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2 Csepeli Hírmondó

A rezsicsökkentéssel összefüggő törvénymó-
dosítás általános vitájával ért véget az Ország-
gyűlés július 4-ei ülése, amellyel egyúttal véget 
ért a parlament rendkívüli nyári ülésszaka is. 

Németh Szilárd, a rezsicsökkentésért felelős 
munkacsoport vezetője a törvényjavaslat céljá-
nak a fogyasztók érdekeinek képviseletét jelöl-
te meg a szolgáltatók túlkapásaitól.

A kormánypárti politikus felidézte a rezsi-
csökkentéssel összefüggő eddigi intézkedé-
seket, jelezve, hogy negyedével kevesebb lett 

a háztartási energia ára és az átlagcsalád évi 
250 ezer forintot spórol meg. A kedvező kö-
vetkezmények között említette a kiskereske-
delmi forgalom megélénkülését, továbbá azt, 
hogy csökkentek a szolgáltatók kintlévőségei. 
Emellett gyakorlatilag megállt az infláció, és 
egyszerűsödtek a számlák is – hangsúlyozta.

Németh Szilárd hozzátette: az elmúlt másfél év 
tapasztalatai alapján kezdeményezett módo-
sításokat. Ezek között szerepel, hogy minden 
közszolgáltatónak önálló honlapot kell üze-
meltetnie, amelyen közérthetően fel kell tün-

tetnie a legfontosabb információkat: például 
díjszámításai módszereket, általános szerző-
dési feltételeket, ügyfélszolgálati elérhetősége-
ket, panaszkezelési fórumokat.

A javaslat értelmében új területekkel bővülne  
a rezsipontok tevékenysége, a távhőszámla fi-
zetési határidejét pedig 8 napról 15-re emelnék. 
Ha a számlázást kiszervezi a közszolgáltató,  
a kiküldött borítékon a közszolgáltató nevét is 
fel kellene tüntetni, és a javaslat a követelés-
kezelés menetére vonatkozó módosításokat is 
tartalmaz.

Az Újköztemetőt jelölte a szociális parcel-
lák létesítésére a Fővárosi Közgyűlés júniusi 
ülésén 16 igen szavazattal, 10 nem ellené-
ben, 2 tartózkodás mellett. Az előterjesz-
tés emlékeztet rá, hogy a közgyűlés tavaly 
decemberben kijelölte a csepeli köztemető 

tartalék területét szociális parcellák létesí-
tésére, és kialakításukra 150 millió forintot 
biztosított. Az előkészületek során azonban 
több problémával is szembesültek, így az 
előterjesztés szerint január elsejéig a beru-
házás nem oldható meg jogszerűen, ezért új 

terület kijelölésére van szükség. A javaslat 
elfogadásával a decemberi határozatot ha-
tályon kívül helyezték, és az Újköztemető 
területét jelölték ki a szociális parcellák lé-
tesítésére. A beruházás várható költsége 189 
millió forint.

Negyedével csökkent a háztartási energia ára
aktuális

Elkezdődött 
az ingyenes 
panelfelújítás

Újköztemető: itt lesznek a szociális parcellák

Megkezdődött a panelházak felújítása a Kossuth Lajos utcában: a homlokzatokat hőszigete-
léssel látják el, új, műanyag nyílászárókat építenek be, korszerűsítik a lifteket. A munka, mely 
Csepel déli lakóközpontjának szociális célú rehabilitációja keretében zajlik, 1690 lakost érint. 
A korábbi két, kerületi városrehabilitációs projekttel szemben az Európai Unió támogatása 
ezúttal százszázalékos, vagyis a lakóknak nem kell önrészt fizetniük.  

Hamarosan a Szent Imre tér is újjászületik: többek között kerékpártárolókat, új padokat he-
lyeznek el, szebb játszóteret alakítanak ki. 

Igazgatási 
szünet 
a polgármesteri 
hivatalban
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormány-
zata és szervei szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló rendelet 53. § (5) bekez-
dése és a képviselő-testület 44/2014. (III. 
04.) Kt. számú határozata alapján értesítjük 
tisztelt ügyfeleinket, hogy a polgármeste-
ri hivatal 2014. július 28-ától augusztus  
20-áig igazgatási szünetet tart.

Ebben az időszakban az ügyfélfogadás 
ügyeleti rendszerben történik az ügy-
félszolgálati irodán (Petz F. u. 1–3.) és 
az anyakönyvi hivatalban (Szent Imre 
tér 10.). Ügyintézés csak halasztást nem  
tűrő esetekben van. (Bejárat: Szt. Imre tér 
10., főkapu)

A hivatal többi szervezeti egységénél a 
félfogadás szünetel, a folyamatos ügyme-
netet ügyelet biztosítja.

Szíves türelmüket és megértésüket megkö-
szönöm!

dr. Szeles Gábor, jegyző

fotó: Szria
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Felújítják a Kis-Duna-öböl 
elkorhadt fahídját 

aktuális

A korábbi szocialista városvezetés alatt 
előbb olimpiai falut álmodtak meg a Kis-
Duna-öböl közelébe, majd sokemeletes 
luxusházakat terveztek a partszakaszon, 
végül egy gyaloghíd készült el 2006-ban, 
amelynek faszerkezete mára szétkorhadt, 
tartószerkezete tönkrement. Az önkor-
mányzat most úgy döntött: három hét  
alatt felújítja az életveszélyes hidat. 

Az előzményekhez tartozik, hogy a szocia-
lista városvezetés nagyratörő tervei között 
olyan álmok szerepeltek, melyek szerint 
olimpiai falut létesítenek az öböltől nem 
messze. Miután az olimpiai álomból semmi 
nem lett, egy hétemeletes luxusházat képzel-
tek el az öböl partján. A gyaloghidat 9,5 mil-
lió forintból 2006-ban megépítették: ez idővel 
sokak kedvenc találkozási helye lett. Arról 
azonban nem mondtak le, hogy a Kis-Duna-
part nagyobb és szándékosan elhanyagolt ré-
szeit kiárusítsák. A tervek már megszülettek 
egy sokemeletes lakópark és egy ötemeletes 
wellnessközpont létesítéséről, miközben cse-
peliek sokasága tiltakozott ez ellen. A priva-
tizációt azzal indokolták, hogy a terület elha-
nyagolt, de nem tették hozzá, hogy ez éppen 
az akkori önkormányzat mulasztásából kö-
vetkezett be. A terület elkótyavetyélése végül 
elmaradt, mert a helyi civil szervezetek és az 
akkor ellenzékben lévő Fidesz határozottan 
ellenállt a törekvéseknek. 

A táj eredeti funkciójának megőrzéséért, a cse- 
peli értékek védelméért emelték fel szavukat 
a Csepeliek a Zöld Kis-Duna-partért Egyesü-
let tagjai. Közleményt is kiadtak 2009 áprili-
sában, mert a szocialisták össze akarták őket 
mosni az ellenzéki pártokkal. Világossá tet-
ték: elsődleges céljuk, hogy a Soroksári-Duna 
partszakasza zöldterület maradjon, közcélú 
tevékenységet szolgáljon, alkalmas legyen 
sportolásra és kikapcsolódásra és – a szocia-
listák szándékaival ellentétben – minden cse-
peli számára elérhető legyen. 

Az új önkormányzati vezetés 2010 októberé-
től megkezdte a Kis-Duna-part rendbetételét, 
felújítását. Megújult a Daru-domb, a Duna-
parti sétány, kitakarították a teleszemetelt ré-
szeket, fitneszpark, BMX-pálya, focipálya, új 
parkolók épültek, és jelentősen nőtt a parko-
sított terület nagysága is. Ennek a munkának 
a következő állomása a Kis-Duna-öböl feletti 
hidacska újjáépítése. A híd ragasztott fenyő 
tartószerkezete, valamint tölgyfa járófelülete 
nyolc év alatt veszélyesen elkorhadt és tönkre-
ment, ráadásul számos vandál támadás is érte 
és rendszeresen telefirkálták. 

A továbbiakban a teljes partszakasz világítá-
sát építik ki. A Kis-Duna-parton a remények 
szerint így kevesebb lesz a korábban oly sok 
kárt okozó vandalizmus is.

cs. a. 

Lapszél
 

Demokratikus 
köpések
Leköpték a krétakörös Gulyás Mártont, még 
pedig nem gárdisták és kiscserkészek, ha-
nem a Demokratikus Koalíció hívei. Gyur-
csány kitűnő tempóérzékkel elhatárolódott 
az övéitől, de ez a minimum a történtek után.

Megszaporodtak mostanában az effajta 
akciók, sajnos, a politika sokak számára 
tényleges és átvitt értelmű köpködésből áll. 
Pedig nem kéne eltaposni, megsemmisíte-
ni mindenkit, aki adott esetben másképp 
gondolkodik, mint én – a lecke nagyjából  
a Neander-völgy óta aktuális.

Közeledik a kampány Csepelen is, és csak 
remélni merjük, hogy a tavaszi gyalázko-
dásnál jóval finomabb tónusban zajlik majd 
a csatározás. Akkor a polgármester ellen 
kíséreltek meg  karaktergyilkosságot, bárki 
utánanézhet, miféle jelzőket vágtak a fejé-
hez, mennyit és hogyan hazudoztak róla. 
Miközben a helyzet az – és magánbeszél-
getésekben ezt a csepeli baloldal meghatá-
rozó emberei is elismerik –, hogy a jelen-
legi vezetésnek nincsenek kétes ügyleteik,  
a kerület gazdálkodása példás, az utolsó fil-
lér közpénzzel is el tudnak számolni.

Egyszerűen nincsenek „ügyek”. Ha lenné-
nek, igencsak hangos lett volna ez a nyár. De 
nincsen semmi, csak a vágy, hogy valamit 
mégis csak meg kellene ragadni a valóság 
nevű zavaró tényező helyett.

És mégis, az ember arra gondol, hogy a 
végén csak lesz egy kis karaktergyilkos-
ság, hiába, aki tényleges gyilkost mondhat 
párttársának, belejön az ilyesmibe. A vé-
gén úgyis az lesz, amit a gyűlölet karmes-
tere, a magasra nőtt pápai gyerek elrendel 
számukra. Már pedig ő szó szerint a hata-
lom megszállottja: először ledarálta a saját 
pártját, aztán le óhajtotta darálni az egész 
országot, s miután megbukott, most újra  
a baloldalt zsarolja, bomlasztja. A múlt idő 
persze indokoltabb lenne, a csata ugyanis 
lezajlott. Jelenleg az a helyzet, hogy minden 
riválisa kimúlt, egyedül ő maradt talpon az 
ellenzéki térfélen.

Aki a csepeli baloldalra szavaz, Gyurcsányra 
szavaz. Ezt ne felejtsük el majd októberben.

(korponai péter)

fotó: Szria
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Takarítók lepték el a Szent István út egy 
szakaszát június végén. Bercsik Károly, 
a terület önkormányzati képviselője el- 
mondta: rövid idő alatt egy platónyi 
hulladékot vittek el az érintett járdasza-
kaszról. A közterületek rendjéről, a fej-
lesztésekről és a még megoldásra váró 
problémákról kérdeztük a képviselőt. 

	 Képviselő	úr,	mi	indokolta	a	személyes	fel-
lépést	az	érintett	területen?
 A járdaszakasz egy elhagyatott, gazdát-
lan ingatlan előtt fekszik. Frekventált helyen 
van, közel a Királyerdei Művelődési Házhoz. 
A környéken élők egy része korábban azzal  
a határozott kéréssel keresett meg, hogy javít-
sunk a terület tisztaságán. A szomszédoktól 
kapott információim szerint sokat küzdöttek 
a rend fenntartásáért, de saját korlátozott esz-
közeikkel ezt nem tudták folyamatosan meg-
oldani. Nem várható el, hogy idős emberek 
más portája előtt takarítsanak. Az elszállított 
szemét mennyisége is azt mutatja, hogy ha-
tékony beavatkozásra volt szükség. A terüle-
tet most „kipucoltuk” és visszaadtuk az erre 
közlekedő gyalogosoknak. Tapasztalataim 
szerint a csepeliek túlnyomó többsége gon-
dos gazdaként rendszeresen rendben tartja 
környezetét. A körzetemet járva több esetben 
is olyan információkat kaptam, hogy a szom-
szédok egymásnak is besegítenek.

	 És	az	önkormányzat	munkatársai?
 A Városgazda munkatársai folyamatosan 
dolgoznak Csepel szépítésén. 2010 óta va-
gyok képviselő, és azóta remek kapcsolatot 
alakítottam ki a közterületek állapotáért fele-

lős illetékesekkel. Rendszeresen továbbítom 
feléjük a hozzám érkező lakossági panaszo-
kat, észrevételeket. A jelenlegi önkormányza-
ti vezetés egyik kiemelt fontosságú terve volt, 
hogy a csepeli közterületek állapotán javít-
sunk. Ezt már a ciklus elején világossá tettük 
és ebben a kérdésben határozottak vagyunk.

	 Milyen	eredményeket	értek	el	eddig?
 A Kis-Duna-part beépítését a civilekkel 
közösen már egyszer megakadályoztuk. 
Rendbe tettük a parti sétány jelentős részét; 
kicseréltük a parti bútorokat; fitneszparkot 
hoztunk létre. Ennek sikerességét mutatja, 
hogy minden hétvégén tele van csepeli em-
berekkel a Kis-Duna-part. Lakossági kérés-
re személyesen lobbiztam, hogy hamarosan  
a parti sétány végén található játszótér is 
megújuljon. A területen további pozitív vál-
tozások is várhatóak: a közvilágítás kiépítése 
és a sétány további rendezése. 

Megújítottuk a Szent István út 234. szám 
alatt található korábbi orvosi rendelő kertjét 
és egyben megoldottuk az Eötvös iskola előt-
ti parkolási gondokat is. A Szent István úton 
önkormányzati beruházás keretében hoztuk 
létre egy királyerdei egészségügyi közpon-
tot. 2010 előtt ez az ingatlan is elhanyagoltan 
állt. Gondolom, már 2010 előtt kinézhették 
maguknak egyes spekulánsok, de csalódniuk 
kellett: az ingatlan fejlesztése a csepeli embe-
rek érdekét szolgálta.

Az Eötvös Iskola és a Királyerdei Művelődé-
si Ház járdájának javítását már a képviselővé 
válásom után kértem – ez is elkészült mára.  

Az iskola mellett található két Kökörcsin ut-
cai árok takarítását rendszeresen kértem, azt 
is meg szokták csinálni.

	 De	van	még	feladat,	ami	megoldásra	vár…
 Bizony van! A posta melletti terület egy 
része magántulajdonban van. 2010-ben szo-
morú helyzetet örököltünk, mintha valakik 
arra spekuláltak volna, hogy a „haverjaik” 
(akik „szakértőknek” és „befektetőknek” sze-
retik nevezni magukat) extraprofithoz juthas-
sanak a telek egy részének megszerzésével. 

	 Azóta	eltelt	pár	év.
 Több lakos és civil szervezet is folyama-
tosan jelezte, hogy szeretnének egy közértet 
ezen a területen. Pályázatot írtunk ki rá, de 
nem járt sikerrel. A piaci szereplők nem lát-
tak a lehetőségben fantáziát. A terület össz-
képét legjobban elrondító, elhanyagolt és 
pusztuló ház magántulajdonban van, de az 
önkormányzat mindent megtesz azért, hogy 
megvehesse, és utána rendezze ezt a területet. 
Az ingatlan helyén olyan közösségi célt szol-
gáló területet szeretnénk kialakítani, amely 
minden csepeli lakos javát szolgálhatja. 

	 Mi	lesz	ősszel?
 Sokat szépült, fejlődött Csepel királyer-
dei területe, de sok probléma vár megoldásra. 
Ilyen például a csapadékvíz-elvezetés, amit 
érthetetlen módon támadnak, elleneznek a 
baloldali pártok képviselői. Arra kérjük a he-
lyi lakosságot, hogy ősszel együtt védjük meg 
az eredményeket, és közösen folytassuk a fej-
lesztéseket.

Csepel.info

Nyári rendrakás a Szent István úton – 
Bercsik Károly képviselő is lapátot ragadott

Meghosszabbított pályázat
A 2013 márciusában, illetve decemberében kiírt lakossági pályázatot 
– mellyel csatorna rákötési támogatást lehet elnyerni – a kiviteli ter-
vek elkészítésének elhúzódása miatt több lakos csak a határidő lejárta 

után tudta volna benyújtani, ezért a határidőt az önkormányzat meg-
hosszabbítja annak érdekében, hogy minél többen pályázhassanak. 
Az új jelentkezési határidő: 2014. augusztus 1-je. Az önkormány-
zat a rákötési pályázat – mely a szociálisan rászorulókat segíti – első 
két körében 130 érvényes pályázatot támogatott összesen 29 158 890 
forinttal. A pályázat kiírás a Csepel.hu oldalról tölthető le. 
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A kitört ablakokat és a szétzúzott ajtókat 
bedeszkázzák a Görgey Artúr Általános 
Iskola egykori épületén, miután a tulaj-
donosa csődbe ment és a tulajdonjog egy 
bankra szállt át. Az iskola bedeszkázásá-
ra a balesetveszély elkerülése miatt van 
szükség. A munkálatok költsége mintegy 
2,3 millió forint; az összeget a bank meg-
téríti a csepeli önkormányzatnak. 

A Görgey Artúr Általános Iskola egykor az 
önkormányzat tulajdonában volt, de a szocia-
lista városvezetés kiárusította, hogy elkerülje 
a csődhelyzetet. Abban az időben sorra adták 
el az önkormányzat ingatlanjait, hogy fedez-
zék az egyre súlyosabb költségvetési hiányt. 
Az iskola épületét megszerző befektető lakó-
parkot akart építeni az intézmény helyén, ami 
a szocialisták egyetértésére talált. A lakópark 
azonban nem épült fel, és az épületet sem bon-
totta le az új tulajdonos, így az egyre rosszabb 
állapotba került. Az épületet hajléktalanok lep-
ték el, és balesetveszélyessé vált. 

Az önkormányzat új vezetői 2010 októbere óta 
próbálták rábírni a tulajdonost előbb szép szó-
val, majd felszólításokkal, büntetésekkel, hogy 
szüntesse meg a balesetveszélyes állapotokat, 
de hiába. A tulajdonos képviselői pénzhiányra 
hivatkoztak és a korábbi, MSZP-s önkormány-
zati vezetésre mutogattak. Állításuk szerint 

ígéretet kaptak rá, hogy az épület helyére lakó-
parkot építhetnek, az MSZP politikusai azon-
ban a pénz megszerzése után egyetlen ígéretü-
ket sem tartották be. 

A megoldást végül a tulajdonos csődje hozta 
el. A csődeljárást végző felszámoló tette lehe-
tővé, hogy az önkormányzat elvégezhesse a 
balesetveszély elhárítását. Ennek során réte-
gelt OSB-lapokkal fedik be a kitört ablakokat 
és más nyílásokat, valamint újraépítik az ello-
pott kaput is. A munkálatok után az ingatlan 

24 órás őrzését már az a bank fogja biztosí-
tani, amelyikre az ingatlan tulajdonjoga áthá-
rult. A balesetveszély elhárításának mintegy 
2,3 millió forintos költségét pedig megtérítik 
a csepeli önkormányzatnak. 

Németh Szilárd polgármester, aki 1997-ben az 
iskola igazgatója volt, kiemelt figyelemmel kí-
séri az egykori intézmény sorsát. Kérdésünkre 
elmondta: megnyugtatóan szeretnék rendezni az 
ügyet, ezért minden megtesznek annak érdeké-
ben, hogy megszerezzék az épület tulajdonjogát.

aktuális

Bedeszkázzák a magára hagyott iskolát  

Nyár, pancsolás – az apróságok 
kedvence. Igen ám, de lehet-e 
medencében fürdőzni az óvo-
dákban kánikula idején? Utá-
najártunk. 

A csepeli óvodákban a nyári idő-
szakban átlagosan negyven-nyolc-
van gyerek tölti idejét, míg a szülők 

dolgoznak. Számukra az ivókutak, 
a vízpermetes zuhanyzás jelenti  
a hűsölést a kánikulában. 

Egyre több intézményben szakí-
tottak azzal a gyakorlattal, hogy 
kis, felfújható vagy keményfalú 
medencéket helyezzenek ki az ud-
varra a gyerekeknek. Ilyet ugyan-

is az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 
nem engedélyez, mivel használa-
tuk során könnyen alakulhatnak 
ki fertőzések. (Ezeket kizárólag 
otthoni alkalmazásra javasolják, 
műszaki kialakításuk közcélú fel-
használásra alkalmatlan.) Azért 
is fontos ezt hangsúlyozni, mert 
az óvodások, életkoruknál fogva, 
érzékenyek a fertőzésekre. Ha  
a közegészségügyi felügyelők 
ilyen esettel találkoznak, felhív-
ják a figyelmet a veszélyekre, az 
intézmény vezetőjét, illetve az 
óvónőket figyelmeztetik.

A kerületi óvodákban található 
medencék jórészt elöregedtek, 
csaknem negyven éve épültek. 
Kivétel ez alól a Fenyves ut-
cai Gyermekláncfű Tagóvoda, 
ahol a kicsik most is élvezhetik  
a pancsolás előnyeit. A 2006-ban 

épült kismedence ugyanis meg-
felel a hatályos jogszabályi elő-
írásoknak, vízvisszaforgatással 
rendelkezik. (A bölcsődékre és 
óvodákra a közfürdőkről szóló 
rendelet vonatkozik, mely értel-
mében 2006. december 31-e után 
létesített közületi medencék csak 
vízforgató berendezéssel működ-
tethetők.) 

Új medencék építése és fenntar-
tása költséges, így néhány in-
tézményben alapítványi pénzből 
próbálják finanszírozni kialakí-
tásukat. 
Az óvodákban ugyanakkor más 
módszerekkel is hűsítik a for-
róságban az apróságokat. Mivel 
minden oviban van fürdőszoba, 
ahol zuhanyozni lehet, így a ki-
csik itt frissülhetnek fel nagy me-
leg idején.  

A.Zs. 

Óvodai medencék: feltételeket szab az ÁNTSZ

fotó: Szria

A Görgey Artúr Általános Iskola kálváriája a szocialista kerületvezetés ideje alatt kezdődött 
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Drámai pillanatok a Csepel határához leg-
közelebb eső egyik bányatónál, a Kocka-
tónál: egy fuldokló fiatalember kezével 
hadonászva segítségért kiabál. Két mentő-
búvár veti magát a vízbe, s pár másodperc 
múlva elérik a szerencsétlenül járt férfit.  
A fuldokló már-már elvesztette az eszmé-
letét, a búvárok a hátán úsztatva húzzák ki 
a partra. Láthatóan alig van magánál, ami-
kor a fövenyen stabil oldalfekvésbe helye-
zik és elsősegélyben részesítik. A vissza-
fojtott csendet a megkönnyebbülés sóhaja 
váltja fel: a férfi él, szabályosan lélegzik. 

A fenti jelenet június 20-án, nem sokkal 
délelőtt 11 óra után játszódott le. A Kocka-
tó partján álló hivatásos katasztrófavédelmi 
szakemberek megállapították, hogy minden 
úgy történt, ahogyan az elvárható egy magas 
színvonalon végrehajtott mentőakció során. A 
„vízbefulladás” ugyanis egy rekonstruált ese-
mény volt; a szereplők azt gyakorolták, hogy 
éles helyzetben mi a teendő. Tehát most senki 
nem volt veszélyben. A valóságban azonban 
sajnálatos tény, hogy a Csepel és Szigetszent-
miklós között található bányatavakba nyaran-
ta többen is belefulladnak. 

„Évente	 két-három	 ember	 veszti	 el	 az	 életét	
vízbefulladás	miatt	 az	 itteni	 tavak	 egyikében.	
Idén	még	nem	történt	haláleset.	Másokat	azért	
ér	baleset,	mert	a	magas	partfalról	úgy	ugrál-
nak	a	tóba,	hogy	a	sekély	vízbe	érve	összetörik	
magukat”	– mondta Galgócz Deák Antal alez-
redes, csepeli tűzoltóparancsnok.

A mostani gyakorlatot a tavaly novemberben 
alakult Dél-budai Önkéntes Mentőcsapat tag-
jai mutatták be. A csapathoz tartozik a Dél-
Csepel Polgárőrség, a Csepel Barakuda Búvár 
Sportegyesület, a Lágymányosi Polgárőr Egye-
sület, a Budafok-Tétény Polgárőr Egyesület, a 
Magyar Cserkészszövetség, az Újbuda BHG 
Búvár Vízi mentő Technikai és Szabadidős 
Egyesület önkéntesei. Riasztás esetén a hiva-
tásos katasztrófavédelmi szerveknek nyújta-
nak segítséget speciális feladatok ellátására.

Mentés a vízből
„A	mentőcsapat	 a	 dél-budai	 kerületek	 védel-
mére,	 továbbá	 a	 főváros	 és	 térségének	 meg-
segítésére,	 a	 hivatásos	 katasztrófavédelmi	
szervek	támogatására	jött	létre.	A	gyakorlatot	 
a	 nemzeti	 minősítési	 rendszer	 követelményei-
nek	teljesítése	érdekében	végeztük	el	sikeresen.	
A	mentésben	az	Újbuda	BHG	Búvár	Vízi	Men-
tő	Technikai	és	Szabadidős,	valamint	a	Csepel	
Barakuda	Búvár	Sportegyesületek	tagjai	vettek	
részt.	A	búvárok	és	a	vízimentők	árvizek	és	vízi	
balesetek	esetén	a	vízről	és	vízből	való	mentés-
ben	veszik	ki	részüket.	Bevethetők	a	veszélyes-

sé	vált	árvízi	védmű	víz	alatti	 felderítésére	és	
tájékozódásra,	 a	 víz	 alatti	 homokzsákolásra” 
– mondta Czifra Ferenc tűzoltó hadnagy, a Dél-
budai Önkéntes Mentőcsapat vezetője.

A gyakorlaton jelen volt Pócsik Attila tűzol-
tó alezredes, a Dél-budai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője is, aki megemlítette: 
„Az	 egész	 országban	 folyamatosan	 alakul-
nak	meg	az	önkéntes	mentőcsapatok,	amelyek	 
a	hivatásos	erőket	segítik	ki.	Nemcsak	embe-
reket,	 hanem	 például	 vízbe	 csúszott	 gépjár-
műveket	is	mentenek.”							

Fürödni tilos
Császár Andor, a csepeli búvárok vezetője  
a következőket hangsúlyozta:	„A	bányatavak-
ban	 tilos	 a	 fürdőzés,	 ennek	 ellenére	 mindig	
akadnak,	 akik	 kockáztatják	 az	 életüket.	 Leg-
gyakrabban	 az	 okozza	 a	 bajt,	 hogy	 ittasan	
merészkednek	a	vízbe.	Ha	a	hivatásos	kataszt-
rófavédelmi	 szervek	 riasztanak,	 a	 búváraink	
végzik	a	mentést;	rosszabb	esetben	csak	a	holt-
testet	találjuk	meg.”		

A Kocka-tó a négyzetre emlékeztető alakjáról 
kapta a nevét, de hivatalos elnevezése nincsen. 
Átlagos mélysége 5-7 méter, a víz hőmérséklete 
26 fok. Ideális lenne a fürdésre, de ezt ne tegye 
senki, mert veszély leselkedhet az emberekre. 
Csak a csepeli búvárok használják rendszere-
sen edzésekre és versenyekre. 

„Nyaranta	aránylag	sűrűn	megfordulnak	erre	
a	 szigetszentmiklósi	 rendőrök.	 A	 fürdőzőket	
megbüntetik,	a	horgászoktól	 kérik	az	engedé-
lyüket.	 De	 arra	 is	 volt	 példa,	 hogy	 körözött	
személyeket	fogtak	el	a	környéken” – adott fel-
világosítást egy helyben élő asszony.

Hétvégi házak
Csepeltől kissé távolabb található a Katalin-
tó, amelynek már hivatalosan is ez a neve. 
Ez magánterület és horgászásra használják. 
Tőle messzebb terül el a legnagyobb tó, il-
letve tórendszer, amelyet a helyiek Kék-tó-
nak hívnak. A legtöbben itt szoktak fürödni 
vagy napozni.  

A bányatavak vidéke a szigetszentmiklósi ön-
kormányzathoz tartozik, de a területet gya-
korlatilag évtizedek óta lehetetlenség rendben 
tartani. Annak idején önkényesen települtek 
ide horgászok, majd olyanok, akik hétvégi 
házakat húztak fel a tavak mentén. A portá-
kat jobbára bekerítették, néhány udvaron ve-
teményeseket is látni. Sok helyen ugyanakkor 
a kerítésre kihelyezett táblákon hirdetik, hogy 
„a ház eladó”. Potom pénzért kínálják ezeket, 
de így is nehezen találnak vevőre.     

A tavak között göröngyös földutak vezetnek, 
könnyen eltévedhet az, aki nem ismerős a kör-
nyéken. Vannak takarosabban kiépített utcák 
és házak is, de a lakhelynek szánt épületek 
többsége inkább kulipintyó vagy összetákolt 
sufni. Általában fából ácsolták őket össze, az 
udvarokon pedig nagyrészt kupacokban áll  
a temérdek limlom. Rendezetlen a vidék, jó 
néhány helyszínen halomban hever az oda-
hordott szemét. 

„A	 szakszerűtlenül	 kialakított	 fűtésrendszer	
miatt	a	faházak	nemritkán	leégnek.	Többnyire	
eleve	 illegálisan	építették	 fel	őket,	 semmilyen	
szabálynak	 nem	 felelnek	 meg.	 Legutóbb	 ta-
vasszal	kellett	tüzet	oltanunk	egy	kigyulladt	fa-
háznál…	Bizonyára	a	mostani	nyár	sem	múlik	
el	úgy,	hogy	ne	riasztanának	bennünket	vala-
milyen	gond	miatt” – tette még hozzá Galgócz 
Deák Antal tűzoltó parancsnok.  

Csarnai Attila

aktuális

Életmentés a bányatavaknál

Mentési gyakorlat a Kocka-tónál: ezúttal senkinek nem esett baja
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Gyerekek és felnőttek számára is egyre 
népszerűbbek a kültéri fitneszparkok, ahol 
szabadidőnket hasznosan és egészségesen 
tölthetjük el. A többféle izomcsoport meg-
mozgatására alkalmas eszközök egy bizonyos 
fokig vandálbiztosak és zömében strandok, 
játszóterek, zöldövezeti parkok, lakótelepek, 
turisztikai létesítmények mellé telepítik azo-
kat. A parkok nem teljesen egyformák, a fit-
neszgépek alatt található burkolat rendszerint 
gumitéglával, műfűvel vagy gyöngykaviccsal 
van borítva. A pályáknál használati útmuta-
tóról leshetjük el, hogy melyik gépen – saját 
testsúlyunkkal – milyen izomcsoportot tu-
dunk átmozgatni.

Csepelen közkedveltek a Daru-domb és a Kis-
Duna partján tavaly létrehozott fitneszparkok. 
Van olyan állandó látogató, aki a szomszédos 
kerületből utazik ide, hogy a szabadban edz-
dzen. A kerületi önkormányzat idén tovább bő-
víti a fitneszparkok sorát: az Ady Endre úton, 
az Erdősor utcában és a Rákóczi-kertben is le-
het majd tornázni. Minden újabb területre 9-10 
sporteszköz kerül, melléjük 2-2 pihenőpadot is 
kihelyeznek. A gépek 3 milliméter falvastag-
ságú, dupla porszórt felületkezelésű acélcsőből 
készülnek, az UV sugárzást jól bírják. Egy 
park komplett telepítésének a költsége közel 
hatmillió forintba kerül. 

Antal Zsuzsa

Újabb fitneszparkok Király István: 
mesteredző!
A Magyar Edzők Társasága (MET) mester-
edzői címben részesített több elismert hazai 
sportszakembert. Szilárdi Katalin kajak-, Né-
meth Zsolt atléta-, Király István kick-box- és 
Nagy Lajos birkózóedző mesteredzői címben, 
míg a kosárlabdázásban tevékenykedő Tax 
Imre Életműdíjban részesült.
Molnár Zoltán, a MET elnöke a július 10-ei 
sajtótájékoztatón elmondta: az 1993-ban meg-
alakult szervezet történetében az idei az első 
év, amikor nem olimpiai sportágban dolgozó 
szakembernek is odaítéltek Mesteredzői címet. 

Király István kick-box edzőként a pointfighting 
stílusirányzat nemzetközileg is elismert meg-
alapítója, aki 11 éve vezeti a magyar semi-
contact válogatottat, amely több ízben a nem-
zetközi versenyek éremtáblázatának élén 
végzett, többek között olyan nagyhatalmakat 
megelőzve, mint Oroszország és az Egyesült 
Államok. Ezenkívül komplex módszert dolgo-
zott ki a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi 
befogadására a sporton keresztül.

Az elismeréseket július 12-én, a testnevelési 
egyetemen, a diplomaosztó alkalmával vették 
át az érintettek. Lapunk gratulációja az Egye-
sült Államokba induló repülőgépen érte Ki-
rály Istvánt, akivel egy későbbi lapszámunk-
ban olvashatnak interjút.

A közelmúltban ellátogattunk az egyik kerületi fitneszparkba és megkérdeztük az 
ott sportolókat, miért kedvelik a helyet. A válaszadók véleményéből kiderült, hogy 
legtöbben az evezőpadot és a sífutógépet szeretik, és az is nagyon vonzó, hogy sza-
bad téren, jó levegőn, tiszta környezetben sportolhatnak.  

Ön miért jár a fitneszparkba?

Nagy Tamás
„Nyáron,	
amikor	anyuék	
dolgoznak,	 
a	nagymamám	
vigyáz	rám.	
Amióta	meg-
épült	a	park,	
szinte	minden-
nap	lejárunk	
ide	és	közösen	
edzünk.	Álta-
lában	egy	órát	
töltünk	itt.	 
A	sífutógép	és	
az	evezőpad	 
a	kedvencem.”

Groszeibné 
Fodor Vilma
„A	férjem	épp	
horgászik	 
a	Duna- 
parton,	én	
meg	feljöttem	
mozogni	egy	
kicsit.	 
Amióta	
elkészült,	 
mindennapos	 
látogató	 
vagyok	itt:
	fáj	a	hátam,	 
és kell  
a	mozgás.”

Gulyás 
Gusztáv
„Nagyon	jó	öt-
let	volt	a	park	
létrehozása.	 
A	környéken 
lakom,	sokszor	
járok	ide,	
a	szabad	
levegőn	jó	
az	edzés.	
Az	egészségem	
megőrzése	
miatt	spor-
tolok,	sokáig	
szeretnék	fitt	
maradni.”

Zsuzsa Pál
„Pesterzsébetről	
járok	ide,	heten-
te	három-négy	
alkalommal.	
A	párommal	
épp	a	Duna-
parton	futot-
tunk,	amikor	
felfedeztük,	
hogy	Csepelen	
milyen	jó	sza-
badtéri	sporto-
lási	lehetőség	
van.	Igényesnek	
tartom,	szíve-
sen	jövök	ide.”

Csukásné 
Kajtor Judit
„Nemrég	 
költöztünk	 
a	lakótelepre,	
egy	séta	során	
fedeztük	fel.	 
Azóta	minden-
nap	itt	vagyok,	
fél	órát	 
sportolok.	
Szeretek	a	
szabad	levegőn	
lenni.	Kellemes	
a	környezet,	
kedvesek	az	
idejárók.”	

fotó: Szria
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Zsófi szeptembertől bölcsődés lesz. Anyukája 
visszatér dolgozni, mivel a 2014. január 1-jétől 
bevezetett gyed extra mellett – ha a gyermek 
elmúlt egyéves – korlátlanul vállalhatnak 
munkát a kismamák.

A szülők döntési szabadsága megnövekedett, 
egyre többen választják gyermeküknek  
a bölcsődei ellá-
tást, ahová  
a jelenleg 

hatályos jogszabályok szerint húszhetes kortól 
vihető a baba. Előtte három hónappal kell be-
nyújtani az igényt, az elmúlt évben megszűnt  
a várólistás feliratkozás, mert elegendő férő-
hely biztosított a kerületben is. Jelenleg 446 
kapnak ellátást. 

Szabadon dönthet a szülő arról, 
melyik bölcsődébe szeretné 

vinni a gyermekét. Csepe-
len az ÁMK, a Belvá-

rosi, az Erdősori vagy 
a Kertvárosi bölcsit 
választhatjuk. Mind-
egyikben átlagosan 
12 fős csoportok-
ban foglalkoznak  
a kicsikkel. 

A felmérés 
eredménye
A csepeli önkor-
mányzat szociális 
és egészségügyi ága-
zatának munkatársai  
a közelmúltban elége-
dettségi felmérést ké-

szítettek a helyi bölcső-

dékről. A kérdőívet összesen 162 anyuka, 40 
apuka, 16 család közösen, egy gyám és három 
hozzátartozó töltötte ki. Bölcsődeválasztásá-
nál a válaszadók zömében a lakóhelyhez közeli 
intézményt keresnek, ahol fontosnak tartják 
a színvonalas nevelői munkát. A válaszadók 
csaknem százszázalékosan egyetértettek ab-
ban, hogy az apróságok abban a bölcsődében 
érzik jól magukat, ahol a gondozók felkészül-
tek és minden gyerekkel külön törődnek.  

A szülők pozitívumként értékelték, hogy az 
önkormányzat átvállalta a gyermekek tisztasá-
gi csomagjának biztosítását. Annak tartalmá-
val elégedettek, elvétve akad, aki kifogásolta 
a pelenka méretét, a zsebkendő mennyiségét 
vagy a toalettpapír minőségét. 

A közétkeztetést érintő támogatásokról rend-
szerint az intézmény dolgozóitól értesülnek 
az érdeklődők, kevesen vannak, akik hirdet-
ményen, önkormányzaton vagy interneten ke-
resztül tájékozódnak. 

A szülők döntő többsége jó szívvel és nyugodt 
lelkiismerettel ajánlaná ismerőseinek gyerme-
kük jelenlegi bölcsődéjét. 

Antal Zsuzsa

Tisztasági csomag – nem gond többé

Csepeli 
gyógyítók 
elismerése
A Semmelweis-nap alkalmából rende-
zett ünnepségen köszöntötték a csepeli 
egészségügyben dolgozó szakembere-
ket, orvosokat, ápolókat, asszisztense-
ket a Hollandi úti Sport-, Szabadidő- és 
Rendezvényközpontban. 

A csepeli önkormányzat nevében Borbély Lé-
nárd alpolgármester szólt a megjelent vendé-
gekhez. A kerületben jól működő egészségügyi 
ellátásért köszönetét fejezte ki a szakterület 
dolgozóinak. Beszédében kiemelte: „a	kerület-
ben	mintegy	18	ezer	időst	érint	az	egészségügyi	
szolgáltatás,	 melynek	 színvonalát	 folyamato-
san	javítjuk,	anyagilag	támogatjuk.”	

Dr. Marosvölgyi Péter sebész főorvos, a Cse-
peli Orvosi Kamara elnöke szólt az egész-
ségügyi fejlesztésekről, a közelmúltban  
a Királyerdőn átadott új háziorvosi rende-
lőről, a szakrendelőben az orvosi ügyeleti 

rendszer racionalizálásáról, a szakorvosi 
munka és betegellátás javításáról, melynek 
érdekében például új kolonoszkópot és új 4D 
ultrahang készüléket kapott a rendelőintézet. 

„Minden	 körülmények	 között,	 mindenek-
fölött	 a	 betegek	 érdekeit	 kell	 képviselnünk,	
akkor	is,	ha	ezért	nem	jár	jutalom” – hangsú-
lyozta a főorvos. 

Ezután polgármesteri elismerő okleveleket 
adott át Borbély Lénárd az egészségügy-
ben dolgozó munkatársaknak. Dicséretben 
részesült: dr. Sóskuthy Mária háziorvos, 
dr. Vizi Szilvia fül-orr-gégész főorvos, dr. 
Andrásofszky Csilla, Gábor Mihály Péterné 
csoportvezető-asszisztens és Lautnerné Kol-
lár Márta gazdálkodási csoportvezető. 
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Horvátországi vármegyék 3.

Szerém vármegye területének nagy részét 
már Árpád vezér elfoglalta. Ezt követően év-
századokon keresztül folyamatos hatalmi har-
cok folytak a terület birtoklásáért, mígnem 
1521-ben török kézre került, és csak a XVIII. 
század közepén szabadult fel. Rövid ideig  
a Magyar Királyság része volt, majd Szlavó-
nia része lett a 6 810 km² területű vármegye, 
melynek közel 400 ezer lakosából nem egé-
szen hét százalék vallotta magát magyarnak. 
Mária Terézia adományozta címerének ábrái 
közül a három ezüsthullámos pólya a Duna, 
Száva és Boszna folyókat jelképezi. Az arany 
nyakörves fekvő szarvas és a mögötte látható 
ciprusfa jelentése mára feledésbe merült.

Varasd vármegye 2440 km²-es területével 
az egyik legkisebb vármegye volt. 293 612 la-
kosának alig két ezreléke volt magyar anya-
nyelvű, ennek ellenére a vármegye örökös 
főispáni címét a gróf Erdődy család viselte. 
A vármegye címere gyakorlatilag megegye-
zett a család címerével. A négy részre osz-
tott pajzs első részében bíbor mezőben arany 
(másik változat szerint arany mezőben fekete) 
koronás sas, a második és harmadik mezőben 
ragyogó, hatágú arany csillagok, majd a ne-
gyedik mezőben egy várfal látható, toronnyal 
és nyitott kapuval. A címer közepén, úgyne-
vezett boglárpajzson az Erdődyek őseinek, 
az erdődi Bakócz családnak a címere látható.  

A vármegyének létezett egy másik címere is, 
ennek pajzsán három sisak volt, középen egy 
ezüst sas, jobbról-balról kardot tartó két kar, 
mellettük zöld pólyás zászló, és különböző 
színű, tarka foszlányok ékesítették a rövid ide-
ig használt megyecímert.

Verőce vármegye 4 810 km²-nyi területén az 
1910-es népszámláláskor 241 042 lakost írtak 
össze, ebből 14 százalék magyar anyanyelvű 
volt. Az Árpád-korban királyi magánbirtok, 
majd a Szlavón Hercegség központja lett. 
1275-től kezdődően nevezték vármegyének. 
Hosszú török megszállás után a XVIII. szá-
zadban került Horvát-Szlavónország fennható-
sága alá. Címerében tulajdonképpen az Árpád-

kori címer elemei jelennek meg: a pajzsot két,  
a Drávát és a Szávát jelképező ezüstpólya osztja 
három részre. A felső részben a hatágú arany-
csillag látható, majd a középső mezőt az egész 
Szlavóniát jelképező futó nyest tölti ki. (Ez an-
nak emlékét őrzi, hogy a terület lakosai évszá-
zadokon keresztül nyestbőrrel adóztak.) Az alsó 
mezőben lebegő horgony a hajósélet jelképe. 
(Verőce mint földrajzi név több település nevé-
ben is előfordul. Szláv eredetű, olyan folyóvizet 
jelent, amelyben sok az örvény.) 

Zágráb vármegye 7145 km²-es területével 
nagyságra is tekintélyes vármegye, Horvátor-
szág legjelentősebb, az azonos nevű fővárost is 
magába foglaló területe. Az első világháborút 
megelőzően már 515 000 főnél többen lakták, 
lakosainak nem egészen négy ezreléke volt ma-
gyar. Címerében megismétlődnek a Kőrös vár-
megye címerében már megismert szimbólumok: 
a koronás arany leopárdfej Dalmácia, az 5x5-ös 
bíbor-ezüst sakkozású mező Horvátország, az 
aranycsillag alatt futó nyest Szlavónia címeréből 
kerültek ide. A negyedik mezőben látható két 
hullámos ezüstpólya a Száva és a Kulpa folyókat 
jelképezik. A címerpajzs közepén látható boglár-
pajzson egy ezüst sziklafalból ömlő forrás látha-
tó, ez a vármegyének és a fővárosnak egyaránt 
nevet adó, bűvös erejű Zagreb-forrás. 

(A Szent Imre téren olyan címer látható, amely 
tulajdonképpen a horvát főváros valamikori vá-

roscímerének, a boglárpajzs ábrájának – leírás 
alapján készült – rajza. A vármegye címerét 
közel száz évig nem használták, nyomtatásban 
nem tették közzé, annak rajza gyakorlatilag fe-
ledésbe merült. A korábban kiadott nagylexiko-
nok – Pallas, Révai – sem mutatták be a vár-
megyei címert. A XX-XXI. század fordulójától 
kezdve kiadott források pedig kizárólag jogdíjas 
változatban hozzáférhetőek, így a leírásomban 
szereplő címert nem tudjuk itt bemutatni.)

Dósa István

(Következik:	Felvidéki	vármegyék	1.	rész)	

Egykori vármegyéink címerei 5. rész
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Felhívás 
A kulturális örökség napjainak – szeptember 
20-21. – ez évi központi témája Ybl Mik-
lós születésének 200. évfordulója, valamint 
a szintén jubiláló Feszl Frigyes és Fellner 
Sándor munkássága. Hazánk építészetének 
egyik jellemző stílusa a historizmus, a kor-
szakban épült épületek ma is meghatározzák 
egy-egy település arculatát. Idén ünnepel-
jük Kozma Lajos és Jánszky Béla építészek 
születésének évfordulóját is. Életművük be-
mutatása sok új ismerettel gazdagíthatja vá-
rosaink értékeiről alkotott képünket. Az első 
világháború kitörésének 100. és a holokauszt 
70. évfordulójáról való megemlékezés, a tra-
gikus eseményekhez kapcsolódó épületek, 
építmények, emlékművek ismertté tétele 
erősítik a történelmünkhöz és épített öröksé-
günkhöz való szorosabb kötődést. 
A Magyar Építészet Évében a fenti témák-
hoz kapcsolódó épületek bemutatása mellett 
örömmel adunk hírt minden egyéb értékes, 
érdekes, az épített örökség részét képező 
érték szakavatott vezetővel történő bemuta-
tásáról, a más alkalommal nem, vagy csak 
ritkán látható értékeknek ismertté tételéről, 
vezetett városi séták programjairól. A hely-
reállított épületek és a kortárs építészet is 
érdeklődésre tarthat számot. 

Minden eddigi és új helyszín jelentkezését 
várjuk határon innen és túl! 

Bővebb tájékoztató és csatlakozás: 
www.oroksegnapok.hu 

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 8. 

Nemzeti koordinátor: 
Belügyminisztérium és a Lechner Lajos 
Tudásközpont (LLTK) 
e-mail: szerkesztoseg@oroksegnapok.hu 
honlap: www.oroksegnapok.hu
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Egyházi élet
Tűz! 
Későn volt a húsvét, így pünkösd ünne-
pe az iskola végére, vagy inkább a várva 
várt szünet elejére csúszott. Amaz első 
pünkösd tüze sem aludt ki. A lelkesedés 
tovább égett a szívekben. Lelkesítette az 
apostolokat, lelkesítette az első tanítvá-
nyokat. Nyolcvan nemzedék telt el azóta, 
de a lelkesedés nem fogyatkozik. S az 
idei, nyár eleji pünkösd tüze már gyúj-
totta is az első szünidei cserkésztábor-
tüzeket. Lángjuk tükröződik a csillogó 
gyermekszemekben. Nem gyertyákat, 
szíveket gyújtott az első pünkösd. Szí-
veket gyújtanak a tábortüzek lángjai is. 
Szíveket, melyek lelkesednek és lelkesí-
tenek. Lelkesítenek a napi jótettre, lel-
kesítenek az önkéntes szolgálatra. Nem 
pénzért, Istenért, a hazáért, Isten legdrá-
gább kincséért, az emberért.

A tűz közösséget varázsol. Maga köré 
ültet, és a sötétülő, hűvösödő éjszaká-
ban melegíti a fázós kezeket, beragyogja 
az arcokat. És csodát művel, mert a tűz 
körül a szívek is fölengednek. És úgy 
lesz, mint az énekben: „Megrakják	a	tü-
zet,	jaj	ha	elaluszik,	Jézus	szeme	rajtam,	 
a	lángomban	bízik.	Rakd	meg	Uram,	rakd	
meg	lobogó	tüzedet,	hadd	melegítsem	föl	 
a	dermedt	lelkeket...”

Kispál György
plébános

Gyerekmesék hőseit, állatok, fák, mezők és kü-
lönleges gépek képeit láthatta július 4-én az a 
szülő és osztálytárs, aki eljött a Nagy Imre ÁMK 
Galériájába, hogy részt vegyen az ötnapos mű-

vészeti tábor záróünnepségén. Ezen a napon 
egyszerre kiállításmegnyitó és színházi jelenetek 
bemutatása is zajlott, hiszen a sikeres tábor e két 
művészeti tevékenység köré szerveződött.  

Gárdos Péter Balázs Béla-díjas rendező Haj-
nali láz című filmjét forgatja – részben észak-
svédországi, részben izraeli helyszínek után – 
Magyarországon. 
A készülő filmes produkcióban csepeli gye- 
rekek is szerephez jutottak. A történet a ho-
lokausztról, az életigenlésről szól, valamint 

egy különleges szerelemről, amit történe-
tesen Gárdos szülei éltek át. A csepeli Ber-
kenye Egyesületből Vaslabán Anitát, Bíró 
Jankót, Szilvásy Denizt és Vida Vendelt vá-
lasztották ki a jelentkezők közül a szerepekre.  
A gyerekek számára óriási élmény volt, hogy 
részesei lehettek a forgatásnak. 

Művészeti tábor az ÁMK-ban

Csepeli gyermekszereplők 
Gárdos Péter új filmjében

fotó: Szria
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A Csepel Galéria 
2014. október 16-án, 

a Festészet Napja alkalmából 
megrendezi 

az I. Csendélet Biennálét

A pályázat nyilvános, 
részt vehet rajta minden 

hivatásos képző-, 
és iparművész, 

aki tagja a Magyar Művészek 
Országos Szövetségének, 

vagy a Képző- és Iparművészek 
Szövetségének. 

A munkákat kiállításra kész 
állapotban kérjük!

Tekintettel a galéria kiállítási 
adottságaira, a művek 

szélessége nem haladhatja 
meg az 1 métert. 

A beküldött alkotásokat 
szak zsűri bírálja el, 

döntései ellen fellebbezésnek 
nincs helye.

A legjobb munkák 
jutalomban részesülnek. 

Csendélet: élettelen tárgyak 
képen való ábrázolása, tehát 

nem lehet természeti, életkép, 
emlékkép, vagy tájkép. 

A köztudatban beidegződött 
gyümölcsös-virágos ábrázolá-

sokon kívül, kizárólag olyan, 
szellemiségében friss alkotáso-
kat várunk, amelyek harmóniát, 

nyugalmat tükröznek, műfaji 
kötöttség nélkül.

I. CSENDÉLET
BIENNÁLÉ

A művek leadási határideje:
2014. október eleje.

Helye: Csepel Galéria,
1215 Budapest, Csete Balázs u. 15.

További információ:
Málik Irén, Tel.: 1-276-7962

E-mail cím:
iren.malik@gmail.com

Találkozások és csepeli fotók címmel nyílt 
kiállítás a Csepel Galériában július 3-án. 
Csepelhez kötődő szobrászok alkotásai és  
a tavasszal meghirdetett fotópályázatra be-
küldött fényképek tekinthetők meg. 

Ábel Attila alpolgármester megnyitójában 
gondolatébresztő kiállításnak nevezte a tár-
latot, ahol a szobrokat és a fotókat a formák 
és fények kapcsolják össze. A tárgyak, az 
emberek, a tájrészletek, a víztorony, a 138-as 
busz, a Csepel Művek bejárata a színek érde-
kes kompozícióit hordozzák – hangsúlyozta 
az alpolgármester.

A 15 szobrász munkáit Urbán Ágnes, a Ma-
gyar Képző- és Iparművészek Szövetsége 
főtitkára értékelte. „A	galériában	a	 két	 erő-
teljes	műfaj,	 a	 fotó	 és	 a	 plasztika	 találkozá-
sa	jól	megfér	egymással.	A	szobroknál	a	kő,	 
a	fa,	a	fém	és	agyag	találkoznak,	de	a	formá-
lás	módjai,	az	érzelmek,	hangulatok,	a	művek	
üzenete	is	teret	kap.	Gondolati	tartalmukban	
fellelhető	a	groteszk	látásmód,	a	drámai	han-
gulat,	emlékezés	és	elmúlás,	nevetések	és	gri-
maszok” – mondta Urbán Ágnes.

A tárlat megnyitása urán a fotópályázat nyer-
tesei vették át jutalmukat. A pályázaton első 
helyezést ért el Szőrös Dávid, a második Po-
roszka Zsolt, a harmadik Veszelszki Anna 
lett. Különdíjat kaptak: Ádámcsó Angéla, 
Szécsi Ilona, Tóthné Beri Viktória, Budahelyi 
Tibor és – a Nagy Imre ÁMK képviseletében 
– Bolyhos Andrea. 

A kiállítás augusztus 27-éig, hétfőtől csü-
törtökig 9 és 15 óra között, pénteken előzetes 
bejelentkezéssel tekinthető meg a Csepel Ga-
lériában (Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711).

Poroszka Zsolt: 
esti fények a tizedik emeletről
„Huszonévesen	kedveltem	meg	a	fotózást.	
A	 bátyáim	 az	 általános	 iskolában	 jártak	
fotótanfolyamra,	 és	 otthon	 is	 volt	 analóg	
gépünk,	 de	 akkoriban	 még	 nem	 érdekelt	 
a	fényképezés.	Édesapám	mozigépész	volt,	
a	filmek	hatására	kezdtem	el	fotózni.	Ele-
inte	 tájakat	 és	 állatokat	 kaptam	 lencse-
végre,	mostanában	a	portrékat	és	a	temp-
lomokat	kedvelem.	Az	éjszakai	városképek	
is	 vonzanak,	nem	véletlenül	 választottam	
a	 fotópályázat	 témájául	 az	 esti	 látképet,	
ahol	a	fények	játékával	jól	lehet	dolgozni.	
Gondoltam,	sok	csepelinek	érdekes	lehet,	
ha	a	tizedik	emeletről	látják	a	várost,	mert	
igazán	különleges	látványt	nyújt.”	

Szobrok 
és fotók 
találkozása

fotó: Szria
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fotó: Pixabay

Aki otthonosan mozog a sport, a költészet 
és a zene világában, annak valószínűleg 
nem kell bemutatni Németh „Nyiba” Sán-
dort. Huszonnyolc cédéje, több száz video-
klipje jelent meg; negyven énekes, köztük 
Vikidál Gyula, Varga Miklós, Keresztes Ildi-
kó adja elő a szerzeményeit. Verseit saját 
előadásában és színművészek tolmácsolá-
sában – Benkő Péter, Sinkovits Vitay And-
rás – is hallhatjuk. De a Csepel Örökség-
díjas interjúalanyunk nem csak a zenében 
bizonyított: a birkózásban is komoly ered-
ményeket ért el.  

Nyiba – mindenhol csak így ismerik – birkózó-
ként olimpiai pontokat szerzett, majd a birkó-
zóválogatott szövetségi kapitányaként, vezető 
edzőként számos tanítványa öregbítette Csepel 
és az ország hírnevét. De tovább is sorolhatjuk 
sportsikereit: a grappling-világbajnokságon 
bronzérmet, a senior birkózó-világbajnoksá-
gon két ezüstérmet, a dzsúdó-világbajnoksá-
gon bronzérmet szerzett, a több harcművészeti 
stílusban fekete öves mester.

Ezek után adódik a kérdés: egy olyan ember, 
aki a birkózószőnyegeken, a ketrecek környé-
kén mozgott, és edzéseken ma is leáll a fiata-
lokkal birkózni, vajon hogyan tud zenei, köl-
tészeti estjein olyan közvetlenül, líraian szólni 
a hallgatóságához? „A	mottóm	–	Ne	szégyelld,	
hogy	van	lelked	–,	nem	csak	egy	divatos	szlo-

gen,	hanem	valóban	így	gondolom,	így	érzem.	
Nagyon	 sok	 mindent	 átéltem,	 sokszor	 voltam	
már	 lent	 és	 fent	 is.	De	 bárhogy	 is	 alakult	 az	
életem,	akárkivel	„küzdöttem”,	mindig	az	em-
bert	néztem.	Ha	a	birkózószőnyegen	ellenfelek	
is	voltunk,	mikor	vége	volt	a	mérkőzésnek,	már	
szinte	barátként	ültünk	le	beszélgetni.	Ezekből	
az	 élményekből,	 no	 meg	 a	 szüleimtől	 kapott	
szeretetből	merítettem	az	ihletet	verseim	meg-
írásához.	 Nagyon	 megrázott	 édesanyám	 és	
édesapám	korai	elvesztése:	talán	ez	is	közreját-
szik	abban,	hogy	az	idős	emberekhez	ugyanúgy	
tudok	szólni,	mint	a	fiatalokhoz”	– meséli Né-
meth Sándor, aki azt is elmondja, semmit nem 
bánt meg, amit eddigi pályafutása alatt csinált. 
Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy Cse-
pel újratelepítésnek 300. évfordulójára De-
Pression nevű együttesével ők komponálhat-
ták meg Csepel himnuszát, amelyet a Dinamit 
együttes frontembere, Kálmán György énekel.  

„Az	életem	a	sport,	a	zene	és	a	költészet.	A	Krú-
dy	 Irodalmi	Kör	 tagja,	 az	Összharcművészeti	
Szövetség	Edzőbizottságának	vezetője	vagyok,	
a	mai	napig	tartok	edzéseket.	Szabadidőmben	
pedig	magántanítványokat	 oktatok.	Vallom	és	
hiszem,	 ahogy	 az	 egyik	 versemben	 is	 megfo-
galmaztam:	„Az	élet	maga	a	csoda,	örülj	hát	 
a	létnek,	téged	pótolni	nem	lehet,	újra	meg	nem	
születhetsz,	az	életnél	szebbet,	jobbat	még	sen-
ki	nem	talált	fel!”

Czapp József

Váratlan vendég okozott meglepetést 
május 31-én egy, a Kvassay-gát közelében 
lévő építkezésen. Bár az illető remekül ért 
a gátak építéséhez, szaktudását a vízben 
használja. Hódi – ahogyan az őt megmen-
tő Állatmentő Sereg munkatársai elnevez-
ték – még aznap visszakerült otthonába.

Nem mindennapi látvány fogadta Hódi, 
az európai hód megtalálóit május 31-én. 
A Kvassay-gát közelében lévő építkezésen 
minden egy szokványos munkanap forgató-
könyve szerint zajlott volna, ha a jó forgató-
könyvekhez hasonlóan egy csavarral hirtelen 
mentőakcióba nem fordul át a reggeli munka-

kezdés. Egy hód tévedt az építkezés területé-
re, a kiutat viszont nem találta. A dolgozók 
kora reggel több állatmentő szervezetet, ala-
pítványt felhívtak, azonban mindenhonnan 
elutasító válasz érkezett. 

Egyetlen szervezet, az Állatmentő Sereg vál-
lalta a vízi emlős szorult helyzetének megol-
dását. „Az	 építkezésnek	 két	 bejárata	 van,	 az	
egyik	a	Duna	felé,	a	másik	egy	belső	víztározó	
irányába.	Új	 zsilipet	 építenek,	Hódi	pedig	az	
épülő	töltésre	mászott	fel,	onnan	esett	legalább	
hat	métert.	A	zsilipnél	akart	kijutni,	de	ez	nem	
sikerült,	beragadt” – mondta el Somogyi Zol-
tán, az Állatmentő Sereg Alapítvány elnöke, 
aki személyesen sietett a bajba jutott hód meg-
mentésére. Hódit egy hurok segítségével fog-
ták be, szerencsére sem az esés, sem a befogás 
során nem sérült meg. Egy macskaszállítóban 
érkezett meg régi-új lakhelyére, a Duna-part 
egyik fás, bokros területére. Hazatéréséről 
videó is készült, amelyet az Állatmentő Sereg 
Facebook-oldalán nézhetnek meg.

a.m.

„A mottóm: ne szégyelld, hogy van lelked”

Hódi hazatért: mentőakció a gátnál

Németh „Nyiba” Sándort sportolóként és 
zenészként is ismeri a nagyközönség 
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Több lövés dördült el a Csepel-sziget Álta-
lános és Szakképző Iskolában július 2-án 
hajnalban 3 és 5 óra között, de ezúttal nem 
bűncselekmény történt, hanem az öt évvel 
ezelőtti csepeli kettős gyilkosság tragikus 
perceit rekonstruálták egy készülő doku-
mentumfilmhez. Az eredeti helyszínen 
alapos elemző munka után, szakértők be-
vonásával és – többek között – pirotechni-
kusok segítségével sikerült dokumentálni 
azt az eseménysort, amely a valóságban 
minden bizonnyal végbement. 

Az esti jelenetekre azért volt szükség, mert an-
nak idején is sötét volt már kora délután. Az 
eredeti helyszínen való forgatás lehetőséget 
kínált arra, hogy a film készítői végképp elosz-
lassanak bizonyos kételyeket. A gyilkosságban 
való részvételért életfogytiglani fegyházra ítélt 
Deme Gábor ugyanis azzal védekezett, hogy 
már nem tartózkodott a tett helyszínén, amikor 
a halálos lövések eldördültek. Vajon tényleg 
így volt-e? Ki hol állt? Mi a jelentősége annak, 
hogy Kun Tamás az irodai ajtó bejáratánál le-
cövekelt? Miféle mozgások történtek a párbe-
szédek idején és a lövések után? 

Pisztolyok, maroktőr: 
fegyverek Kunnál
A film készítői a két éjszakán át tartó forgatáson 
aprólékosan végigkövették azokat az eseménye-
ket, amelyek a tragikus perceket megelőzték, 
majd a színészek többször eljátszották a halálos 
lövések pillanatait. Az utcán felvett jelenetek-
kel azt mutatták be, hogy Kun Tamás és Deme 
Gábor már jóval az épületbe érkezésük előtt  
a környéken ólálkodtak, mert azt szemrevéte-
lezték, hányan lehetnek az iskolában, akikkel 

végezniük kell. Miután úgy számoltak, hogy 
akár többen is fogadhatják őket odabent, Kun 
jókora fegyverarzenállal jelent meg a megbe-
szélésen. Döbbenetes volt az a jelenet, amelyben 
darabonként és precízen dokumentálták, hogy 
Kun háborúra készült: csőre töltött pisztolyt, 
tucatnyi lőszert, ráadásként pedig egy zoknijá-
ba rejtett maroktőrt rejtegetett. De hová dugta  
a gyilkos fegyverét, amelyet váratlanul előrán-
tott a tett helyszínén? Mikor töltötte csőre? Mi-
ért remegett meg a hangja az első lövés előtt?

Ami majd csak a filmből derül ki
Technikusok segítségével vaktölténnyel  és 
sok liter  művérrel szimulálták a gyilkosságot. 

Felvételek készültek arról, hogy Kun a szem-
közti zöldségeshez rohant át vérző kezével, és 
kiérkezett egy rohammentő. Statiszták játszot-
ták el a rendőröket, akik átfésülték az iskolát, 
majd órákkal később a Tesco parkolójában 
megtalálták Demét. 

A film készítői a jelenetek beállításakor olyan 
új megállapításokra jutottak, amelyek nem jogi 
kategóriák, hanem az áldozatok és a gyilkosok 
emberi magatartására utalnak a kritikus per-
cekben. Különösen az életéért könyörgő Papp 
László tanár személye kerül új megvilágításba, 
akinek több olyan cselekedete volt, amelyek 
erős lélekjelenlétre utalnak. A film készítői 
azonban nem árulták el, miféle bizonyítékokat 
találtak erre. Az is csak a film megtekintése 
után lesz tudható, hogy Deme pontosan hol 
tartózkodott a gyilkolás idején, és igaz lehet-e, 
hogy a már magatehetetlen Papp Lászlót maga 
Deme Gábor lőtte főbe.      

Állatkínzás 
a gyártelepen 
Műanyag és papírdobozokban össze-
zsúfolva, élelem és ivóvíz nélkül, a saját 
piszkukban találtak összesen negyven 
fajtatiszta kutyakölyköt a csepeli gyárte-
lep több raktárhelyiségében július 1-jén. 
A rendőrséget az Országos Állatvédőrség 
Alapítvány önkéntesei értesítették. A cse-
peli nyomozók két, a kerületben élő sze-
mélyt állatkínzás gyanúja miatt hallgatott 
ki. Az utóbbi években nem volt példa eh-
hez hasonló, tömeges méretű állatkínzás-
ra Csepelen.  

Koczka Sándor őrnagy, a csepeli rendőrkapi-
tányság bűnügyi vezetője közölte: az állatvé-
dők bejelentése alapján több tucat fajtatiszta 
kiskutyát találtak a gyártelep néhány raktá-
rában. Már az első szemlén kiderült, hogy az 
ismeretlen személyek által fogva tartott állatok 
elhelyezési körülményei nem megfelelőek. Az 
ebtartók a kutyákat minden bizonnyal eladásra 
szánták, de az állatvédők még időben észlelték 
az állatkínzásra utaló nyomokat. 

A helyszínre kiérkező járőrök az adatgyűjtés 
után a raktár közelében ellenőrizték az 56 éves L. 
János és a 24 esztendős L. Edina csepeli lakoso-
kat. A férfi által használt jármű átvizsgálásakor 
előkerültek azok a kulcsok, melyek azt a három 
raktárhelyiséget nyitották, ahol a kiskutyákat 
őrizték. A rendőrök negyven kölyökkutyát – 

többek között mopsz, tacskó, magyar és német 
vizsla, csivava – találtak kisméretű ketrecekben, 
kennelekben, műanyag és papírdobozokban. 
A széttépett újságpapírból készített almot nem 
cserélték, az állatokat saját ürülékükben, megfe-
lelő élelem és ivóvíz nélkül tartották. A rendőri 
intézkedés során jelenlévő hatósági állatorvos 
megállapította, hogy a kutyák elhelyezése és 
tartása az ebek maradandó egészségkárosodását 
vagy pusztulását okozhatta volna.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. ke-
rületi Rendőrkapitányság nyomozói L. Jánost 
és L. Edinát állatkínzás bűntett elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.  
A kutyakölykök elhelyezéséről az állatvédők 
gondoskodtak.

Cs. A.

Dokumentumfilm-forgatás 
a bűntény helyszínén

Géczy Dávid filmrendező állítja be egy jelenetre a Deme Gábort és Kun Tamást alakító 
színészt azon a padon, ahol annak idején is gyakran üldögéltek az iskolában
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Napbajok 
Megmártózni a napfényben nem csupán 
a testünknek kellemes érzés, a lélekre is 
kedvező hatással van. A napfény azonban 
napjainkra mumus lett, ráadásul még min-
dig tartja magát néhány tévhit. Hogyan 
élvezzük áldásait káros következmények 
nélkül? Napozási kisokos.

Házi praktikák napégésre 
Elterjedt tévhit, hogy a leégett bőrfelületet kü-
lönböző tejtermékekkel, ecettel, vagy gyógy-
növényekkel kezelni lehet. A hűtőből éppen 
kivett tej, joghurt, vagy tejföl a hűsítő hatása 
miatt nyújthat némi átmeneti enyhülést a fel-
hevült, érzékeny bőrnek, de ez a hatás gyorsan 
elillan. Az ecetes borogatás az érzőidegeket 
átmenetileg blokkolja, ezért rövid ideig nem 
érezzük a fájdalmat, viszont a savas vegyhatás 
miatt az egyébként is égett bőrt irritálja, így  
a bőr károsodását tovább fokozza. A házi pako-
lásokban alkalmazott – egyébként elfogyaszt-
va antioxidáns hatású – gyógynövények pedig 
égett bőrön gyakran allergizálnak, ezért nem-
csak az égés okoz hólyagos tüneteket, hanem 
néhány nap múlva a kialakult ekcéma is. Az 
ilyen megoldások hosszú távon valójában csak 
súlyosbítják a meglévő tüneteket.

Hogyan kezeljük a leégett bőrt?
Napégés után a legfontosabb a bőr szöveteinek 
hűtése, amivel a hólyagok kialakulása meg-
előzhető. Erre hűsítő tusolás, hideg vizes bo-
rogatás, hűsítő zselék alkalmazása a legjobb. 
Napégés után néhány napig kerüljük a direkt 
napfényt, mivel az újdonképzett bőr nagyon 
vékony, és ismét gyorsan leéghet.

Létezik-e tökéletes napvédő?
A jelenleg kapható fényvédők szinte min-
den igényt kielégítenek. Érdemes ezek közül 
a minél kevesebb illatanyagot és színezéket 
tartalmazó készítményeket választani, mivel 
a napvédő krémek is allergizálhatnak. Fontos 

szempont az is, hogy arca (fényvédő krém) 
vagy testre (naptej vagy spray) használjuk  
a napvédőt, illetve a különböző bőrtípusokra is 
kaphatók optimális készítmények (száraz bőr, 
pattanásos vagy rozáceás bőr). 

Milyen faktorszámot válasszunk?
Akik a napozás kezdetén először megpirulnak, 
illetve az egészen világos bőrűek, szőke vagy 
vörös hajú egyének és a gyerekek 50+ faktoros 
készítményt használjanak, mely egész nyáron 
megfelelő védelmet nyújt. Akik néhány nap 
után egyenletesen barnulnak tovább, fokozato-
san áttérhetnek 30-as faktorszámú fényvédőkre. 
Arra is figyeljünk, hogy a naptej vízálló legyen. 

A víz alatt is leéghetünk
Azt gondolnánk, hogy fényvédelemre csak  
a parton van szükség, pedig a vízben is köny-
nyen leéghetünk. Az UV-fény – különösen  
a tiszta tengervízben – akár méterekig is lejut-
hat, ezért fontos, hogy úszás előtt is, az egész 
testfelületen használjunk napvédő krémet. Ne 
feledjük el az UV-szűrős napszemüvegeket 
sem, a sok anyajeggyel rendelkező egyéneknél 
a szemben is előfordulhatnak pigmentfoltok. 
Fontos a megfelelő ruházat, ha tűző napsütés-
ben útnak indulunk. A ruha anyaga meghatá-
rozó a fényvédelem szempontjából: a poliész-
ter nagyobb mértékben, a pamut és len viszont 
kevésbé nyelik el az UV-sugarakat.

Figyeljünk az anyajegyekre
Különösen vigyázni kell a festékes anyaje-
gyekre, mivel ezekből az UV-sugárzás káro-
sító hatásai miatt rosszindulatú elváltozások 
jöhetnek létre. A festékes anyajegyeket fény-
védővel és ruházattal is védjünk. Fontos a 
rendszeres bőrgyógyászati kontroll. A Magyar 
Dermatológiai Társulat májusi, a melanómáról 
(festékes bőrrák) tartott sajtótájékoztatóján  
a szakemberek elmondták: a melanóma évente 
négyszáz halálos áldozatot szed Magyarorszá-
gon, és sajnos romló tendencia figyelhető meg, 
az elkövetkezendő hat évben ez a szám a más-
félszeresére is emelkedhet.

„Zamatából a sors sző rímeket; / Érzéki 
kortyban e titkos játék: /A hűs valóság neve 
limonádé” – írja Kövecses Anna nyaraink 

elengedhetetlen frissítőjéről. Hogy mi 
kerül a kancsóba, családonként, sőt, 

generációnként változik. Nagyanyáink 
hagyományos víz-citrom-cukor nedűjét 
ma már a klasszikus menta mellett akár 

chilivel, gyömbérrel ízesítik. Vannak, akik 
a jégkására, mások a bogyós 

gyümölcsökre esküsznek. Sokan mellőzik 
a cukrot, inkább mézet vagy természetes 
édesítőszereket használnak. Az alkohol-

mentes citromfröccs nem csak �nom, 
hanem egészséges is, ha oda�gyelünk a 
hozzávalókra. Tikkasztó nyári napokon 

pedig nincs párja egy kancsó hideg, 
savanykás frissítőnek. Egészség, �nomság 

és egyszerűség, limonádé a neved.

Önöknél mi kerül a kancsóba? 
Csepel leg�nomabb limonádéját 

keressük! A legpompásabb 
hűsítő receptjét díjazzuk 

és természetesen a receptet 
olvasóinkkal is megosztjuk.

Beküldési határidő: augusztus 1. 
A recepteket a következő 

e-mai címre küldjék:
 info@csepleivaroskep.hu

Díj: 5 ezer forintos
Vasedény vásárlási utalvány

Csepel
legfinomabb
limonádéját
keressük!

Ön hogyan készíti?

fotó: pixabay
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Program:
10.00 Paprika Jancsi 

11.00 Húzzad csak kivilágos virradatig… 
 – az Operett-Musical Voices Énektársulat műsora

12.30  Szeret, nem szeret 
 – zenés kabaré a Pódium Színház előadásában                                 

14.00 Pom-pom meséi 
 – Aranyszamár Bábszínház                                   

15.30 Zenél a Retro Team 
 (Shadows és Spotnicks slágerek) 

16.30 Lángosevő verseny                                                                       

17.00 Retro buli a Magnetic Zenekarral
 
A helytörténeti gyűjtemény Csepel és a gyár című 
kiállítása a rendezvény ideje alatt várja látogatóit!
Csepel teherautók, Pannóniák, kerékpárok kiállítása.
 
100 éves körhinta és további gyermekjátékok, 
interaktív mesterség-bemutatók: 
kovács, suszter, szabó; kézműves-foglalkozások
 
Minitúrák Csepel teherautóval
 
Gasztronómia: 
Sparhelten és gulyáságyúban készült 
ételek, fánk, rétes és egyéb sütemények, 
Rizmajer kézműves-sörök, üdítők.

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Bp., Szent István út 230., Tel.: 278- 2747
www.csepelivaroskep.hu,
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A részvétel ingyenes!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk

Program:
10.00 Paprika Jancsi 

11.00 Húzzad csak kivilágos virradatig… 
 – az Operett-Musical Voices Énektársulat műsora

12.30  Szeret, nem szeret 
 – zenés kabaré a Pódium Színház előadásában                                 

14.00 Pom-pom meséi 
 – Aranyszamár Bábszínház                                   

15.30 Zenél a Retro Team 
 (Shadows és Spotnicks slágerek) 

16.30 Lángosevő verseny                                                                       

17.00 Retro buli a Magnetic Zenekarral
 
A helytörténeti gyűjtemény Csepel és a gyár című 
kiállítása a rendezvény ideje alatt várja látogatóit!
Csepel teherautók, Pannóniák, kerékpárok kiállítása.
 
100 éves körhinta és további gyermekjátékok, 
interaktív mesterség-bemutatók: 
kovács, suszter, szabó; kézműves-foglalkozások
 
Minitúrák Csepel teherautóval
 
Gasztronómia: 
Sparhelten és gulyáságyúban készült 
ételek, fánk, rétes és egyéb sütemények, 
Rizmajer kézműves-sörök, üdítők.

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Bp., Szent István út 230., Tel.: 278- 2747
www.csepelivaroskep.hu,
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A részvétel ingyenes!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk

Program:
10.00 Paprika Jancsi 

11.00 Húzzad csak kivilágos virradatig… 
 – az Operett-Musical Voices Énektársulat műsora

12.30  Szeret, nem szeret 
 – zenés kabaré a Pódium Színház előadásában                                 

14.00 Pom-pom meséi 
 – Aranyszamár Bábszínház                                   

15.30 Zenél a Retro Team 
 (Shadows és Spotnicks slágerek) 

16.30 Lángosevő verseny                                                                       

17.00 Retro buli a Magnetic Zenekarral
 
A helytörténeti gyűjtemény Csepel és a gyár című 
kiállítása a rendezvény ideje alatt várja látogatóit!
Csepel teherautók, Pannóniák, kerékpárok kiállítása.
 
100 éves körhinta és további gyermekjátékok, 
interaktív mesterség-bemutatók: 
kovács, suszter, szabó; kézműves-foglalkozások
 
Minitúrák Csepel teherautóval
 
Gasztronómia: 
Sparhelten és gulyáságyúban készült 
ételek, fánk, rétes és egyéb sütemények, 
Rizmajer kézműves-sörök, üdítők.

Királyerdei Művelődési Ház
1213 Bp., Szent István út 230., Tel.: 278- 2747
www.csepelivaroskep.hu,
kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu

A részvétel ingyenes!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk

SZENT ISTVÁN
ÜNNEPE

A DARU-DOMBON
Államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án változatos 
és színes program várja a családokat a Daru-dombon. 

A 10 órakor kezdődő eseményen történelmünk, a magyarság 
története elevenedik meg  Csepelen, a Kis-Duna partján.

A korhűen  kialakított jurták, a Fekete sereg és a hajdúk 
tábora is látható lesz itt, amelyben a katonák mindennapi 

életével, tevékenységével ismerkedhetnek meg a látogatók.
Fegyver-és viseletbemutatók, népi játszótér, lovagoltatás, 

állatsimogató, népi mesterségek bemutatói teszik még 
gazdagabbá a programot.

A kisebbek  a gyakorlatban is megismerkedhetnek 
a búzalepény elkészítésével, 

különféle kézműves-foglakozásokon vehetnek részt.

A színpadon folyamatos műsor várja majd a közönséget: 
A csodaszarvas meséje, a Regélő Fehér Táltos Dobcsoport, 

a Csepeli Népdal-és Nótakör Egyesület, a szalkszentmártoni 
Borbély Zoltán és barátai citerazenekar, a Csepp-Csepel 

és Kis-Csepel Táncegyüttes, a Csepeli Virtuózok. 
Kedves külföldi vendégként a csehországi Pomnenka 

Táncegyüttes is fellép. A programban felcsendülnek majd 
az István, a király rockopera legnépszerűbb dallamai is. 

A színpadi műsort az R-GO együttes élő, másfél órás 
koncertje zárja.

A koncert után színpompás, zenés tűzijáték varázsolja el 
az ünnepi programra kilátogatókat.

Akik a tartalmas programok mellett finom étkekre 
és italokra vágynak, azok sem fognak csalódni. 

Magyaros pörköltek és sültek, kürtőskalács, ország-torták, 
csapolt sör és más sokféle finomság adhat majd 

gasztronómia élményeket a vendégeknek.

Akik tavaly is kint voltak ezen a napon a Daru-dombon, 
azok idén is biztosan kilátogatnak majd, akik „új” vendégek 

lesznek, ők sem fognak csalódni, sőt ...

A szervezők jelzése alapján ezen a napon a csepeli családok 
apraja-nagyja jól szórakozhat, új ismereteket szerezhet 

magyarságunk e jeles ünnepén.

Találkozzunk augusztus 20-án, Szent István ünnepén 
a Daru-dombon!
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„Ha nagy leszek, Messi leszek” – avatta be 
lapunkat hosszú távú terveibe Seregi At-
tila a július második hétvégéjén megren-
dezett családi focinapokon, egy szoros 
csocsóverseny közben. A 8 éves Attila hoz-
zátette: mivel a felfújható óriáskapuban 
jól teljesített, még az is lehet, hogy inkább 
a kapusi poszt mellett dönt. Családi él-
ményhétvége a szurkolók szemével.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 2014-es lab-
darúgó-világbajnokság még azok szimpátiáját 
is megnyerte a futball iránt, akik a hétközna-
pokban inkább más sportágak mellett teszik le 
a voksukat. A futball-láz megfertőzte Magyar-
országot, Budapestet és annak XXI. kerületét 
is. Csepel önkormányzata kétnapos családi él-
ménynappal készült a világverseny fináléjára. 
A Szent Imre téren felállított sátorban és azon 
kívül is minden a kicsi és még kisebb szurko-
lók tartalmas kikapcsolódását szolgálta, a két 
felfújható focikapu mellett kézműves-foglalko-
zások, arcfestés, kisvonat, légvárak és termé-
szetesen csocsóasztalok hirdették a testmozgás 
és a fair játék fontosságát. 

Apa-fiú, anya-lány, meg a család
Robi 5 és fél éves, de már magabiztosan vála-
szol arra a kérdésre, hogy melyik csapat kezé-
ben látná legszívesebben az győztesnek járó 

arany trófeát. Válaszát nem nehéz kitalálni, 
éppen arcfestésre vár édesapjával, a holland 
zászló színeit szeretné az arcán viselni. „Mind-
ketten	 a	 holland	 válogatottnak	 szurkolunk.	
Este	otthon,	együtt	a	családdal	szorítunk	majd	
nekik,	napközben	pedig	Robival	apa-fiú	napot	
tartunk” - mondja édesapja. Szintén fiával ér-
kezett Gál János, aki hétéves Levente fiával 
szintén ugyanannak a csapatnak, az argentín 
válogatottnak drukkol. „Remek	ötlet	a	sátor	és	
a	gyerekprogramok	is.	Rend	van,	 tisztaság	és	
szervezettség.	 Jövő	 héten	 kezdődik	 az	U19-es	
európa-bajnokság,	én	annak	örülnék,	ha	a	kö-
zös	szurkolás	állandóvá	válna	Csepelen.”

De nem csupán az apukák és fiaik látogattak ki 
a Szent Imre térre július 12-én és 13-án. „Hár-
man érkeztünk. Három generáció, három lány” 
- meséli Ramóna, aki édesanyjával és 3 és fél 
éves kislányával, Liliánával érkezett. Ramóna 
megnyugtat: kislányos program is akad bő-
ven. „Liliána	is	szeretne	arcfestést,	de	ő	zászló	
helyett	 cicává	 szeretne	 válni.	Nagyon	 örülök,	
hogy	 kijöttünk,	 a	 lányom	 szerencsés	 kézzel	
pörgette	meg	a	szerencsekereket	és	szép	nagy	
ajándékcsomagot	nyert.”

„Az	argentínok	összeszedik	magukat	a	végére	
és	 megverik	 a	 németeket” – Garajszki Antal 
argentín mezben, kislányával, a másfél éves 

Rebekával, valamint párjával, Katona Évával 
látogatott ki a rendezvényre. A készségfejlesztő 
játékok mellett a kisvonat nyerte el a tetszésü-
ket leginkább, valamint a gyermekbarát szem-
lélet. „Örülünk,	hogy	a	gyerekekre	is	gondol-
tak	 a	 világbajnokság	 apropóján,	 hiszen	 a	 mi	
örömünk	 is	akkor	a	 legnagyobb,	ha	 tudjuk,	a	
kicsik	is	kivehetik	a	részüket	a	focilázból.	Nem	
lehet	elég	korán	elkezdeni.”

- angel -

Teltház és gólöröm – Csepeliek ezrei fordultak meg az önkormányzati sátorban a vb idején

Családi focihétvége a Szent Imre téren

Teltházas esték 
Németország nyerte a 20. labdarúgó-vi-
lágbajnokságot. A harminckét napon át 
tartó torna meccseit a csepeliek az önkor-
mányzat Szent Imre téri sörsátrában szur-
kolhatták végig, ahol az egy hónap alatt 
több neves, ismert vendég is megfordult. 

Ahogy az lenni szokott, láthattunk jó és ke-
vésbé jó meccseket is, a hangulattal azonban 
sosem volt baj. A kerület vezetése – hogy 
még jobban átlássuk, milyen is egy ilyen vi-
lágesemény – több, világbajnokságon is járt 
válogatott labdarúgót hívott meg Csepelre. 
Bognár György, Hajszán Gyula, Kiss Lász-
ló, Détári Lajos, Mészöly Kálmán, Gálhidi 
György, Dajka László és Dunai Antal is fel-
idézte élményeit, s persze a szakmáról, az 
esélyekről, a magyar futballról, s annak jö-
vőjéről is beszéltek. 

A rendezvény ötlet- és házigazdája Borbély 
Lénárd alpolgármester elmondta, nagyon 
elégedett a rendezvény lebonyolításával.

„Még	a	vártnál	is	jobban	sikerült	ez	a	prog-
ramsorozat.	Már	a	nyitómeccs	után	ki	kellett	
bővíteni	a	sátrat,	annyian	voltak	a	Brazília-
Horvátország	mérkőzésen,	 s	 a	 vendégeink-
kel	is	telt	ház	előtt	beszélgettünk.	Sokan	gra-
tuláltak	 és	megköszönték,	 hogy	 létrehoztuk	
ezt	a	vb-szigetet	 itt	a	 főtéren.	Akik	eljöttek,	
jól	érezték	magukat	-	ez	a	sok-sok	visszajel-
zésből	kiderült.	S	bár	az	ötletgazda	én	vol-
tam,	a	megvalósítás	nem	sikerült	volna	ilyen	
jól	a	Csepeli	Városkép	Kft.	munkája	nélkül.	

Reméljük,	 a	 két	 év	múlva	 esedékes	 eb-n	 is	
közösen	 szurkolhatunk	majd” – tette hozzá 
Borbély Lénárd. 

A 20. labdarúgó-világbajnokság döntőjét a 
Szent Imre téren felállított vb-sátorban néz-
te meg Németh Szilárd is, aki a vb-t meg-
nyerő, sorrendben a negyedik világbajnoki 
címét megszerző Németországnak szurkolt. 
A nézők soraiban ezúttal is ott volt Farkas 
Bertalan, az első magyar űrhajós. 
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Csepeli sörsátor számokban
· 32 nap, 64 meccs, 8 meghívott vendég: egykori, neves labdarúgók. 
· A selejtezők alatt – átlagosan – napi 200-250, később 300-350 néző. 
· 300 négyzetméteres sátor, 4 m x 3 m-es LED-fal.
· 50 ember összehangolt munkája a szervezésben és lebonyolításban. 
· 5 000 darab söralátét készült, mely a vb hangulatát idézte. 
· Közel 1 500 gyerek vett rész szüleivel a vb utolsó két napján rendezett egész
   napos, ingyenes, családi rendezvényen. 
· Összesen 150 hordó sör (3 000 liter), átlag napi 70 adag étel fogyott.
· A 3 fős kiszolgáló személyzet mellett, alkalmanként 2-3 kisegítő is dolgozott. 
· A vb döntőjén 500 kupica oroszhegyi szilva- és áfonyapálinkát kínáltak körbe. 

Savanyú a szőlő?
Számítások szerint több ezer csepeli izgulta, szur-
kolta, ünnepelte együtt a brazíliai labdarúgó-világ-
bajnokság 32 napjának valamennyi mérkőzését. A 
családosok gyermekeiket is elhozhatták, a lurkókra 
színes gyermekprogramok, odaadó, kedves felvi-
gyázók vártak. Volt étel, ital, de nem volt részegség, 
hőbörgés, balhé. Volt viszont tisztaság és rendezett 
környezet, amire mindenki vágyott és vigyázott. 
Már maga a rendezvény is újdonságnak számított a 
kerületben, de, ahogy ez az egyhónapos program le-
zajlott, az komoly szaktudásra és őszinte odaadásra 
vall. Mindent, ami egy ilyen rendezvényen szüksé-
ges, pontosan megszerveztek, előkészítettek és lebo-
nyolítottak. Köszönet és dicséret jár a rendezőknek, 
önkormányzatunk cégeinek, a Városkép Kft. és a 
Városgazda Zrt. munkatársainak, Csiki Gyula ven-
déglősnek, a pincéreknek, a biztonsági személyzet-
nek, közterület-felügyelőinknek, rendőreinknek. És 
természetesen az ötletgazdának, aki a vb valamennyi 
estéjét a csepeli szurkolók társaságában töltötte, Bor-
bély Lénárd alpolgármesternek. És bizony köszönet 
és elismerés jár minden csepelinek, aki kilátogatott a 
sátorba, és együtt bebizonyíthattuk, hogy így is lehet 
Csepelen: közösen, lelkesen, vidáman, sportszerető 
emberekként, jól éreztük magunkat!

Sajnos, azonban akadtak olyanok, akik megpróbál-
ták a közös élményeket megkeseríteni, hogy párt-
politikai hasznot húzhassanak a fociból is. Nekik 
semmi sem volt drága! Hol csapatosan jelentek meg, 
nagy hangoskodással magukra és pártjukra felhív-
va a figyelmet, vagy éppen sportmezekbe bújtatták 
őket, s úgy próbáltak meg provokálni. Szerencsére a 
közönséget nem a politikai blöffök, hanem a jó cse-
lek, a szép passzok és a csodás gólok érdekelték, no 
meg a jó hangulat. Akiknek nem sikerült a provo-
káció, azok meg az interneten füstölögtek. Csepel 
nemrég megválasztott országgyűlési képviselője, 
Szabó Szabolcs facebook-bejegyzése szerint nagyon 
drága volt a sátor. Lehet, hogy ebben a nagy meleg-
ben összetévesztette valamely más rendezvénnyel?

Nem értjük azt sem, hogy valakik, talán épp a meg-
keserítők, hatszor (!) jelentették fel a rendezvényt, 
annak ellenére, hogy minden rendben és szépen 
ment. Öt vizsgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV), egy razziát pedig a rendőrség bonyolított le. 
Tényleg ennyire savanyú a szőlő valakiknek? 1994 
és 2010 között is lehetett volna közös csepeli szur-
kolósátor, ez idő alatt ötször rendeztek vb-t! Miért 
nem figyeltek erre (sem)? Hol voltak akkor a mai 
hőbörgők, kritikusok? Miért irigykednek, hazudoz-
nak, áskálódnak? A válaszokat azt hiszem, mind-
annyian tudjuk.

Ne engedjük, hogy elrontsák a jókedvünket, ne 
hagyjuk magunkat, inkább „mondjuk	 együtt,	 hogy	
HAJRÁ	CSEPEL!”

pm
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Csepel önkormányzata és a Magyar Lab-
darúgó Szövetség közös összefogásából 
új műfüves focipályával gazdagodott  
a kerület. Július 11-én a Hollandi úti Sport-, 
Szabadidő- és Rendezvényközpontban 
Borbély Lénárd alpolgármester és a szö-
vetség részéről Nyilasi Tibor adta át a bár-
ki által bérelhető, használható pályát.

A magyar futball jövője azon múlik, hogy si-
kerül-e visszacsalni a pályákra a gyerekeket, 
a tehetségeket, akikből aztán focista válhat 
– ebben szakember és politikus is egyetért. 
Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy megint 
legyenek grundok, olyan kis pályák, ahol le-
het játszani. Az MLSZ országos pályaépítési 
programjához csatlakozott a közelmúltban 
Csepel önkormányzata. Ennek eredménye-
ként elkészült és július 11-én Borbély Lé-
nárd és Nyilasi Tibor átadta a 20 x 40 méte-
res műfüves futballpályát a Hollandi úton, az 
ifjúsági tábor területén. Egy korábbi kisebb, 
salakost építettek át palánkkal, hálóval és vi-
lágítással műfüves focipályává. Az építkezés 
műszaki ellenőre, Tilli Lajos elmondta: hu-
szonhét nap alatt készültek el, ráadásul volt 
két nap, amikor álltak az eső miatt, tehát ha-
marabb is végezhettek volna. 

Eredetileg 32,5 milliós költségvetéssel szá-
moltak, amelyből 70 százalékot az MLSZ,  
a többit az önkormányzat vállalt. Végül –  
a sikeres közbeszerzésnek köszönhetően –  
25 358 533 forintba került a beruházás, vagyis 
7 607 561 forintba került az új pálya a kerület-
nek, tudtuk meg Borbély Lénárdtól.

„Ez	 a	 kis	műfüves	 grund	 nemcsak	 az	 itt	 tá-
borozóké,	 hanem	 mindenkié,	 aki	 szeretne	
rajta	játszani.	Azok	is,	akik	esetleg	anyagilag	
nem	engedhetnék	meg	maguknak.	Használják	 
a	gyerekek,	mert	bennük	a	 kerület	 és	a	ma-
gyar	foci	jövője.	A	csepeli	sport	infrastruktú-

rája	 sajnos	 nagyon	 lezüllött	 az	 utóbbi	 évek-
ben,	évtizedekben.	A	kerület	pályáinak	nagy	
része	már	nem	a	csepelieké.	A	nem	túl	rózsás	
helyzeten	próbálunk	segíteni	most	ezzel	a	pá-
lyával,	és	a	jövőben	folyamatosan	szeretnénk	
fejleszteni.	A	kerület	vezetése	nagy	hangsúlyt	
fektet	a	sportra,	és	ezért	következő	lépésként	
százmillió	 forintból	 felújítjuk	 a	 Hollandi	 úti	
Sport-,	 Szabadidő-	 és	 Rendezvényközpont	
egy	részét”	– hangsúlyozta az alpolgármester. 

A pénteki megnyitóra eljött a magyar futball 
egyik legendás alakja, Nyilasi Tibor is. „Na-
gyon	örülök,	hogy	ismét	gazdagodott	Csepel,	

és	egyben	az	ország	is	egy	új	pályával.	De	ez	
nem	 elég:	 ide	 kell	 hívni	 a	 gyerekeket,	 hogy	
játszanak	 és	 itt	 is	 kell	 tartani	 őket.	 Az	 ilyen	
pályák,	mint	ez	a	csepeli,	segíthet	abban,	hogy	
elinduljon	a	magyar	labdarúgás	felemelkedé-
se” – mondta az MLSZ utánpótlás-vezetője. 

A Vasas korábbi válogatott játékosa, Kiss 
László, a BLSZ szakmai igazgatója az átadón 
azt hangsúlyozta, hogy sok iskola és óvoda 
mellé kellene egy ilyen kis pálya.

A július 11-ei ünnepélyes megnyitó során fut-
ballbajnokságot is rendeztek, a gálameccsen 
pedig Csepel csapata a Magyar Öregfiúk vá-
logatottját fogadta. 

Kiss

sport

Műfüves focipályát kapott Csepel

fotó: Szria

A mini bajnokság eredményei:

Rendőrség–Tűzoltóság: 2–1
Városgazda–Önkormányzat: 7–2
Bronzmérkőzés:
Tűzoltóság– Önkormányzat: 3–2
Döntő:
Rendőrség–Városgazda: 2–2 
(11-esekkel: 2–0)
Gálamérkőzés: 
Csepel válogatott–Magyar Öregfiúk 
Válogatott: 4–11

A gálamérkőzést Csepel és a Magyar Öregfiúk Válogatottja játszotta

Olvassa be a QR-kódot, 
és nézze meg online

galériánkat! 
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Érmekből, gyors kiesésekből és 
fájdalmas sérülésből is kijutott 
a magyaroknak a 11. Egyete-
mi Birkózó Világbajnokságon. 
A Csepeli BC-ből ketten, Nyíri 
Milán és Gulyás Zsombor léptek 
szőnyegre, utóbbi a bronzéremig 
menetelt. A pécsi Lauber Dezső 
Sportcsarnokban rendezett torna 
második napján a 70 kg-os Gulyás 
Zsombor, a Semmelweis Egyetem 
diákja a kanadai Brian Hutton 10-
0-ás, majd a török Mehmet Oktay 
6-1-es legyőzése után a döntőbe 
jutásért vívott küzdelemben a 
moldovai Evgheni Nedealcóval 
szemben 7-0-val maradt alul, 
így a bronzéremért küzdhe-
tett, ahol egy japánnal, Koszuke 
Szunagavával került szembe. Fér-

fias küzdelemben végül 6-1-es di-
adalt aratott Gulyás István tanít-
ványa, így megszerezte a második 
magyar bronzérmet. 

A csepeli sportoló kisebb sé-
rüléssel – vérző szájjal – jött le  
a szőnyegről, és így nyilatkozott: 
„Nagy	 csata	 volt.	Nehéz	 nekünk,	
európai	 birkózóknak	 az	 ázsiaiak	
ellen	küzdeni,	de	 sikerült	kivéde-
nem	 a	 japán	 próbálkozásait,	 és	
végül	 harmadik	 lettem.	 Tudom,	
hogy	 a	 harmadik	 hely	 jó	 helye-
zésnek	mondható,	de	nem	vagyok	
elégedett,	 még	 akkor	 sem,	 ha	 a	
moldávtól	 elszenvedett	 vereség	
után	 fel	 tudtam	 állni,	 mert	 meg	
akartam	 szerezni	 a	 bronzérmet” 
– mondta a Csepeli BC erőssége.

Nagy Flóra 
Európa-bajnok!
A magyar versenyzők hét érmet, köztük két 
aranyat szereztek a franciaországi Mantes-
en-Yveliness-ben rendezett ifjúsági és U23-
as kajak-kenu Európa-bajnokságon. A két 
első hely egyikét az U23-asok mezőnyében 
a csepeli kajakos Nagy Flóra 1000 méteres 
távon szerezte meg. A Csepeli Indotek Ka-
jak-kenu Egyesület újdonsült Európa-bajno-
kát Takács Tibor készíti fel klubjában. A férfi 
kajak kettes 500 méteren Merksz Ármin az 
újpesti Balogh Gáborral az ötödik helyen ért 
célba. Kenu egyesben 500 méteren Moldován 
Milán képviselte a csepeli színeket. Az U23-
as korosztályban Csizmadia Kolos Attila ka-
jak egyesben 200 méteres számban indult,  
a kenusok mezőnyében pedig két számban 
mérette meg magát Androkity Marcell. 

A korosztályos világbajnokság július 17-e 
és 20-a között Szegeden zajlik.

Egyetemi világbajnokság: 
Gulyás bronzérmes

Kézilabdasiker 
az Eurofesten
A 22. Eurofest kézilabdatornán aranyérmet 
nyertek a Csepel DSE serdülőkorú (2001-es 
születésű) lányai. A Szlovéniában rendezett, 
16 ország 200 korosztályos csapatát felvo-
nultató tornán a csepeliek egészen a döntőig 
meneteltek, ahol aztán már nem volt megál-
lás, a dobogó legfelső fokára állhattak a Gróf 
Széchenyi Általános Iskolában működő klub 
legjobbjai. A hatnapos koperi és izolai kézi-
labdatornán összesen három lány és egy fiú-
csapat küzdött csepeli színekben, az 1997-es 
lányok a hatodik, a 2000-es lányok és fiúk 
pedig nyolcadik helyen zárták a tornát. A tor-

nán diadalmaskodó lányok névsora: Bartis 
Fanni, Bálint Renáta, Benedek Réka, Dávid 
Viktória, Duka Viktória Beatrix, Filler Vivi-
en, Kajdácsi Kinga, Kanyik Boróka, Kerekes 
Dorina, Klacsák Zsófia, Lukács Vanessa, 
Nagy Kitti, Szabó Réka, Tóth Szilvia. Edző: 
Csányi László

A csepeli önkormányzat nevében Németh Szilárd polgármester és Borbély Lénárd alpolgár-
mester helyezett el koszorút helyezett el a kétszeres olimpiai és tizenötszörös világbajnok 
magyar kenus sírjánál, a Farkasréti Temetőben. Koló a csepeli sportélet meghatározó alakja 
volt, máig sokak példaképe. 2008. július 15-én tragikus hirtelenséggel hunyt el.
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Csillagtelepi 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.

A Csillagtelepi Könyvtár júniusban és július-
ban a szokásos nyitva tartással várja látoga-
tóit. nyári zárva tartás: augusztus 4-étől 
31-éig. nyitás: szeptember 1-jén. 
KluboK, rendezvényeK
Kineziológiaklub kéthetente szerdán 16.30 
órától. Következő időpont: július 23-a. Novák 
Ágnes előadásának témája: Felelősséggel élni  

ezért-klub 
Július 25-e, 17 óra. Berényi Ibolya előadá-
sának témája: Minden jó, ha jó a vége. Ho-
gyan lehet az egykori döntéseinket felülírni?

Július 31-éig Árvai Boglárka kerámiáit te-
kinthetik meg a kedves érdeklődők.

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

Múltidéző – múltba néző... online  vetél-
kedősorozat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
elmúlt 110 évről. Ünnepeljünk és játsszunk 
együtt! Bővebben a www.fszek.hu oldalon.

számítógépes tanfolyam idősebbek 
részére: 20 órás (5 alkalom ) kezdő szintű 
internethasználói tanfolyam. Következő 
tanfolyam már csak szeptemberben indul. 
Jelentkezés folyamatosan. Nyugdíjasok ré-
szére: 2400 Ft + könyvtári tagság (2 050  Ft), 
70 év felett 2400 Ft.

Canasta-csata! Minden kedden kártya-
klub 10 órától

ez(o)Kos-klub következő előadása: 
szeptember 10-e, 17 óra. Az EZ(O)KOS 
klub őszi foglalkozásaira előadók jelent-
kezését várjuk az alábbi témákban: ezo-
téria, természetes gyógymódok, asztro-
lógia,  jóslás, agykontroll, feng shui, reiki,  
egészséges életmód, életvezetés . E-mail: 
holczmannk@fszek.hu

pódium színházbarátok Köre legköze-
lebb szeptemberben! 

a színházjegy-árusítás augusztus végéig 
szünetel. Jegyrendelés: novák rózsa – 
06-30/414-1684

aktuális ajánlatunk: több száz útikönyv, 
útleírás! 

Újdonságok
Havonta 200 új könyv érkezik, ne vegye 
meg, inkább kölcsönözze a könyvtárból! 
gyerekeknek nem csak kötelező ol-
vasmányok. 

Használt könyvek vására: 100 Ft/db 

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

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

a könyvtár augusztus 17-éig zárva. 

* * *

Csepeli MunKásottHon
Kulturális Központ
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

prograM 
augusztus 20-a, 17 óra: 
szent istván-napi köszöntő
Nánássy Lajos, Zámbó Imre, Pécsi Kiss Ág-
nes, Ötvös Klára magyarnóta énekesek, 
kísér: Horváth Géza és zenekara, Nádas 
György humorista, Pesti Fiatalok Színháza, 
Csepeli Öregtáncosok Együttese, Műsorve-
zető: Bodó József. A műsor után az új kenyér 
megszegése. Belépés díjtalan! 

Csepel színHáz 2014-es, 
őszi turay ida bérlete:

oKtÓber – Maugham-nádas-szenes: 
imádok férjhez menni, zenés vígjáték 
Nyírő Bea, Nemcsák Károly Jászai Mari-díjas Ér-
demes Művész, Bozsó József, Mikó István Jászai 
Mari-díjas, Tóth Judit Jászai Mari-díjas, Pásztor 
Erzsi Kossuth-díjas, Jászai Mari-díjas, Érdemes 
Művész, Halász Aranka, Boros Zoltán, Szabó 
Anikó, Benkő Péter Mari-díjas, Nemes Richárd

noveMber – topolcsányi laura: segít-
ség, én vagyok a feleségem! vígjáték
Détár Enikő, Kaszás Géza, Magyar Tímes/
Rárósi Anita, Bregyán Péter Jászai Mari-díjas, 
Boros Zoltán, Hűvösvölgy Ildikó, Nagy Gábor, 
Topolcsányi Laura, Sövegjártó Áron  

deCeMber – topolcsányi laura: 
doktornők – zenés vígjáték az első 
világháború hősnőiről        
Bencze Ilona Jászai Mari-díjas, Rárósi Anita, 
Bódi Barbara, Jankovits József, Győri Péter, 

Vásári Mónika, Boros Zoltán, Pásztor Máté, 
Sövegjártó Áron, Zsolnay András, Szabó Anikó

nyugdíJas KaMarabérlet 2014. ősz
október 14-e, 10.30: Mesés operett
Vidám operett-összeállítás
Kovács Zsuzsa, Szabó Dávid és Bódi Barbara
november 18-a, 10.30: Huszti péter 
A Kossuth-díjas, Kiváló és Érdemes Művész val-
lomása színházról, pályatársakról, önmagáról
december 9-e, 10.30: 
egressy zoltán: veszett éden
Tóth Judit Jászai Mari-díjas, Viczián Ottó Jászai 
Mari-díjas, Germán Lívia. Rendező: Csiszár Imre 
Jászai Mari-díjas, Kiváló és Érdemes Művész

FelHívás!
A Csepel Színház színjátszó kört indít  
a 12–18 éves korosztály számára hétköznap, heti 
egy alkalommal. Várunk mindenkit, aki szeret: 
énekelni, táncolni, verset mondani, beszélgetni, 
kifejezni önmagát; szeretne: megismerkedni 
a színház világával, jelmezekkel, díszletekkel, 
kellékekkel; szeretne: maga is aktívan részt venni 
egy-egy színházi produkcióban. A foglalkozáso-
kat neves színművészek tartják, pl: Hűvösvölgyi 
Ildikó, Benkő Péter, Piros Ildikó, Pásztor Erzsi, 
Xantus Barbara, Borbély Krisztina, Boros Zoltán, 
Nyírő Bea, Topolcsányi Laura. Jelentkezés: a 
Csepeli Munkásotthon Kulturális Központban, 
vagy a 276-7733-as telefonszámon.

oKtatás
Óvodai dajka, pedagógiai, gyógypeda-
gógiai segítő, családsegítő, kisgyermek-
gondozó képzések. 

szolgáltatás
JOGPONT  + Ingyenes JOGI TANÁCSADÁS  
Dr. Osztrovszky Zoltán ügyfélfogadása: 
csütörtök 16-tól 18 óráig
Pszichológiai, életvezetési tanácsadás hétfő-
től  szombatig, előre egyeztetett időpontban!
(Kovács Ildikó pszichológus)
Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület július 
31-éig szünetet tart.
országos és budapesti színházak, koncer-
tek, fesztiválok jegyirodája: hétfő–péntek 
14–18, Béres Ria, 276-9523, 06-20/476-3189

 * * *

Csepel galéria 
Csete Balázs u. 15., tel.: 278-0711

Találkozások és csepeli fotók – augusztus 
27-éig szobrok és a kerülettel kapcsolatos 
fényképek tekinthetők meg a galériában. 

 * * *

erdei éva galéria 
Király-Erdei Műhely  
Csepel, Kondor utca 29.,tel.: 420-1728 
e-mail: eva@erdeigaleria.hu

Július 19-e, 17 óra: Csató László: Pantalonád 
című verseskötetének bemutatója. A galé-
riában Triznya Mátyás emlékkiállítása és 
Prokop Péter képei láthatóak

nagy iMre áMK – 
KözMŰvelődés – 
Könyvtár – iFJÚsági
inForMáCiÓs pont
Simon Bolivár sétány 4–8., 

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

nyári FoglalKozásoK 
az áMK KözMŰvelődésén!
Kézműves-foglalkozások, népi játékok, 
könyvtári kutatás, drámajáték (majdnem 
minden) kedden és csütörtökön 14–
től 16 óráig

JátéK! Minden foglalkozáson kapsz 
tőlünk egy matricát, amiből 7 darabot 
kell összegyűjtened, hogy részt vehess 
a sorsoláson! A nyári szünetben 14 fog-
lalkozást tartunk, így bőven lesz lehe-
tőséged a gyűjtésre! Gyűjts, ragassz és 
add le a Közművelődés Irodájában bár-
mikor, de legkésőbb 2014. augusztus 
14-éig! Díj: három szerencsés gyerek 
eljöhet velünk a Csodák Palotájába 
augusztus 27-én. Mire vársz Még?

Foglalkozások a Közművelődésen:
július 22., július 29., augusztus 12. 

Foglalkozások a könyvtárban:
július 24., július 31., augusztus 14.,

Infó és részletek: www.csepelamk.hu 
vagy 420-7874, és megtalálsz minket  
a Facebookon is!

Kiállítás
A Nagy Imre Általános Művelődési Központ 
Galériája szeretettel várja kedves vendégeit 
a Csepeli Alkotó Fórum és barátai éves kiállí-
tásának megnyitójára
anno doMini MMXiv
2014. július 24-én, 17 órára
Bevezetőt mond: Erdei Kvasznay Éva mű-
vészetszervező–képzőművész. A kiállí-
tást megnyitja: Szőnyi Kinga, az ECHO TV 
műsorvezetője. Közreműködik Víg Villő 
színitanodai növendék 

bábKészítő tanFolyaM FelnőtteKneK
Érdekel a bábkészítés, bábtervezés? Érde-
kel a néprajz, a népszokások, a népmesék? 
Hogyan lehet alkalmazni a bábjátékokat  
a hétköznapokban? Fábián Zsuzsa kisgyer-
mekgondozó segítségével a hét minden nap-
ján más-más technikával ismerkedünk meg és 
készítjük el saját bábjainkat! (síkbáb, szalvéta-

báb, fakanálbáb, kesztyűbáb, marionettbáb). 
Az elkészült bábokkal mindennap egy-egy 
mesét is feldolgozunk és eljátszunk! időpont: 
augusztus 11–15., mindennap 16–18. 
Helyszín: Közművelődés. Ár: 1 alkalom 400 
forint, 5 alkalom 1500 forint. Jelentkezés, bő-
vebb információ: 420-7874

Meridián torna – „élj száz évig egészsé-
gesen”. Vezeti: Orbán Tamásné, Kati. Ez a tor-
na a szervezet öngyógyító képességét fokozza, 
betegségmegelőző, regeneráló, stresszoldó 
hatású. Mivel a gyakorlatok nem megerőlte-
tőek és könnyen elsajátíthatóak, ezért időseb-
beknek is ajánljuk! Hétfő: 17.30-18.30

önzetlen Masszázs gábortÓl 
Minden csütörtökön 16-tól 20 óráig az ÁMK-
ban, ingyenesen! Alapjában svéd nyugtató, 
frissítő illetve relaxálómasszázs, állapotfel-
méréssel, tanácsadással.

táboroK

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

nyári CsoportJainK
blaCK top hiphop tánciskola
Vezeti: Fekete Zsolt
Wing-tsun kung-fu
Vezeti: Bereczky Péter
zumba
Vezeti: Pinelli Andrea 

Csepeli nagyiK a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyug-
díjasoknak! Nyitvatartási időben: 16–19,  
a használat feltétele: könyvtári tagság.

info pont
Várunk, ha információra, telefonszámokra, 
útbaigazításra, programajánlatokra van 
szükséged, barátaiddal be akarsz ülni va-
lahová egy kis beszélgetésre, problémáid 
megoldásához szakemberek segítségét kívá-
nod igénybe venni. Az Info Pont nyitvatar-
tási ideje hétfőtől péntekig: 12-től 20-ig, 
szombaton: 9-től 13-ig

a nyári nyitva tartásrÓl, 
A CSOPORTOK FOGLALKOZÁSAINAK IDŐ-
PONTJÁRÓL TÁJÉKOZTATÁST TALÁLNAK 
honlapunkon: www.csepelamk.hu vagy 
a Facebook-oldalunkon és szívesen adunk 
információt telefonon: 420-78-74

Ingyenes 
nyári foglalkozások 
az ALTER-ban
Hogy mi az ALTER? Egy közösségi tér 
Csepelen, ahová bejöhetsz netezni, 
társasozni, beszélgetni, vagy csak úgy… 
Várjuk a 12–24 éves korosztályt 
a következő foglalkozásokra:

Július 19. hip-hop tánctanítás: 17.00-18.00
Július 25. kézműves-foglalkozás (ékszerkészítés gyöngyből): 15.00-17.00
Július 26. hip-hop tánctanítás: 17.00-18.00
Augusztus 1-e: kézműves-foglalkozás (gyöngyfűzés, fülbevaló készítés): 15.00-17.00
Augusztus 2. hip-hop tánctanítás: 17.00-18.00
Augusztus 4-től augusztus 18-ig ZÁRVA leszünk!
Augusztus 21-e, 15.00-17.00: kézműves-foglalkozás (üvegfestés) 
Augusztus 23-a, 17.00-18.00: hip-hop tánctanítás 
Augusztus 29-e, 15.00-17.00: kézműves-foglalkozás (hennázás, mandala színezés) 
Augusztus 30-a, 17.00-18.00: hip-hop tánctanítás 

Cím: Karácsony Sándor utca 1.

Nyitva tartás: kedd 13–17, szerda 13–16, 
csütörtök–péntek – szombat: 14–20, vasárnap 14–19 óra

Facebook:  Alternatíva Csepel- Kompánia Alapítvány

Foci-vb tippjátékunk nyertesei
Véget ért a labdarúgó-világbajnokság, véget ért játékunk. Olvasóink 
közül legtöbben Brazíliára, Franciaországra, Hollandiára, Argentí-

nára és – a győztes – Németországra tippeltek. A helyesen tippelők 
között sorsoltunk. Haller Mária, Németh Lászlóné, Csordás Lázár, 
Ambrus György, Alaksa József és Hódi Levente Edmond egy-egy 

foci vb-t idéző ajándékcsomagot nyertek.  A nyeremény szerkesztő-
ségünkben (Csete Balázs u. 15.) vehető át hétfőtől csütörtökig 

9 és 14 óra között.



Csepeli Hírmondó 21rejtvény

Sorsoltunk!   A július 4-ei skandináv rejtvény nyertese: Sas István, 1211 Budapest, Táncsics M. u. A gyerekrejtvény nyertese: Fenyves Viktor, 1213 Budapest, Szent István út. Nyereményük: a futball-világbajnoksággal 
kapcsolatos ajándékcsomag. A nyeremények szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) hétfőtől csütörtökig 9 és 14 óra között vehetők át.  Gratulálunk!

a XXi. KerÜleti önKorMányzat lapJa 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban
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Szerkesztőségvezető: Máger Judit, info@csepelihirmondo.hu
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek és gyerekek között egy-egy darab Csepel természeti képe című könyvet sorsolunk ki.  beküldési határidő: 2014. július 28-a. 

gyereksarok

Rejtvényünkben egy érdekes programra hívjuk fel figyelmeteket. 
Hol és mikor lesz a rendezvény? 

Vízszintes: 1. A program címének eleje (zárt betűk: A;I;L;É 
9. Ebbe az irányba (ékezethibával!) 10. Tőröző, kardozó 
12. Majdnem kész a kicsinyített tárgy! 13. Ercsi keverve! 
15. Majdnem lapos sütemény! 16. Olasz női név 18. Kötőszó 
19. A legerősebb kártya 20. Egymást követő magánhangzók 
21. Angol egy 22. Jegyzetel 24. Tak párja! 26. Zitinek 
29. Szintén 30. Fa része 31. Macska első fele! 32. Toldalékfajta

Függőleges: 2. Kövér 3. Vérszívó 4. Juttat 5. Levest szed vissza! 
6. Falas kicsit megkeverve! 7. Rövid kiskabát 8. Fenekén 
10. A program címének vége (zárt betűk: G;S;C;P;N) 
11. Elhagy valamit 14. Szlovénia 17. A görög abc kilencedik 
betűje 21. Indíték 23. Börtönben gyakori 25. Majdnem 
egyszerre született testvérek! 27. Járom (főnév)  28. Német 
soha! 29. Szófaj 33. Alumínium   

Előző rejtvényünk megfejtése: Július 18.

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
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 
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Szeretettel várunk minden kislányt, aki szeret mozogni, táncolni 
és van kedve megismerkedni egy gyönyörű sportág alapjaival.

Ritmikus gimnasztikai nyári tábor
2014. július 31-től - augusztus 29-ig

Helye: Csepeli Sportcsarnok; Budapest, XXI. Béke tér 1.
Időtartama: 9-17 óráig, mely tartalmazza a ritmikus gimnasztikai edzéseket, balettórákat,

heti két úszást (Vituki strand), valamint kreatív foglalkozásokat a szabadban.
Meleg ebéd igényelhető 500 Ft/fő/nap

Érdeklődni:Bánhidi Kinga 06-30-350-0800, 
Kelemen Szilvia: 06-70-457-8096, Kiss Imréné: 06-30-933-3917

A Főváros egyik legolcsóbb 

és legtisztább Strandfürdője

várja Vendégeit

> 50 m-es úszómedence 

> Vízicsúszdás élménymedence

> Minősített ásványvizes termálmedence 

> Gyermekmedence vízi játékokkal

> Csepeli Sport és Relax Szaunaház 

   + hideg vizes merülő medence

> Ingyenes kerékpár megőrzés 

> Melegkonyhás étterem

Nyitva tartásunk:

minden nap

06.00 – 20.00 óráig.

Villám információk, rendezvény hírek itt: 

facebook.com/CsepeliFurdo

Elérhetőségeink: Telefon: 277-6576; 

1213 Budapest, Hollandi út 14.

Szeretettel várjuk 

Vendégeinket!

Ha strand,

akkor idén 

is válassza 

a Csepeli

Fürdőt!

Ha strand,

akkor idén 

is válassza 

a Csepeli

Fürdőt!

Királyerdei 
MŰvelődési Ház

tanFolyaM

ÚJ! Hobby szintű  virágkötő tanfolyam indul 
kezdőknek! 
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: Steer Éva virágkö-
tőnél, 06-30-465-2840 

nyári tanFolyaMoK (JÚlius 7-től)

KEREKítő 
Július első 4 hetében, minden szerdán 
10-11 óráig rendkívüli Kerekítőre várja 
a családokat. Belépő: 1000 Ft/alkalom, 
testvéreknek+ 200Ft, vezeti: Pap Judit
MAMINBABA: hétfő: 10 -11 óra
ZSíRÉgEtő toRNA: hétfő: 19 -20 óra 
szerda, péntek: 8.30-9.30
AlAKFoRMÁló toRNA: hétfő: 18.30-20 óra
FIt- BAll: július 7. 18.30-19 óra, 
július 14. 18 -19 óra
lAtIN CARdIo: hétfő: 19 -20 óra
gERINCtoRNA: csütörtök: 8.30-9.30

radnÓti MiKlÓs 
MŰvelődési Ház

tanFolyaMainK nyári időpontJai:

AERoBIC MIX: Hétfő: 19.30-20.30; Szerda: 
19 - 20 óra. Részvételi díj: 700 Ft/alkalom, ve-
zeti: KodÁCSI VARgA ANdI, 06-30-870-3077

ZUMBA FItNESS: Hétfő; szerda: 19-20 óra
Részvételi díj: 5600/8 alkalom, 900 Ft/alka-
lom, vezeti: VÁgÁSI SZIlVIA 06-70-372-6314

további információért kérjük, 
hívjon minket telefonon (061/278-2757), 
vagy nézze meg honlapunkat 
(www.csepelivaroskep.hu/radnoti).
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állás________________________________________
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Csodakút Óvoda 
óvodapedagógus álláshelyre 

munkatársakat keres.
Munkakörre vonatkozó elvárások:

megszerzett felsőfokú iskolai végzettség, büntetlen 
előélet, egészségügyi alkalmasság

A jogviszony teljes munkaidős, határozatlan idejű.
Szívesen fogadunk néhány éves gyakorlattal rendelkező, 

vagy pályakezdő óvodapedagógusokat egyaránt.
Jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok:
Megszerzett végzettséget tanúsító bizonyítvány, 

önéletrajz, motivációs levél
Jelentkezés benyújtási módja:

E-mail esetén: csodakut1@csepeloszi.hu
Postai úton: 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 110.

Telefonszám: Szücsné Gál Etelka óvodavezető
06/1/427-0708, 06/70/953 8889

laKás________________________________________
eladÓ lakás a Csikó sétányon! Erkélyes, gázkonvektoros, 
60 nm, 1+2 félszobás. I.ár: 10,9 mFt. T.: 06-20-598-1033______________________________________
puli sétányon fszt.-i, 2+félszobás lakás eladó. I.ár: 10,6 
mFt. T.: 420-4326

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

ÜdÜlés________________________________________
saJát üdülési jog eladó. Hévíz-Dobogómajor 13. hét 2/2. 
T: 06-30-640-1185

egészség________________________________________
gyÓgypediKŰr, manikűr, lakkozás, géllakkozás, láb-
masszázs, 3D műszempilla óriási akcióban! Csepelen in-
gyen házhoz megyek! T.: 06-70-323-1230 
www.pedikursziget.hupont.hu

egyéb ________________________________________
igazi házi tepertő, füstölt kolbász, szalámi, sonka sza-
lonna, hurka, disznósajt kapható! T.: 06-20-440-9742 

tŰziFa________________________________________
nyár és fenyő széldeszka tűzifának eladó 1,3 m hosszú, 
2-10 cm vastag, 4,5 m3 28 eFt leszállítva. Egész évben 
kapható. T.: 06-70-773-8311

adás-vétel________________________________________
KieMelt árat fizetünk helyszíni készpénzfizetéssel! 
Mindennemű régiségért: bútorok, festmények, órák, por-
celánok, kerámiák, bronzok, régi bizsuk –borostyánok- 
pénzérméket, kitüntetést, katonai dolgokat, könyveket, 
hanglemezek, gyűjtemények, hagyatékok kiürítése válo-
gatás nélkül. Arany-ezüst felvásárlása napi legmagasabb 
áron! Díjtalan kiszállás, értékbecsléssel: Barabás Eszter 
06-20-365-1042

szolgáltatás________________________________________
autoMata mosógépjavítás garanciával hétvégén is. Javí-
tás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
Megoldás Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró 
javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 
1 év garancia! Üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, 
hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. 
XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu

áCs- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb mun-
káig) tetőjavítást-építést, homlokzati szigetelést, ablak 
– ajtók cseréjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel. T.: 06-30-318-2173

redőnyszerelés javítás, gurtnicsere! Reluxa, sza-
lagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső 
műanyag párkányok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 
06-20-321-0601______________________________________
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______________________________________
FestőMester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, 
penészes falak rendbetételét, garanciával. T.: 285-2882, 
06-30-878-8972______________________________________
szobaFestést-, mázolást, tapétázást vállalunk 20% 
kedvezménnyel. Precíz pontos munka, több évtizede a 
kerület szolgálatába. T.: 06-20-358-9867

Apróhirdetések   

CSEPELI
VEZETESI PONT
 KIALLITOHELY

'
' '

A LÉTESÍTMÉNY A HIDEGHÁBORÚ IDEJÉN, AZ 1960-AS ÉVEKBEN – HÁBORÚ VAGY KATASZTRÓFA 
ESETÉRE – A MENTÉSI FELADATOK VEZETÉSI KÖZPONTJAKÉNT ÉPÜLT CSILLAGTELEPEN.

SAJÁT ÁRAMFEJLESZTŐVEL, LEVEGŐSZŰRŐVEL, VÍZNYERŐ-BERENDEZÉSSEL, 
IRÁNYÍTÓVAL, LABORRAL ÉS KISZOLGÁLÓ HELYISÉGEKKEL RENDELKEZIK,

MELYEK EREDETI ÁLLAPOTUKBAN MARADTAK FENN.
  

A KIÁLLÍTÓHELY ELŐZETES BEJELENTKEZÉS ALAPJÁN LÁTOGATHATÓ!
CÍM: 1214 BUDAPEST, TEJÚT UTCA 12.

 
JÚLIUS 5-ÉN ÉS 26-ÁN ISMÉT LEHETŐSÉG LESZ A VEZETÉSI PONT LÁTOGATÁSÁRA,
MINDKÉT  NAPON 11 ÓRÁTÓL, 5 TURNUSBAN LEHET A KIÁLLÍTÁST MEGTEKINTENI.

 
BEJELENTKEZÉS ÉS BŐVEBB FELVILÁGOSÍTÁS:

RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI HÁZ • 1214 BUDAPEST, VÉNUSZ U. 2.
TEL.: 278-2757 • E-MAIL: RADNOTIMUVHAZ@CSEPELIVAROSKEP.HU • WWW.CSEPELIVAROSKEP.HU

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

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZEasztalbérlés:
1500 Ft

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

szeptember 13.,
október 11.,

november 8.,
december 13.
9-től 13 óráig

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

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

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

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

Megunt kamaszholmik vására

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

augusztus 16.
15.00-18.00

óráig

Augusztus 16., szeptember 20., 
október 11., november 15., 

9-től 13 óráig
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8 mm 
auckland tölgy

1,985 m²/doboz, 3.571 Ft/doboz

Ft/m²

2.299

1.799

Ft/m²

2.199

1.599

Ft/m²

1.499

1.299

7 mm 
kanadai tölgy

2,39 m²/doboz, 3.822 Ft/doboz

6 mm 
juhar
2,921 m²/doboz, 3.794 Ft/doboz

L A M I N Á L T  P A D L Ó

CSEPEL, X XI., 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

Ajánlataink 2014. július 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek! Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki! 

SZŐNYEG
AKCIÓ

Részletek:  
júliusi szórólapunkban!

2.999 1.999 
Ft/m2

 
padlószőnyeg
San Remo 
4 m széles, 
8 színben, filc hátú

K L Í M A
telepítés, javítás, karbantartás

Nyári 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


