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Nem fideszes választókerületet, hanem min-
den csepeli számára élhető Csepelt szeret-
nénk. A választási programomat valósítom 
meg, politikai döntéseimet mindig az egész 
közösség érdekében szándékozom meghozni 
– nyilatkozta Németh Szilárd a 168 Óra he-
tilapnak. A polgármester emlékeztetett arra, 
hogy a rezsicsökkentés a legszerényebb kö-
rülmények között élőknek nagy segítség, és 
álbaloldali hazugságnak nevezte, hogy a jó-
módúak járnak jól a változásokkal. Németh 

Szilárd szerint a kormány célja, hogy a ma-
gyar ipar, a hazai vállalkozások és családok 
kapják a legolcsóbb energiát Európában. 
Ezzel beindítható a gazdaság, munkahelyek 
teremthetőek, s még több pénz marad az em-
bereknél – tette hozzá. „A Fidesz szerencsére 
nem hagyja, hogy a magyarok feje felett a né-
metek meg az oroszok tárgyaljanak a gázbe-
hozatalról és az árról. A Gyurcsány-koalíció 
is szabályozta ezt a defektes piacot, de nem 
a családokat védte, hanem a szétprivatizált 

cégeket hozta helyzetbe” – mondta Csepel 
polgármestere. Beszélt arról, hogy politikus-
ként országos feladatok várnak rá, és bízik 
abban, hogy képviselőségének egész Csepel 
használt látja majd. „Munkahelyteremtéshez, 
vállalkozásfejlesztéshez például elengedhe-
tetlen, hogy a kormány és a kerület együtt 
dolgozzon. Ehhez kellek én mint kormánypár-
ti képviselő, és ehhez kell majd az új fideszes 
önkormányzat. Csepel sem lehet ellenzékben” 
– mondta Németh Szilárd.

Becsületsértés és rágalmazás miatt tett 
feljelentést a csepeli önkormányzat.  
A Szenteczky János csepeli MSZP-s pol-
gármesterjelölt által kiadott Hírkomp 
című újságban két, kifogásolható tartal-
mú cikk jelent meg. A híresztelést Tóth 
Mihály korábbi MSZP-s polgármester és 
Takács Krisztián MSZP-s képviselő is át-
vette internetes oldalakon. 

A Szenteczky János által kiadott újság azzal 
vádolta meg az önkormányzat vezetését, hogy 
„külön listát vezetnek a Csepeli Közterület-
felügyeleti Központban azon személyekről, il-
letve személyautóik rendszámáról, akiket ön-
kormányzati utasítására akkor sem szabadna 
büntetéssel sújtani, ha például a Szent Imre 
téri buszmegálló kellős közepére parkolná-
nak.” A politikus néhány nappal később fény-

képet is közzétett, állítólagos bizonyítékként. 
Ezen önkormányzati gépjárművek használói 
és a rendszámuk volt látható, a listára pedig 
azt írták: „Ne bírságold meg”.

A vádakról Ábel Attila alpolgármester el-
mondta: a jelenlegi vezetés ilyen utasítást 
soha senkinek nem adott, ilyet soha senkitől 
nem kért. Csepelen jelenleg egyébként sem 
kell senkinek parkolási díjat fizetnie. A koráb-
bi vezetés az állandó pénzhiány miatt ugyan 
tervezte a fizetős parkolás bevezetését, de erre 
már nincs szükség. Akárcsak más munkahe-
lyeken, a csepeli önkormányzat épülete körül 
is megállhatnak az ott dolgozók. Erről a köze-
li KRESZ-táblák pontosan tájékoztatnak. Az 
engedéllyel rendelkezők listáján ráadásul a 
most „listázó” képviselők, köztük MSZP-sek 
és a DK-s Borka-Szász Tamás is rajta van.

Ábel Attila ugyanakkor az eredeti dokumen-
tumokkal bizonyította, hogy a 2010 előtti 
időszakban valóban adtak ki olyan engedé-
lyeket, melyek feljogosították az MSZP helyi 
politikusait arra, hogy KRESZ-szabályokat 
sértsenek meg. Ilyen volt például a minden 
irányból tilos a behajtás vagy a várakozni 
tilos szabály is. Akkoriban legkevesebb 47 
ilyen engedélyt adtak ki KRESZ-szabályok 
megsértésére, melyeket Tóth Mihály polgár-
mester írt alá.

Rezsicsökkentés: még több pénzünk marad

Hazugságokat terjesztenek a parkolásról

Háromharmad
Bár a most megalakítandó kormány kéthar-
mados parlamenti többséggel rendelkezik, 
mindig „a háromharmadot, vagyis minden 
magyart képvisel majd”, minden magyar szol-
gálatára törekszik – jelentette ki Orbán Viktor 
miniszterelnök az újraválasztása után, május 
10-én az Országgyűlésben. Ahogy fogalma-
zott: a választáson kinyilvánított közakarat 
szerint jobb az ország számára a markáns és 

megkezdett irány mellett kitartani, semmint 
újranyitni a korábbi vitákat. Az egész magyar 
nemzet részt vett a nemzet közös döntésében, 
így mind a parlament, mind a kormány jog-
gal tekintheti magát a nemzet kormányának 
és nemzet Országgyűlésének – mondta Orbán 
Viktor. Hozzátette: ez nem túlterjeszkedés, 
hanem elkötelezettség. A miniszterelnök be-
szédében köszönetet mondott az anyaorszá-
gon túl élőknek, akik szavai szerint elsöprő 
többséggel támogatták a nemzet egyesítésé-
nek törekvését.

Orbán Viktor beszédében hangsúlyozta:  
a tisztánlátás, a nyílt párbeszéd és a bátor 
gondolkodás jellemzi majd az új magyar 
kormány Európa-politikáját. Magyarország 
a NATO és az Európai Unió része, efe-
lől kormányzásuk idején nem lesz kétség. 
Ugyanakkor a kormányfő úgy fogalmazott, 
hogy az ország ezekben a szövetségekben 
tag és nem túsz, és arról sem szabad elfeled-
kezni, hogy Magyarországnak megvannak  
a saját javaslatai.

(korponai)

Ködösítés és valóság: az önkormányzat épülete körül megállhatnak az ott dolgozók
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Több milliárdos támogatás
érkezett az Európai Uniótól
Csatornázás, kerékpárutak, megszépült 
és felújított panelházak – 2010 óta sokat 
és látványosan változott a kerület. Az em-
lített beruházások uniós támogatással 
jöttek létre: ennek is köszönhető, hogy új 
utakon indult el Csepel. 

Új csepeli gerincút
A 2,5 km-es út elkerüli, így tehermentesíti 
Csepel központját. A 2012 novemberében át-
adott útszakasz mentén zajvédőfalak készül-
tek, több ezer fát és cserjét ültettek, füve-
sítettek. Kilenc jelzőlámpás csomópont segíti 
a gyors, egyenletes haladást. A 7,2 milliárd 
forintból megvalósult projektet 3,9 milliárd fo-
rinttal támogatta az Európai Unió. 

Kerékpárutak
Az új gerincút mentén 3,2 km-es biztonságos 
bicikliút is épült. Ezt megelőzően a Csepelt Pes-
terzsébettel összekötő mintegy 1,3 km hosszú 
kerékpárosszakaszt adták át 2012 tavaszán. 
Ennek építése 88 millió forintba került,  
amelyhez az Európai Unió közel 64 millió fo-
rintos támogatást nyújtott. 

Csatornázás
Rekordgyorsasággal, 10 hónap alatt épült ki  
az 54 kilométer hosszú szennyvízcsatorna, 
ami több évtizedes várakozás után közel négy-
ezer háztartást érint, teszi komfortosabbá és 
értékesebbé az ingatlanokat. A korszerű tech-
nológiákat felvonultató, átfogó környezetvé-
delemi fejlesztés teljes költsége 40 millió euró 
volt, amelyhez az Európai Unió 26 millió euró 
támogatást nyújtott.  

Városrehabilitáció 
Sikeres európai uniós pályázatok segítségével 
– három projekt során – csepeli panelházak, 
közparkok, iskolák, közösségi intézmények 
újultak, újulnak meg. Az Ady, a Csepel Kapuja 
és a 2014-ben zajló Csepel déli lakóközpont 
projekt több mint 10 ezer csepeli lakost érint 
közvetlenül. 
Ady projekt: 1,32 milliárd forint – ebből 970 
millió uniós támogatás
Csepel Kapuja: 1,055 milliárd forint – ebből 
814 millió uniós támogatás 
Csepel déli lakóközpont: 1,35 milliárd forint 
–100 százalékban uniós forrásból valósul meg.

Európai Uniós támogatások aránya 
a csepeli beruházásokban

7,2/3,9
milliárd Ft

Új csepeli gerincút

88/64
millió Ft

Kerékpárutak

40/26
millió €

Csatornázás

Ady projekt

1,32/0,97
milliárd Ft

Csepel kapuja

1,055/0,814
milliárd Ft

Csepel déli lakóközpont

1,35
milliárd Ft

∙ hazai forrás      ∙ uniós forrás

Lapszél
 

Álom és valóság
Népszerű dolog az uniót szidni, csak ugye, 
az a helyzet, hogy nincs választási lehető-
ségünk. Sem az országban, sem Csepelen...

Hajbókolás nélkül, felemelt fejjel alakítani 
a közösségi politikát, és közben magyar ér-
deket védeni – nagyjából erre szól a min-
denkori kormány felhatalmazása. A mos-
taniról még az ellenfelei is elismerik, hogy 
megfelel ennek az elvárásnak. Ennél is 
fontosabb azonban, hogy ha nem volnánk 
az unióban, akkor nem nem újítanák fel  
a tereket, utcákat, nem épülnének játszóte-
rek, iskolák, kórházak. Oda kell mennünk, 
ott kell keresgélnünk, ahol a források van-
nak: jelenleg ez a hely Brüsszel. Jó volna 
még több pénz? Persze. A baj csak az, hogy 
volna és lehetséges között hajszálpontosan 
annyi a külünbség, mint a valódi politikus 
és a kontár között. Vagy a létező világ és az 
álmaink között.

Hogy Csepelen megállt az idő 1990 után, 
s hogy a rendszerváltozás idején kiépített 
szocialista magánbirodalmak a létező leg-
kevesebb pénzt pumpálták vissza közösségi 
célokra, világos. Éppen ezért tamáskodva 
kell fogadnunk őket, amikor újra megváltó-
nak jelentkeznek. A kormány célja viszont 
világos: a befolyó uniós pénzek hatvan 
százalékát fordítják gazdaságfejlesztésre. 
Nálunk a Weiss Manfréd Terv szó szerint 
alapjaiban rendezi át a viszonyokat, új 
munkahelyeket teremtenek, erősítik a helyi 
vállalkozásokat.

Egyetlen lépésre vagyunk attól, hogy ne 
csak az álmainkban, hanem a valóságban 
is nyertesek legyünk. És jó volna, ha sem 
a hétvégi uniós, sem az őszi önkormány-
zati választáson nem állnánk a vesztesek 
táborába.

Mert az igazság az, hogy ha a bukott bal-
oldalt ismét pajzsra emeljük, a fejleszté-
sekből semmi sem lesz. Akkor megszűnik  
a politikai bizalom, a helyi politikából pe-
dig elillan az érdekérvényesítő képesség. 
Ismét megáll az idő, s míg a többi budapes-
ti kerületbe és vidékre érkeznek a százmil-
liós beruházások, megpezsdül az élet, mi 
lemaradunk, mint a borravaló.

Tessék választani!
(korponai)
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Európa csak akkor lehet erős, ha visszatér 
keresztény gyökereihez, tiszteli a nemzetál-
lamokat és támogatja a családokat. Ezeket  
a törekvéseket a hazai pártok közül legnyil-
vánvalóbban a Fidesz-KDNP képviseli, ezért 
érdemes a jelöltjeikre voksolni az európai par-
lamenti választásokon május 25-én – mondta 
Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági ál-
lamtitkár a Királyerdei Művelődési Házban 
megrendezett fórumon május 16-án. Németh 
Szilárd országgyűlési képviselő, polgármester 
azt emelte ki, hogy a rezsicsökkentést nemcsak 
a hazai ellenzék, hanem Brüsszelben is sokan 
támadták, de a Fidesz-KDNP képes volt meg-
védeni az ország érdekeit. 

„Tiszteletet a magyaroknak” – ez a Fidesz-
KDNP jelmondata az európai uniós választá-
sok előtt, amely jelzi a párt legfontosabb tö-
rekvését – mondta Szijjártó Péter. A magyar 
érdekek védelme elsőrangú feladat; az utóbbi 
négy esztendő pedig bizonyíték rá, hogy a 
Fidesz-KDNP képviselői Brüsszelben is ki-
álltak Magyarországért. Az Orbán-kormány 
rendbe tette a pénzügyeket, javult az ország 
versenyképessége, és fenntartotta a politikai 
stabilitást. A pénzügyek rendbetételét nem 
megszorításokkal érték el, hanem új gazdaság-
politikát vezettek be. Fenntartották a politikai 
stabilitást, miközben más uniós országokban 

kormányok buktak meg, elnököket, miniszter-
elnököket cseréltek le. 

Szijjártó Péter kifejtette: az erős magyar ér-
dekképviselet erős Európát teremt. Európának 
éppen ezért tisztelnie kell a nemzetállamokat 
és támogatnia a családokat. A Fidesz-KDNP 
– ellentétben az MSZP-vel, amely ellenezte  
a kettős állampolgárságot – fontos feladatának 
tekinti a határokon túl élő magyarok érdekei-
nek védelmét az unióban. Ebbe beletartozik az 
Ukrajnában élő magyarság melletti kiállás is. 
A Fidesz-KDNP nem ért egyet azokkal, akik 
az unióból való kilépést szorgalmazzák, mert 
ezzel csak kárt okoznának. 

Németh Szilárd emlékeztetett rá: a hazai ellen-
zék számos esetben nem védte meg a magyar 
érdekeket, hanem – például a Tavares-jelentés 
elkészítésekor – inkább tüzelte Brüsszelt Ma-
gyarország ellen. A rezsicsökkentés szintén 
céltábla volt. A magyar családok ugyanakkor 
bizonyítottan jól jártak vele. Az emberek több 
pénzt költhettek el, nőtt a kiskereskedelmi 
forgalom, sokan elkezdhették visszafizetni  
a tartozásukat. Olyan képviselőket kell külde-
ni Brüsszelbe, akik támogatják az össznemzeti 
célokat, ahogyan a Fidesz-KDNP tette ezt az 
elmúlt időszakban. 

Csepel.hu

Szijjártó Péter fóruma Királyerdőben – A hazai ellenzék nem 
védte meg az ország érdekeit – Sikeres az új gazdaságpolitika

Erős Európa, erős magyarság
Szijjártó Péter:
tiszteletet várunk
 Mi az európai parlamenti választás tétje?
 Az emberek hajlamosak azt hinni, hogy 
az európai ügyek nem érintik őket. Ez nem 
igaz, mert számos olyan fontos döntés szü-
letik Brüsszelben, amelyek alapvetően be-
folyásolják a mindennapi életünket. Ezért 
kell részt venni a választásokon, s azokra  
a jelöltekre adni a voksot, akik képesek 
megvédeni az érdekeiket. Csepel is élvez-
te azokat az előnyöket, amelyeket az unió 
nyújtott támogatások formájában.

 Miért éppen a Fidesz-KDNP jelöltjeire 
érdemes szavazni?
 A Fidesz-KDNP politikusai bizonyí-
tották, hogy Brüsszelben is határozottan 
kiállnak a magyar ügyek mellett. A rezsi-
csökkentés, a hazai föld és a határokon túl 
élő kisebbségek védelme mind olyan téma, 
amelyek ellenállásba ütköztek Brüsszelben, 
de a Fidesz-KDNP keresztülvitte az akara-
tát. A baloldali ellenzék ugyanakkor Brüsz-
szelben is áskálódott a magyar kormány el-
len. Gondoljunk a Tavares-jelentésre, vagy 
arra, hogy nem támogatták a kettős állam-
polgárság bevezetését. Mi tiszteletet várunk 
a magyarok iránt Európától. Európa akkor 
lehet erős, ha kölcsönös a tisztelet az erős 
nemzetállamokkal, amelyek képesek meg-
védeni a saját érdekeiket

Németh Szilárd:
Napi harcot vívunk
 Úgy tűnik, Brüsszelben nem mindenki-
nek tetszik a magyar rezsiharc.
 Látnivaló volt, hogy a hazai ellenzék 
nemcsak itthon, hanem európai szinten 
is igyekezett keresztbe tenni a Fidesz-
KDNP törekvéseinek. A magyar kor-
mányt támadó Tavares-jelentés szövegé-
nek megfogalmazásában például aktív 
szerepelt játszottak az MSZP képviselői. 
A határokon túli magyarság ügyében sem 
a magyarokat védték. Ne felejtsük el, hogy 
a  korábbi kormányok hosszú időn keresz-
tül semmit sem tettek, így a külföldi ener-
giaszolgáltatók gyakorlatilag gátlástalanul 
emelhették az áraikat. Ennek vetett véget 
az Orbán-kormány, s vezette be a rezsi-
csökkentést. Ez sem tetszett Brüsszelnek, 
hiszen érdekeket sértett. Napi harcot kellett 
vívni azért, hogy érvényesítsük akaratun-
kat. Éppen ezért olyan képviselőket kell 
küldeni az Európai Parlamentbe, akik az 
európai értékek tiszteletben tartása mellett 
a magyarok érdekeit védik. Ezt tette most  
a Fidesz-KDNP. 

fotó: Halászi Vilmos
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Nyolc listára lehet szavazni a május 25-ei eu-
rópai parlamenti választásokon, ahol eldől a 21 
magyarországi mandátum sorsa. (Összesen 751 
európai parlamenti képviselőt választanak meg 
ezen a napon Európa polgárai.) A szavazási 
gyakorlat tagállamonként változik, noha van-
nak közös elemek, melyek közül a legfontosabb 
az, hogy az arányos képviselet valamely formá-
ját alkalmazni kell. Ez lehetőséget biztosít a na-
gyobb és kisebb politikai pártok számára, hogy 
a kapott szavazatok szerint képviseltessék ma-
gukat az Európai Parlamentben. Az országok 
határozhatják meg a választások pontos napját 
választási hagyományaik alapján. 

A május 25-ei voksoláson a magyarországi 
lakcímmel nem rendelkező választópolgárok 
nem szavazhatnak; az Európai Unió más tag-
államának Magyarországon lakcímmel ren-
delkező választópolgára regisztráció után sza-
vazhat. Most nem lesznek egyéni jelöltek, csak 
országos listára lehet majd szavazni. Nyolc 
listát találnak majd a szavazólapon: azoknak 
a pártoknak a listái szerepelnek az íven, akik 
összegyűjtötték a listaállításhoz szükséges 
húszezer érvényes aláírást. 

A Nemzeti Választási Bizottság kisorsolta  
a listák szavazólapi sorrendjét. Ezek a kö-
vetkezők: 

Magyar Szocialista Párt (20 jelölt; listaveze-
tők: 1. Dr. Szanyi Tibor, 2. Dr. Ujhelyi István, 
3. Dr. Gúr Roland, 4. Dr. Veres János, 5. Gu-
lyásné dr. Gurmai Zita); 
Seres Mária Szövetségesei (36 jelölt; listave-
zetők: 1. Tóth Tamás Mihály, 2. Tóth Katalin 
Irén, 3. Sándor József, 4. Mike Melinda Klau-
dia, 5. Viski Ádám); 
Fidesz-KDNP (63 jelölt; listavezetők: 1. 
Pelczné Gál Ildikó, 2. Szájer József, 3. Tőkés 
László, 4. Deutsh Tamás, 5. Gyürk András); 
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt (27 je-
lölt; listavezetők: 1. Kásler Árpád, 2. Bálint 
Zoltán László, 3. Uzsokiné Lakó Éva, 4. Laukó 
Lenke, 5. Puli Diána Klaudia);  
Jobbik (36 jelölt; listavezetők: 1. Morvai 
Krisztina, 2. Balczó Zoltán, 3. Kovács Béla, 4. 
Staudt Gábor, 5. Sipos László); 
Lehet Más a Politika (6 jelölt; listavezetők: 
1. Meszerics Tamás, 2. Csiba Katalin Gyöngy-
vér, 3. Heltai László, 4. Gecsei-Tóth Andrea, 5.  
Jakabfy Tamás); 

Együtt-PM (33 jelölt; listavezetők: 1. Bajnai 
Gordon, 2. Jávor Benedek, 3. Szelényi Zsuzsan-
na, 4. Krasztev Péter Lajos, 5. Balázs Péter); 
Demokratikus Koalíció (42 jelölt; listaveze-
tők: 1. Gyurcsány Ferenc, 2. Molnár Csaba, 
3. Niedermüller Péter, 4. Kakuk György, 5. 
Kerék-Bárczy Szabolcs 

A jelöltek sorrendjét a párt határozta meg. 
A lista bejelentése után a sorrendet nem le-
het módosítani, nem lehet a listára új nevet 
felvenni vagy levenni róla. Ha valamelyik 
jelölt a listáról kiesik – mert elveszíti válasz-
tójogát vagy írásban lemond a jelölésről –,  
a helyére a listán soron következő lép.
A szavazás reggel 6 órától 19 óráig tart. Sza-
vazni két egymást metsző vonallal lehet. 
Nincs kampánycsend, de a választás ideje 
alatt nem lehet választási gyűlést tartani, poli-
tikai reklámot sugározni, illetve a szavazókör 
bejáratától számított 150 méteren belül (köz-
területen) tilos mindenféle kampánytevékeny-
séget folytatni.

(További tudnivalók, illetve a listák teljes 
névsora: www.valasztas.hu)

uniós választás 2014

Nyolc lista, 263 jelölt, 21 mandátum

Eskütétel
A 2014. évi európai parlamenti választáson 
is működő budapesti 17. számú országgyű-
lési egyéni választókerületi bizottságba –  
a választáson listát állító jelölőszervezetek 
által – delegált tagok eskütételére került  

sor május 13-án a polgármesteri hivatal- 
ban. A bizottság új tagjai Ábel Attila alpol-
gármester előtt tettek esküt.

A 2014. évi európai parlamenti választá-
son a 17. sz. OEVB tagja: Felkai Péterné 
dr. Klinghammer Júlia (elnök, választott 
tag), dr. Filipné dr. Udvardi Beáta (elnökhe-

lyettes, választott tag), Csébi Józsefné (vá-
lasztott tag), Kun Balázs (Fidesz-KDNP), dr. 
Zárai Eszter (MSZP), dr. Kiss Bálint Mihály 
(DK), Balog Attila (Jobbik).

A bizottság elérhetőségei: 
hvb@budapest21.hu 
fax: 06-1-276-4768

tiszteletet 

a magyaroknak!  
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Muszáj megnézni 
Molnár Krisztián, a kitelepülés rendezője elmondta, a Csepel 
teherautót, a guruló kiállítást egyértelműen megkedvelték a 
látogatók. „Az szinte természetes, hogy az idősebbek nosz-
talgiával tekintenek a járműre vagy a rakterében kiállított,  
a Weiss Manfréd Vas- és Fémművekben készült használati tár-
gyakra. A meglepetés a fiatalok kíváncsi, lelkes hozzáállása 
volt. Sokan vannak, akik maguktól nem látogatnának el hoz-
zánk, nekik, miattuk készült a mozgó tárlat. 

A rendezvény első napján egy Tünde robogót és egy Pannó-
nia T5-ös motorkerékpárt állítottunk ki, amelyeket Kalotasze-
gi Artúr kölcsönzött számunkra. Ezeket csak nézni lehetett, de 
vasárnap két P20-as Pannónia is érkezett, rájuk már fel is pat-
tanhattak az érdeklődők.”

program

Első alkalommal mutatta be Csepel értékes múltját és pezsgő jelenét 
kerületünk határain kívül a nemrégiben megújult Csepeli Helytörté-
neti Gyűjtemény. A Nemzeti Múzeum kertjében megrendezett kétna-
pos Múzeumok Majálisán a Csepel D344-es teherautóval felvonuló 
kis csapat kitett magáért: a rendezvény egyik legnyüzsgőbb, legsike-
resebb attrakciója a XXI. kerületből érkezett.

A Múzeumok Majálisa idén 19. alkalommal bizonyította: az ismeretterjesztés 
lehet látványos és szórakoztató, a tanulás lehet játék. Május 17-én és 18-án 107 
kiállító, köztük a Néprajzi Múzeum, a Bajor Gizi Színészmúzeum, a Szépmű-
vészeti Múzeum, a Fodrászmúzeum és a Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény 
központi témaként a XIX-XX. századot járta körbe, ki-ki a maga érzelme-
zésében. Csepelen a XIX. és XX. század fordulója jelentős változásokat ho-
zott. 1892-ben a Weiss fivérek megalapították legendássá vált lőszergyárukat, 
amellyel megkezdték azt a hosszú utat, amelynek végén Csepel, mint az ipar 
és a termelés szinonimája szerepelt. A kerület helytörténeti gyűjteménye egy 
kis vitrinnel, rengeteg információval, játékokkal és egy gigászi teherautóval 
demonstrálta, miért mérföldkő a századforduló Csepel életében.

Még a tévémaci is
„Apa, fel kell jönnöd” – invitálta édesapját a felújításon átesett Csepel teher-
autó rakterébe a tízéves Pál Csaba. Csepszi, a guruló kiállítás a kerület életé-
nek legfontosabb állomásait mutatta be, természetesen nem a hagyományos 
módon. Oldalán információs tábla vázolta fel Csepel történetének főbb ese-
ményeit, rakterében pedig olyan történelmi relikviákat nézhettek meg, mint 
a Csepel varrógép, a Csepel T125-ös motor és korabeli fényképek. „Büsz-
ke vagyok Csepelre” – mondta Csaba, és véleményével nem volt egyedül.  
A Helytörténeti Gyűjtemény kitelepülését elismerő pillantásokkal díjazták  
a látogatók, a többi kiállító, a kerület vezetői, sőt a tévémaci és Süsü is. A ren-
dezvényen részt vett Németh Szilárd polgármester, országgyűlési képviselő, 
Borbély Lénárd alpolgármester, Ábel Attila alpolgármester, valamint Szuhai 
Erika és Balogh Ernő önkormányzati képviselők. 

Tánc és zene
Nem maradhatott el a jelen bemutatása sem: a rendezvény második napját  
a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar indította. Koncertjüket a láto-
gatók a Nemzeti Múzeum lépcsőin ülve hallgatták, Péntek János karmester 
és fiatal zenészei ismét hangos sikert arattak. „Jó érzés, hogy éppen a mi 
sátrunknál vannak ennyien. Fantasztikus, hogy végre a kerületet kevésbé 
ismerők is láthatják, mire is vagyunk annyira büszkék: a munkára, az időt-
álló magyar termékekre, Csepel sokszínűségére" – mondta Gyenes Zoltán, 
a zenekar klarinétosa, aki szerint a Csepszi telitalálat volt: kiben ne ébresz-
tene rokonszenvet a nagy zöld óriás? A szervezők külön színpadi blokkot 
szenteltek Csepel bemutatkozásának, a Csepeli kavalkádban tánc, zene és 
hagyomány képviselte a kerületet. 13 órától az idén húszéves Csepeli Német 
Önkormányzat és a szintén két évtizedes múlttal rendelkező Csepeli Német 
Nemzetiségi Gyermek és Ifjúsági Táncegyüttes adott fergeteges műsort.  
A zenét a Lustige Musikanten Sramli Zenekar szolgáltatta. Ezután egymás 
után léptek színpadra a kerület tánccsoportjai. A Csepp-Csepel, a Kis-Cse-
pel, a Csepel Táncegyüttes és a Csepeli Öregtáncosok, valamint a Gázsa ze-
nekar tudásuk legjavát vonultatták fel a Múzeumkert platánjai alatt.

Van tovább
A Csepeli Helytörténeti Gyűjtemény hamarosan a Múzeumok Éjszakáján is 
képviselteti magát: június 21-én a tárlatnak helyt adó Királyerdei Művelődési 
Házban különböző programokkal, a Szent Imre téren a guruló kiállítással,  
a Csepeli Vezetési Pont Kiállítóhelyen pedig a bunker hidegháborús emlé-
keivel várják a látogatókat. 

- angel -

Szakmai és közönségsiker a Nemzeti Múzeumban 

Múzeumok Majálisa



Csepeli Hírmondó 7program

fotó: Csordás Andrea és Halászi Vilmos

Olvassa be 
a QR-kódot, 

és 
nézze meg 

online
galériánkat! 
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Rendőröket, tűzoltókat és a Jedlik Ányos 
Gimnázium diákjait jutalmazták meg  
a rendőrök védőszentje, Szent György nap-
ja, valamint a tűzoltók védőszentje, Szent 
Flórián napja alkalmából a polgármesteri 
hivatalban május 7-én. A pénzjutalmat és 
oklevelet Borbély Lénárd alpolgármester 
adta át. Az eseményen részt vett Ábel At-
tila és Morovik Attila alpolgármester, Papp 
Péter kerületi rendőrkapitány, Pócsik Atti-
la, a Dél-budai Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetője, valamint Galgócz Deák 
Antal csepeli tűzoltóparancsnok. 

Borbély Lénárd megköszönte a csepeli rend-
őrök, katasztrófavédők egész éves munkáját, 
és dicsérettel illette a Jedlik Ányos Gimnázium 
diákjait, akik az országos katasztrófavédelmi 
ifjúsági versenyen a legjobbak között szere-
peltek. Külön kiemelte Galgócz Deák Antal 
személyét, akit Pintér Sándor belügyminiszter 
tüntetett ki Szent Flórián Érdemjellel a kiemel-
kedő szakmai tevékenységéért. 

Jedlikesek a „gáton”
Pásztor Zsófia, a Jedlik Ányos Gimnázium 
felkészítő tanára azt mondta, hogy az iskolá-

jukból két csapattal vettek részt az országos 
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen. Az 
általános iskolások kategóriájában megnyer-
ték a kerületi, majd a fővárosi versenyt, az 
országos döntőben pedig másodikak lettek. 
A gimnazista diákok a kerületi és a fővárosi 
első helyezés után végül tizedik helyezést ér-
tek el az országos megmérettetésen. A fiatalok 
kiválóan szerepeltek a különféle próbákon: az 
újraélesztések során, a tűzoltás terén, a töm-
lők összeszerelésében, az árvízvédelemben, 
a térképeken való eligazodásban, az elméleti 
vizsgákon. „Ezek a fiatalok már nagyszerűen 
helytállnak, ha árvízi védekezésben vagy új-
raélesztésnél van rájuk szükség. Katasztrófa 
esetén tudnák, mi a dolguk, mert megtanul-
ták” – mondta Pásztor Zsófia. 

Készenlétben
Kelemen József rendőr főtörzsőrmester azt 
emelte ki, hogy számára az a siker, amikor 
felderítenek egy bűnügyet. „Nem olyan régen  
a Szabadkikötőben volt egy nagyobb fogásunk. 
Több tucat hűtőszekrényt loptak el onnan, de 
a tettesek lebuktak. Nem egy esetben a sértett 
köszöni meg, ha a bűnelkövetőt elfogjuk, és 
visszaszolgáltatjuk neki az ellopott értékeket.”

Varga Judit rendőr főhadnagy gazdaságvédelmi 
nyomozóként dolgozik. Csalások, sikkasztások, 
hűtlen kezelések ügyeiben jár el. „Azt érzem si-
kernek, ha egy eljárást megfelelően lefolytatunk, 
és kiderítjük az igazságot. Az a célunk, hogy  
a kár megtérüljön. Vannak olyan emberek, illet-
ve cégek, akik és amelyek anyagi haszonszer-
zésből tévesztenek meg másokat, vagyis csalást 
követnek el. Ennek sokféle módja lehetséges. Ha 
a nyomozás eredménnyel jár, jó érzés tölt el.”  

Rendszeres gyakorlatok
Galgócz Deák Antal csepeli tűzoltóparancs-
nok arról beszélt, hogy Csepelen az elmúlt 
időszakban nem voltak jelentős tűzesetek vagy 
műszaki kármentés. „A rendszeres gyakorla-
tokon a katasztrófavédőknek ugyanakkor ál-
landóan bizonyítaniuk kell felkészültségüket. 
Az értékelést végző elöljárók és szakmai el-
lenőrök nem találtak hibát a feladatok elvég-
zése során az utóbbi években, ami nagy szó, 
mert korábban apróbb mulasztások előfordul-
hattak. Sikerélményként könyvelem el, hogy 
segíthettünk a jedlikes diákoknak a kiváló 
eredményük elérésében az országos kataszt-
rófavédelmi versenyen. A lakók részéről pedig 
gyakran kapunk elismerő és köszönetnyilvá-
nító leveleket, amelyeket parancsnokként az 
egész állománynak felolvasok.”  

Cs. A.

Figyelem: zárva lesz a strand!
Kedves vendégeink!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Csepeli Strand ad otthont a pedagógusnapnak. Így május 30-án, pénteken,  
a strand zártkörű rendezvény miatt zárva tart. Az úszni és fürdőzni vágyókat ezen a napon csak délelőtt 6 és 10 
óra között tudjuk vendégül látni. (Pénztárzárás 9 órakor.) A kellemetlenségek ellensúlyozására ezen a napon ked-
vezményes úszójeggyel lehet igénybe venni a fürdőt nyitvatartási idő alatt. Megértésüket ezúttal is köszönjük! 

Csepeli Fürdő

Éjjel-nappal vigyáznak ránk

Borbély Lénárd alpolgármester megköszönte a csepeli rendőrök, katasztrófavédők egész éves munkáját

fotó: Szria
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Csepel is csatlakozott a negyedik országos 
Te szedd! szemétgyűjtési akcióhoz. A kezde-
ményezés célja, hogy az önkéntesek a lehető 
legtöbb helyen tisztítsák meg lakókörnye-
zetüket az eldobált szeméttől. A kerületben 
több helyen is – például – a Vermes Miklós 
Általános Iskola előtt és a Csikó sétánynál 
gyűjtötték nejlonzsákokba a környezetcsú-
fító cigarettacsikkeket, papírdobozokat, mű-
anyag flakonokat, kisebb üvegeket, sörös- 
és üdítősdobozokat. A hulladékgyűjtésben  
a Csete Balázs Szakközépiskola, a Mátyás, 
a Kék, a Szárcsa, a Karácsony Sándor Álta-
lános Iskola diákjai és pedagógusai is részt 
vettek. A szemétszedők – többek között –  
a Tejút, Rakéta, Vénusz, Merkur és a sétá-
nyok utcáin haladva érkeztek a Radnóti Mik-
lós Művelődési Ház végállomásig. 

A Mátyás iskola intézményvezetője, Juhász 
Katalin lapunknak elmondta: „Fontosnak tar-
tom, hogy bevonjuk a gyerekeket a környezet-
szépítésbe. Abban a közegben, ahol élnek, te-
gyenek is azért, hogy tisztább és szebb legyen 
a környezetük, s természetes legyen az, hogy  
a szemét nem a járdára, a fűre való.”

Szálenkó Tőkés László nyolcadikos diák sze-
rint a gyerekeket idejében meg kell tanítani 
arra, hogy a környezetükért ők is felelősek. 
„Családi házban lakunk, otthon is figyelünk  
a szelektív hulladékgyűjtésre: külön gyűjtjük  
a papírhulladékot és külön a műanyagot. Ne-
kem ez már így természetes” – tette hozzá.

A Kis-Duna-part környezetét a Szárcsa Álta-
lános Iskola és a Vásárhelyi Pál Kereskedel-
mi Szakközépiskola tanulói takarították, míg  
a Sétáló utca környékét a Karácsony Sándor 
Általános Iskola diákjai, tanárai tisztították 
meg. A szemétgyűjtéshez szükséges eszkö-
zöket – gumikesztyűket, zsákokat – az Or-
szágos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
biztosította és juttatta el az egyes találkozási 
pontokhoz, így a kerületben a Csepeli Város-
kép Kft. koordinátoraihoz. A kézi erővel ösz-
szegyűjtött hulladékot a Csepeli Városgazda 
Zrt. munkatársai szállították el. 

A szemétgyűjtő akció szorgalmas résztvevőit 
zsíros kenyérrel vendégelték meg a figyelmes 
helyi szervezők. 

a. zs.

Ünnepséggel és díszebéddel ünne-
pelte fennállásának negyvenedik 
évfordulóját a Szépkorúak Klubja 
május 15-én. A Sport-, Szabadidő- 
és Rendezvényközpontban meg-
jelent időseket az önkormányzat 
nevében Borbély Lénárd alpolgár-
mester köszöntötte. A városveze-
téssel való együttműködés szere-
péről szólt, valamint megköszönte 
az együtt ünneplés lehetőségét, 
boldog születésnapot, jó egészsé-
get és további szép éveket kívánt  
a nyugdíjasklubnak. 

Ahogy beszédében fogalmazott: 
egy önkormányzat kizárólag 
akkor működhet jól, ha vezetői 

tisztességes és szilárd erkölcsi 
alapon állnak, fontos számukra  
a település fejlődése. Borbély Lé-
nárd bejelentette, hogy a Kossuth 
Lajos utcai volt MDF-székházat 
a Fővárosi Önkormányzattól át-
vették és oda nyugdíjasklubot 
terveznek. Céljuk, hogy a csepeli 
időseknek egy olyan találkozási 
helye jöjjön itt létre, amit bármi-
kor igénybe vehetnek. 

Az ünnepi eseményen Sárdi Jenő 
elnök bemutatta emlékkönyvüket, 
mely a klub életének emlékezetes 
pillanatait elevenítette fel. 

A jeles évforduló alkalmából 
Ábel Attila alpolgármester em-
léklapot adott át a klubelnöknek. 
A klubtagok énekléssel, baráti 
beszélgetéssel jókedvűen töltöt-
ték el a délutánt. 

Országos szemétgyűjtési akció a tisztább környezetért

Te szedd! – mi is szedtük

Nyugdíjasklubbá alakítják a Kossuth Lajos utcai volt MDF-székházat

Emlékkönyv a régi időkről

fotó: Szria

fotó: Halászi Vilm
os
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A csepeli útépítéseket, járdafelújí-
tásokat, a csapadékvíz-elvezető 
csatornák kiépítését részben álla-
mi, részben önkormányzati for-
rásból valósították meg az utóbbi 
években. Idén szinte kizárólag 
az önkormányzat fedezte az út-
építéseknek, az útburkolatok és  
a járdák felújításának, a csapadék-
víz elvezetésének költségeit. Az 
ellenzék híresztelésével szemben 
ezeket a beruházásokat a jelenle-
gi önkormányzat készítette elő és 
valósította meg úgy, hogy előző-
leg a lakosság véleményét meg-
kérdezte és figyelembe vette. 

A legjelentősebb útépítések, a csa-
padékvíz elvezetését szolgáló csa-
tornák lefektetése a Petőfi Sándor 
utca, a Királyhágó utca, a Hollan-
di út és a Mária királyné utcában 
történtek állami és önkormányza-
ti forrásból 2011-ben és 2012-ben.  
A rákövetkező esztendőben egye-

bek között a Somlyói, Tigris, 
Mályva, Repkény, Hóvirág, Me-
cseki, Sás utcákban folytattak ha-
sonló munkákat többnyire állami 
támogatásból, kisebb részben ön-
kormányzati forrásból. 

Idei munkák
Idén kezdték el, és várhatóan jú-
nius végén fejezik be a Sáska 
utca Hollandi út és Szent István 
út közötti szakaszának útépítését, 
a csapadékvizet elvezető csator-
na lefektetését. Önkormányzati 
forrásból valósítják meg jelenleg 
a következő utcák burkolat- és 
járdafelújítását: Szigetbecse utca, 
Szigethalom utca, Olt utca (a Ba-
dacsonyi és Szentmiklósi út kö-
zötti szakaszán), Pozsonyi utca. 
Az Olt és a Pozsonyi utcákban  
a csapadékvíz elvezetését is meg-
oldják. A munkákat előrelátha-
tólag június 30-án fejezik be. 
Szintén a nyár közepén végeznek 

a Retyezáti úton (a Vezeték utca 
és a Mária királyné utca közötti 
szakaszán) és az Aradi vértanúk 
útján (a Vezeték és a Cserháti utca 
közötti szakaszán) az útépítéssel, 
a járdafelújítással és a csapadék-
víz elvezetésével. 

Önkormányzati forrásból építik 
meg az utakat, újítják fel a járdá-
kat és készítik el a csapadékvizet 
elvezető csatornákat az év végé-

ig – egyebek között a következő 
utcákban. Fülemile utca (a Mária 
királyné és a Veréb utca között), 
Szajkó utca (a Mária királyné és 
Kondor utca között), Párnás utca 
(az Őz és a Kondor utca között), 
Csókás utca (a Mária királyné és 
a Hollós utca között), Komáromi 
utca (a Szebeni és a József Attila 
utca között), Szebeni utca (a Ko-
máromi és a Kassai utca között).   

- cs -

Negyvenezer darab egynyári vi-
rágot osztottak szét a kerületi la-
kóknak a Csepeli Városgazda Zrt. 
munkatársai a cég telephelyén 

május 10-én. Az önkormány-
zat közelmúltban meghirdetett 
Virágos Csepelért programjára 
200 társasház, 161 család és 32 

oktatási intézmény jelentkezett 
– számolt be lapunknak Dzsida 
László, a társaság zöldterület-
fenntartási osztályának megbí-
zott osztályvezetője. 

A virágágyások beültetésére lak-
címenként (társasházaknál lép-
csőházanként) átlag ötven darab 
egynyári virágot ajánlott fel az 
önkormányzat, amely évről évre 
kiemelt figyelmet fordít a zöldte-
rületek fejlesztésére és a közterü-
letek szépítésére. 

A felhívásra jelentkezők begónia, 
kakastaréj, lisztes zsálya, bár-
sonyvirág és porcsin közül vá-
logathattak, melyeket jól látható 
helyekre, társasházaknál előker-
tekbe vagy a bejáratok melletti te-
rületre ültettek. Kertes házak ese-
tén az ingatlan előtti járda és az 
úttest közötti zöldsávon nyújtanak 
szép látványt a színes virágok. 

A növények szakszerű elülteté-
séről és későbbi ápolásukról az 
átadáskor adtak tájékoztatást a 
jelentkezőknek. A 418 társashá-
zi lépcsőházból a lakók összesen 

25 080 darab, a kertes házi öve-
zetben élők 8050 darab egynyári 
virágot vettek át. A virágosítási 
programra jelentkezett 13 óvodá-
ba és 19 iskolába mintegy 6870 
darab növényt szállítottak ki  
a Csepeli Városgazda dolgozói. 

Aki a virágot szereti…
Sánta Ferencné nyugdíjas az Er-
dősor utcában él. Ha teheti, házuk 
elé mindig ültet valami szépet. 
Többedmagával ő is részt vett  
a Virágos Csepelért programban, 
erről kérdeztük.

„Vidékről származom, ott a ház 
körüli terület csinosítása termé-
szetes volt. Ezt  a jó szokást ma-
gammal hoztam, most is szeretem, 
ha rend van a környezetemben.  
Szeretek kertészkedni, igazi ki-
kapcsolódást jelent. Most az ön-
kormányzattól kapott zsályát és 
kukacvirágot ültetem el. Amire 
vágyom, és ami nagyon hiányzik, 
az a pünkösdi rózsa. Régen otthon 
mindig tele volt vele a kert. Ha 
lehet, javasolnám a legközelebbi 
virágosztásra.”

AZS

Útépítések, járdafelújítások, 
csapadékvíz-elvezetés a kerületben

Hol? Mikor?

Negyvenezer darab virágot osztottak szét 

Virágos Csepelért

A felhívásra jelentkezők begónia, kakastaréj, lisztes zsálya, bár-
sonyvirág és porcsin közül válogathattak

Év végéig még több utat, járdát építenek meg, és készítik el a csa-
padékvíz-elvezető csatornákat
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Csepeli gyermeknap a sétányokon
május 31., 10-19 óra

Utazás10 órától az önkormányzat előlóránként 40 fős kisvonat indula rendezvény helyszínére,díjmentesen.

Étel-ital
Egytálételek, sültek, lángos,

kürtőskalács, sütemények,
fagylalt

Színpadon
Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar,

Cibere együttes, Csocsó bohóc,
Misi mókus – Szösz társulat,

 Hajnóczy Soma bűvész-világbajnok,

Állat-show, Apacuka együttes,
Disney-varázs,
Buborék együttes Kicsiknek

és nagyoknak

Baba-játszóház, kisvonat, ugrálódomb,

horgászat, logikai játékok, kézműves-foglalkozás,

lovaglás, elektromos kisautó, autószimulátor,

csillámtetoválás, arcfestés, lufihajtogatás,

homokkép-készítés,

mozgó helytörténeti kiállítás 

BemutatókBlack Leopárd Egyesület HLCT Kung Fu,FIT Dance Sport-és TáncklubKözhasznú Egyesület,Csep’Jazz Dance,Island Rock Csepel TSE,Stúdió 2000 TSE

Részletes programok:
www.csepel.hu
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Ettél már hamuban 
főtt gulyást?

Nemzetközi diploma, megújuló iskola

Szentek 
példája

Nepomuki Szent János 1729. május 
16-án történt szentté avatására em-
lékeztek és tiszteletére szentmisét 
tartottak a Szent Imre téri római 
katolikus templomban. Harangozó 
Imre kanonok-plébános elmondta: 
a katolikus egyház a szentek pél-
dáját állítja a hívek elé. Nepomuki 
életútjára emlékezve hangsúlyoz-
ta, hogy a hidak szentje s a gyónási 
titkok vértanúja fegyelmezett volt 
életében, védelmezte az igazságot 
az egyházban és a társadalomban, 
de a legfőbb érdeme, hogy meg-
őrizte a gyónási titkot. Felidézte, 
hogy a hagyomány szerint 1393. 
március 20-án IV. Vencel cseh ki-
rály feleségének gyónási titkának 
megtagadásáért megkínoztatta és 
a Moldva folyóba dobatta. 

A Szent Imre téri Nepomuki 
Szent János-szobrot Módy Péter 
kőszobrász-restaurátor újította fel 
a közelmúltban. A szoborkom-
pozíció helyreállítását a csepeli 
önkormányzat 10 millió forinttal,  
a fővárosi önkormányzat 9 millió 
forinttal támogatta. 

Nyilvános tantestületi értekez-
letre került sor május 8-án az 
Egressy Béni Református Mű-
vészeti Középiskola, Vienna 
Konservatorium koncerttermé-
ben. A tájékoztatón kiderült: 
nem csak az intézmény épülete 
bővül, hanem új távlatok is nyíl-
nak az iskola hallgatói előtt. 

Balogh Gábor, az iskola igazgatója 
ismertette az iskolában jelenleg is 
zajló építési munkálatok várható 
eredményeit. A látványterveken 
impozáns építmény képe tárult  
a hallgatóság szeme elé, ahol min-
den igényt kielégítő oktatási felté-
telek között dolgozhat majd tanár 
és diák egyaránt. A fejlesztés vár-
hatóan egy év alatt készülhet el.

A 2014–2015-ös tanévben az is-
kola falain belül várható pozitív 
változásokról is beszélt az igaz-
gató. Egy új képzési forma – mi-
niszteri támogatással megvalósu-
ló – elképzeléseiről esett szó, ami 
a Vienna Konservatorium, illetve 
más kül- és belföldi egyetemek, 
főiskolák együttműködésével jött 

létre. Az iskola vezetése kétéves, 
megfeszített előkészítő munkával 
hozta tető alá a most szignált meg-
állapodást: ennek értelmében egy 
képzési ciklus alatt több nemzet 
diplomája szerezhető meg, hono-
sítás nélkül. A lezajlott megbeszé-
lések után négy nemzet felsőokta-
tási intézményeinek részvételével 
valósulhat meg a közös koncepció: 
a magyar, az osztrák, az orosz és 
a bolgár fél szignálta a megállapo-
dást, melynek központja Csepelen 
lesz, és Balogh Gábor koordinál-
hatja az együttműködést.

A képzési ciklus végén magyar 
középiskolai tanári végzettséget, 
illetve Ausztriában honosítás nél-
kül érvényes zenetanári diplomát 
ad az új képzési forma, amelyben 
részben államilag támogatott he-
lyek is rendelkezésre állnak majd 
az 5+1 éves képzési időszak alatt. 

A klasszikus, a jazz és az ope-
rett/musical tagozatokon kívül 
– újdonságként – a pop-rock ta-
gozat is elérhetővé válik, ezek 
akár nappali és esti képzésen is 

választhatóak lesznek majd a kö-
vetkező tanévben.

Több szempontból is előnyös lesz 
a csepeli intézményben tanulni: 
többek között azért, mert osztrák 
diplomát ad magyar árakon, pár-
huzamos képzéseket tesz lehetővé 
más rangos egyetemekkel, illetve 
anyagilag is előnyös feltételek-

kel kecsegtet a tanulás, az utazás,  
a szállás és az étkezés tekintetében 
is. További fontos tényező, hogy 
nincs röghöz kötés, azaz amennyi-
ben a kínált képzési rendszerben 
külföldi munkavállalásra kerül 
sor, nem kell visszafizetni a képzé-
si költséget, nincs többéves függő-
ségi viszony. 

Légrádi G.

A hamuban sült pogácsát min-
denki ismeri, ha máshonnan nem, 
a meséből. De hamuban főtt gu-
lyást? Márpedig a Béke-téri cser-
készek háromnapos, kerti sátor-
táborukban ezzel várták a csepeli 
gyerekeket: ugyanis a tele kondér 
háromszor esett bele a tűzbe. De 
az irigykedő anyukák is elismer-
ték, ilyen finom gulyást még nem 
ettek! Nyárson sült szalonna, ha-
muban sült krumpli. Folytassuk? 

A gyerekek még két napig élvez-
ték a táboréletet, a programokat. 
A Tamariska-dombon Csepel hí-
res madarásza, Kókay Szabolcs 
vezette őket. Meg a jókedv az 
eső verte számháborúban. S lám,  
a varázslatos búcsútábortűz még 
a vihart is elkergette. Aki bátor, 
velük tart!

- k -

fotó: Szria

Komoly lehetőséget kaptak a Egressy Béni Református Művészeti 
Középiskola és Vienna Konservatorium diákjai  

fotó: Halászi Vilmos
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Alsó-Fehér vármegye
Erdélyben Szent István 1009 kö-
rül alapította Fehér vármegyét, 
melynek központjává Gyulafe-
hérvárt tette meg. A XI.-XII. szá-
zadban a vármegye ispánja egész 
Erdélyt kormányozta. A javarészt 
magyar lakosságú megye a ta-
tárjárás után szinte néptelenné 
vált, az üresen maradt területekre  
a szászok és oláhok nyomultak be. 
Magyarország három részre sza-
kadását követően a Keleti Magyar 
Királyság, majd az önálló Erdélyi 
Fejedelemség uralkodói székhelye 
is Gyulafehérvár lett. Azonban  
a törökök többször kifosztották, 
részben elpusztították, ezért az új 
vármegyei központtá Nagyenye-
det tették meg.

Fehér vármegye a XVIII. század-
ban Alsó- és Felső-Fehér várme-
gyére vált ketté, majd ez utóbbi 
1876-ban megszűnt.

Az 1910. évi népszámlálás adatai 
szerint a 3575 km² területű várme-
gye 229 943 lakosa közül 36 360 
magyar, 7 953 német és 166 099 
oláh anyanyelvű volt.

A két említett nagyvároson kívül 
kiemelkedő jelentőségű települé-
sei Zalatna és Verespatak, melyek 
a korabeli Európa legtöbb és leg-
jobb aranyát adó bányavidék köz-
pontjai voltak. Jelenleg az egész 
volt vármegye Románia része.
  
A vármegye címere a kitárt szár-
nyú fekete sas, mely jelkép erede-
te a honfoglaló magyarság címer-
állatában, a turulban gyökerezik. 
Legősibb vármegyénk sasmadara 
került át a későbbiekben az önál-
lóvá váló Erdélyi Fejedelemség 
címerébe is.

(2. rész: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-
megye és Fiume)                                                                                            

     

Tisztelt Olvasó!
Októberben lesz 24 éve, hogy Csepelen la-
kom, és azóta nap mint nap járok a Szent Imre 
téren. Így alkalmam volt figyelemmel kísér-
ni, amint az évtizedekkel ezelőtti elhanyagolt 
területből egy fővárosi kerülethez méltó park 
alakult ki, ahol immár nézelődni is érdemes. 
A műmárvány parkszegélyeken – az ország-
zászlót körülvevő szabadtéri tárlaton – egy-
kori vármegyéink címerei láthatók. Ezek rö-
vid ismertetése, bemutatása következik most 
induló sorozatunkban. 

Dósa István

A vármegyerendszer kialakulása
Szent István államalapításának fontos része-
ként megkezdődött a centralizált királyi vár-
megyerendszer kialakítása. A király uralma 
alá vonta az ország területének mintegy 2/3-
át, s az egyes területek megszerzését köve-
tően, azok stratégiai központjában várakat 
építtetett, vagy a már korábban meglévő vá-
rakat – a területekkel együtt – birtokba vette. 
A vár jelentette a vármegye központját, maga 
a „megye” szó eredetileg a birtokhatárt jelen-
tette. (Kevésbé ismert tény, hogy kezdetben 
minden vár a királyé volt, az uralkodó, ud-
vartartásával együtt rövidebb-hosszabb időt 
töltött egy-egy várban. A király távollétében 
a várat, ezzel együtt a királyi vármegyét  
a király által kinevezett ispán irányította.) 
A fellelhető, hitelesnek tekinthető okiratok 
tanúsága szerint ebben az időben mintegy 

30-40 vármegye létezett. A vármegyék szer-
vezésének időszaka a XIII. század elején fe-
jeződött be, de még ugyanebben a században 
megindult a királyi birtokok elajándékozásá-
nak, majd zálogba adásának szokása, ami a 
vármegyerendszer átalakulását vonta maga 
után. A birtokossá váló főurak kiváltságokat 
is szereztek, általában mentesültek az ispá-
nok joghatósága alól. Sok esetben maguk  
a főurak szerezték meg az ispáni címet, így 
egyre nagyobb hatalmat szereztek. Velük 
szemben a királyok megpróbálták a kialakuló 
nemesség támogatását megszerezni. A vár-
megyei nemesség elérte, hogy alsóbb szinten 
az igazságszolgáltatást és a közigazgatást 
átvehették, azt az általuk választott tisztvi-
selőkön, a szolgabírákon keresztül gyako-
rolták. Ezzel lépésről lépésre kialakultak  
a nemesi vármegyék. Ezekben a megyékben 
ugyan megmaradtak a király által kineve-
zett főispánok, azonban a tényleges hatalmat  
a nemesi vármegyegyűlés által választott al-
ispánok gyakorolták. Ez a vármegyerendszer 
egészen a XIX. század közepéig fennmaradt. 
A megyegyűléseknek joguk volt az általuk 
törvénysértőnek tartott törvényeket és ren-
deleteket nem kihirdetni, azaz a megyére vo-
natkozóan érvénytelennek tekinteni.
   
Az 1870. évi XLII. (közigazgatási) törvény-
cikk hozta létre a modern kornak jobban 
megfelelő polgári vármegye rendszert. Ezek 
a vármegyék sokat megőriztek a korábbi 

önállóságból, belügyeikben széles jogkör-
rel rendelkeztek, ugyanakkor az adószedés 
végleg központi állami feladattá vált. A pol-
gári vármegye élén a király által kinevezett 
főispán állt, akit a kormány javasolt a tiszt-
ségre. Helyettese a megyei szinten választott 
alispán volt. A megyei közgyűlést felváltotta  
a választott, kinevezett és virilista (azaz  
a legtöbb adót fizető polgár) tagokból álló 
törvényhatósági bizottság. 

Az 1876. évi megyerendezési törvény alap-
ján alakult ki az a 63 vármegye, amelynek 
címereit a Szent Imre téren láthatjuk, ehhez 
adódik hozzá a jogilag a Magyar Szent Koro-
na alá tartozó, ténylegesen Horvátország, il-
letőleg Horvát-Szlavónország részét képező, 
közvetlenül bécsi irányítás alatt álló nyolc 
vármegye, és a Szent Koronához külön test-
ként csatolt, a magyar kormány irányítása alá 
került Fiume. Ezen 72 közigazgatási egység-
ről lesz szó a következőkben.
 
Felhasznált irodalom: Révai Nagy Lexikona 1–21. 
kötet (Budapest, 1911–1935; Hasonmás kiadás: 
Babits Kiadó 1992–1996); Britannica Hungarica  
Nagylexikon 1–25. kötet ( Kossuth Kiadó, Budapest, 
2012–2014); Veresegyháziné Kovács Jolán–Veres-
egyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és 
városai ABC-rendben; Régi magyar települések 
lexikona (Anno Kiadó, 2005); Hoppál Dezső: A tör-
ténelmi Magyarország vármegyéinek címerei 1899-
ben (Cartographia Kft. Budapest, 2001)

Egykori vármegyéink címerei 1. rész
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Dr. Marosvölgyi Péter után kutatva az in-
terneten rengeteg honlapra bukkanunk:  
a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat se-
bész szakorvosa, Csepelen, a Királyerdei 
Klinikán plasztikai sebészként praktizál,  
a Szent István Kórházban általános se-
bészként gyógyít és az Istenhegyi Kliniká-
ról is csak nemrég vonult vissza.  Diplomá-
ját 1977-ben, Budapesten szerezte, 34 éve 
dolgozik a kerületben.

 Miért éppen a sebészet?
 Alapvetően nem az orvosi pályára, hanem 
a művészet, az irodalom útjára szerettem volna 
lépni. Vegyész édesapám viszont kifejezetten 
sebésznek szánt. Sajnos, ő nagyon korán el-
ment, az ő emlékére lettem az, aki ma vagyok. 
A plasztikai sebészet viszont szinte véletlenül 
jött. A Csepeli Kórházban mindenkinek két 
szakvizsgája volt. Volt, aki az érsebészetet, 
más az aneszteziológiát választotta. Amikor 
plasztikai sebészre volt szükség, rám került  
a sor, így megszereztem a szakvizsgát.

 Milyen típusú orvosnak tartja magát? 
 Hiszek az empátiában. A következetesség 
nagyon fontos, de nem szabad a beteggel szi-
gorúnak lenni. Ha hozzánk fordul, akkor már 
megvan a maga baja. A mi dolgunk, hogy leg-
jobb tudásunk szerint segítsük őt.

 Mi áll közelebb önhöz, a szakrendelés vagy 
a kórházi munka?
 A Csepeli Kórház megszűnése után kerül-
tem a csepeli SZTK-ba, amit ma Tóth Ilona 
Egészségügyi Szolgálatnak hívnak. A szak-
rendelés az orvosi praxis fontos része, de  
a sebész számára legfontosabb terep, a műtő, 
a kórházban van. Bár nem vagyok csepeli, 34 
itt töltött év után az otthonomnak érzem a ke-
rületet. Rengetegen ismernek még a kórházi 
időkből, ez a rendelés családias hangulatán is 
érződik.

 Milyen szakmai csúcsokat szeretne még 
meghódítani?
 2004-ig gyakran publikáltam külföldi la-
pokba, előadásokat tartottam, a tudományos élet 
elismert. Magyarországon elsőként csináltam 
egydózisú preoperatív antibiotikumprofilaxist. 
A technika lényege, hogy az antibiotikumot 
nem gyógyítás céljából adjuk, hanem azért, 
hogy megelőzzük a műtéti fertőzést. A műtét 
kezdetekor beadott egy dózis hatására a vérke-
ringésben a műtét végéig antibiotikum kering, 
így ha véletlenül egy-egy baktérium a műtét 
közben kiszabadul, azonnal szembetalálja ma-
gát az ellene hatásos antibiotikummal. 1987-
ben, egy amszterdami szakmai konferencián 
számoltam be eredmenyeimről. Aztán politikai 
okokból ez a széria megszakadt. Ha ma kíván-

hatnék valamit sebészként magamnak, az az 
lenne, hogy még jó pár évig műthessek.

 Gyermeke követte a pályán?
  Nem, a lányom informatikus. A nejem, dr. 
Kovács Zsuzsanna viszont háziorvosként dol-
gozott Csepelen, tavaly ment nyugdíjba. 

- a -

Madarak 
és fák napja
Kellemes tavaszi idő fogadta azokat az óvodá-
sokat és kisiskolásokat, akik május 9-én reg-
gel, óvónénik és tanárok kíséretében érkeztek 
a Hollandi úti Sport-, Szabadidő- és Rendez-
vényközpontba, ahol a Madarak és fák napja 
rendezvényére került sor. 
A szervező, Varga Norman, a csepeli önkor-
mányzat ifjúsági referense elmondta: ez nap 
is nagyon jó alkalom arra, hogy a gyerekekkel 
még jobban megismertessék, megszerettessék 
a természetet. „A kicsiknek játékos feladato-
kat kellett teljesíteniük az egyes államosokon.  
A budapesti állatkertből érkeztek madárszak-
értők, akik kismadarakat is hoztak.  Ezeket  
a kis állatokat gyerekek előtt gyűrűzték meg, 
s egyes példányokat el is engedtek. A sport-
pálya aszfaltján pedig olyan rajzok készültek, 
amelyek utaltak a nap témájára” – avatott be 
jól sikerült nap néhány programjába Varga 
Norman. Ezen a napon több száz gyerek egy 
kicsit közelebb került a természethez, a fák-
hoz és a madarakhoz. Volt mit mesélniük este 
a szülőknek és másnap azoknak, akik most 
nem tudtak eljönni.

„Édesapám hatására lettem sebész” 
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A király cirkusza
Ingyenes nyári tábor 

angol anyanyelvű fiatalok vezetésével, 
a Csepeli Baptista Gyülekezet 

szervezésében 6–12 éveseknek, 
június 23-a és 28-a között, 

naponta 9-től 13 óráig!

Gyere, és vegyél részt a király cirkusza 
nyári táborban, és érezd jól magad,  
miközben vadállatokat szelídítünk,  

bohóckodunk, és sok-sok 
vicces játékot játszunk!

Egyszeri regisztrációs díj: 
3000 forint/fő/hét, aminek a felét vissza-

kapod, ha mindennap eljössz.

Szombaton cirkuszi vigasság 10-től 
13 óráig, ahová a szülők is hivatalosak, 

és megnézhetik játékos bemutatóitokat.

Bővebb információ és jelentkezés: 
Sinkovicz Ildikó 06-20/886-1995; 

akiralycirkusza.blogspot.com

fotó: Szria
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Az áldozatait rafinált módszerekkel tévesztette 
meg egy parókát viselő csaló nő, akit a rend-
őrség őrizetbe vett, majd a bíróság előzetes le-
tartóztatásba helyezte. A Csepelen élő L. Ilona 
Anna utolsó dobását saját kerületében követte 
el, de rajtaveszett. Előtte bejárta és végiglopta 
fél Budapestet, de a csepeli akciója végül a le-
bukásához vezetett. A korábban már hasonló 
bűncselekményekért megbüntetett nőt lopások 
sorozatával és rablással gyanúsítják.  

Kezdjük a történet végével, amikor Csepelen  
a tolvaj számára végül balul ütött ki egy lopás. 
A Deák téri piacon néhány héttel ezelőtt meg-
ismerkedett egy idős férfival, akinek orvos-

ként mutatkozott be. Gépkocsival egy Üllői úti 
bankfiókba hajtottak, ahol a sértett pénzt vett 
fel, majd megittak egy kávét. A nő a kocsiba 
visszaszállva a férfi ruhájában lévő, egymillió 
forintot tartalmazó borítékot észrevétlenül el-
lopta. Nem sokkal később elbúcsúzott a sértet-
től, és a zsákmánnyal együtt elszelelt. A rend-
őrség azonban a nyomában volt, és hiába viselt 
parókát, az egyenruhásokat már nem tudta 
megtéveszteni. L. Ilona Anna utolsó kalandja 
előtt számos más lopást követett el, ezek közül 
csak egyet említünk meg. 

Január 16-án az erzsébeti Tátra téren kezde-
ményezett beszélgetést egy idős férfivel, akit 

itallal kínált, amelybe előzőleg bódító hatású 
szert kevert. Az elkábított embertől hetvenezer 
forint készpénzt vett el. Alig telt el pár nap, 
újabb zsákmányszerzésre szánta el magát. A 
helyszín ezúttal is Erzsébet volt, ahol egy Kas-
sa utcában lakó idős férfit tévesztett meg azzal, 
hogy az Elmű dolgozója. A sértett hitt neki,  
a csaló nő pedig a figyelmét elterelve gyorsan 
összeszedte, ami a keze ügyébe került. Kü-
lönféle műszaki cikkeket és egy bankkártyát 
tulajdonított el, de később sikertelenül kísérelt 
meg készpénzt felvenni. Az okozott kár így is 
egymillió forint. 

L. Ilona Anna jelenleg előzetes letartóztatás-
ban van, az ügyészség hamarosan vádat emel  
a csaló ellen. 

Cs. A.

A csepeli kettős gyilkosságról szóló tu-
dósításokban eddig az állt, hogy mielőtt 
Papp Lászlót, a második áldozatot lelőtték,  
a fiatal tanár a puszta életéért könyörgött. 
A szörnyű bűncselekményt megörökítő 
diktafonos hangfelvétel azonban még tar-
togathat meglepetéseket. Ilyen az is, hogy 
a fiatal tanár valójában hősiesen viselke-
dett. Mindent megtett ugyanis azért, hogy 
a döntő bizonyítékot elrejtse, és ez az egy 
még sikerült neki. A saját életét nem men-
tette meg, de a gyilkosait lebuktatta – érte-
sült a Csepel.info.

A valóságban megtörtént események újraját-
szásával és interjúkkal kezdődött meg annak 
a dokumentumfilmnek a forgatása, amelyben 
rekonstruálják a 2009. január 7-ei iskolai kettős 
gyilkosság körülményeit. A film az emberi mo-
tivációkra koncentrál, rendezője Géczy Dávid, s 
a tervek szerint 2015 elejére készül el. Azonban 
már a forgatás első napjaiban döbbenetes titkok 
derültek ki – tudta meg a Csepel.info.

Papp László utolsó másodpercei
A Csepel.info úgy tudja, hogy a forgatás köz-
ben, a szakértőkkel folytatott beszélgetések 
során jöttek rá, hogy Papp László élete utolsó 
pillanataiban az eddig oly sokszor leírtakkal 
ellentétben nem esett pánikba. Sőt, még képes 
volt egy apró, de sorsdöntő mozdulatsorra is.
A szakértők szerint a hangfelvétel legelején jól 
hallható, ahogy a fiatal tanár bekapcsolja a dik-
tafont, majd elrejti azt a kardigánja alá, aminek 
felhúzza a cipzárját. Ugyanilyen a cipzárhang 
hallható azonban jóval később is. Ezt röviddel 
az után hallani, hogy Kun Tamás lelövi Takács 
Józsefet. A hangfelvétel alapján, a jellegzetes 

zaj miatt állítják, hogy a fiatal tanár még egy-
szer a kardigán cipzárjához nyúlt, és felhúzta, 
hogy ne vehessék észre a diktafont.

Papp Lászlót biztosan sokkolta, ahogyan hi-
degvérrel, a szeme előtt agyonlövik a főnökét. 
Féltette az életét, bizonyára rettegés töltötte el, 
de az is egyértelművé vált, hogy nem vesztette 
el a lélekjelenlétét. Pedig őt is csak addig hagy-
ták életben, amíg megszerezték a Deme Gábor 
elleni feljelentést rejtő táskát. Könyörgött az 
életéért – ki nem tenné ezt? De élete utolsó pil-
lanataiban – önként vagy önkéntelenül – mégis 
gondoskodott arról, hogy a gyilkosai lebukja-
nak. Másodpercekkel a diktafon elrejtése után 
eldörrent a lövés, amely leterítette, majd az is, 
ami kioltotta az életét. Ahogy Papp László el-
esett, a diktafon félig kicsúszott a kardigán alól, 
de a gyilkosok ezt nem vették észre. Ha nem 
húzza fel előtte a cipzárt, a szerkezet biztosan 
láthatóvá vált volna.

Vérengzésre készen
Azt eddig is lehetett tudni, hogy Kun Tamás 
nem pusztán csőre töltött pisztollyal érkezett az 
iskolai megbeszélésre: negyven darab lőszert is 
magával vitt. Az azonban információink szerint 
szintén csak most kerül nyilvánosságra, hogy 
a negyven lőszeren kívül is volt nála valami. 
Egy 12 centiméteres pengéjű maroktőr. Tudni 
kell, hogy az ilyen tőrök alkalmatlanok például 
a kenyérvágásra vagy bármilyen hagyományo-
san, késsel végzett munkákra. Ezeket nem lehet 
semmi másra használni, csak test elleni közel-
harcra, gyilkos hatású szúrásokra.

Ha belegondolunk, teljességgel abszurd, hogy 
valaki egy ekkora fegyverarzenált vigyen ma-

gával egy iskolai beszélgetéshez. Egy pisztoly 
tele tárral, plusz negyven darab lőszer meg még 
egy maroktőr. Aki ezekkel megy tárgyalni, már 
a végsőkig elszánt, nem érez más esélyt arra, 
hogy „megoldja a problémáját”.

Fény derül a legnagyobb titokra?
A Csepel.info úgy tudja, hogy nem csak  
a fegyverarzenál, de több más jel is arra utal, 
hogy Deme Gábor és Kun Tamás tudtak arról, 
hogy nincs több alkalom leszámolni Takács 
Józseffel. Három nappal korábban már tettek 
erre egy kísérletet, de akkor többen is voltak az 
iskolában, és visszarettentek. Január 7-én vi-
szont már egyértelműen úgy mentek oda, hogy 
nem hátrálnak meg, és akkor is megszerzik  
a Deme Gábor elleni feljelentést, ha az iskola 
tele lesz, és vérengzésbe torkollik az akció.

Pontosan tudták, hogy Takács József táskájá-
ban ott van, ott maradt a bizonyíték Deme sik-
kasztására, hiszen Papp Lászlót addig életben 
hagyták, amíg a táskát át nem adta. A táska 
rejtélye kezdettől fogva sokakat foglalkozta-
tott: már Vujity Tvrtko is ezt feszegette egy 
évekkel ezelőtti Napló-adásban és a Csepel.
info is írt a titokzatos harmadik személyről, 
aki minden bizonnyal tájékoztatta Deme Gá-
bort és Kun Tamást arról, hogy Takács József 
nem tudott feljelentést tenni, ott van nála az 
összes bizonyíték, mégpedig bent a táskájá-
ban. Ez a személy vagy az önkormányzatból, 
vagy a rendőrségről, vagy pedig az iskolából 
értesíthette a gyilkosokat arról, hogy a felje-
lentés a táskában maradt, a táska pedig Takács 
Józsefnél van.

A Csepel.info úgy tudja, hogy egy ügyészségi 
interjú során kiderült: Deme Gábor az önkor-
mányzatból folytatott aznap többször is beszél-
getést. A beszélgetéseknek az ismeretlen, ön-
kormányzati személy és Deme Gábor egyaránt 
kezdeményezői és fogadói voltak.

Csepel.info

Parókás csalót fogtak

Csepeli kettős gyilkosság: 
döbbenetes fordulatok
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A Csepel Horgász Egyesület örömmel tett 
eleget a Down Alapítvány megkeresésé-
nek, és május 5-ére közös horgászprogramot 
szervezett. Az alapítványtól 14-en érkeztek  
a Budapesttől mindössze húsz kilométer-
re található tóhoz, ahol a Csepel HE vezetői 
és nyugdíjasklubjának tagjai várták őket.  
A háromórás programban minden csepeli 
horgász egy-egy értelmi fogyatékos vendég-
gel közösen vetette bele magát a pecázásba. 
Az Aranypikkely halastó jóvoltából jelentős 
kedvezménnyel horgászóknak jócskán volt si-
kerélményük: egyikük nem kevesebb, mint öt 
pontyot és négy tokhalat zsákmányolt. 

A programba még egy közös zsíros kenyere-
zés is belefért.

sport

Tóth II. József május 16-án 85. 
születésnapját ünnepelte. A so-
kak által csak Bozsinak becézett 
egykori kiváló csepeli labdarúgót 
– bár fájós lába már korlátozza 
mozgásában – rengetegen kö-
szöntötték a jeles napon, köztük  
a Csepeli Hírmondó is. A 12-sze-
res válogatott, világbajnoki ezüst- 
érmes sportembert telefonon ér-
tük utol születésnapján, éppen 
Szigetszentmiklósra készülődött, 
ahol szintén köszöntötték.

Köszönöm szépen, hogy gon-
doltatok rám! Sajnos a lábam 
már régóta rakoncátlankodik, 
ezért csak segítséggel mozdu-

lok ki néha itthonról, most ép-
pen Szigetszentmiklósra vagyok 
hivatalos, onnan jönnek értem. 
Sokan köszöntöttek, a Magyar 
Labdarúgó Szövetségben például 
a 75 éves újpesti Göröcs Titivel 
együtt. Felhívott a Szepesi Gyur-
ka is, kicsit beszélgettünk, ő már 
elhagyta a kilencvenkettediket 
is, egyikünk sem fiatalodik már.

 Csepel után Budapest dísz-
polgári címére is felterjesztették, 
amit júniusban vehet majd át.
 Megmondom őszintén, hogy 
jólesnek ezek a díjak, mert az-
előtt soha nem találtak meg az 
elismerések, így kissé szokatlan 
is a dolog. Bár hivatalos értesí-
tést még nem kaptam a főváros-
tól, de biztos vagyok benne, hogy 
Németh Szilárd polgármester és 
Tarlós István főpolgármester úr 
„találta ki”, hogy engem, és még 
néhány kiváló sportolót díszpol-
gári címmel jutalmazzanak.

 Nézi-e még a magyar futball-
meccseket?
 Ritkán. Nemrégiben láttam  
a Győr–Honvéd meccset, de nem 
sok örömömet leltem benne. Nin-
csenek ma Magyarországon igazi 
egyéniségek, és így nagyon nehéz 
az előrelépés, sok szurkoló éppen 
ezért nem is érdeklődik már any-
nyira foci iránt, mint korábban. 
Pintér Attila a legújabb magyar 
szövetségi kapitány: szerintem 

nem jött még el az ő ideje. Nála 
tapasztaltabb trénerre lenne szük-
sége most a válogatottnak, talán 
korai volt az ő kinevezése. De ne 
legyen igazam, nyerjenek meg 
mindent, és én örülni fogok neki!

 A Bajnokok Ligájában Real 
Madrid–Atlético Madrid spanyol 

„házidöntő” lesz, ki nyerhet Bozsi 
bácsi szerint?
 Ha összeszedi magát a Real, 
megnyeri a BL-t. Sajnos a Barcelo-
na elfáradt, így nem lehet ott a dön-
tőben. A katalánokat Czibor Zoli 
és Kocsis Sanyika miatt szerettem 
meg, de a Real Madrid sem közöm-
bös számomra Puskás Öcsi miatt.

Nyolcvanöt éves 
a csepeli legenda

Névjegy
Tóth II. József
•	Született: 1929. május 16-án,  Merseváton (Vas megye)
•	Klubjai játékosként: Csepel SC 1948–1961, egyszeres magyar 

bajnok;  296 mérkőzés, 78 gól
•	Edzőként:  Kaposvári Rákóczi (1964–67); Pápai Textiles (1967–70)
•	1953 és 1957 között 12 alkalommal szerepelt a magyar  

válogatottban, 5 gólt szerzett. Tagja volt az 1954-es svájci 
világbajnokságon részt vevő ezüstérmes csapatnak

•	Csepel és Budapest díszpolgára

A hivatalos kommüniké sze-
rint az MLSZ székházában 
Vági Márton főtitkár és Berzi 
Sándor alelnök mondta el jó 
kívánságait a két legendás 
labdarúgónak. A szövetség 
részéről gratulált az ünnepel-
teknek Sipos Jenő szóvivő, 
valamint Mészöly Kálmán és 
Dunai Antal is. Berzi Sándor 
felelevenítette a két labda-
rúgó pályafutásának legem-
lékezetesebb momentumait, 
valamint a kiválóságokkal 
kapcsolatos saját emlékeit, 
majd Vági Mártonnal közö-
sen átadták az ünnepelteknek 
a szövetség ajándékát, egy-
egy értékes kristályvázát.

Valódi örömhorgászat

Tóth II. József a világ legjobbjaival játszott egy csapatban
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Pestszentlőrincen rendezték meg május 16-a 
és 19-e között az ifjúsági öttusa-világbajnok-
ságot. A magyar csapatba két csepeli kapott 
meghívást, akik nem vallottak szégyent az 
erős nemzetközi mezőnyben. 

A lányok versenyében az ötödikként vég-
ző egykori csepeli, Zs. Tóth Anna szerepelt 
a legeredményesebben, míg Simon Sarol-
ta, a Csepeli Öttusa és Vízi Sport Egyesület 

sportolója a huszadik helyen zárt. A vívás  
a csepeli lánynak ment a legjobban, aki 25 
győzelemmel és 10 vereséggel a második he-
lyen zárta ezt a számot. A Zs. Tóth Anna, Si-
mon Sarolta, Boros Alexandra alkotta csapat 
az ötödik helyen végzett. 

A fiúknál Kardos Bence (Csepel) új egyéni 
csúcsot úszva végzett a 22. helyen, csapatban 
a fiúk pedig bronzérmes helyen zártak.

Maratoni 
sikerek
A csepeli kenus Kövér Márton (Merkapt SE) 
és a győri kajakos Csay Renáta – a júniusi Eu-
rópa-bajnokságon kívül – már az oklahomai 
maratoni vb-re is kvalifikálta magát, miután 
május 16-án megnyerték az első válogatónak 
számító Graboplast Maraton Magyar Baj-
nokságot. A tavalyi eredményeik alapján ők 
egyébként kedvezményezettek voltak. A rossz 
időjárás miatt az esemény előtt egy nappal át 
kellett helyezni a versenypályát, s az eső és 
a szél alaposan megnehezítette a versenyzők 
dolgát, ám Kövér Márton az elemekkel dacol-
va is hozta a papírformát. Ebben a számban 
teljes volt a csepeli hegemónia, Ludasi Róbert 
tanítványai közül ugyanis a második Dóczé 
Ádám, míg a harmadik Korisánszky Dávid 
lett. A Csepeli Indotek Kajak-Kenu Egyesület 
utánpótlása is kitett magáért: Bayer Gergő egy 
második helyet, míg Simon Sebestyén, Zupkó 
Balázs és Moldován Milán bajnoki címet la-
pátolt össze. A maratoni férfi kenu párosban 
a csepeli Györe Attila párjával, Gilányi Zsolt-
tal a második helyen ért célba a futószakaszt 
ezúttal kényszerűségből kihagyó mezőnyben. 
Részletes eredmények a Csepel.hu/Sport in-
ternetes oldalon találhatóak.

Kiharcolt 
győzelmek 
Miskolcon a városi sportcsarnok adott otthont 
a Grappling Magyar Bajnokságnak, illetve az 
amatőr MMA Opennek május 17-én. A Mis-
kolci Jujitsu Egyesület szervezésében létre-
jött tornán a csepeliek is kiválóan küzdöttek.  
A Magyar Grappling és Pankráció Szakági 
Szövetség támogatásával tető alá hozott ren-
dezvény védnöke Tóth Endre, a Csepeli Bir-
kózó Club elnöke, a grappling szövetség alel-
nöke volt, aki elégedetten nyugtázhatta, hogy 
a csepeli sportolók hat kategóriában is a dobo-
gó legfelső fokán végeztek, továbbá négy má-
sodik és egy harmadik helyezést is begyűjtöt-
tek. A felnőtteknél Csernyik Zoltán (77 kg),  
a veteránoknál pedig dr. Kléber István (66 kg) 
és Csernyik Zoltán (77 kg) is elhódított a baj-
noki címet. A junior korú Dobozi Ádám (76 
kg) és a felnőtt Kincses András (66 kg) máso-
dik, míg Kléber István egy harmadik helye-
zéssel is gyarapította a kerületi dicsőséglistát, 
Kertész László pedig az amatőr MMA-sok 92 
kg-os mezőnyében végzett másodikként. Kö-
zülük négyen (Kincses, Csernyik, Kléber és 
Kertész) ezzel kvalifikálták magukat a júniusi 
Európa-bajnokságra, illetve az októberi, bu-
dapesti világbajnokságra.

A Győr vitte a 
Csepel Kupát 
A tavaszi vízisportszezon egyik fontos ál-
lomása az evezősöknél a Csepel Kupa, Jás-
di Sándor Emlékverseny. Május 17-18-án 18 
egyesület sportolói szálltak hajóba a Csepel 
Evezős Klub versenyén. Az ország patinás 
klubjai mind képviseltették magukat a kétna-
pos programon, ahol az első napon még az 
időjárás is partnernek bizonyult. A ragyogó 
napsütésben zsúfolásig megtelt a Gubacsi 
híd lábánál található evezőstelep: a csepeli 
önkormányzat által is támogatott megmé-
rettetésen az egyesektől a nyolcasokig több 
százan álltak rajthoz. A Csepel Evezős Klub 
sportolói az egyesület nevéhez méltóan szinte 
minden számban az élmezőnyben végeztek, 
a Csepel Kupát azonban sajnos nem sikerült 
itthon tartani, a Győr férfi nyolcasának győ-
zelmével ugyanis a Rába-partiak nevét vésik 
majd fel a vándorserlegre. 
Részletes eredmények: Csepel.hu/Sport

sport

Részletes kerületi sportprogramok: 
Csepel.hu/sport

Jól kifogták!
Nemcsak halakat, hanem a jó időt is ki-
fogták azok a horgászok, akik május 
17-én a Csepel Horgász Egyesület verse-
nyére voltak hivatalosak. A korábbiak-
hoz képest új helyszínen, a királymajori 
kis-Duna partszakaszon található csepeli 
versenypályán 42 elszánt halvadász raga-
dott pecabotokat. A gyerek, ifi, női és fér-
fi kategóriában is szép számmal indultak, 
de legtöbben a nyugdíjasok, azaz 62 év 
felettiek próbáltak szerencsét. A legifjabb 
9 és fél, míg a legidősebb 92 esztendő-

sen gondolta úgy, hogy eljött az ő 
ideje a halfogáshoz. A háromórás 
megmérettetés végén Etele Csaba 
sporttársnál mutatott a legtöbbet  
a mérleg (82 darab uszonyos össze-
sen 1500 grammal), ami elég volt az 
abszolút elsőséghez. 

Öt kategóriában összesen 18 pecás 
vihetett haza értékes díjakat, a töb-
biek pedig vigaszdíjakat kaptak.  
A halak pedig azzal vigasztalód-
hattak, hogy mérlegelés után visz-
szaengedték őket a Dunába.

Csepeliek a négytusa vébén
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Parlagfű: 
irtani kötelező!
Szabadföldön kora tavasztól a késő őszi fagyokig meg-
jelenhet, mivel a mélyebb talajrétegekben a magok 
30-40 évig is megőrzik életképességüket. Az igénytelen 
gyomnövény elfoglalja a kultúrnövények életterét, ez 
terméscsökkenéshez vezethet. A parlagfűhajtások csú-
csán kifejlődő porzós virágzat több ezer pollenje pedig 
az arra érzékenyeknél súlyos allergiás tüneteket okozhat.  

Ezért fontos a parlagfűvirágzás, magérés megakadá-
lyozása, és a továbbterjedés megelőzése. Módjai: kézi 
gyomlálás, kapálás, kaszálás, füvesítés, talajtakarás, 
vagy legeltetés, stb. 
A védekezés legegyszerűbb módja a virágzás előtti ko-
rai gyomlálás – gyökérrel együtt húzzuk ki a növényt 
–, amit védőkesztyűben célszerű végezni. Kapálás: 
talajszinten, a parlagfű gyökérnyak részt elvágva aka-
dályozhatjuk meg a növény kifejlődését. Tömegesebb 
előfordulása esetén indokolt a virágzás előtt végzett 
rendszeres kaszálás. Fontos, hogy a területeket ellen-
őrizzük, mert a gyökér felett megmaradt szárrészen az 
újabb hajtások megjelenése esetén a védekezést meg 
kell ismételni. 

A rendszeres kertgondozás a leghatásosabb védekezés.
A parlagfű veszélyes gyomnak tekinthető, ezért kötelező 
az ellene való védekezés. Az ingatlantulajdonosok, föld-
használók kötelezettsége a gyom irtása, és a parlagfű 
virágzásának, az allergén pollen levegőbe kerülésének 
folyamatos megakadályozása.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény előírja, hogy „a földhasználó 
köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon  
a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamato-
san fenntartani”.
A parlagfű-mentesítést elmulasztókkal szemben  
a hatóság közérdekű védekezést rendelhet el, nemcsak 
termőföldön – amelybe a zártkertek is beletartoz-
nak –, hanem egyéb bel- és külterületi ingatlanon is.  
A kényszerkaszálás teljes költségét a föld tulajdonosa, 
illetve használója köteles megtéríteni. A megtérítendő 
költség nem azonos a növényvédelmi bírsággal. 15 
ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig szabható ki növényvédelmi 
bírság azzal szemben, aki a parlagfű elleni védekezési 
kötelezettségét elmulasztja; a növényvédelmi hatósá-
gi tevékenységet akadályozza, a hatóság intézkedését 
figyelmen kívül hagyja, az állami vagy közérdekű vé-
dekezés végrehajtását akadályozza. Akinek a területén 
pedig három éven belül ismételten parlagfüvet talál  
a hatóság, annak a bírság másfélszeresét kell kifizet-
nie. A költségek meg nem fizetése esetén azok adók 
módjára behajthatóak.
Kérjük hatósági felszólítás nélkül is tegyen meg mindent 
egészséges környezetünkért!

Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri  
Hivatal Városrendezési Iroda

Tavasz 
a Mórában
A Móra Ferenc Általános Iskolában két ren-
dezvényen is a tavaszt köszöntötték. Az áp-
rilis 11-ei ökonapon gyerekek, szülők és ta-
nárok együtt szépítették az iskola udvarát: 
diófát és virágot ültettek. A végeredmény 
szemet gyönyörködtető lett. 

Május 10-én névadójukra, Móra Ferencre 
emlékeztek. Eőry Katalin igazgatóhelyettes 
méltatta a híres író emberi nagyságát, gyer-
mekszeretetét. Az ünnepélyes megnyitót az 
író gyermekversei színesítették, majd meg-
koszorúzták az író domborművét. A diák-
nap a negyedikesek dramatikus játékával és  
a Móra Színkör előadásával folytatódott. Ez-
után a kerületi versenyek helyezettjei: hang-

szeresek, vers- és prózamondók, énekesek, 
táncosok vették birtokukba a tornatermet.  
A délelőtt játékos vetélkedőkkel, a fizika 
szakkörösök izgalmas kísérleteivel, sportver-
senyekkel folytatódott.  

A jó idő beálltával egyre többen pattannak két 
kerékre, ha munkába, iskolába vagy túrázni 
indulnak. Január elsejétől változtak a kerék-
pár kötelező felszerelésére vonatkozó szabá-
lyok, kevesen tudják, de ezek hiánya esetén 
a hatóság bírságot is kiszabhat. A Magyar 
Kerékpárosklub honlapja ábrákkal, folyama-
tosan frissülő tájékoztatókkal segíti a bringá-
val közlekedőket, informálódjanak honlapju-
kon, a www.kerekparosklub.hu címen.
 
Összeszedtük a helyesen felszerelt kerékpár-
ral kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. 

Kerékpár kötelező felszerelése:
ü fehér vagy borostyánsárga színű első lámpa
ü vörös színű hátsó lámpa
ü vörös színű hátsó prizma
ü két, egymástól független fék
ü csengő

ü borostyánsárga színű küllőprizma legalább 
az első keréken

Javasolt felszerelések:
ü a pedálon és a küllők között borostyánsárga 

színű prizmák
ü karos szélességjelző prizma
ü visszapillantó tükör
ü sárvédő

Rövid távra kölcsönbringa
Nem kell a felszereléssel bajlódniuk azoknak, 
akik egy Bubi-bringát választanak. A főváros 
és a Mol Zrt. közös kezdeményezése behálóz-
za Budapestet: 76 gyűjtőhelyen 1100 bérelhető 
kerékpár vehető majd igénybe különböző idő-
tartamokra szóló bérletekkel. Az új közbrin-
ga-rendszerről, a gyűjtőpontokról, a használat 
feltételeiről és a díjszabásról bővebb felvilágo-
sítást a www.bkk.hu/bubi oldalon találnak.

Elő a drótszamarakkal!
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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

A könyvtár júniusban és júliusban fo-
lyamatosan nyitva lesz, a nyári zárva 
tartás időpontja: augusztus 4–31. 

Játsszunk együtt! Június 4-én, 14 óra: 
A Délután Alapítvány társasjátékklubja 
vár minden játszani szerető 9–99 évest.

Kineziológia-klub kéthetente szerdán 
16:30 órától. Következő időpont: május 
28-a, 16.30 óra. Novák Ágnes előadásának 
témája: asztrológia. 

eZÉRT-klub Berényi Ibolyával minden 
hónap végén. Grafológia, rajzelemzés, 
numerológia, enneagram. Következő idő-
pont: május 30-a, 17 óra.

Minden programunk ingyenes.

A programokat beiratkozott olvasóink részé-
re szervezzük. Regisztrációs tagság ingyene-
sen váltható a könyvtárban. További hírek, 
információk a www.fszek.hu honlapon, 
illetve a Facebook-on keresse a „Vénusz 
utcai könyvtár”-at!

* * *

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

Virágok színes kavalkádja – Módos Szil-
via kiállítása, melyen akrilfestéssel díszí-
tett tárgyak és képek láthatóak. A kiállítás 
megtekinthető a könyvtár nyitvatartási 
idejében.

Számítógépes tanfolyam idősebbek 
részére: 20 órás (5 alkalom ) kezdő szintű 
internethasználói tanfolyam. Következő 
tanfolyam már csak szeptemberben in-
dul. Jelentkezés folyamatosan. Nyugdí-
jasok részére: 2400 Ft + könyvtári tagság 
(2 050  Ft), 70 év felett 2400 Ft.

eZ(o)KoS-klub következő előadása: 
szept. 10-e, 17 óra

Pódium Színházbarátok Köre legköze-
lebb szeptemberben! 

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. 

Színházjegy-árusítás: minden hétfőn 16-tól 
18 óráig. Novák Zoltánné: 06-30/414-1684
A könyvtár június 7-én és 9-én ZÁRVA.

Nyári nyitva tartás június 16-ától augusz-
tus 31-éig. Hétfő-szerda-péntek: 13–19 óra; 
kedd-csütörtök: 10–16 óra; szombat: 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 csütör-
tökönként 16 órától (máj. 22., jún. 5., 19.)

Hahota klub: minden páros csütörtökön 
16 órától (máj. 29., jún. 12., 26.) 
Nem megy a matek? Eszti néni segít. 
Minden hétfőn 2-től 3-ig a könyvtárban.

Június 14-én Csepel-sziget körüli hajó-
kirándulás lesz. Jegyek (3800 Ft/fő, 6 év 
alatt ingyenes) szerdánként és pénteken-
ként 15–19 óráig válthatók a könyvtárban 

* * *

CSePelI MUNKÁSoTTHoN
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

PRogRAM
Június 6-a, 18 óra: A Csepeli Munkásott-
hon Kulturális Központ művészeti csoport-
jainak GÁLAMŰSORA 

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: 
június 3-a: 13.00–15.00 óra

TAMÁSI lAJoS olVASÓ MUNKÁS KlUb

Május 27-e 17.00: Május 27-e, 17 óra: 
Madár János Váci Mihály-díjas költő estje.

gAlÉRIA 21
Női szépség férfiszemmel – A Réti Pál Fotó-
klub kiállítása június 12-éig.

oKTATÁS
dajka, pedagógiai asszisztens, gyógy-
pedagógiai asszisztens képzés, telefon: 
276-5918 
NebUlÓ ISKolAI FelKÉSZíTő Iskolába 
készülő nagycsoportos gyerekeknek. 
erdei Tanodú (Fekete Tímea pedagógus) 
a képességfejlesztés otthona. 
Képzőművészet: Fark László grafikus-
művész – rajz-, rézkarc-, festészet-, kollázs-
oktatása gyerekeknek, felnőtteknek. 
Nyári intenzív nyelvtanfolyam 
Első turnus, kezdés: 2014. június 16. 
(Beiratkozás: június 10., 11., 12.)
Második turnus, kezdés: július 7. 
(Beiratkozás: július 1., 2., 3.)

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 
Réti Pál Fotóklub: csütörtök 16.00 - 20.00
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 jóga: 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

Horváth László Xavér képzőművész kiállítása 
május 30-áig látható.

 * * *

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

Fekete Mariann: Otthonunk a természet 
című tárlatának megnyitója június 1-jén, 
16 órakor. 

NAgY IMRe ÁMK – 
KÖZMŰVelődÉS – 
KÖNYVTÁR – IFJÚSÁgI
INFoRMÁCIÓS PoNT
Simon Bolivár sétány 4–8., 

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

KIÁllíTÁS

Május 29-e, 17 óra: egykori intézményveze-
tőnknek, Feith Bencének emléket állító kiállítás 
nyílik. A kiállítást Borbély Lénárd, Csepel alpol-
gármestere és Vida István, a Csepeli Városkép 
Kft. ügyvezető igazgatója nyitja meg.

ÚJ! 
Meridián torna – „Élj száz évig egészsé-
gesen!” Első foglalkozás: május 25-e, hétfő: 
18.30–19.30. Vezeti: Orbán Tamásné, Kati. 
Ez a torna a szervezet öngyógyító képességét 
fokozza, betegség megelőző, regeneráló, 
stresszoldó hatású. Mivel a gyakorlatok nem 
megerőltetőek és könnyen elsajátíthatóak, 
ezért idősebbeknek is ajánljuk! 

PRogRAMoK

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 16–20.: 
  ritmikus gimnasztika 
  vagy akrobatikus rock and roll 
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
Május 31-e:  9.30–10.30, 10.30–11.30, 
11.30–12.30, vezeti: Sárfi László
Kreatív-zene-varázs
Szombat 10.00–11.30. Vezeti: Drevenka Rita
Kis-Csepel Néptánc
Szerda 17.30–20.30. Vezeti: Varga Edit
Ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda 17.00–18.00,
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun kung-fu
Hétfőn 19.00–20.30, pénteken 18.00–19.30
Vezeti: Bereczky Péter

FelNőTTeKNeK
íjászklub
Május 31-e:  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

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!

Fotók a női szépségről
Tizennégy fotós több mint hatvan fény-
képe látható azon a kiállításon, mely 
a Galéria 21-ben nyílt meg a Csepeli 
Munkásotthonban Női szépség férfi-
szemmel címmel. 
A kiállítás június 12-éig tekinthető meg 
munkanapokon, egész nap.

Csepeli 
filmbemutató
Magyar retro 2: életképek a hatva-
nas és hetvenes évekből. Magyar 
városok a Kádár-korszakban. Papp 
Gábor Zsigmond filmjét május 23-
án, 17 órától nézhetik meg a Radnó-
ti Miklós Művelődési Házban.
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Sorsoltunk!   A május 12-ei skandináv rejtvény nyertese: Rávainé Pásztor Ágnes 1214 Bp. Vas Gereben u. Nyereménye: 2 db jegy az Orgona illatú most a világ c. előadásra, amely május 31-én lesz a Radnóti Miklós 
Művelődési Házban (1214 Budapest, Vénusz u. 2.). A gyerekrejtvény nyertese: Merédi Anett 1213 Széchenyi u. Nyereménye 1000 Ft-os Libri utalvány. A jegyek az előadás előtt a helyszínen, az utalvány szerkesztő-
ségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) hétköznapokon 8 és 16 óra között vehető   Gratulálunk!

A XXI. KeRÜleTI ÖNKoRMÁNYZAT lAPJA 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

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

Munkatársak: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Czapp József, Halászi Vilmos, 
Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Légrádi Gábor, Mezey László, Zubor Mónika
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.; Reklamáció: 278-0711
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2014. június 6-án, pénteken jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek az Adalékok a Csepel Repülőklub történetéhez, Az első negyven év c. könyvet , a gyerekek 1 000 forintos Libri utalványt nyerhetnek.  beküldési határidő: 2014. június 2-a.  

gyereksarok

Vízszintes: 1. Grafika, ábra 4. A meghatározás eleje 8. Fél 
akta! 9. Parajdon és Tordán is van 11. Paszuly 13. Csomagvivő 
14. Szalad 16. Mirha közepe! 18. Eb 20. Növény gyökeres része 
21. Molibdén és radon 23. Állateledel 25. És 26. Lordok páratlan 
betűi! 28. Ritka férfinév (márc. 31.) 30. Felfogná 33. Ollós 
ízeltlábú 34. Kiejtett betű 35. Megtalál 37. Angol cica 

Függőleges: 1. Fogoly 2. Tudatosan törekszik valamire 
3. Az abc vége 4. Cegléd és Szolnok közötti várost 
5. Rám vissza! 6.  Becézett Andrea 7. Nagyüzemileg előállít 
valamit 10. Össze-vissza ható! 12. Cserjét 15. Attila népe 
17. A meghatározás vége 19. Az abc eleje 22. Szaglószervén 
24. Sós péksütemény 27. Vissza peng! 29. Az ő lakásán 
31. Ez, költőien 32. Se eleje, se vége régen! 36. Nitrogén 

Előző rejtvényünk megfejtése: május 9.

Rejtvényünkben egy jeles nap meghatározását fejthetitek meg.
Mikorra esik ez a nap idén?

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
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1211 Budapest, Kossuth L. u. 67-69., T.: 06 1 400-6194

Nyitva tartás: H-P: 9-18 óra

A csepeli patyolat helyén megnyitottuk

ti	tít�alonunkat, teljes körű 	olgáltatással

RUHAés 
BŐRTISZTÍTÁSRUHAés 
BŐRTISZTÍTÁSRUHAés 
BŐRTISZTÍTÁS

 TAVASZI AKCIÓNK:
 ÖLTÖNY, KOSZTÜM, TISZTÍTÁSA FÉLÁRON

2800 Ft

1400 Ft1400 Ft

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

Programalap – továbbra is pályázhatnak 
a nonprofit jelleggel működő szervezetek
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. 06. 18. (szerda)

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. 06. 18. (szerda)

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.

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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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

Augusztus 16. szeptember 20.,
október 11., november 15.  9-13 óra
BABöRZE – Használt ruhák és egyéb gyermek-
holmik vására

Augusztus 16. 15.00-18.00
TINIBöRZE – megunt kamasz holmik vására

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

2014. május 30. 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

TANFolYAM
ÚJ! Hobby szintű  virágkötő tanfolyam indul kez-
dőknek! Aki szereti a virágokat és a növényeket 
és még egy kis kézügyességgel is megáldotta a 
sors, annak itt a helye! Várjuk szeretettel kedden 
délelőttre (10 -12 óráig) tervezett időpontunkra.
Jelentkezni lehet: Steer Éva virágkötőnél 
06-30-465-2840 

NYÁRI TÁboRoK
LÉGY KREATÍV –  képzőművészeti nyári napközis 
tábor. Festészeti és grafikai technikák, kreativitást 
fejlesztő gyakorlatok, játékok papírral, textillel. 
Június 30 - július 4-ig, 8-16 óra. A tábor ára 
16 eFt, ami tartalmazza a foglalkozások és az 
anyagszükséglet árát. Meleg ebéd igényelhető 
(850 Ft/ fő/nap) Foglalkozást vezeti és érdeklődni 
lehet Paulik Orsolyánál a 06-30-579-7658-as te-
lefonszámon 17 óra után. Jelentkezni folyamato-
san lehet, létszámkeret max. 12 fő.

SZÍNEK SZÍNES VILÁGA FESTŐTÁBOR GYEREKEKNEK  
JOBB AGYFÉLTEKÉS MÓDSZERREL
Időpont: június 30 - július 4.
Érdeklődni lehet Nógrádi Györgyi táborvezetőnél 
a 06-30- 944-3460-as telefonszámon

FIT DANCE - SPORT - TÁBOR: Balett, Akrobatikus 
torna és Show- tánc oktatással! 
Időpont: Július 21- augusztus 1-ig, heti 
turnusokban 8-16 óráig tart. A tábor ára: 
20.000 Ft/fő/hét- étkezéssel együtt! Kedvezmé-
nyek: testvéreknek, barátoknak / barátnőknek, 2 
hét tábor igénybevétele esetén. Jelentkezni lehet 
Molnár Szilvinél: 06-70-313-8423

Május 24. szombat, 18-22 óráig
GöRöG TÁNCHÁZ
Élőzenés táncoktatás a csepeli Görög 
önkormányzat szervezésében
Zenél: MYDROS zenekar. A belépés ingyenes!

2014. május 31-én, szombaton 15 órától
 „ORGONA ILLATú MOST A VILÁG”
Fellép: Gáti Pál előadóművész, táncdalénekes
Kísér: Tarnai Ági – zongora, Nagy Imre- harmonika
A rendezvény háziasszonya: Péter Anna. 
A műsor után tánc és mulatság estig! 
A belépőjegy ára a helyszínen 900 Forint

TANFolYAMoK
Ovis karate: hétfő 16.30-17.30
Zumbatomic gyerekeknek: szerda 17-17.45
Hip-hop: hétfő 17.30-18.30; csütörtök 16.30-17.30 
Csiri-biri torna: kedd 9.30-10.30
Ringató: szerda 9.30-10.15; 10.15 -11 óra
Capoeira Abolicao: kedd 18.30-19.30; 
péntek 19.30-21 óra

Alakformáló Torna: hétfő, csütörtök 18.30-19.30
Frissítő Torna: csütörtök 9-10 óráig
Kyokushin Karate: kedd 16.30-17.30; 
csütörtök 16.30-18 óra
Hastánc: szerda 19-20.30
Aerobic-mix: hétfő 19-20; csütörtök19.30-20.30
Jóga a mindennapi életben®: kedd 18-19.30
Bokwa fitness: hétfő:19-20, szerda: 18-19
Zumba Fitness: hétfő 20-21; kedd 19.30-20.30;  
csütörtök: 19-20 óra

DANCE EXPRESS TSE KURZUSAI
Kezdő kubai salsa: csütörtök 19-20 óra
Kubai salsa: péntek 18-19 óra
Kezdő gyerek társastánc: péntek 16.30-17.30
Kezdő felnőtt társastánc: csütörtök 18-19 óra

Önzetlen masszázs: kedd 16-20 óra

További információért kérjük, hívjon minket telefo-
non (061/278-2757), vagy nézze meg honlapunkat 
(www.csepelivaroskep.hu/radnoti).

Kánkán hármasban
-de kié a nyakék?

A Pódium Színház bemutatja

szabadtéri zenés bohózat két részben

Írta: Brunner Tamás    Rendezte: Bednai Natália
Szereposztás: Pinty: Zsiga László    Krausz: Gieler Csaba    Kálmán: Kósa Dénes

Piri: Ternai Krisztina    Tilda: Farkas Viktória/Kis Dóra    Griselda: Bednai Natália
Díszlet: Gáliczki László    Jelmez: Micskó Károly    Asszisztens: Berta Ninett

Június 28-án, szombaton, 20 órától
A Radnóti előtti színpadon,

kedvezőtlen időjárás esetén a művelődési házban.
A belépés díjtalan 

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757 • e-mail: radnotimuvhaz@csepelivaroskep.hu

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

asztalbérlés 1500 Ft
Radnóti Miklós Művelődési Ház

1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757
www.csepelivaroskep.hu/radnoti

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

június 14.,
9-től 13 óráig

•	Felkészítés tűzvédelmi szakvizsgára
•	Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
•	Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
•	Földmunka, -rakodó- és szállítógép kezelő
•	Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő
•	Motorfűrész-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 kedvezményekkel!

Érdeklődni: tel./fax: 06-1/277-05-12,Tel.: 06-1/277-98-48, 06-1/420-39-90
E-mail: csucs91@cs91.axelero.net   •   internetcím: www.csucs91.hu   •   1212 Budapest, Erdőalja u.12

Intézmény akr. 
lajstromsz: AL 0015

(tanusítványsz: 01-0525-04)
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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 irányára 8,5 mFt______________________________________
KAPoS u.- ban II. em.-i, 55 nm-es, 2 szobás, erkélyes, gáz-
fűtéses lakás kétemeletes házban 9,3 mFt irányáron______________________________________
KAPoS u.-ban, zöldövezetben mfszt.-i 34 nm-es egyszo-
bás, erkélyes gázkonvektoros alacsony rezsivel 6,5 mFt ______________________________________
SZeNT László u.-ban teljes körűen felújított I. em.-i 55 nm-
es 2 szobás, erkélyes, gázfűtéses lakás 8,9 mft i.áron______________________________________
PUlI sétányon, extrán felújított 64 nm-es 2+félszobás 
cirkófűtéses, parkra néző erkélyes  lakás 10,5 mFt______________________________________
NYUSZI sétányon fszt.-i,  64 nm-es 2+félszobás, erkélyes 
gázfűtéses jó állapotban lévő lakás: 9,5 mFt. i.áron______________________________________
CSIllAgTelePeN, a Kozmosz sétányon II. em-i, 55 nm-es, 
2 szobás, teljes körűen felújított lakás:  9,9 mFt______________________________________
KRIZANTÉM u.-ban III. em.-i, 55 nm-es nagyon szép álla-
potban lévő 2 szobás lakás 7,7 mFt. i.áron (akár ugyanott 3 
szobásra  cserével)______________________________________
RAKÉTA u.-ban III. emeleti parkra néző 55 nm-es 2 szobás 
jó állapotban lévő lakás 7,5 mFt  ______________________________________
RAKÉTA u.-ban zöldövezetben, fszt.-i felújított 76 nm-es 3+
félszobás, erkélyes, házközponti fűtéses lakás 12,2 mFt i.áron ______________________________________
KIRÁlYeRdőbeN a Hollandi úthoz közel 110 nm-es 3+fél-
szobás hőszigetelt ikerház, 500 nm-es telek, garázs: 19,9 mFt______________________________________
eRdőSoR u.-nál 450 nm-es telken, 59 nm-es 1+ félszobás 
felújított hőszigetelt családi ház tárolókkal 14,9 mFt i.áron______________________________________
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 i.áron______________________________________
MÁRIA királyné útján 150+60 nm-es, kétlakrészes, önálló 
családi ház, 550 nm-es összközműves telken 36,9 mFt i.áron______________________________________
ÚJ építésű ingatlanok lakásbeszámítással is az Erdősor u. 
környékén vagy a kertvárosban 70 nm-es 1+2 félszobás 
kertkapcsolatos 19,9 mFt-tól______________________________________
ÚJ építésű ikerházak: Fogarasi u.- ban 105 nm-es: 25,5 mFt, 
Szilfás u.- ban, 70 nm-es: 19,5 mFt

Kertvárosban a legjobb helyen 576 nm-es összközműves 
telek, önálló 130 nm-es 3 és félszobás cirkófűtéses felújí-
tandó egyszintes önálló családi ház 22,9 mFt. i.áron______________________________________
CSePel rózsadombján 150 nöl-es összközműves telken 
kívül-belül felújított hőszigetelt betonfödémes, 60 nm-es, 
2 szobás, cirkós családi ház, pincével, tárolóval: 17,5 mFt______________________________________
VÖgY u.-ról nyíló csendes mellékutcában 675 nm-es össz-
közműves telken építménnyel (bontandó házzal): 15,9 mFt ______________________________________
SZeNTMIKlÓSI útról nyíló csendes mellékutcában, új-
szerű 90 nm-es, 3 +félszoba nappalis kívül-belül extra 
kivitelezésű, bútorozott berendezett gépesített családi 
ház, sok-sok extrával: 37,9 mFt i.áron______________________________________
SZeNT L. utcánál, 2000-ben épült sorházi újszerű kiskertes, 
sok extrával (2x60 nm +58 nm) garázzsal: 28,9 mFt ______________________________________
KIRÁlYeRdeI Művelődési háznál, csendes mellékutcában, 
720 nm-es, összközműves telek, 2x60 nm-es felújítandó 
házzal:. 18,9 mFt i.áron eladó______________________________________
HAlÁSZTelKeN Hajnal u.- nál újszerű 56 nm-es I. em.-i, 
1+2 félszobás, erkélyes lakás klímával, garázzsal teljesen 
gépesítve, bútorozva 9,9 mFt i.áron eladó______________________________________
SZIgeTSZeNTMIKlÓSoN az Oázisnál 120 nm-es kétszin-
tes, nagykonyhás, nappalis, emeleten  2 db nagyméretű szo-
bával, 100 nöl-es kerttel, 2 db gépkocsi beállóval 13,9 mFt______________________________________
SZIgeTSZeNTMIKlÓSoN az Oázisnál 713 nm-es összközmű-
ves telken 1991-ben épült 170 nm-es, kétszintes önálló csalá-
di ház, 90 nm-es szuterénnel, fúrt kúttal: 20,9 mFt irányáron______________________________________
MÁRIA királyné útján, egyszintes, extra 165 nm-es, nappali 
+ 5 db külön bejáratú szobás önálló családi ház, 220 nöl-es 
összközműves  gondozott telekkel, alápincézve, garázzsal 
és gépkocsi beállóval 39,9 m Ft______________________________________
KIRÁlYeRdőbeN jó közlekedésnél,  2X96 nm-es kétszintes 
önálló családi ház 120 nm-es, pincével, garázzsal tárolók-
kal. 700 nm-es gondozott  kerttel  34,9 mFt irányáron______________________________________
ToMPA utcában, akár, kétgenerációs, felújított családi ház, 
75+35 nm-es külön bejárattal, 150 nöl-es összközműves  
telekkel, garázzsal, tárolókkal, új konyhabútorral:  25,5 mFt______________________________________
dAMJANICH u.-ban, 120 nm-es kétszintes, 3+félszobás 
ikerház 100 nöl-es telekkel 20,9 mFt irányáron______________________________________
CSePeleN a városközpontban II. Rákóczi F úton, 900 nm-
es, összközműves építési telek: 12,5 mFt______________________________________
SZIgeTSZeNTMIKlÓSoN a Boglya u.-ban 796 nm-es 
telek (minden az utcában) víz villany telken belül: 3,9 mFt______________________________________
CSePelI strandnál 540 nm-es összközműves telken 70 
nm-es 2 szobás felújítandó ház: 15,9 mFt

KÖSZÖNeT________________________________________
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az életének 
73.-évében elhunyt Solymosi Antal temetésén részt vettek 
és fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család

INgATlAN________________________________________
SÁS u.-ban eladó 614 nm-es telken 50+22 nm-es önálló 
téglaház. I.ár: 15 mFt. T.: 06-30-262-0349______________________________________
CSePeleN kertvárosban, Vágóhíd u. 96 sz. alatt, kétszo-
bás,80 nm-es családi ház,850 nm-es telken összközműves 
telken, tulajdonostól eladó. Autót beszámítunk. I.ár:11,3 
mFt T.: 06-30-951-5322

lAKÁS________________________________________
CSePeleN az Árpád u.-ban 1,5 szobás lakás, hőszigetelt pa-
nelházban 6,8 mFt-ért eladó. T.: 06-20-322-3648______________________________________ 
KAPoS u.-ban konvektoros 37 nm-es gázfűtéses, felújított 
öröklakás eladó. I.ár: 7 mFt. T.: 06-20-332-8129

KIAdÓ________________________________________
CSePel központjában 55 nm-es, 2 + félszobás házrész, 
alacsony rezsivel, kocsi-beállóval kiadó. T.: 06-30-698-8056

TeleK________________________________________
220 nöl-es telek 3x2 m-es faházzal eladó. Víz, villany, gáz be 
van kötve. Norton kút – víz van. (Gyümölcsfákkal) 
T.: 277-2890, 06-20-626-3600

ÜZleT________________________________________
30 nm-es üzlethelyiség eladó, lakásnak is alkalmas. 
I.ár: 5,5 mFt. T.: 06-20-448-3949

KeReS________________________________________
CSAlÁdI ház építésére alkalmas telket (akár kis házzal) 
vennék Csepel - Királyerdőben (Nem vállalkozás céljából). 
T.: 06-30-313-4592

AdÁS-VÉTel________________________________________
KÉSZPÉNZFIZeTÉSSel vásárolok régiséget, bútorokat, 
órákat, festményeket, érmeket, dísztárgyakat, bizsukat, 
ezüstöket, könyveket, zongorát, hanglemezt, porcelánokat, 
bronztárgyakat, borostyánokat. Díjtalan kiszállás és érték-
becslés. Jakab Dorina T.: 06-20-365-1042______________________________________
CSePeleN és Környékén! Korrekt áron autót vennék kész-
pénzért. T.: 06-30-951-5322 

ÁllÁST KíNÁl________________________________________
ÁRUHÁZőRZÉSRe keresünk vagyonőröket Budapesten és 
vonzáskörzetében. Amit kínálunk: hosszú távú munka, kiszámít-
ható, biztos jövedelem. Szükséges: érvényes vagyonőri igazol-
vány, különbözeti vizsga. Előnyt jelent: egészségügyi kiskönyv, 
vagyonőri tapasztalat. Jelentkezni a vagyonorimunkavgmail.hu 
e-mail címen lehet fényképes önéletrajzzal. 
Érdeklődni a +36 30 733-5418 telefonszámon lehet.

ÁllÁST KeReS________________________________________
IdőS és fogyatékos embereknek segítenék vásárolni, felol-
vasni, orvoshoz, fodrászhoz menni. Szükség esetén felügye-
letet is vállalnék, Csepelen és környékén. T.: 06-70-234-1229

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

SZolgÁlTATÁS________________________________________
AUToMATA mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
dUgUlÁSelHÁRíTÁS falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók, wc-
ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. 
Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089______________________________________
ÁCS- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) 
tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak – ajtók 
cseréjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% kedvez-
ménnyel. T.: 06-30-318-2173______________________________________
VIllANYSZeRelÉS! Kerületi villanyszerelő vállal hibaelhárí-
tást, kisebb munkákat is. Csepelen ingyenes kiszállás. 
T.: 420-0438, 06-30-378-7011______________________________________
gÁZ-víz fűtésszerelés, lakásfelújítás, gázkészülék-javítás. 
Fürdőszoba felújítás, gázkészülék-csere, új szerelések, cir-
kók, konvektorok javítása, anyagbeszerzéssel, gáztervezé-
sek, csövek hegesztése, hidegburkolás garanciával. 
T.: 276-9408, 06-20-955-4768______________________________________ 
RedőNYSZeRelÉS javítás, gurtnicsere! Reluxa, szalagfüg-
göny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső műanyag pár-
kányok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 06-20-321-0601______________________________________ 
RÁCSKÉSZíTÉS ajtóra, ablakra, erkélyre. Előtető lakótelepi 
erkélyre is. Erkélybeépítés, korlátfelújítás festéssel, üve-
gezéssel is. Egyéb lakatosmunkák-javítások. T.: 285-2540, 
06-70-209-4230

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

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. 
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKATÁRSAKAT KERES!

Társaságunk a Bp, XXI. Petőfi S. u. 16/B. sz. alatti telephelyén történő munkavégzésre várja csepeli lakos 

MegVÁlToZoTT MUNKAKÉPeSSÉgŰ MUNKATÁRSAK
jelentkezését 

A feladat:  Könnyű, ülő fizikai munka keretében csomagolási, matricázási, fóliázási, dobozolási 
tevékenységek ellátása. Előnyt jelent hasonló munkaterületen szerzett tapasztalat, közösséggel történő 

együttműködési készség.

A foglalkoztatás napi 4 órás részmunkaidőben történik – megegyezés szerint – határozott vagy hatá-
rozatlan időtartamú munkaviszony keretében. Javadalmazás: a minimálbér időarányos összege, a belső 

szabályozás szerinti béren kívüli juttatás. A telephely nem akadálymentesített.

Munkába állás feltétele:
•	 A Csepeli Városgazda Zrt. üzemorvosa által kiállított munka-alkalmassági vélemény

•	 A megváltozott munkaképességű munkavállalói minősítésről szóló egészségügyi igazolások és egyéb 
határozatok a munkáltató részére történő bemutatása

Munkába állás időpontja: 2014. június 1., illetve a szabad álláshelyek függvényében folyamatosan.

Írásos jelentkezésüket a nagy.krisztina@varosgazda.eu e-mail címre várjuk folyamatosan. 
Érdeklődni ugyanezen az e-mail címen lehet.

 * * *

A CSEPELI VÁROSGAZDA ZRT. 

KeRTÉSZT
keres

A feladat: 
Budapest XXI. kerület közigazgatási területén parkfenntartási és parképítési munkák (pl. metszések, 

növényültetések, füvesítés) elvégzése.

Az elvárások: 
kertész szakmunkás technikus végzettség 

parképítési vagy kertépítési tapasztalat, önálló munkavégzés

Előnyt jelent gépjármű vezetői jogosítvány (B, C, E), kisgépkezelői oklevél.

önéletrajzát bérigény megjelölésével az allas@varosgazda.eu 
e-mail címre várjuk 2014. május 31-éig. 

Adja meg e-mail címét, telefonszámát és igényét, milyen ingatlant szeretne? 
Rövid időn belül tájékoztatjuk, ajánlatainkról, a legjobb vételi lehetőségekről.

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

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

KIAdÓ lakások a XXI. kerületben 45 eFt-tól, összközműves 
üzemrészek a gyárban  60- 400 nm-ig, i.ár: 500 Ft/nm + áfa 
ártól.  T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Petz Ferenc u.-ban, fiatal házban, utcai bejára-
tos, f.szt-i, 3 helyiséges mini iroda eladó 1.99 mFt-ért. 
T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a bányatavak közelében, az M0 u.-ban, bekerített 
720 nm-es zártkerti mesés telek, villannyal, vízzel, 25 nm-es 
lakható faházzal eladó 3.3 mFt-ért. .  T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Károli Gáspár u.-ban, 4 lakásos sorházban, 
f.szt.-i 34 nm-es, 1 szobás, felújítandó, gázkonvektoros lakás, 
tárolóval 4.2 mFt-ért. .  T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN a Csillag u.-ban, X. em.-i, 54 nm-es, 2 szoba-étke-
zős, erkélyes jó lakás 6.79 mFt-ért. .  T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN a Rakéta u.-ban, mfszt.-i, 35 nm-es, 1 szobás, új 
nyílászárós, gázfűtéses jó lakás 6.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN a Szabadság u.-ban, I. em.-i 35 nm-es, 1 szobás, 
erkélyes, gázfűtéses jó lakás 6.9 m Ft-ért. .  T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN az Óvoda u.-ban, IV. em.-i, 64 nm-es, 2.5 szobás, 
felújított, átalakított, erkélyes, klímás lakás, részben beren-
dezve 9.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Tejút u.-ban, I. em.-i, 1+1 félszobás, erkélyes, 
extrán felújított, új konyhabútoros, átalakított fürdőszobás, 
konvektoros lakás 10.35 mFt-ért. T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Puli stny.-on, I. em.-i 74 nm-es 2+2 félszobás, 
szép állapotú, beépített erkélyes, gázcirkós lakás 13.5 mFt.-ért 
eladó. T.: 06-20-945-1214 ______________________________________
SZIgeTSZeNTMIKlÓSoN, az Oázis közelében, fiatal, 126 
nm-es, kétszintes, nappali – étkezős, 3 + félszobás önálló ház, 
dupla fürdőszobával, pincével, garázzsal, 255 nm-es összköz-
műves telekkel 17.5 mFt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214 ______________________________________
SZIgeTSZeNTMIKlÓSoN, új építésű 112 nm-es egyszintes, 
2 + 2 félszobás ház, garázzsal, szépen gondozott 550 nm-es 
összközműves telekkel 21.9 mFt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214. 
Csepeli panellakásokat értékegyeztetéssel beszámítunk.______________________________________
SZIgeTHAlMoN a Gárdonyi u.-ban, egyszintes, belül telje-
sen felújított, 2 szoba -nappalis ház 570 nm-es telekkel 15.9 
mFt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214 

CSePeleN, a Béke téren társasházban, 3. emeleten, egyedül 
álló, bruttó 111 nm-es extra lakás (nettó 91 nm). Egyedi 
megoldások, gázcirkó 17.9 mFt-ért eladó. 
T.: 420-3510, 06-20-945 1214  ______________________________________
CSePeleN, a Szilas u.-ban, 1 szintes, 70 nm-es, jó állapotú, 
de felújítandó ház, melléképülettel 740 nm-es összközműves 
telekkel, eladó 18.9 mFt-ért. T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Körtés u.-ban, 1 szintes, 2 kislakásos, 78 nm-es, 
jó állapotú ikerház, dupla fürdőszobával, 450 nm-es összköz-
műves telekkel, garázzsal eladó 18.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 
06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Széchenyi u.-ban egyszintes, 160 nm-es, 2.5 szo-
bás polgári ház, üzlettel, tárolóval, 520 nm-es telekrésszel, 20 
nm-es pincével 21.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Széchenyi u.-ban, kétszintes, több lakást, irodát 
magába foglaló, összesen 265 nm-es, átlagos ház, melléképü-
letekkel, gépkocsi beállóval, 720 nm-es, összközműves telek-
kel 29.9 mt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Mária királyné u.-ban 3 szintes, 360 nm-es, 5 
szoba-nappalis ház, dupla garázzsal, 1010 nm-es telekkel, 
locsolórendszerrel, vízforgatós medencével, beépített búto-
rokkal eladó 42.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Lankás u.-ban, 2 szintes, 230 nm-es 5 szoba-
nappalis igényes ház, dupla garázzsal, 1140 nm-es telek-
kel, beépített bútorokkal eladó 44.9 mFt-ért. T.: 420-3510, 
06-20-945-1214______________________________________
CSePeleN, a Tamariska domb közelében, 250 nm-es extra 
ház, bővítési lehetőséggel, magasított garázzsal, 1000 nm-es 
extra kerttel, igényeseknek eladó 55 mFt- ért.______________________________________
SZIgeTHAlMoN, a Táncsics u.-ban, sorházban, kétszintes, 94 
nm-es, 4 szobás, gázkonvektoros felújítandó, teraszos lakás, 
kertrésszel 9.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
HAlÁSZTelKeN, kétszintes, 70 nm-es, 2 szobás, gázkonvek-
toros önálló ház, melléképületekkel, 600 nm-es összközműves 
telekkel, 9.99 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
HAlÁSZTelKeN, kétszintes, 80 nm-es, 2 szobás, önálló gáz-
cirkos ház, melléképülettel gyönyörű 777 nm-es összközmű-
ves telekkel, 18 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945-1214
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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

Ft/m²

2.299

1.799
LAMINÁLT PADLÓ
8 mm tabak akácia

1,985 m²/doboz, 3.571 Ft/doboz
Ajánlataink 2014. május 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! 

Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki! 

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


