap 10-18 óra
XIX. ÁSVÁNYBÖRZE
Ásványok, féldrágakövek és ékszerek 
kiállítása és vására.
Belépő: 300 Ft

Április 25., péntek 18.30
HANGFüRDő – A programra előzetes 
jelentkezés szükséges!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban.
Díja: 1100 Ft / alkalom, vezeti: Eisenmann Tünde

KIÁLLíTÁS

Március 28 – április 25-ig
LÁSD MEG A SZÉPET! – 
Bajkó Csaba fotóművész kiállítása 
A belépés díjtalan!

TANFOLYAMOK
Új csoportnak kezdő angol tanfolyam indul! 
Április közepétől szombatonként 10.00-től
Jelentkezni lehet: Nagy Emesénél 06/20/9392-599

ÚJ! Kerekítő Mondókás Móka szerdánként 10 – 
10.30 óráig. Ölbeli játékok, népi mondókák és 
népdalok közt kalandozunk, hangszerjátékkal 
színesítve. Kerekítő Bábos Tornára szerdánként 
10.40 – 11.30. 1-3 éves korig várják a gyerekeket. 
Ölbeli játékokkal és tornaszeres játéktérrel várják a 
családokat, mondóka és dalanyag 90 százalékban 
népi eredetű (40-45 perc).  A foglalkozásokat Papp 
Judit (06/ 20/ 486-6443) vezeti.  www.kerekito.hu

ÚJ! Fashion Dance (felsős lányok és fiúk jelentke-
zést várja, fellépési lehetőséggel). Kedd, csütörtök 
15 -16 óráig; díja: 4000 Ft/hó; vezeti: Topa Barba-
ra, Tramontini Péter 06-30-948-8452

ÚJ! Hobby szintű  virágkötő tanfolyam indul kez-
dőknek! Jelentkezni lehet: Steer Éva virágkötőnél 
06/30 /465-2840 

Jóga a mindennapi életben 
Jelentkezőket várunk! szerda 8.30-9.30; 
díja: 1600 Ft/ alkalom 4500 Ft/ bérlet, 
vezeti: Kun Zsuzsa Kamla Devi T.: 06-20-986-3337

Minden héten 9-13 óráig
JÁTÉKOS HÉTFő-
Társas- és kvíz játékok, logikai fejtörők. A részvé-
tel ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!

Felejthetetlen magyar filmek vetítése 14 órától
Április 16. (szerda) 
A NOSZTY FIú ESETE TÓTH MARIVAL
Fekete-fehér, magyar filmdráma, 96 perc, 1960.
Április 23. (szerda) 
SZENT PÉTER ESERNYőJE
Színes, magyar-csehszlovák játékfilm, 86 perc, 1958.

Április 26. szombat, 18-22- óráig
GÖRÖG TÁNCHÁZ – Élőzenés táncoktatás a 
csepeli Görög Önkormányzat szervezésében
Zenél: MYDROS zenekar; a belépés ingyenes.

Április 29. kedd, 18 órától 
KALEIDOSZKÓP – KÖZKÍVÁNATRA!
Az emberi agy öngyógyító mechanizmusai II.
Előadó: Sonnleitner Károly, életmód tanácsadó
A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

Május 10.,  9-13 óráig
BABA- MAMA BÖRZE – Használt gyerekruhák, 
játékok cseréje, vására. Asztalbérlés: 1500 Ft

TANFOLYAMOK
Frissítő Torna:
Csütörtök: 9-10 óráig, a Pilates technika alapjai. 
700 Ft/alkalom; Végh Alexandra, T.: 06-20-949-1453

Aerobic-mix, nyílt óra március 31-én 19-20 óráig!
Hétfő: 19-20 óra; csütörtök: 19.30-20.30
Részvételi díj: 700 Ft/alkalom
Vezeti: Kodácsi Varga Andrea 06-30-870-3077

Dance Express új tanfolyamai:
Kezdő felnőtt társastánc:  hétfő 18-19
Kezdő Kubai Salsa: péntek 19-20
Kezdő gyermek társastánc: péntek 16.30-17.30
Gellai Tamás és Vorobcsenko Darja, 06-20-966-5152

Capoeira Abolicao:
Kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21
Részvételi díj: 8200 Ft/hó; 6000 Ft/fél hó;
2000 Ft/alk., João Novais Da Silva (70/236-3619)

Alakformáló Torna:
Hétfő, csütörtök: 18.30-19.30: részvételi díj: 700 
Ft/alkalom;  kedvezményes bérletvásárlási lehe-
tőség, vezeti: Mátyók Andrea (20/201-7130) 

Csiri-biri torna: kedd: 9.30-10.30. Információ: 
Orszáczky Ildikó, 06-30-389-5500; www.csiri-biri.hu

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

9 ÓRA:   ÜLTESS TE IS VIRÁGOT!  –
JÓ IDŐ ESETÉN KÖZÖS VIRÁGÜLTETÉS A MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐTT

10 ÓRA:  AZ ÁLLATOK MESÉJE – A PÓDIUM SZÍNHÁZ GYEREKELŐADÁSA
11 ÓRA:  HÚSVÉTI ÁLLATSIMOGATÓ

KÖZBEN:

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS – HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

C
S E EP

L
Együttműködő partnerünk: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.

A F   LD NAPJA
CSILLAGTELEPEN

ÁPRILIS 19., 9 ÓRA

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

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

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

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

Megunt kamaszholmik vására

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

május 17.,
15 -18 óráig

Április 19.,
május 17.,

9-től 13 óráig
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•	Felkészítés tűzvédelmi szakvizsgára
•	Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
•	Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
•	Földmunka, -rakodó- és szállítógép kezelő

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

Képzéseket indít az alábbi szakmákban:  

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

Önerős képzések esetén kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk!
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)

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Családi ház körüli burkolatok, lábazatok, teraszok, 
külső vakolatok takarítása felújítása medencék 
karbantartása korrekt megfizethető áron, ipari 
szakértelemmel. Elkoszosodott, csúszós algás 

mohás a felülete? Keressen minket 0620/5826572 
www.repeatclean.hu 

Ingyenes helyszíni felmérés. 

1215 BUDAPEST,  ADY ENDRE U. 92.
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:  7:00-18:00  Szombat: 8:00-12:00 

 - csillárok
 - lámpák
 - villanyszerelési 
anyagok
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INGATLAN________________________________________
CSEPELEN kertvárosban, Vágóhíd u. 96 sz. alatt, kétszo-
bás, 80 nm-es családi ház, 850 nm-es Összközműves tel-
ken, tulajdonostól eladó. Autót beszámítunk. I.ár: 11,3 mFt 
T.: 06-30-951-5322______________________________________
CSEPELEN a Sás u.-ban eladó 600 nm-es telken 50+22 nm-
es önálló téglaház. I.ár: 15,2 mFt. T.: 06-30-262-0349

KIADÓ________________________________________
CSEPELEN A Szent Imre térnél téglaházban 50 nm-es csen-
des, belső kertre nyíló III. em.-i lakás 50 eFt + rezsiér kiadó. 
Lonkai Attila 06-30-946-1253 

TELEK________________________________________
220 nöl-es telek 3x2 m-es faházzal eladó. Víz, villany, gáz 
be van kötve. Norton kút – víz van. (Gyümölfákkal) 
T.: 277-2830, 06-20-626-3600______________________________________
SÜRGőSEN kedvezményes áron eladó egy dömsödi telek 
(faházzal együtt). T.: 06-30-466-0292______________________________________
HALÁSZTELKEN 780 nm-es összközműves építési telek 
eladó. T.: 06-30-440-6092

ÜZLET________________________________________
KIADÓ üzlet Csepelen a Csikó sétányi üzletsoron – 14. szá-
mú üzlet – 64 nm, parkolási lehetőség. T.: 06-30-634-7320______________________________________
CSEPELI Diego-ban Baumax mellett 160nm egylégterű 
üzelttér és ca 1000nm udvar, kedvező árban kiadó! 
Tel: 06-20/9263-314

EGÉSZSÉG________________________________________
FELNőTT, gyermek, bőrgyógyászat, lézeres kezelés, kismű-
tétek Dr. Kulcsár Anna magánrendelésen. XXI. Ady E. u. 17. 
Bejelentkezés: 06 (20) 987-3313______________________________________
GYÓGYPEDIKŰR, manikűr, géllakkozás, lábmasszázs, 3D 
műszempilla óriási akcióban! Csepelen ingyen házhoz me-
gyek! T.: 06-70-323-1230; www.pedikursziget.hupont.hu

OKTATÁS________________________________________
MATEMATIKA korrepetálás Királyerdőben 6-99 éves korig! 
Felzárkóztatás, készségfejlesztés, felkészítés gimnáziumi 
felvételire, érettségire, pótvizsgára. Egyéni és csoportos, 
akár délelőtt is. T.: 06-20-931-0216______________________________________
BARÁTKOZÁS a számítógéppel. Érdeklődőknek, idősebbek-
nek, civileknek. Álláskeresőknek vagy hobbynak. Alapisme-
retek, levelezés, internet chat. Dán Zsuzsa 06-30-592-7740

ADÁS-VÉTEL________________________________________
CSEPELEN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322______________________________________
BÉLYEGGYŰJTEMÉNYT (magyar, külföldi, tematikus) ké-
peslapos, egyéb papírrégiséget vásárol magángyűjtő. Pál 
István. T.: 06-20-947-3928

SZOLGÁLTATÁS________________________________________
AUTOMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
DUGULÁSELHÁRíTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtörések 
megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-ék, 
tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. Mun-
káinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. Tel: 061-
402-4330, T.: 06-20-491-5089______________________________________
MEGOLDÁS Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró 
javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 
1 év garancia! üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, 
hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. 
Bp. XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu______________________________________
REDőNYSZERELÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalagfüg-
göny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső műanyag 
párkányok szerelése. Hétvégén is! 
Nagy Sándor 06-20-321-0601______________________________________
ÁCS- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb mun-
káig) tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak 
– ajtók cseréjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel. T.: 06-30-318-2173

GÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, 
cirkók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gázter-
vezések, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768______________________________________
FESTÉS, mázolás, tapétázás, ajtók-ablakok passzítása, 
javítása, szigetelése, szőnyegpadló – parkettalerakás. Bur-
kolás, gipszkartonszerelés. T.: 276-1805, 06-20-410-7695______________________________________
LAKÁSSZERVIZ! Javítás, felújítás, szépítés, építés. Bármi-
nemű problémája adódik, mi segítünk! Minden, ami lakás, 
ház, kert. Korrekt munka, kedvező áron! T.: 06-30-445-8646______________________________________
ANTIALKOHOLISTA csapat szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, csempézést, gipszkartonozást, víz-villanyszerelést, 
takarítást, parkettázást, ács-alpinista, kőműves munkát 
vállalunk. delabt@vipmail.hu T.: 06-20-998-2369______________________________________
KERT TELEKRENDEZÉS metszés, permetezés, favágás, gye-
pesítés, térkövezés, kert építése, javítása, hőszigetelések, 
kőműves munkák reális áron, garanciával. 
T.: 06-1-781-4020, 06-70-547-2584

DUGULÁSELHÁRíTÁS korszerű gépekkel falbontás nélkül 
mérsékelt árakon, díjtalan kiszállással, gyorsan, tisztán, 
több évtizedes gyakorlattal. Csepeli szolgáltató! 
T.: 420-6812, 06-30-272-7987______________________________________
TETőFEDő T.: 06-1/420-1297 Mobil: +36-20/941-3993 
web: http://www.helle.atw.hu/ e-mail: hellebtvvipmail.hu 
Ipari alpinista munkák, tetőszigetelés, bádogosmunkák, 
veszélytelenítés, ereszcsatorna-tiszítás, ereszalj-mázolás, 
fakivágás, kisebb munkák.

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

INGATLANÜGYEK 
ELADÁS, KIADÁS

Energetikai tanusítvány másnapra 
HíVJA! 

06 (30) 616 6888____________________________________
KERTVÁROSBAN IV. em i, 52 nm-es 2 szobás, teljes körűen 
felújított erkélyes gázfűtéses lakás: 8,9 mFt i.á.______________________________________
KAPOS u.- ban II. emeleti 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, 
gázfűtéses lakás kétemeletes házban: 10,3 mFt i.á.______________________________________
KAPOS utcában, zöldövezetben mfsz.-i 34 nm-es egyszobás, 
erkélyes gázkonvektoros lakás, alacsony rezsivel: 6,3 mFt ______________________________________
SZENT László utcában teljes körűen felújított I. emeleti 55 
nm-es 2 szobás erkélyes gázfűtéses lakás: 8,9 mFtiá______________________________________
SZENT László utcában III. emeleti felújított 55 nm-es 2 szo-
bás, gázfűtéses erkélyes lakás: 9,3 mFt i.á. ______________________________________
SZENT László úti lakótelepen 64 nm-es, 3 szobás, erkélyes, 
gázfűtéses IV. emeleti lakás, tárolóval: 8,8 mFt ______________________________________
NYUSZI sétányon földszinti 64 nm-es, 2+félszobás, erké-
lyes gázfűtéses jó állapotban lévő lakás: 9,5 mFt i.á.______________________________________
CSIKÓ sétányon 34 nm-es egyszobás III. emeleti házköz-
ponti fűtéses lakás, tárolóval: 5,2 mFt______________________________________
CSILLAGTELEPEN a Rakéta u.- ban 55 nm-es 2 szobás jó 
állapotban lévő III. emeleti lakás: 7,7 mFt______________________________________
KRIZANTÉM u.-ban III. emeleti 55 nm-es nagyon szép 
állapotban lévő 2 szobás lakás: 7,9 i.á. (akár ugyanott 3 
szobásra cserével)______________________________________
RAKÉTA u.-ban zöldövezetben,fsz-i felújított 76 nm-es 3+ 
félszobás erkélyes házközponti fűtéses lakás 12,2 mFt i.á.______________________________________
KIRÁLYERDőBEN Hollandi u.-hoz közel 110 nm-es 3+félszo-
bás hőszigetelt családi ház 500 nm-es telek, garázs: 19,9 mFt______________________________________
CSEPELI hév végállomásánál 35 nm-es felújított 9. eme-
leti erkélyes, klímás lakás, hőszigetelt fűtéskorszerűsített, 
házban: 5,7 mFt______________________________________
ERDőSOR u.- nál 450 nm-es telken, 59 nm-es 1+félszobás 
felújított hőszigetelt családi ház tárolókkal: 14,9 mFt i.á.______________________________________
KAZINCZY iskolánál 614 nm-es összközműves telken 50 
nm-es 2 szobás felújított klímás, riasztós családi ház 22 
nm-es melléképülettel gépkocsi beállóval: 14,9 mFt______________________________________
KERTVÁROSBAN 3 lakásos kertes házban 42 nm-es egy 
szoba összkomfortos felújított gázfűtéses házrész, hőszi-
getelt házban: 6,9 mFt i.á. 

KERTVÁROSBAN 60 nm-es újjáépített 1+3 félszobás ház, 
napkollektoros vízmelegítéssel, cirkófűtéssel gépkocsi be-
állóval, 2 lakásos kertes házban: 11,9 mFt ______________________________________
ÚJ építésű ingatlanok lakásbeszámítással is  az Erdősor u. 
környékén vagy a kertvárosban 70m2 1+2 félszobás kert-
kapcsolatos:19,9 mFt-tól______________________________________
ÚJ építésű ikerházak: Fogarasi u.- ban 105 nm-es: 25,5 mFt, 
Szilfás u.- ban, 70 nm-es: 19,5 mFt______________________________________
KIKÖTő utcánál 100 nm-es kétszintes sorházi ingatlan 4 
szoba nappali kertkapcsolattal, garázzsal és gépkocsi be-
állóval: 17,9 mFt______________________________________
KERTVÁROSBAN 576 nm-összközműves telek, önálló 130 
nm-es, 3 és félszobás, cirkófűtéses, felújítandó egyszintes 
családi házzal: 23,9 mFt i.á.______________________________________
CSEPEL rózsadombján 150 nöl összközműves telken kívül-
belül felújított hőszigetelt betonfödémes,  60 nm-es, 2 szo-
bás, cirkófűtéses családi ház, pincével, tárolóval: 17,5 mFt______________________________________
CSEPEL rózsadombján, 925 nm-es, összközműves telek, 
110 nm-es (80+30 nm-es) kétlakásos felújított családi ház, 
garázzsal, akár két generációnak is: 16,5 mFt i.á.______________________________________
Szentmiklósi útról nyíló csendes mellékutcában 675 nm-es 
saroktelek építménnyel: 15,9 mFt______________________________________
SZENTMIKLÓSI útról nyíló csendes mellékutcában, újszerű 
90 nm-es, 3 +félszoba nappalis kívül-belül extra kivitele-
zésű, bútorozott, berendezett, gépesített családi ház, sok-
sok extrával: 37,9 mFt i.á.______________________________________
ISKOLA téren, 2007-ben épült családi ház, 577 nm-es, össz-
közműves telken, 180 nm-es (60 nm+120 nm): 31,9 mFt______________________________________
SZENT László utcánál, sorházi újszerű kiskertes, sok extrá-
val (2x60 nm +58 nm) garázzsal: 28,9 mFt______________________________________
KIRÁLYERDEI Műv. Háznál, csendes mellékutcában, 720 nm-
es, összk. telek, 2x60nm-es felújítandó házzal: 19,9mFt i.á.______________________________________
HALÁSZTELKEN Halnal u.- nál újszerű 56 nm-es, I. emeleti 
1+2 félszobás, erkélyes lakás klímával, garázzsal, teljesen 
gépesítve, bútorozva: 9,9 mFt i.á. ______________________________________
SZIGETSZENTMIKLÓSON az Oázisnál 120 nm-es kétszintes 
2 szoba nappalis családi ház: 14,9 mFt (csepeli lakásbeszá-
mítással is)______________________________________
SZIGETSZENTMIKLÓSON az oázisnál 713 nm-es összköz-
műves telken 1991-ben épült 170 nm-es, kétszintes önálló 
családi ház, 90 nm-es szuterénnel, fúrt kúttal: 20,9 mFt i.á.______________________________________
MÁRIA királyné útján, egyszintes extra 165 nm-es, nappali 
+ 5 db külön bejáratú szobás önálló családi ház, 220nöl, 
összközműves, gondozott telekkel, alápincézve, garázzsal 
és gépkocsibeállóval: 39,9 mFt

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. FELVÉTEL HIRDET AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖBE:

ÚTKARBANTARTÁSBAN JÁRTAS KőMŰVES

Elvárások: minimum szakmunkás bizonyítvány,
útfenntartási, járdajavítási területen és szegélyezésben szerzett tapasztalat

Előny: építőipari cégnél szerzett munkatapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

KARBANTARTÓ-ÜGYINTÉZő

A feladat: csepeli általános iskolákban széles körű karbantartói, hibaelhárítási feladatok gyors és szakszerű ellátása, 
az ehhez kapcsolódó napi adminisztrációs tevékenység; munkalapok, heti jelentések készítése, 

folyamatos és pontos dokumentálás.

Elvárások: minimum középfokú szakirányú végzettség; felhasználói szintű számítógépes ismeret

Előny: Villanyszerelői vagy víz-gáz-fűtésszerelői képesítés; B kategóriás jogosítvány; 
általános iskolában, óvodákban szerzett gyakorlat, tapasztalat.

Mindkét munkakör esetében a munkába állás feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány megléte. 
Önéletrajzát bérigény megjelölésével az allas@varosgazda.eu címre várjuk 2014.04.30-ig. 

HÚSVÉTI ÜNNEPVÁRÓ KÉZMŰVES-FOGLALKOZÁS
2014. ÁPRILIS 19. SZOMBAT 15 – 17 ÓRÁIG

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

AZ ÜNNEPHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍSZEK
ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK KÉSZÍTÉSE.

A BELÉPÉS DÍJTALAN,
ALAPANYAGKÖLTSÉG 600 FT
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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.)


