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Faültetés 
a Szent Imre 

téren 

5. oldal

Rágalmazás
a vád Takács 

ellen

2. oldal

„Nem hiszünk 
a politikai 

bosszúban”

4. oldal

Horváth Gyula csak egy családról tud, pedig százak érkeztek

Dokumentum bizonyítja 
a romák átköltöztetését

Hivatalos iratokkal is bizonyítható, 
hogy a Gegesy Ferenc nevével 

fémjelzett SZDSZ-MSZP-s vezetés 
2008-ig átköltöztette a ferencvárosi 

szociális bérházakból (képünkön) 
más kerületekbe, köztük Csepelre 
a legszegényebb és legnépesebb 

családokat. Horváth Gyula képviselő, 
a csepeli baloldal polgármester-

jelöltje csak egy „nagycsaládról” tud, 
de a mostani számunkban közölt 
dokumentumok mást mutatnak.

6. oldal
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A rágalmazás vétsége miatt 
Takács Krisztián vádlott ellen 
indult büntetőügyben tovább 
folytatja a nyomozást a csepeli 
rendőrség, miután a Csepe-
li Járásbíróság két hónappal 
meghosszabbította a nyomo-
zás határidejét.

Takács Krisztián szocialista kép-
viselő nagy nyilvánosság előtt el-
követett rágalmazás vétsége miatt 
áll bíróság előtt. Az MSZP politi-
kusa tagadta bűnösségét, ezért a 
bíróság a csepeli rendőrkapitány-
ságot bízta meg azzal, hogy kide-
rítse: ki írta azt a cikket, amelyben 

Takács Krisztián nevében sértő 
írást jelentettek meg az MSZP 
honlapján tavaly októberben. 

Csarnai Attila, a Csepeli Hírmon-
dó munkatársa magánvádlóként 
tett feljelentést Takács Krisztián 
ellen, mivel a szocialista képvise-
lő a saját nevével és fényképével 
az újságíróra nézve sértő tartal-
mú cikket jelentetett meg a cse-
peli MSZP internetes honlapján.  
Takács Krisztián vádlott a bíró-
sági tárgyaláson tagadta, hogy 
köze volna a cikkhez. Azt közölte, 
fogalma sincs, hogy az ő nevével 
és fényképével ki jelentette meg 

a rágalmazó írást. A vádlott vé-
dekezését gyengíti, hogy több is-
merőse és rokona is lájkolta a be-
jegyzését. Az igazság kiderítése 
érdekében a Csepeli Járásbíróság 
a csepeli rendőrséget bízta meg  
a nyomozás lefolytatásával. 

Arra várják a választ, hogy a rá-
galmazó cikk milyen IP-címmel 
rendelkező számítógépről szár-
mazik, a csepeli MSZP honlap-
jának ki az üzemeltetője, illetve  
a felelős szerkesztője, és ki helyez-
te el a kérdéses írást az interneten. 

A bíróság végzése szerint a nyo-
mozás eddig nem vezetett ered-
ményre, mert „a megkeresésekre 
válasz nem érkezett”. 
Az ügy érintheti Szenteczky Já-
nost, a csepeli MSZP elnökét, 
mivel a csepeli MSZP honlap-

jának üzemeltetéséhez minden 
bizonnyal köze van. A jelek sze-
rint azonban Szenteczky János 
esetében is eddig hiábavaló volt 
a rendőrségi megkeresés, ami azt 
a gyanút kelti, hogy nem együtt-
működő a hatóságokkal. A bíró-
ság a nyomozás határidejét két 
hónappal meghosszabbította.  

Takács Krisztián vádlott, akit az 
októberi önkormányzati válasz-
táson a feddhetetlenséget hirdető 
MSZP színeiben újra képviselő-
nek jelöl a baloldal, nem először 
kerül összetűzésbe a törvénnyel. 
A szocialista politikust korábban 
magánokirat-hamisítás miatt már 
elmarasztalták. Egy jelenleg is 
folyó, bírósági szakaszban lévő 
ügyben sikkasztás elkövetése  
a vád ellene. 
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Villámlátogatást tett Csepelen Falus Fe-
renc, a baloldal főpolgármester-jelöltje, 
aki augusztus 26-án délután a Sétáló ut-
cában felállított DK-MSZP-Együtt-PM-es 
közös standnál szórólapot osztogatott 
Horváth Gyulával, a „csepeli demokra-
tikus ellenzék” közös jelöltjével. A kam-
pánycsapat a Szent Imre téren szállt fel a 
HÉV-re, hogy együtt zötykölődjön a mun-
kából hazatérő csepeliekkel.

Érkezése előtt félórával az egyik DK-s aktivista 
minden arra járót marasztalni próbált: „hama-
rosan megérkezik Falus Ferenc, akivel szemé-
lyesen is tudnak beszélgetni.” Miután  a balol-
dal közös főpolgármester-jelöltjét látni kívánó 
tömegek távol maradtak – körülbelül öt-hat ér-
deklődő ácsorgott – így Falus Ferenc nyugod-
tan válaszolhatott a sajtó kérdéseire. Az egyik 
kereskedelmi csatorna riportere az interneten 
elhíresült jeges vizes videóról kérdezte, amiről 
megtudtuk: nem úgy készült, ahogy eltervezték, 
mert sem a síró gyereket, sem a kutyákat, sem 
a háttérben farkát lóbáló lovat nem kívánták a 
felvételen szerepeltetni. A kérdések megvála-
szolása után Falus kezébe vett egy köteg, saját 
arcképével díszített szórólapot, azt kínálgatta a 
stand környékén sétálóknak. Mindenkit igyeke-
zett megszólítani, időst és fiatalt, de negyedóra 
alatt csak egyvalakit tudott rávenni, hogy alá-
írásával támogassa indulását a főpolgármesteri 
székért. Sokan el sem vették a szórólapot, volt, 
aki emelt hangon utasította vissza közeledését. 

Alig akadt olyan, aki felismerte, a legtöbben 
szórólapozó aktivistának vélték. Mivel a tömeg 
nem akart gyűlni, a kampánycsapat jobbnak lát-
ta, ha az akciót nem erőltetik, így Falus Ferenc 
hátat fordított a standnak, és Horváth Gyulával 
együtt elindult az Egészségház felé. Ekkor tet-
tük fel kérdéseinket.

„Az nem megy, hogy csak a belvárosban van-
nak csili-vili beruházások, a külvárosok pedig 
koszosak. Csepel – főleg Észak-Csepel – a fővá-
ros legfontosabb fejlesztési területe, az ország 
legfontosabb kikötője, nem is beszélve a Cse-
peli Vasmű rendbetételéről és hasznosításáról” 
– válaszolta arra a kérdésünkre, mit ígér a cse-
pelieknek. Megkérdeztük, főpolgármesterként 
újranyitná-e a 2003-ban bezárt csepeli kórhá-
zat.  Erre azt felelte: bár a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház nem tudja a csepelieket olyan színvona-
lon kiszolgálni, ahogy ők azt megérdemelnék, 
de szerinte nem biztos, hogy Csepelen kórhá-
zat kellene építeni, mert ha a mentőszolgálat, a 
sürgősségi ellátás és a betegszállítás kielégítően 
működik, akkor nem az a kérdés, hogy egy két-
milliós városban a kórházak hol helyezkednek 
el. Végül kíváncsiak voltunk arra, hogy mint a 
„demokratikus oldal” jelöltje, aki szerint Ma-
gyarország Orbán Viktor újraválasztásával 
„antidemokratikus és náci eszméket támogató 
ország lett”, mit szól ahhoz, hogy 2008-ban 
Gegesy Ferenc, Ferencváros SZDSZ-es pol-
gármestere több mint ötszáz cigány családot 
telepített ki a IX. kerületből, akik közül sokan 

Csepelre költöztek. „Annak nincs különösebb 
jelentősége, hogy milyen családok költöztek 
Csepelre. Ha dolgoznak, beilleszkednek, és jó 
szomszédokká válnak, akkor örülni kell, hogy 
olyanok jönnek ide, akik a kerület életét színesí-
tik”– mondta erről Falus Ferenc. Horváth Gyula 
polgármester-jelöltnek 2003-ban egyébként fon-
tos szerepe volt a Csepeli Kórház bezárásában. 
Akkor azt nyilatkozta, hogy Csepel csak nyer-
het a kórházi szolgáltatások megszüntetésével. 
A politikus több mint 3 millió forint jutalmat is 
felvett abban az évben.

aktuális

A rendőrség tovább nyomoz 
Takács Krisztián rágalmazási ügyében  

Letagadta a cikket

Falus Ferenc: Csepelnek 
nincs szüksége kórházra

Falus Ferencre (jobbra) nem sokan voltak 
kíváncsiak Csepelen
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Csepeli Hírmondó 3önkormányzat

Gyaníthatóan már a választási kampány 
miatt nem vettek részt a balliberális pár-
tok képviselői a csepeli önkormányzat 
augusztus 22-ei testületi ülésén. Pedig 
a városatyák fontos témákban döntöt-
tek. Megszavazták, hogy a kerület újabb 
városrehabilitációs programon vegyen 
részt. Döntöttek a Szent Imre téri nyilvá-
nos illemhely üzemeltetéséről és a szava-
zatszámláló bizottságok tagjairól is.

Pályázat a Daru-domb 
fejlesztésére
A képviselők megszavazták, hogy a kerü-
let induljon a Fővárosi Közgyűlés által kiírt 
„Közösségi célú városrehabilitációs progra-
mok” elnevezésű pályázaton. A pályázattal 
elérhető programok keretében támogatás ve-
hető igénybe a városkép és városi környezet 
javítását, az épített, természeti és kulturális 
örökség, valamint a helyi identitás megőrzé-
sét, megújítását, s így az érintett városrészek 
vonzerejének növelését szolgáló programok 
megvalósításához. Csepel a Daru-domb köz-
területi fejlesztésére pályázik. 

A kerület vezetésének célja a városrehabi-
litációban eddig nem érintett nagy lakóte-
lepek és panelházak felújítása, melyet uni-
ós, állami és fővárosi támogatással, a lakók 
szempontjából a lehető legkisebb önrésszel 

szeretnének elérni. Csepelen eddig két nagy 
városrehabilitációs projektet sikerült végig-
vinni, és egy további kezdődött meg az elmúlt 
hónapokban. 

A Sétáló utcától a Szent Imre teret is magába 
foglaló városrehabilitáció jelenleg is folyik.  
A százszázalékos uniós pályázat kötelező felté-
tele volt, hogy a panelfelújítás mellett az érintett 
terek is megújuljanak és szociális programok 
induljanak: ezért gazdagodik a Szent Imre tér új 
játszótérrel, megújult zöldfelületekkel.

Új munkahelyek 
az óvodában
Sok panasz érkezett az önkormányzathoz  
a Szent Imre téri nyilvános illemhellyel kap-
csolatban, ezért a képviselő-testület most úgy 
döntött, az önkormányzat átveszi annak üze-
meltetését.

A városatyák döntöttek még arról, hogy  
a Jedlik Ányos Gimnáziumban létrejött új 
természettudományos laboratóriumba épít-
senek hűtőklímát, valamint arról is, hogy az 
igényeknek megfelelően teremtsenek új mun-
kahelyeket az Aprajafalva-Gyermeksziget 
Óvodában. Az óvoda bővítése miatt indul egy 
új csoport, itt van szükség két óvodapedagó-
gusra és egy dajkára.

Csepel.hu

Lapszél
 

Munkakerülés
Mindig azt hittem, hogy a csepeli önkor-
mányzat képviselő-testülete a csepelieket 
képviseli. Hiszen ez volna a népképviselet lé-
nyege, ugye. Most kiderült, hogy nem. A tes-
tület baloldali tagjai nem mentek el a legutób-
bi ülésre. Még csak magyarázatot sem adtak, 
miért nem kegyeskednek befáradni, helyette 
talán söröztek egy jót, esetleg sebtében össze-
írták, kinek mi kéne, ha adnák októberben.

Tisztázzuk rögtön, hogy a népképviselet va-
lami másról szól. Mindenekelőtt a munká-
ról. Arról, hogy ha reggel felkelünk, beme-
gyünk a munkahelyünkre, ugyanúgy, mint 
a lakatos vagy a tanító, pusztán azért, mert 
a fizetésünket ezért adják. A köz szolgálatá-
ban ráadásul kettőzött erővel illik részt ven-
ni, hiszen az ember mások akaratát képvi-
seli. Ha a képviselő nem megy el a testületi 
ülésre, akkor sem lehetősége, sem erkölcsi 
joga, hogy újabb beruházásokról döntsön, 
elmondja a véleményét, végezze a munkáját.

A baloldali képviselők talán elfelejtik, hogy 
nagyon sok egyszerű, tisztességes csepeli 
ember cserélne velük, és elvégezné a munká-
jukat még a fizetésük feléért is.

Ha a helyi baloldal testületileg nem jár be 
dolgozni, akkor annak néhány héttel az ön-
kormányzati választás előtt különleges üze-
nete van. Akkor nyilvánvaló, hogy nekik 
nem a csepeliek képviselete, hanem a saját 
érdekük a fontos. A saját, magánbejáratú po-
litikai játszmáik. „Belefér”, hogy eljátsszák 
a sértődöttet, miközben az ellenzéki véle-
ményre ugyanolyan szükség volna a testületi 
ülésen, mint az előterjesztő álláspontjára.

Mindeközben a tény tény marad: a csepeli 
baloldal nem jár dolgozni. Nem végzik a 
munkájukat. És ami a legsúlyosabb, egyál-
talán nem érdekli őket a dolgozó emberek 
véleménye. Akik reggeltől estig gürcölnek, 
próbálnak talpon maradni a családjukkal,  
a gyerekekkel, és akiket azonnal kirúgná-
nak a munkahelyükről, ha reggel duzzogva 
otthon maradnának munka helyett.

Ha majd látják a csepeli baloldali képvise-
lőket pirospozsgás optimizmussal kampá-
nyolni az utcán, ugyan, kérdezzék meg tő-
lük, hogy a munkát, kenyeret jelszóból miért 
csak a kenyér fontos a számukra.

(korponai péter)

Szenteczky János és társai nélkül ülésezett a képviselő-testület

Üres székek a baloldalon
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A legtöbb elemző szoros küzdelmet vár 
Csepelen az őszi önkormányzati választá-
sokon. Tippelnek ide is – oda is. De abban 
egyetértenek, hogy a 16 éven keresztül 
egyeduralkodó balliberálisok és az elmúlt 
négy évben kormányzó Fidesz-KDNP kö-
zött fog eldőlni, ősztől ki kormányozza a 
kerületet. 

A Horváth Gyula, Szenteczky János és Hu-
dák János által vezetett csepeli balliberális 
összefogás visszatérne a 2010-ig jellemző vá-
rosgazdálkodáshoz és vezetési stílushoz. Rom-
bolásnak tartják az elmúlt évek fejlesztéseit és 
visszafognák a közbiztonság javítására tett lé-
péseket. Borbély Lénárd, akinek oroszlánrésze 
volt 2010-ben a pénzügyi csőd elkerülésében, 
folytatná az elkezdett fejlesztéseket. Kritikusa-
ival szemben a közbiztonság további erősítésé-
re és az egészségügyi ellátás javítására kiemel-
ten figyelne. 

Baloldal: az elmúlt négy év 
rombolás volt
Horváth Gyula polgármester-jelölt, valamint 
Szenteczky János MSZP-elnök, az összefogás 
kompenzációs listájának első és második embe-
re internetes oldalaikon írtak elképzeléseikről. 
Horváth Gyula szerint az elmúlt négy évben 
csak rossz irányba mentek a dolgok, és a kerü-
let vezetői szégyent hoztak Csepelre. Fejleszté-
sek helyett szerinte „köldöknéző és értelmetlen 
hagymázas eszmék” uralkodtak, a közbizton-
ságra pedig túlzottan sok pénzt és energiát for-
dított a fideszes vezetés, amivel ő nem ért egyet. 
„Csökkentjük a kerületi rendvédelem eszköz- és 
emberállományát” – ígérte.

Horváth fontosnak tartja a Szent Imre tér felújí-
tását. De nem úgy, ahogy most, ezért a mostani 
munkálatokat leállítaná. Bár a felújítás százszá-
zalékosan uniós támogatású, csak a balesetve-
szélyes, korhadt fákat vágják ki és újabb 1500 
fát ültet az önkormányzat. „Baltás gyilkosnak” 
nevezte a kerületi vezetést. Szerinte felesleges 
megújítani a játszóteret, mert úgyis kevés a 
gyerek. Tervei szerint teljesen máshogy kez-
dene újra a tér felújításához. Például lebontaná  
a BKV-s buszállomás melletti pavilonsort is, 
mert annak „nem talponállók sokaságának, a 
gomb-, bugyi- és gatyaárusok mekkájának, ha-
nem tradicionális közterületnek, a kerület sza-
badidős és kulturális fellegvárának kéne lennie”. 

„A váltásra készülő szövetség elképzelése ezzel 
szemben a park megtartását, lehetőség szerinti 
bővítését (a Munkásotthontól, a CSM I. kapu-
ig) szorgalmazzák, a zöldfelület fejlesztésével, 
frissítésével és telepítéssel, a történelmi és kul-

turális környezet közösségi hagyományainak 
erősítésével” – fejtette ki. 

Szenteczky János, a balliberális szövetség 
második jelöltje a Fidesz jelmondatát átvéve 
„Ésszel, szívvel, tisztességgel – most már a 
változásért” címmel osztotta meg a honlapján 
a gondolatait. Falus Ferencet idézve szerinte 
a Fidesz csak rombolt és pusztított az elmúlt 
években, ezért Budapesten kell megtörniük az 
„Orbán-rezsimet”. Kiemelte, hogy a csepeliek 
nem kérnek a Németh Szilárd által kijelölt „új, 
ám piszkos utakból”. 

„A csepeli szocialisták az őszi önkormányzati 
választási kampányban együtt fognak menni  
a DK által polgármesternek jelölt Horváth Gyu-
lával, én pedig immár nem polgármester-jelölt-
ként, hanem a csepeli MSZP elnökeként a bal-
oldali pártok közös listájának második helyéről 
fogok minden tőlem telhetőt megtenni, hogy  
a demokratikus, baloldali pártokkal és a mö-
göttünk álló többséggel közösen október 12-én 
visszaadjuk Csepelt a csepelieknek!” – hangsú-
lyozta Szenteczky János. A pártelnök a ballibe-
rális pártok győzelme esetén a kerület pénzügyi 
és gazdasági alpolgármestere lehet. 

Borbély Lénárd: a közbiztonság 
nagyon is fontos
Borbély Lénárd, a Fidesz-KDNP polgármes-
terjelöltje folytatni szeretné a fejlesztéseket. 
Kifogásolta, hogy az ellenzék a csatornázást, 
a királyerdei csapadékvíz-elvezetést, az útépí-
téseket, a panelfelújításokat, a Kis-Duna-part, 
Kiserdő, Tamariska-domb vagy a parkok fel-
újítását, az új uszoda nyitását és a rendvédelem 
erősítését rombolásnak nevezi, és most a város-
rehabilitációt támadják. 

Kiemelte: a panelfelújítást, a közterületek fel-
újítását és meghatározott szociális ellátórend-
szer kiépítését az unió feltételként szabja a 
városrehabilitációs pályázatoknál. Ezért egyik 
elemet sem lehet kihagyni. A Szent Imre tér 
csak azért kap új játszóteret, elegáns térköve-
zést és víztakarékos öntözőrendszert, mert a 
közterületek felújítása kötelező eleme volt az 
elnyert uniós kiírásnak. 

„Ezek után érthetetlen, miért balesetveszé-
lyes, teljesen elkorhadt fák megmentésével 
akarják ellehetetleníteni, hogy 664 család ott-
hona újuljon meg a városközpontban. Az 1,6 
millió forintos lakásonkénti uniós támogatást 
egyetlen értelmes ember sem akarja elbukni. 
Mi folytatni szeretnénk a városrehabilitációt. 
Ott van még a Csillagtelep, Királymajor, a Sé-
tányok, a Szent László lakótelep vagy a Kos-
suth Lajos út többi panelháza. Ha egy uniós 
pályázatot sikerül ellehetetleníteni, akkor több 
uniós pénz már nem érkezik Csepelre. Rend-
kívüli felelőtlenség lenne leállítani a kerületet 
megszépítő munkálatokat pusztán egy politikai 
bosszú miatt” – fejtette ki.

A Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje az útépí-
tések és a házfelújítások mellett folytatná köz-
biztonságot erősítő lépéseket is. „Több rendőr 
és négyszer annyi közterület-felügyelő dolgo-
zik most a kerületben, mint 2010-ig. A működő 
térfigyelő kamerák számát négyszeresére nö-
veltük, és rendszámfelismerő kamerarendszert 
vettünk a rendőrségnek az autólopások vissza-
szorítása érdekében. Nem akarunk letérni arról 
az útról, amin Németh Szilárd vezetésével indult 
el a kerület. Így ellenfeleinkkel szemben folytat-
ni szeretnénk a közbiztonság-erősítő lépéseket. 
Bár komoly beruházások és felújítások voltak az 
egészségügyben, a gyógyító munka és a betegek 
gyógyulásának feltételeit is szeretném javítani”  
– tette hozzá Borbély Lénárd, a Fidesz-KDNP 
polgármester-jelöltje.

Csepel.hu
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Borbély Lénárd:  „Mi nem hiszünk a politikai bosszúban”

Múlt és jelen: mit hoz a jövő?

Csepelen ma több a rendőr, mint 2010 előtt
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A Szent Imre téren található 
fák egy része elkorhadt, bal-
esetveszélyes, esztétikailag 
kifogásolható, ezért kivágá-
suk indokolt – áll a Budapest 
Főváros Kormányhivatalának 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
hivatalának szakértői jelenté-
sében, amelyet elküldtek a 
csepeli önkormányzatnak. A 
kivágott fák helyére a korábbi-
hoz képest jóval több új facse-
metét ültetnek. A Szent Imre 
tér felújítása, szépítése a Cse-
pel déli lakóközpontja rehabi-
litációjának része, amelyet az 
Európai Unió támogat. 

Werner Péter, a Csepeli Városgaz-
da Zrt. vezérigazgatója elmondta: 
a szakértői jelentésből is megál-
lapítható, hogy a parkrész faállo-
mánya rossz állapotú. A viszony-
lag nagy gyepfelületen csonkolt, 
formátlan nyárfák állnak, az 
utakat szegélyező fák nem alkot-
nak egységes fasort. A nyárfákat 
láthatólag előfásítási céllal ültet-
ték még korábban, az értékesebb 
fákkal történő utófásítás azonban 
időközben elmaradt. Az előfásítás 
állománya elöregedett, balesetve-
szélyes. Nem kockáztatható meg, 
hogy a téren játszó gyerekek vagy 
bárki más életveszélyes baleset-
nek legyenek kitéve egy viharban 
kidőlő fa miatt. 

Elöregedett, 
balesetveszélyes fák
Annak érdekében, hogy egész-
séges, esztétikus fákat ültesse-
nek, jelentős mennyiségű elöre-
gedett, balesetveszélyes nyárfát, 
csonkolt, tőről kihajtott ostorfát 
kell kivágni. A parkfelújítás nö-
vénytelepítési koncepcióját a tér 
átláthatóságának biztosítása te-
szi szükségessé. A fatelepítést a 
burkolat kiosztásához igazodó 
fasorvezetés, a nyugalmas, nagy-
vonalúan kezelt növényfelületek 
jellemzik. A fasorok lombhullató 
fák, míg a néhány sövényt lomb-
hullató és örökzöld lomblevelű 
növények alkotják majd.

A fák kivágásához az engedélyt a 
Budapest Főváros Kormányhiva-
tala I. Kerületi Építésügyi és Örök-
ségvédelmi Hivatala Örökség-

védelmi Osztály a rekonstrukció 
munkáihoz kapcsolódó fakivágási 
engedélyt BP-1D/001/3866-2/2013 
ügyiratszámú határozatában meg-
adta. A növényállomány a park 
teljes területén megújul. A park-
felújítást és a faállomány felújí-
tását még a korábbi, MSZP-s ve-
zetésű önkormányzat terveztette 
meg 2009-ben. A tervekben az 
egészséges és biztonságos álla-
potot előíró követelményeket va-
lamint a tűzvédelmi előírásokat 
vették figyelembe. A tervekre 
akkor 160 millió forintot fizettek 
ki, de a felújításra nem volt pénz. 
A tervezési költségeket, ami a 
teljes felújítás árának több mint 
harmadát teszi ki, a jelenlegi ön-
kormányzat horribilis összegnek 
tartja. Jelenleg nagyságrendekkel 
olcsóbban készülnek a hasonló 
fejlesztési tervek. 

- cs - 

Új fákat ültetnek a Szent Imre téren 
aktuális
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Romák százait telepítették át Csepelre, 
Horváth Gyula még mindig tagad

A Gegesy Ferenc nevével fémjel-
zett SZDSZ-MSZP-s vezetés 2008-ig 
költöztette át a ferencvárosi szoci-
ális bérházakból más kerületekbe, 
köztük Csepelre a legszegényebb 
és legnépesebb családokat – írtuk a 
Csepeli Hírmondó legutóbbi számá-
ban. Horváth Gyula képviselő csak 
egy családról tud, de a dokumentu-
mok mást mutatnak.

A ferencvárosi szociális bérlők áttele-
pítése – legkevesebb 570 családról van 
szó – a VII., VIII., X., XIII., XX. és 
XXIII. kerületeket érintette leginkább. 
Közülük 34 családot, gyaníthatóan több 
száz romát költöztettek Csepelre is.  
A helyi MSZP-s vezetők tudtak az átte-
lepítésekről, a főszereplők közül pedig 
most többen ismét polgármesterek sze-
retnének lenni. Gegesy Ferenc újra a IX. 
kerületben indul, az áttelepítések csepe-
li végpontján az akkori alpolgármester, 
Horváth Gyula a polgármesterjelölt.  
A csepeli balliberális lista második helye-
zettje is az a Szenteczky János, aki 2010 
előtt a helyi vagyonkezelő vezérigazgató-
ja volt, és szintén tudott az átköltözteté-
sekről – hívta fel a figyelmet a Csepel.info 
hírblog egyik oknyomozó cikke.

Az internetes lap még 2008. augusztus 
6-án robbantotta a hírt, hogy ferenc-
városi romákat telepítenek át titok-
ban a XXI. kerületbe. A csepeli Szent 
László utca egyik házába akkor egy 
papíron egy 17 fős, valójában azon-
ban 25 fős roma családot költöztettek 
be a ferencvárosi Lenhossék utca 15. 
szám alól. Ez a család rendezett életet 
élt: a felnőttek dolgoztak, a gyerekek 
iskolába jártak. Az átköltöztetéssel 
elszakították őket barátaiktól, iskola-
társaiktól, a felnőtteknek pedig meg-
nehezítették a munkába járást. Bár a 
hivatalos propaganda szerint mindez 
a városrehabilitáció szárnyai alatt tör-
tént, valójában sem felújított szociális 
bérház, sem új társasház nem épült  
a Lenhossék utca 11., 13., 15. számok 
alatti bérházak telkein. Ezeken a ház-
számokon ma sem állnak házak.

A botrány kitörése után Németh Szi-
lárd – akkor még ellenzéki – képviselő 
követelte az áttelepítések azonnali leál-
lítását. A tiltakozás és az ingatlanpiaci 
válság kirobbanása után leálltak a szer-

vezett átköltöztetések. A 2010 októberé-
ben megválasztott új ferencvárosi veze-
tés teljesen más városfejlesztési irányt 
vett. A lepusztult szociális bérházakat 
most szociális céllal újítják fel.  A vál-
ságnak azonban lassan vége, miközben 
a IX. valamint a XXI. kerületben pont 
azokat indítják a balliberális pártok az 
önkormányzati választásokon, akik a 
sok ezer fős áttelepítést irányították 
vagy megengedték…

Horváth Gyula: 
Én csak egy családról tudok
A csepeli önkormányzat által a közel-
múltban közzé tett dokumentumok azt 
bizonyítják, hogy 34 lakást vásárolt 
meg a ferencvárosi önkormányzat Cse-
pelen. Ezekbe is az eladni kívánt telkek-
ről költöztették át a szociális bérlőket. 

Csepelen a Cirmos és a Csikó sétányon, 
a Szabadság utcában, a József Attila úti 
lakótelepen, a Szent László úti lakótele-
pen, az Árpád és Ady Endre úti tízeme-
letesekben vett lakásokat a ferencvárosi 
önkormányzat, de a legtöbb áttelepítet-
tet a Csillagtelep kapta. Miután a bot-
rányt is okozó lakásba 25 fő költözött, 
gyanítható, hogy több száz átköltözte-
tettről lehetett szó. A Hír Tv kérdésére 
ugyanakkor Horváth Gyula balliberális 
polgármesterjelölt azt állította, hogy 
csak abba az egyetlen Szent László úti 
lakásba költözött nagy létszámú család, 
és az átköltöztetésekért cserében nem 
kaptak „ellentételezést” a százmilliár-
dos ingatlanüzletből.

Ábel Attila csepeli alpolgármester, a Fi-
desz kerületi elnöke ugyanakkor köz-
leményben tiltakozott az ellen, hogy a 
balliberális pártok több kerületben, így 
Csepelen és Ferencvárosban is ugyan-
azokat a politikusokat indítják az önkor-
mányzati választásokon, akik részt vettek 
a ferencvárosi romák átköltöztetésében. 
A Fidesz szerint az érintett politikusok 
megválasztása esetén ismét előfordulhat, 
hogy rászoruló, szegény családokat pusz-
tán azért deportálnak más kerületekbe, 
hogy megszerezzék a talpuk alól a telke-
ket. Márpedig az ingatlanpiaci válságnak 
lassan vége van, így akár újra megtörtén-
het mindaz, aminek 2008-ban Németh 
Szilárd határozott fellépésének köszön-
hetően véget lehetett vetni.

Csepel.hu
A témáról bővebben 

itt olvashat
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„Horváth Gyula kérjen 
bocsánatot a csepeliektől!”

Csepel önkormányzata, a Magyar Ökume-
nikus Segélyszervezet bevonásával, a szol-
gáltatókkal – Elmű-ÉMÁSZ és a Főgáz Zrt. 
– együttműködve idén júniusban hirdet-
te meg a Csepeli Adósságkezelési Modell 
Projektet – ismertebb nevén az adósmen-
tő programot. Kik vehetnek részt? Milyen 
mértékben segít az önkormányzat? Össze-
szedtük a legfontosabb információkat.

A polgármesteri hivatalban június 19-én írták 
alá a szándéknyilatkozatot az együttműködés-
ben résztvevő felek. Akkor Németh Szilárd pol-
gármester elmondta, hogy az önkormányzat 10, 
míg a cégek 15 millió forinttal járultak hozzá a 
rezsiadósság kezeléséhez. A projekt azért egye-
dülálló, mert most először vesz részt egy önkor-
mányzat ilyen típusú segítségnyújtásban. 

A résztvevők köre
Az adósmentő csomag célja, hogy segítse azo-
kat a csepelieket, akik a felgyülemlett közüzemi 
számlahátralék csapdájába estek. A program-
ban a következők vehetnek részt:
•	 csepeli bejelentett lakcímmel vagy tartózko-

dási hellyel rendelkeznek, mely megegyezik 
a tartozással érintett fogyasztási hely címével

•	 a már 2014. március 24 napján a fogyasztási 
hely címén bejelentett lakó- és tartózkodási 
hellyel rendelkező közös háztartásban élők 
egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 
71 250, egyedül élők esetében a 85 500 forintot

•	 a lakott ingatlanon kívül más ingatlannal nem 
rendelkeznek

•	 a döntéshez szükséges hatósági és jövede-
lemigazolásokat beszerzik, az igazolványokat 
bemutatják

Mit vállalnak a résztvevők?
Résztvevők vállalják, hogy fennálló tartozá-
suk 51 százalékát egy összegben befizetik, a 
segítség mértéke tehát 49 százalék. A rezsi-
költségek későbbi újrafelhalmozódásának 
elkerülése érdekében a résztvevők bele-
egyeznek az úgynevezett előrefizetős mé-
rőóra beszerelésébe és erre vonatkozóan a 
szolgáltatóval külön megállapodást kötnek. 
A fogyasztásmérő felszerelési költsége nem  
a fogyasztót terheli.

Mire figyeljünk?
A programban a 120 napnál régebbi tartozás-
sal rendelkezők nem vehetnek részt. A projekt 
résztvevői nem mentesülnek az egyetemes 

szolgáltató peres eljárásba bevont valamint a 
hálózati szolgáltatónál nyilvántartott egyéb kö-
vetelés rendezésétől.

Hová kell fordulni?
Bővebb felvilágosításért hívják a Humán 
Szolgáltatások Igazgatóságának zöldszámát 
(06-80/205-485), itt – a személyes időpont-
egyeztetésen túl – a szükséges dokumentu-
mokról, az ügyintézés menetéről is informáci-
ókat kaphatnak munkanapokon 8 és 16 óra 
között. Személyesen a Csepeli Családsegítő 
Szolgálat épületében (1211 Budapest, Kis 
János altábornagy u. 54.) hétfő, szerda és 
pénteki napokon várják a csepelieket. 

A program részletes bemutatásáért keressék fel 
a www.hszi21.hu honlapot.

Az elmúlt napokban elszabadultak az in-
dulatok a csepeli balliberális pártoknál. 
Ábel Attila alpolgármestert halállal, élve 
eltemetéssel fenyegették meg, miközben a 
legalpáribb módon cigányozták, zsidózták 
és buzizták le munkatársaimat. Engem az-
zal vádoltak, hogy kislányomra gyújtottam 
a házunkat – vagyis élve akartam elégetni 
a saját lányomat. Ez egy édesapa számára 
a legszörnyűségesebb és legaljasabb állí-
tások egyike – tiltakozott a halálos fenye-
getések és vádaskodások ellen közlemény-
ben Németh Szilárd polgármester. 

A polgármester arra reagált, hogy a Csepel.info 
hírblog a fenyegetések és vádaskodások miatt 
nyilvánossá tette a bejegyzéseket írók interne-
tes címét. A lap szerint az IP címek alapján a 
fenyegetőzők csepeli baloldalhoz köthetők.

Németh Szilárd polgármester szerint Horváth 
Gyula, a balliberális pártok polgármester-je-
löltje egyre szélsőségesebb, egyre vállalhatatla-
nabb kijelentéseket tesz csak azért, hogy leállít-
sa a csepeli város-rehabilitációs munkákat.

„A programban érintett 664 panellakás tulajdo-
nosainak mindegyike 1,6 millió forint vissza nem 
térítendő uniós támogatást kap – köszönhetően 
az önkormányzat sikeres munkájának.” A laká-
sok ingatlanpiaci értéke várhatóan 25 százalék-
kal fog növekedni. De csak akkor, ha sikerül be-
fejezni a felújítási munkákat. Az Európai Unió 
ugyanis megköveteli, hogy az érintett épületek 
környezete is megújuljon, valamint új, szociális 
szolgáltatások induljanak. E nélkül nincs pályá-
zati pénz. Ezért újul meg a csepeli Szent Imre 
tér és az ottani játszótér. A térfelújítás során – a 
szakemberek vizsgálata alapján – életveszélyes-
nek, balesetveszélyesnek talált fákat kivágják, és 
helyükre négyszer annyi új, nemes fát ültetnek. 
Az uniós támogatású városrehabilitáció meg-
akadályozása érdekében Horváth Gyula pol-
gármester-jelölt azt állítja, hogy a szakemberek 
által balesetveszélyesnek ítélt fák kivágása miatt 
mi „baltás gyilkosok” vagy „fagyilkosok” va-
gyunk. „A gyilkos szó lassan minden mondatá-
ban szerepel, de emellett mindenféle bizonyíték 
vagy ok nélkül az uniós pénz lenyúlásával is vá-
dolja munkatársainkat, szakembereinket" - mu-
tatott rá a polgármester.

„Polgármesterként kötelességem fellépni a 
gyűlöletkeltő, gyilkossággal fenyegetőző vagy 
másokat gyilkosként bemutató kijelentésekkel 
szemben. Ezért arra szólítom fel Horváth Gyula 
polgármester-jelöltet, hogy fejezze be szélsősé-
ges, uszító kampányát! Javaslom, hogy próbál-
jon meg inkább tisztességes, program-bemutató 
kampányra váltani. Ha Falus Ferenc főpolgár-
mester-jelölthöz hasonlóan nincs programja, még 
mindig írhat ilyet, konzultálhat szakemberekkel. 
Ehhez mi magunk és készek vagyunk szakembe-
reket biztosítani. Hiszen látható, hogy Horváth 
Gyulának halvány fogalma sincs, mit követel 
meg az Európai Unió a városrehabilitációs tá-
mogatásoknál” – hangsúlyozta Németh Szilárd.

A polgármester felszólította Horváth Gyulát, 
hogy pártjaival együtt határolódjon el a cigá-
nyozó, zsidózó, gyilkossággal fenyegetőzőktől, 
és kérjen bocsánatot az ilyen kijelentések miatt. 
Az elhatárolódás komolyságának bizonyításá-
hoz azt kérte, hogy Horváth Gyula tegye meg 
a rendőrségi feljelentést a fenyegetésekkel kap-
csolatban. Németh a Hírmondónak elmondta: 
minden magyar és csepeli embert sértenek az 
olyan kijelentések, hogy a határon túli születé-
sű magyarokra a „román cigány” jelzőt teszik. 
Senki nem tehet arról, hogy hol születik: a kö-
zösségért végzett munkánkkal válunk jó vagy 
rossz emberré, csepelivé – tette hozzá.

Csepel.hu

Folytatódik az egyedülálló mintaprogram: hogyan segítik a rezsihátralékba került csepelieket?

Bejelentett lakcím kell a támogatáshoz
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Jelentősen csökken a zöldhulladé-
kot begyűjtő zsákok ára, amellyel 
így kettős cél érhető el: a lakosság 
körében kiterjesztik a zöldhulla-
dék újrahasznosítását és elősegí-
tik a környezettudatos magatar-
tást. A kedvező változás része az 
általános rezsicsökkentési folya-
matnak – közölte Németh Szilárd 
polgármester, fővárosi képviselő 
a Tarlós István főpolgármesterrel 
közösen megtartott sajtótájékoz-
tatóján, augusztus 24-én. 

Németh Szilárd felhívta a figyel-
met arra, a zöldhulladék komposz-
tálása jóval olcsóbb, mintha a teljes 
kommunális hulladékot dolgoz-
nák fel. A politikus emlékeztetett: 
2006-ban, amikor 16 fővárosi ke-
rületben elkezdődött a program, 
összesen 4310 tonna zöldhulladé-
kot gyűjtöttek be.  Ez a mennyiség 
2012-ben – mikor már 19 kerület 
kapcsolódott be – 22 410 tonnára 
nőtt. 2013-ban készült egy kutatás, 
mely kimutatta: a 19 érintett kerü-
letben 220 210 olyan háztartás van 
– elsősorban kertes ház –, mely 

beszállhat a programba, de ezek 
közül 45 százalékos volt az eddi-
gi részvétel – fejtette ki a fideszes 
politikus. Hozzátette: szeretnék  

a zöldhulladék újrahasznosítását 
kiterjeszteni minden olyan lakos-
ra, aki részt tud venni a program-
ban, és ezt a környezettudatos ma-

gatartást össze akarják kapcsolni 
az árcsökkentéssel.

A politikus aláhúzta: a BKV-bér-
letek idei árcsökkentése legalább 
1 milliárd forintos többletbevételt 
hoz 2014 végére. Elmondta, ezen 
logika mentén arra kérik az FKF 
Zrt.-t, hogy csökkentse felére a 
zöldhulladék-gyűjtőzsákok árát.

Augusztus utolsó felében egymás után 
vették szemügyre az érdeklődők azokat  
a szociális bérlakásokat, amelyekre a cse-
peli önkormányzat idén is kiírta a pályá-
zatokat. Ahogy előző számunkban is be-
számoltunk róla, idén 34 önkormányzati 
lakásra pályázhatnak a rászorulók. 

A Csepeli Városgazda Zrt. munkatársai sze-
mélyes találkozón is tájékoztatták és – szük-
ség esetén – az űrlap kitöltésében segítették 
azokat az érdeklődőket, akik szociális bérla-
kásra pályáznak. Az egyik legfontosabb és 
ismételten felmerülő tudnivaló, hogy a pályá-
zónak legalább három éve csepeli lakcímmel 
kell rendelkeznie. Ez lakcímkártyával vagy 
hatósági igazolással bizonyítható. Szintén 
gyakran gondot okoz, ezért tisztázni kell  
a pályázók tulajdonában lévő tulajdoni há-
nyadrészüket, amelyekhez sok esetben örök-
ség révén jutottak. 

Hogyan történik az elbírálás?
A pályázat feltételei között szerepel a környe-
zettanulmány, amivel az esetleges csalásokat 
igyekszenek kizárni. Az elbírálás pontrend-
szer alapján történik, amibe a család nagysá-
ga, életkörülményei, az egy főre jutó jövede-
lem és több más egyéb tényező is beleszámít. 
A pontrendszer azoknak kedvez, akik dolgoz-
nak, nem segélyből élnek. Minden ingatlan-
nál meg van adva, hogy mekkora család köl-
tözhet be, mennyiért újítható fel. A felújítást 
egy év alatt kell elvégezni, az anyagköltség  
a lakbérből levonható. 

Mivel a pályázat elbírálását, a nyertesek ellen-
őrzését olyan bírálóbizottság végzi, amelynek 
tagjai különféle szervezetek és különféle pár-
tok képviselőiből állnak, kicsi a valószínűsége, 
hogy sikerülne bárkinek korrupt módon lakás-
hoz jutnia. De így is mindig van olyan nyertes 
pályázó, aki az ellenőrzés során lebukik. Elő-

fordulnak olyanok is, akik magukat befolyásos 
embernek feltüntetve ígérnek pénzért lakást. 
Ilyen módon azonban az elmúlt három évben 
senki nem nyert lakást.

119 lakás négy év alatt
Korábban soha nem pályáztattak meg annyi 
szociális bérlakást a kerületben, mint most. Az 
előző önkormányzati vezetés 2006–2010 kö-
zött mindössze 19 szociális lakást pályáztatott 
meg. Ez azért történhetett, mert a rászorulók-
nak szánt lakásokat Szenteczky János, a Cse-
peli Vagyonkezelő Zrt. akkori vezérigazgatója 
– az MSZP jelenlegi csepeli elnöke – jómódú 
kivételezetteknek juttatta. 2010 októbere óta 
a fideszes önkormányzat 100 lakással többet, 
119 lakást pályáztatott meg, mert véget vetett 
lakásmutyinak. 

aktuális

Szociálislakás-pályázat: 
hároméves címet kell igazolni

Hol adható le a pályázat? 
A személyesen, zárt borítékban benyújtan-
dó pályázatokat a Csepeli Városgazda Zrt. 
Katona József út 62–64. szám alatti szék-
házának ügyfélszolgálatán lehet leadni leg-
később szeptember 5-én, déli 12 óráig. 

Felére csökken a fővárosban
a zöldhulladék-gyűjtőzsák ára

Egy zöldhulladék-gyűjtőzsák ára 183 forint + áfa, 
az új ára pedig 90 forint + áfa (114 forint) lesz.
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A korábbiakhoz képest többen, összesen 
harmincöt megváltozott munkaképessé-
gű munkatárs dolgozik a Petőfi Sándor 
utca 16/B alatti helyiségben. A csepeli 
képviselő-testület döntése alapján a Cse-
peli Városgazda Zrt. tavaly október 1-jétől 
foglalkoztatja őket. 

A fogyatékkal élő munkatársak felnőtt emberek, 
egy részük állandó szülői támogatására szorul-
nak. „Vele vagyok mindig, és a fiam is igényli a 
jelenlétemet” – mondja egyikük édesanya. 

A foglalkoztatásban részt vevők csepeli la-
kosok, ezért a közlekedés szempontjából is 
előnyös, hogy az érintettek helyben kapjanak 
munkát. Könnyű ülő fizikai munkát végez-
nek napi négy órában, két műszakban. „Füg-
gönycsipeszeket, laphintákat, dudálós hintá-
kat, csodakockákat szerelnek össze. Máskor 
fültisztítók, pelenkák csomagolása a felada-
tuk. Saját termékek előállítását is végezzük, 
így például kaspók, bortartók fonása is sze-
repel a tevékenységek bővítésében” – mondja 
Hoklics Ildikó csoportvezető. 

Cs. A. 

 

Megváltozott munkaképességűek: könnyű fizikai munka, napi négy órában

Harmincöten dolgoznak a Petőfi utcában

Miczkó Sándorné, 
a 42 esztendős Miczkó Sándor édesanyja: 
„A fiam 13 éve végez könnyű munkákat, de 
tavaly csődbe ment az a cég, amely foglalkoz-
tatta. Még a pénzt sem fizették ki neki, ami 
járna. Jól jött, hogy az önkormányzat felka-
rolta a fiamat és sorstársait. A mostani mun-
káját szereti, jól érzi magát a többiek között. 
Születése óta fogyatékkal él, de nagyjából 
ellátja magát. De vele vagyok mindig, mert 
igényli az állandó törődést.” 

Nánási Vass Anna, 
a 31 esztendős Nánási Róbert édesanyja:
„A fiam koraszülöttként jött világra, azóta 
fogyatékkal él. Nagyon ügyes fiú, de ne-
hezen barátkozik, erősen gátlásos. Otthon 
sokat segít a háztartásban: takarít, moso-
gat, folyton kérdi, mit csináljon. Többnyire 
egyedül jár dolgozni, de néha kísérni kell. 
Örülünk, hogy van ez a munka és a vele járó 
pénz, mert ezzel is hozzájárul a családi ki-
adásokhoz.”   

Sándor Mária, 
a 30 éves Vida Inez édesanyja:
„Édesapját már korán elvesztette, egyedül 
nevelem a lányom. Segíteni, irányítani kell 
a mindennapi tevékenységeiben. A hasonló 
sorsú gyerekek és mi, szülők rendszeresen 
összejárunk, megbeszéljük a közös gondjain-
kat. Mindannyian aggódunk felnőtt gyereke-
ink sorsa miatt. Magunk sem tudjuk, mi lesz 
velük, ha mi már nem leszünk. Ha olyan a 
család, magukhoz veszik, vagy gyámja lesz.”

Miczkó Sándor Nánási Róbert Vida Inez
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Történelmi tradícióink felelevenítésével,  
a magyar gasztronómia büszkeségeivel, ze- 
nével, tánccal és a közös ünneplés örömé-
vel emlékezett meg Budapest XXI. kerüle-
te Szent István és az új kenyér ünnepéről. 
Az egész napos rendezvényen láthatatlan 
történelmi ösvényen sétálhattak végig 
a csepeli családok, a csodaszarvastól az 
operettek világáig.

Bár az időjárás az augusztus 20-ai ünnepség 
kezdetén még sötétebb arcát mutatta, nem sok-
kal később már ragyogó napsütéssel biztatta 
a kerületet Szent István napjának szabadtéri 
ünneplésére. Csepel önkormányzatának ren-
dezvénye 10 órától várta a csepelieket a Daru-
domb lábánál. A helyszín nem véletlen: éppen 
egy éve adták át a domb tetején elhelyezett Ősi 

elődeink-szoborcsoportot, amely Álmos és Ár-
pád nagyfejedelmeket, valamit az államalapító 
Szent István királyt jeleníti meg.

Mindennapi kenyerünk
A délelőtt nem is kezdődhetett volna másképp, 
mint A csodaszarvas meséje című bábjátékkal 
és a 11 órakor induló szaruíjbemutatóval, ami 
világossá tette, miért félte egykor egész Euró-
pa a magyarok nyilait. A Regélő Fehér Táltos 
Dobcsapat korhű öltözetben, a múlt ma is ér-
vényes igazságairól énekelt egy hangszerként 
szóló sámándobkísérettel. Fél kettőkor került 
sor a kenyérszentelésre, amelyet Krammer 
András végzett el. A diakónus a kenyér megbe-
csülésére, a mindennapi kenyér megosztására 
hívta fel az ünneplők figyelmét. Az 500 meg-
szentelt kenyér egy testvérvárosi kapcsolat kö-

zös terméke: Nagyszalonta búzája is belekerült 
a cipókba, amelyeket a Szántó pékség ajánlott 
fel. A nemzetiszín szalaggal átkötött ünnepi, 
közös kenyeret Németh Szilárd polgármester és 
Borbély Lénárd alpolgármester adták át Török 
Lászlónak, Nagyszalonta polgármesterének.

A mi művészetünk
A kora délután a népi művészet ünnepléséről 
szólt. A Csepeli Népdal- és Nótakör Egyesü-
let és a szalkszentmártoni Borbély Zoltán és 
barátai citerazenekar a magyar nóták sokszí-
nűségébe adtak betekintést, a magyar nép-
mesék tanulságait a Mariska matiné vidám, 
interaktív előadása  mutatta be a színpadon.  
Csepel a néptánc egyik fővárosi fellegvára, a 
Csepp-Csepel és a Kis-Csepel Táncegyüttes há-
romkor kezdődő műsora nem csupán a gyönyö-

Séta a múltban - 
Szent István napja Csepelen

Látogassa meg online 
galériánkat!
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rű viseletek és a nagyszerű teljesítmény miatt 
volt élmény. Az ünnepségre vendégekkel érkez- 
tek: a csehországi Pomnenka Táncegyüttes saját 
műsorának keretében magyar dallamokkal ked- 
veskedett a hallgatóságnak. A fellépés után Zden-
ka Slichtová, a tánccsoport vezetője elmondta: 
megtiszteltetés számukra, hogy Magyarország 
nemzeti ünnepén mutatkozhattak be Csepelen.

Köztünk a múlt
„Ez az nap jó alkalom arra, hogy a történelem 
egyes szeleteit megmutassuk, kézzelfogható 
történelmi ismereteket közvetítsünk. Csepelre 
egy dicsőséges időszak, Hunyadi Mátyás korá-
nak fegyverzetét, ruházatát hoztuk” – mondja 
Prosinger Lívia, a Mare Temporis Alapítvány 
alelnöke, aki korhű ruhában van, háta mögött 
puskák dörrennek, mellette pedig egy másik 

korszak megjelenítője, Balatoni Imre, a Bethlen 
Gábor Hagyományőrség Egyesület elnöke emeli 
meg süvegét. Az egyesület a török kor magyar-
jainak ruházatát, fegyvereit hozta a kerületbe, 
bemutatójukon pedig még egy deres is előkerült.

A zene került a középpontba 17 órától: ekkor 
lépett a színpadra Suki András prímás, aki 
ezúttal a Csepeli Virtuózokat vezette. „Olyan 
műsort szerettünk volna összeállítani, ami 
széles közönséghez szól. Operettrészleteket, 
magyar nótákat, könnyebb klasszikusokat vá-
lasztottunk” – mondta az egyórás, fergeteges 
sikert arató fellépés után a prímás. 

Az István, a király című rockopera legnép-
szerűbb dalaival állt színpadra a Pódium tár-
sulat. Az energikus előadás fináléja, a magyar 

himnusz eléneklése előtt száz csepeli magas-
röptű hófehér keringőt engedtek szabadon,  
a közönség percekig tartó tapssal köszöntötte 
a művészeket.

Csillámporos éjszaka
Szafarikalapok, csörgődobok lepték el a Da-
ru-domb környékét este: nyolc órától egy ge-
neráció emblematikus sztárzenekara, az R-GO 
adott olyan kirobbanóan sikeres koncertet, 
hogy a bulizó csepeliek csak több visszatap-
solás után engedték le a színpadról a zenekart. 
A csikidámhangulatú koncert után, fél tízkor, 
óriás csillagszóróként világította meg az ün-
neplőket a tűzijáték fénye.
             Angel Marianna

Köszönjük a Szántó pékségnek a felajánlást!

fotó: Halászi Vilm
os és Szria
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Mazsi is segített
Idén első alkalommal a Magyar Vörös-
kereszt Fővárosi Szervezete is csatlako-
zott azoknak az intézményeknek a sorába, 
amelyek egy rendhagyó akció keretében 
segítik a Zöld Zebra Állat- és Természet-
védő Egyesületet. Augusztus 15-én a segí-
tők négylábú barátai is felvették a munkát:  
a Vöröskereszt csepeli kirendeltségén Mazsi 

várta a felajánlásokat. „Mazsi már ismeri  
a járást, az egyik önkéntesünk kutyája. Sem-
milyen bonyodalmat nem okozott, sőt, kife-
jezetten jó hangulatot teremtett a kis öleb. 
Lakótelep tövében, zöldterület mellett va-
gyunk, jóban vagyunk a kutyásokkal, és bár 
elsősorban embereket támogatunk, ha épp 
kislabda vagy kifejezetten kutyák számára 
készült játék kerül hozzánk, azt eljuttatjuk 
a gazdiknak. Sétáltatás közben gyakran be-
kopognak, benéznek hozzánk” – mondta el 

Németh Zoltánné Andrea, a Vöröskereszt 
dél-pesti régiójának vezetője. 

A Vöröskereszt munkatársai – a mostani rend-
kívüli állatos nap kivételével – az év minden 
napján várják az adományokat, elsősorban 
ruhaneműket, száraz- és tartósélelmiszereket, 
kisebb konyhai eszközet, amelyeket a lehető 
leggyorsabban juttatnak el a rászorulókhoz. 
Címük: 1215 Budapest, Ady Endre út 61.
Bővebb információ: www.voroskeresztbp.hu

Létrejött a megállapodás a Le-
het Más a Politika (LMP), a 
Negyedik köztársaság (4K!) és 
pártfüggetlen csepeli lokálpatri-
óták közt, amelynek eredménye-
ként mind a 14 körzetben indul-
hat olyan jelölt, aki nem kér az 
elmúlt 25 év politikai elitjéből, 
karrierista vezetéséből. 

Már mindkét oldal bebizonyítot-
ta, hogy nem a választók érdekeit 
képviseli, hanem a saját pártpo-

litikai céljait kívánja tűzön-ví-
zen át végigvinni, még a többség 
akarata ellenére is. 

Lokálpatrióta összefogásunkkal 
nem a pártpolitikai üzeneteket 
kívánjuk eladni a választók-
nak, nem a hatalomba kívánunk 
görcsösen fel-, illetve visszaka-
paszkodni, hanem a helyi kö-
zösség érdekeit kívánjuk képvi-
selni. A képviselet szolgálat: mi 
az embereket, és nem a pártokat 
kívánjuk szolgálni.

Tóth Sándor, 
kampányfelelős

Valós összefogással Csepelért

A lista első négy helyén lévő jelölt: Morán Rafael, Tenk András (pol-
gármester-jelölt, listavezető), Ádám Szilvia Zita és Tóth Sándor

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata hívja és várja
a csepeli családokat rendezvényeire az alábbi helyszíneken és időpontokban:

 

Szeptember 6-a, szombat, 10-18 óra: Sétáló utca
Szeptember 13, szombat, 10-18 óra: Királyerdei Művelődési Ház (1213 Bp., Szent István út 230.)

Szeptember 20, szombat, 10-18 óra: Radnóti Miklós Művelődési Ház (1214 Bp., Vénusz u. 2.)
Szeptember 27-e, szombat, 10-18 óra: Daru domb

 

A helyszíneken képviselői beszámolókat hallhatnak az elmúlt négy évben végzett munkáról. 
 

Programok: kisvasút, körhinta, arcfestés, kézműves-foglalkozás, kalandpark,
színpadi programok, sok játék és meglepetés, magyaros ételek, csapolt sör

 

Részletes program: www.csepel.hu

EGY SZELET CSEPEL
SZEPTEMBERI SZOMBATOK 10-18 ÓRÁIG

KICSIKNEK ÉS NAGYOKNAK
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Felvidéki és észak-magyarországi várme-
gyék 3.

Liptó vármegye nevét hallva a liptói, azaz  
a juhtúró jut eszünkbe. Talán nem véletlenül. 
A 2246 km² területű, szinte teljesen hegyes-
erdős terület már az őskortól kezdve folya-
matosan lakott volt, mégis, amikor a Kárpát-
medencében letelepedő őseink valamikor a 
XI. században erre a vidékre is eljutottak, né-
hány, elszórtan élő keleti szláv juhtenyésztő 
családon kívül másokat ott nem találtak. A te-
rület egészen a XIV. század elejéig a zólyomi 
erdőispánság része, királyi vadászterület volt, 
önálló vármegyévé 1330-ban alakult. A kirá-
lyok mint saját birtokukból, számos magyar 
és szász hűbéresüknek adományoztak jelen-
tős területeket, néhány nagyúr már a tatárjá-
rást megelőzően jelentős kővárakat építtetett. 
A szász telepesek kiterjedt aranybányászatot 
folytattak. A vármegye székhelye Liptószent-
miklós volt. A vármegyének 1910-ben 86 906 
lakosa volt, ennek mindössze 5 százaléka volt 
magyar. A trianoni béke a vármegye teljes 
területét az újonnan létrehozott Csehszlo-
vákiának adta. A megye címerében látható, 
arany nyílvesszővel átlőtt, aranyszínű sas a 
vármegye örökös főispánjai, az Illésházy gró-
fok családi címeréből származik, a címerkép 
többi ábrájának eredete, jelentése ismeretlen.
    
Nógrád vármegye a XIX. század óta a paló-
cok földjeként ismert. A palóc név az orosz és 
lengyel nyelvben használt polovec átvételéből 

származik, ennek jelentése: kun. Vagyis, ez 
az elnevezés utal arra, hogy a XIII. század-
tól kezdve a vidéken jelentős számú kun tele-
pedett le. A honfoglaláskor ezen a 4128 km² 
nagyságú területen letelepedett törzsek ne-
veit olyan településnevek őrzik, mint Kürtös, 
Gyarmat, Jenő, Tarján, Megyer, stb. A várme-
gyének nevet adó erősség, Nógrád vára Ano-
nymus krónikája szerint már a honfoglaláskor 
létezett, oklevélben először 1216-ban említik. 

A vármegye jelentős birtokosai a Balassák 
voltak, uradalmuk központjában, Balassa-
gyarmaton tartották a vármegyegyűléseket, 
és ez a város vált a megye székhelyévé. A XV. 
században a vármegye területén 22 jelentős 
kővár állott! A vármegye sokáig emlegetett 
szenzációja a nógrádi evangélikus lelkészek 
1673-74-ben történt gályarabságba hurcolása 
volt. Kiemelkedő kulturális jelentőségű város 
volt Losonc, a bányászat és nehézipar köz-
pontjává pedig Salgótarján vált. A vármegye 
261 517 főnyi lakosságának 75,6 százaléka 
volt magyar, a trianoni döntéssel a vármegye 
területének 42 százaléka került Csehszlováki-
ához. A megyecímer ábrájának eredete isme-
retlen. Feltételezhetően a több évszázadon át 
folyó harcokat, a haza idegen hódítók elleni 
védelmét szimbolizálja a Magyarország cí-
merét pajzsán viselő páncélos vitéz. 
      
Sáros vármegye a Magyar Királyság északi, 
galíciai határán terült el. 3652 km²-es területe 
sokáig Abaúj vármegyéhez tartozott. A hon-
foglaláskor, a szomszédos vármegyékhez ha-

sonlóan, ez is az Aba nemzetség birtoka lett. 
A tatárjárást követő időben, az elpusztult ma-
gyar lakosság pótlására nagy számban tele-
pedtek be német és rutén nemzetiségű csopor-
tok. A vármegye legjelentősebb települései: 
Eperjes (megyei székhely) és Bártfa kiemelt 
határőrizeti, szabad királyi városok voltak. 
Az 1600-as évek elején a vármegye örökös 
főispáni méltóságát kapta meg gróf Rákóczi 
Pál, azt követően, több mint száz éven át ez 
a Rákócziak földje. A vármegye birtokosai 
közé tartozott a Szinyei-Merse család, amely-
nek leghíresebb tagja Pál, a világhírűvé vált 
festőművész. A vármegye lakossága, a már 
említett ok miatt igen heterogén összetételű 
volt, a 174 620 fő 10,4 százaléka magyar anya-
nyelvűnek vallotta magát. Trianont követően 
a vármegye teljes területe Csehszlovákiához 
került. A bemutatott címer 1615–1839 között 
volt használatban. V. Ferdinánd 1839-ben 
adományozott egy egészen meghökkentő cí-
mert a vármegyének: ennek alakja és felosz-
tása közel azonos az itt is láthatóval, azonban 
az angyal helyett, ugyanebben a testtartásban, 
egy combközépig ábrázolt nő látható, akinek 
egyetlen „öltözete” a fején lévő korona. Ez 
utóbbi címerkép a vármegyében birtokos gróf 
ghymesi és gácsi Forgách család címeréből 
származik, de a szimbólum jelentése, értel-
mezése nem ismert.

Dósa István
(Következik: Felvidéki és észak-magyarországi 
vármegyék 4.) 

Egykori vármegyéink címerei 8. rész
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Sarkadi 
táborozás
24 éve indult először csepeli általános isko-
lásokkal nyári tábor a Békés megyei Sar-
kadon, s azóta egy év sem maradt ki. Az 

idén is sok diák töltött felhőtlen napokat a 
Mátyás Király és a Karácsony Sándor Ál-
talános Iskolából a Viharsarokban. A már 
hagyományos programokon kívül – evezés, 
éjszakai őrség, mozi, fürdőlátogatás, sze-
kerezés – a gyerekek idén először voltak a 
Gyulai Aquapalotában és éjszakai erdőjá-
ráson. A diákok megnézték a sarkadi men-

tőállomást és részt vettek a Békéscsabai 
ÁNTSZ által szervezett vetélkedőn is. A 
táborozók ajándékairól és az emlékbe ka-
pott pólókról az ATEL – Csepeli Áramel-
látó – és a Dover nyelviskola gondoskodott. 
A nyaralást Keszy-Harmath Eszter, Horváth 
Katalin, Kis Gergely és Dóka György szer-
vezték-vezették.
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Két hónap
együttlét
Családias hangulatú, mégis nagyszabású 
gálával zárta kapuit a hagyományos nap-
közis tábor a Sport-, Szabadidő- és Ren-
dezvényközpontban augusztus 15-én. 
Nyolc izgalmas, tartalmas, vidám hét lezá-
rása volt a nevetéssel jócskán megfűsze-
rezett esemény, amin a pedagógusok is 
megmutatták: a jókedv ragályos és való-
színűleg éppen ők terjesztették a résztve-
vő táborozók között.

Rózsaszín ruhás kislány önfeledten táncol a 
tanári kar közös produkciójára. Mellette édes-
anyja és babakocsiban ülő testvére hallgat-
ja az alkalmi kórust, a kicsi kezével, lábával 
kalimpál, ő is beszáll az ünneplésbe. Bársony 
Dorottya hét hetet töltött a Duna-part egyik 
legszebb szakaszánál megrendezett nyári tá-
borban. Amikor a programokról kérdezem a 
Gróf Széchenyi István Általános Iskola tízéves 
tanulóját, a kézműveskedést emeli ki. „Nagyon 
klassz volt a tábor, minden nap vidáman, fel-

szabadultan jött haza. Egy szülő számára nincs 
annál megnyugtatóbb, mint amikor a gyerme-
ke szája szinte be sem áll, annyi mesélnivalója 
az elmúlt napról” – meséli Bársony Sándorné 
Krisztina, aki a tábor egyik erősségeként az 
étkeztetést emeli ki. „Túl a megbízható, látha-
tóan felkészült és lelkes tanári gárdán, fontos 
szempont volt Dorottya megfelelő étkeztetése. 
Kicsit válogat a kisasszony, de a tábori men-
zára nem volt egyetlen rossz szava sem. Volt 
energiája egész nap szaladgálni” – teszi hoz-
zá az anyuka mosolyogva, aki a június 23-a és 
augusztus 15-e között megrendezett tábor zá-
róeseményén mindössze egyetlen dolog miatt 
panaszkodott: Dorottya nehéz szívvel vesz bú-
csút a Hollandi út nyári gyerekparadicsomától. 
 
A tábor záróeseményén a gyerekek csapatok-
ban mutatták be műsoraikat. Volt, aki tánccal, 
pomponokkal, színes szalagokkal, versekkel, 
más színielőadással kápráztatta el a jelenlévő 
családtagokat, pedagógusokat és természete-
sen egymást. T-faktor – hallottuk többször is 
elhangozni a műsor címét és a látottak alapján 
biztosak vagyunk benne: 2014 nyara után min-
den résztvevőben ott van az a bizonyos plusz, 
a táborfaktor.

angel

tábor
fotó: Szria
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A tanévkezdés mind a gyerekek-
nek, mind a szülőknek új kihívá-
sokat, az elsősöknek szokatlan 
helyzeteket jelent. Izgalmas hetek 
következnek, ami nem azonnal 
az első héten, hanem pár hónap 
múltán érződik csak igazán. Vég-
érvényesen megváltozik a család 
élete, reggelente versenyt futunk 

az idővel. Pedig a nyugodt reggel, 
a nem kapkodva bekapott reggeli 
az egész napot meghatározza. In-
kább kicsit korábban ébresszük fel 
csemeténket, hogy jusson elég idő 
a készülődésre, különösen a reg-
gelizésre. A tanítók sem győzik 
elégszer hangsúlyozni, hogy kor-
gó gyomorral ne menjen iskolába 

egy fejlődésben lévő gyerek. Első 
hallásra talán nincs ínyünkre a 
szigorú szülői szerep, de bízzunk 
benne, hogy hamar kialakul új 
életritmusunk. 

Nóra szerencsés anyuka, két gyer-
meke van és mindketten szeretnek 
iskolába járni. „Júlia hatodikba 
megy, Márk most lesz harmadi-
kos. Amióta iskolások lettek, nem 
volt olyan nap, hogy ne akartak 

volna suliba menni. Az első héten 
mindig kiderül, hogy mi az, ami 
hiányzik még a tanszerek közül. 
Lista alapján vásárolok ugyan, de 
mindig van pótolnivaló.” 

Új tanulók
A tankerület tájékoztatása sze-
rint idén 827 kisdiák kezdi meg 
az első osztályt Csepelen. A Jed-
lik Ányos Gimnáziumban 31-en 
lesznek ötödikesek. A legújabb 
iskolakezdők beilleszkedésére 
minden tanintézmény hangsúlyt 
fektet. A Mátyás Király Általá-
nos Iskolában például az első hé-
ten együtt van a napközis tanító 
és az osztályfőnök, akik ismer-
tetik a házirendet és körbejárják 
a gyerekekkel az iskolaépületet 
– tájékoztatta lapunkat Juhász 
Katalin intézményvezető. Hoz-
zátette: „Az első tanítási napon 
osztjuk ki a tankönyveket, majd 
ellenőrizzük, hogy a leadott 
megrendelés szerint mindenki 
megkapott-e mindent. Ha hi-
ányzik valamilyen tankönyv, 
pótoljuk. Első héten kollégáim 
tűzvédelmi oktatást tartanak. Ál-
talában az évnyitón mutatjuk be 
az új pedagógusokat. Az év elejei 
szülői értekezleten tájékoztat-
juk a szülőket, hogy milyen fel-
szerelések szükségesek az egész 
évi munkához. Szintén év elején 
zajlik az órarendek pontos össze-
hangolása is.” 

Antal Zsuzsa

Első hét az iskolában

Az új tanév rendje: 
a legfontosabb dátumok
A Magyar Közlönyben már tavasszal megjelent az idei tanév 
rendje: innen gyűjtöttük ki a fontos dátumokat. A lentieken kívül 
az már iskolánként változik, hogy mikor lesznek a kiadható, taní-
tás nélküli munkanapok.

•	A tanítás első napja: 2014. szeptember 1-je, hétfő. Utolsó napja: 
2015. június 15-e, hétfő. A tanév hossza 180 nap.

•	Az első félév 2015. január 16-áig tart. A tanulókat és a szülőket 
január 23-áig értesítik az elért tanulmányi eredményről.

•	Az általános iskolák elsőseinek felmérése október 10-éig tart, ek-
korra kell megállapítani, melyik osztályban hány olyan gyerek van, 
akiknél az alapkészségek fejlesztését fokozottan kell támogatni.

•	Szombati munkanap: október 18-a (október 24-e, péntek helyett)
•	Közép- és emeltszintű őszi írásbeli érettségi vizsgák: október 10-e 

és 27-e között.
•	Az őszi szünet 2014. október 27-étől október 31-éig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap: október 22-e, szerda. A szünet utáni első tanítási 
nap: november 3-a, hétfő.

•	Szóbeli vizsgák ősszel: emelt szintű szóbelik november 6-a és 10-e 
között; középszintű szóbeli vizsgák: november 17-e és 22-e között.

•	Szombati munkanap: december 13-a (december 24-e, szerda 
helyett).

•	A téli szünet 2014. december 22-étől 2015. január 2-áig tart. A szü-
net előtti utolsó tanítási nap: december 19-e. péntek. Az első tanítási 
nap: január 5-e, hétfő.

•	Az általános felvételi eljárás kezdete: 2015. január 17-e.
•	Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban: 2015. január 17-e, 10 óra.
•	Szóbeli felvételik: 2015. február 17-e és március 6-a között.
•	A tavaszi szünet 2015. április 2-ától április 7-éig tart. A szünet előtti 

utolsó tanítási nap: április 1-je, szerda. A szünet utáni első tanítási 
nap: április 8-a, szerda.

•	Szünnap: május 1-je, péntek (a munka ünnepe).
•	Közép- és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák: 2015. május 

4-étől május 26-áig.
•	Szünnap: május 25-e, hétfő (pünkösdhétfő).
•	Országos kompetenciafelmérés (hatodik, nyolcadik, tizedik évfo-

lyamok): 2015. május 27-e.
•	Szóbeli érettségi vizsgák – emeltszintű: 2015. június 4–11.; közép-

szintű: június 15–26.
•	Utolsó tanítási nap: 2015. június 15-e, hétfő.

fotó: Szria
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Nemcsak a csepeli, hanem a magyar ka-
jak-kenu sport egyik legnagyobb remény-
ségének tartják Simán Fannit, aki az idén 
ragyogó eredményeket ért el a nemzetkö-
zi versenyeken. Ahol megfordult, onnan 
éremmel tért haza a 19 éves kajakos.

Nagyszabású éremgyűjtésbe kezdett az idén 
Simán Fanni. A Csepeli Kajak-kenu Egyesület 
versenyzője a júliusban Szegeden rendezett 
ifjúsági és U23-as kajak-kenu világbajnok-
ságról egy bronzéremmel tért haza, a párosok 
500 méteres versenyében lett harmadik.

„Szilágyi Anettel ebben az évben ültünk ösz-
sze először, és nagyon jól összepasszoltunk, 
a technikánk nagyon hasonló, remekül meg-
értjük egymást. Folytatjuk is a közös edzése-
ket, hol Csepelen, hol pedig Anett klubjánál, 
Velencén gyakorolunk. A szegedi vb-n az 
edzőm, Takács Tibor és Csonka Zsolt nagyon 
sok tanáccsal látott el bennünket, rengete-
get segített a bronzérem megszerzésében. 
Nem túlzok, ha azt állítom, életünk pályája 
volt a döntőben. A legjobb időnket értük el 
a legjobb taktikával, kihoztuk magunkból a 
maximumot. Most már elárulhatom: bár re-
ménykedtünk a dobogóban, de nem az volt 
a célunk. Sok volt az öregebb, tapasztaltabb 
versenyző a mezőnyben” – meséli Fanni. 

Szegeden még egy ötödik hely is összejött 
Fanninak K4 500 méteren. Nem sokkal ké-
sőbb következett a minszki egyetemi világ-
bajnokság. A csepeli kajakos ugyanis az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem pszichológia 
karának nappali hallgatója. Mint elárulta, 
sportpszichológus szeretne lenni. Persze csak 
a sportkarrierje után akar majd tanult szak-
májában dolgozni, és addig még rengeteg 
világversenyen akar részt venni. Korábban 
csak ifi Eb-n szerepelt, az idén azonban két 
vb-n is elindulhatott. A fehéroroszországin 
még a szegedinél is jobban szerepelt. A kajak 
négyes tagjaként 200 és 500 méteren ezüstér-
met szerzett.

„A minszki egyetemi világbajnokságért felad-
tam a hazai ob-t, amelyet egy időben rende-
zetek, de az eredmények alapján egyértelmű, 
hogy jól döntöttem. Pedig éppenséggel nem 
voltak ideálisak a körülmények. A rajtgép 
például többször is elromlott a minszki pá-
lyán, amely jóval rosszabb volt, mint a sze-
gedi. A két ezüstérem azért kárpótolt minket  
a kellemetlenségekért.”

Ugyanis nemcsak a pályával voltak gondok, 
hanem az ellátással is a szállodában. Fanni 
vegetáriánus, így neki a többieknél is nehe-
zebb dolga volt.

A legtöbb érmet az idén a hazai mezőnyben 
szerezte a Csepeli Kajak-kenu Egyesület ver-
senyzője. Az augusztus elejei U23-as ob-ról 
hat éremmel jött haza Simán Fanni. Két ara-
nyat szerezett, az egyiket K2 500 méteren, 
a másikat K4 1000 méteren. A három ezüst 
K2 200 m, K4 200 m és K4 500 m jött össze, 
míg az egy bronzérem egyesben 200 méteren 
sikerült.

„Az eredményekből jól látszik, hogy az egyest 
kissé háttérbe szorítottam az idén. De nem 
bántam meg, úgy gondolom – és a sikereim is 
ezt bizonyítják –, megérte. Az idén már nem 
lesz komoly nemzetközi versenyem. A minszki 
vb után egy kis pihenés következett, szeptem-
bertől pedig jön az iskola és az edzések. Azt 
még nem tudom, jövőre mire fogok leginkább 
koncentrálni, az még messze van, de az szinte 
biztos, hogy Anettel tovább fogjuk erősíteni 
a kettest, és megpróbálunk minél több verse-
nyen elindulni.”

Simán Fanninak tehát parádésan sikerült ez az 
év, amely vitathatatlanul a legeredményesebb 
volt eddig pályafutása során. Mi meg azért 
szurkolunk, hogy a következők még jobban 
sikerüljenek, és akár már két év múlva Rióban 
láthassuk versenyezni a nyári olimpián.

- k -

Vitathatatlanul Simán Fanni éve 2014

Csepeliek 
éremgyűjtése 
Barcelonában
A Csepeli Öttusa és Vízisport Egyesület 
két fiatalja, Koricsánszky Olivér és Kardos 
Bence – a székesfehérvári Burcsik Barna-
bással kiegészülve – a fiúk csapatversenyé-

ben a második helyen végzett a spanyolor-
szági Eb-n. Ezt a nagyszerű teljesítményt 
még örömtelibbé teszi, hogy Kardos Bence 
az egyéni versenyben is a dobogó második 
fokáig jutott, sőt a zárónapon lebonyolított 
váltóversenyek során – Burcsik Barnabás-
sal párban – a fiúváltó ezüstérmét is meg-
szerezte. 

A lányok váltójában is remekül teljesített 
a magyar csapat, s megszerezte a bronz-

érmet. Koricsánszky Olivér a mixváltóban 
indult Kiss Virággal. A páros nagy küzde-
lemben, a harmadik legjobb időt kombizva 
végül a hetedik helyen ért célba.

A rengeteg befektetett energia ismét meg-
hozta a megérdemelt eredményt, s a csepeli 
egyesületben folyó munka mostanra vitatha-
tatlanul beérett nemzetközi szinten is. Szív-
ből gratulálunk a csepeli versenyzőknek és 
az összes edzőnek, segítőnek.
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Aranyérmek a 
kajak-kenu ob-n
Kiválóan szerepeltek a csepeli sportolók 
a kajakosok és kenusok az augusztusi 
szolnoki országos bajnokságán. A Csepeli 
Kajak-kenu Egyesület versenyzői három 
számban is az élen végeztek.

Mintha meg sem pihentek volna a csepeli 
kenusok az augusztus elejei moszkvai kajak-
kenu világbajnokság után. A Csepeli Kajak-
kenu Egyesület két vb-érmese, Kiss Tamás 
és Korisánszky Dávid Szolnokon, az ob-n is 
kiválóan versenyzett. A páros kenu kettes 200 
méteren aranyérmet szerzett, és négyesben 
– két KSI-sel, Mikével és Vasbányaival – is 
győzött 500-on. A férfi 1000 méteres távon, 
szintén Kissék voltak a leggyorsabbak, kiegé-
szülve másik két csepelivel, Dóczé Ádámmal 
és Androkity Marcellal. A Kiss, Korisánszky 
kettősnek összejött még két bronz, 200 és 1000 
méteren. Kiss Tamás egyéniben még nyert 
egy bronzot 1000 méteren: nem sokkal maradt 
le a győztes Vajda Attilától. Korisánszky Dá-

vid 500 méteren ezüstérmes lett egyéniben és 
négyesben 200-on. A nőknél Nagy Flóra kajak 
500 és 1000 méteren is bronzérmet szerzett.

A szolnoki ob-n a csepeli sportolók tíz érmet 
lapátoltak össze. Ez pedig egyben azt is jelenti, 
hogy kajak-kenusaink a legjobbak közé emel-
kedtek. A viadalon 47 egyesület 925 verseny-
zője mérte össze tudását.

Ludasi Róbert, a Csepeli Kajak-kenu Egyesület 
elnöke és vezetője elmondta: maximálisan elé-
gedett és büszke a sportolókra. „A fiataljaink 
kihozták magukból a legtöbbet.  A tavalyi ob-n 
egy érmünk sem volt, azelőtt meg egy, tehát óri-
ási előrelépés ez a mostani eredmény. Az idén 
ragyogóan szerepeltünk a hazai és a nemzetközi 
versenyeken is. Azért persze azt is látnunk kell, 
hogy a női kenuban és a férfi kajakban vannak 
hiányosságaink: ezen változtatni kell. Az után-
pótlásunkat jobban, célzottabban kell fejlesz-
teni. Van, lesz munka bőven, de ez még jobban 
inspirál majd minket. Ezek az eredmények pedig 
még  több motivációt  adhatnak a többieknek is.”

A csepeli érdekeltségű eredmények listáját  
a csepel.hu oldalon találják. 

Világhír 
felé pergő 
galambok
A B21 Csepeli Galambtenyésztők Egyesülete 
ezúttal nem akármilyen világbajnoki helyezés-
sel hívta fel magára a figyelmet. A Birmingha-
mi Pergő Galambok tenyészetének vb-tizedik 
helyezését érték el. A fantasztikus látványt 
nyújtó, zuhanórepülést végrehajtó galambok 
tenyésztőjével, Farkas Lászlóval a királyerdei 
családi „bázison” a kis Duna-part közelében 
beszélgettünk a nem mindennapi eredményről.

„A Birmingham Pergő Galambok világbajnok-
ságán a tizedik helyezést értem el, ami a részt-
vevő kontinensek és országok számát tekintve 
nagyon jónak számít” – kezdte a beszélgetést 
Farkas László. „A versenyen négy kontinens 14 
országa képviseltette magát, van olyan ország 
ahonnan többen is kvalifikálták magukat. Ma-
gyarországot én képviseltem, ugyanis általá-
ban az aktuális országonkénti bajnok méretteti 
meg magát nemzetközi szintéren.” 

S hogy mi a Birmingham Pergő Galambok 
jellegzetessége, különlegessége? „A fajta kü-
lönlegessége a pergés, nem véletlenül hívják 
így ezeket a madarakat. Ez tulajdonképpen 
egy repülés közbeni hátraszaltót jelent, amit 

a galambok kötelékben repülve,  rendszerint 
a saját tengelyükkel megegyező irányban haj-
tanak végre, minimum három méter mélység-
ben, de sokszor ennek többszörösére is sor 
kerül. Egy versenyen az a jó, ha három és 
tíz méter körül „pörögnek lefelé”. Egyszer-
re minimum öt galambnak kell „lepörögnie”  
a húszból. A verseny bírájának mindig az 
előző év világbajnokát választják: tavaly egy 
holland nyerte meg a vb-t, immáron negyed-
szer, így idén ő volt a bíráló” – avat be a ver-
senyek világába Farkas László. 

A mostani eredmény nagyon komoly sikernek 
számít, hiszen csak idén veselkedett neki elő-
ször a világbajnoki szereplésnek. „Korábban 
voltunk már nemzetközi versenyeken, tavaly 
például egy Európa-bajnokságon is, ahol 
a hozzáértők azt tanácsolták, hogy ne fél-
jünk világversenyen indulni. S hogy mit hoz  
a jövő? A verseny bírája halkan odasúgta a 
feleségemnek, hogy öt éven belül benne lehe-
tünk a legjobb háromban is, ami akár az első 
helyet is jelentheti!”

-r-

Döntetlennel 
kezdett 
a Csep-Gól FC
Új év, új osztály. A labdarúgó BLSZ III. 
bajnoka, a csepeli Csep-Gól FC, amely Bu-
dapesten elsőként szerezte meg az aranyér-
met, döntetlennel kezdte meg a szereplését 
a BLSZ II. osztályban. Az 1. fordulóban, 
a papírgyári pályán rendezett mérkőzésen 
az ESMTK II. csapata szerzett vezetést 
még az első félidőben. A csepeli focicsapat 
erősségét mutatja, hogy a fiúk a 72. perctől 
10 emberrel játszottak, de így is összejött a 
pontszerzés. A csepeliek már a harmadosz-
tályú bajnokság megnyerése 
után hangsúlyozták: 
a magasabb osz-
tályban sem csak 
epizódszerepre ké-
szülnek, és ehhez 
első pontjukat már 
meg is szerezték.
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Egyházi élet
Örökre kitiltva! 
Múlt héten nagymamák vitáztak a cse-
peli buszon: „De etikára járassátok ám 
az unokát, ne hittanra!” – mondja egyi-
kük. Ó, mennyire más volt ez a Csepel, 
amikor e nagymamák születtek. A há-
ború után, 1948-ban, amikor az iskolá-
ból kitiltották az órarendi hittant. Apró, 
szikár kis emberke, Horváth László atya 
tanított a legközelebbi, a Kolozsvári (ma 
Mátyás király) iskolában. Elég volt kihir-
detnie a szörnyű rendeletet, és a csepeli 
szülők felzúdultak! Mit felzúdultak, fel-
lázadtak! Körbevették a nagyszerű hit-
oktatót és mire az akkor még – ma újra 
– Szent Imre térre jutottak, ezerötszázan 
fogták körül. Követelték, maradjon meg 
gyermekeik számára a hittan, abból ta-
nulják meg az erkölcsöt. Lett is eredmé-
nye! A kiváló hitoktató papot még aznap 
kitiltották Csepelről – mégpedig örök-
re. A jószívű rendőrkapitány valakivel 
megüzente, ha másnap reggel Csepelen 
találják, börtönbe kell vinniük. Az atya 
a következő reggel már Ráckevén ébredt. 
Később Fejér megyébe, Cecére került 
ötven évre. Amikor Csepelről engem 
is elküldtek, ott lettünk szomszédok. Ott 
ismertem meg. Ott láttam, hogy öregedő 
emberként is hogyan őrzi a cserkészeré-
nyeket; a pontosságot, figyelmességet, 
alaposságot, a gyermekek szeretetét. 

Amikor Csepelre visszakerülhettem, hu-
morosan tártam akkori polgármesterünk 
elé, hogy egy kiváló ember örökös kitil-
tása még érvényben van-e? Ő is moso-
lyogva válaszolhatott: „Ugyan már!”

László atyát, mindenki Laci bácsiját úgy 
temették Cecén, mint egy államfőt.

Ma örömmel és mosolyogva nézi, hogy 
egykori iskolájában a gyerekek többsége 
a hittanból tanulja az erkölcsöt is. És mo-
solyogva nézi az égiek tudását még nem 
értő nagymamákat is.
 
Kispál György 
plébános

A Lustige Musikanten Zenekar 1992 alakult 
azzal a szándékkal, hogy a magyarországi né-
met népzenei kultúrát népszerűsítse, és tovább 
örökítse. Első fellépésük 1992. december 12-
én, Dunaharasztin, a József Attila Művelődési 
Házban volt, egy nemzetiségi napon. Ettől a dá-
tumtól kezdve aztán se szeri, se száma azoknak  
a fellépéseknek, ahol – akár önálló zenekarként, 
akár táncegyüttesek kísérőjeként – különleges 
tudásukat mutatták be. 2014 júliusában a ze-
nekar Csepel Örökség-díjat vehetett át Németh 
Szilárd polgármestertől. A zenekar vezetőjével, 
Kaltenecker Gáborral beszélgettünk. 

„A zenekar hét fővel alakult meg, ma már 
nyolcan vagyunk: Kurucz József és Fejes Pé-
ter trombitán, Viczián Gábor klarinéton és 
szaxofonon, Bélavári Péter harsonán és bari-
ton kürtön, Bagoly Miklós tubán és basszus-
gitáron, Cserni László gitáron játszik, Kalte-
necker Attila dobol, én tangóharmonikázom” 
– kezdi az együttes bemutatást Kaltenecker 
Gábor, aki – két másik taggal – énekel is a fel-
lépéseken. Ahogy meséli, az elmúlt tizenkét 
évben szinte egész Európát beutazták. „Jár-
tunk Ausztriában, Németországban, Francia-
országban, Spanyolországban, Portugáliában, 
Olaszországban, Monacóban, Romániában, 
de eljutottunk, Bulgáriába, Törökországba, 
Görögországba és még Litvániába is. Minden-
ütt nagy szeretettel, sok-sok tapssal fogadtak. 

Sehol sem voltak nyelvi nehézségeink, hiszen a 
zene az összeköt bennünket.”

Akik ismerik Kaltenecker Gábort, tudják, tele 
van jobbnál jobb történetekkel. Ezúttal is elme-
sél egyet, ami már itthon történt velük. „Egy 
ceglédberceli lány ment feleségül egy amerikai 
fiúhoz. A rokonság egyik fele száz százalékban 
magyarországi svábokból állt, míg a másik fele 
az Egyesült Államokból érkezett. Az esküvőt 
követő bálon, amikor polkát vagy keringőt ját-
szottunk, csak a násznép egyik fele, amikor szó-
rakoztató örökzöld slágereket adtunk elő, akkor 
meg a násznép másik fele táncolt. Ez alól csak  
a menyasszonytánc és a Megy a gőzös Kanizsá-
ra című vonatozós nóta volt a kivétel.” Amikor 
arról kérdezem, mit jelent az együttes számára 
a zene, a közös játék, így válaszol: „Hisszük 
és valljuk, hogy zenélni csak akkor szabad, ha 
azt megfelelő alázattal tesszük. Mindig azért 
játszottunk, hogy a fiatalok is megismerhessék 
ezt a csodálatos kultúrát, és hogy az időseb-
bek – a dallamok segítségével – felelevenít-
hessék a gyerekkorukat. Sajnos, úgy látom, 
egyre nehezebb az ifjúsággal megszerettetni 
ezt a típusú zenét.” 

A Lustige Musikanten Zenekar legközelebb 
szeptember 6-án, Pesterzsébeten játszik, egy 
nemzetiségi napon.         

 Czapp József

Zenei siker 
Békéscsabán
Békéscsabán rendezték meg a Köles Ist-
ván nevével fémjelzett Országos Szaxofon-
versenyt, melyen az Egressy Béni Refor-
mátus Művészeti Középiskola és a Vienna 
Konservatorium ismét nagy sikert aratott.  

A II. korcsoportban Klacsák Balázs (Egressy 
Zeneművészeti), II. helyezést, míg a III. (főis-
kolás) korcsoportban Szánkár Gergő (Vienna 
Konservatorium) III. helyezést ért el. Mind  
a két versenyző felkészítő tanára: Levente 
Puskás. Zongorán kísért: Mocsári Emma.  
A II. Rákóczi Ferenc úton működő intéz-
ményben ismét többszörös volt a túljelentke-
zés az új tanévre. Az intézmény kinőtte ön-
magát, ezért bővítik az iskolát.

Csepel.info

Sramli, polka, örökzöldek

fotó: pixabay
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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.

nyitás: szeptember 1-jén.

* * *

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

Újra nyitva a Királyerdei Könyvtár!
A könyvtár állományából kivont zenei CD-k 
200Ft/db áron vásárolhatók meg.

Nyugodt, családias környezet várja a ked-
ves régi és új olvasókat, internetezni vá-
gyókat a Királyerdei Könyvtárban.

Részletes felvilágosítás: 277-5278-as szá-
mon nyitva tartási időben. 

* * *

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

Kiállítás:
impresszionisták után szabadon…
címmel  2014. szeptember 22-étől új kiállí-
tás nyílik Rózsa Mária festőművész olajfest-
ményeiből. Megnyitó: szeptember 25-e, 17 
óra. Az alkotóval együtt szeretettel várunk 
minden kedves művészetkedvelőt!  

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 (2050  Ft), 
70 év felett 2400 Ft.

Kanasztacsata! 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 
jelentkezését várjuk az alábbi témákban: 
ezotéria, természetes gyógymódok, 
asztrológia,  jóslás, agykontroll, fengsuj, 
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 ér-
kezik, ne vegye meg, inkább kölcsönözze 
a könyvtárból! gyerekeknek nem csak 
kötelező olvasmányok. 

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.

* * *

Csepeli MUnKásOttHOn
KUltUrális KöZpOnt
Árpád u. 1., tel.: 276-7733
www.csepelimunkasotthon.hu
csmo@csepelimunkasotthon.hu   

prOgraM 
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 Ani-
kó, Benkő Péter Jászai Mari-díjas, Nemes Richárd

nOveMber – topolcsányi laura: segít-
ség, én vagyok a feleségem! vígjáték
Détár Enikő, Kaszás Géza, Magyar Tímea/
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: vesztett 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, jelme-
zekkel, díszletekkel, kellékekkel; szeretne: 
maga is aktívan részt venni egy-egy szín-
házi produkcióban. A foglalkozásokat neves 
színművészek tartják, pl: Hűvösvölgyi Ildikó, 
Benkő Péter, Piros Ildikó, Pásztor Erzsi, Xan-
tus Barbara, Borbély Krisztina, Boros Zoltán, 
Nyírő Bea, Topolcsányi Laura. Jelentkezés: 
a Csepeli Munkásotthon Kulturális Központ-
ban, vagy a 276-7733-as telefonszámon.

Csepel az első világháború idején
2014 októberében az első világháború 
centenáriumára történő megemlékezés 
részeként tárlatot rendezünk a Galéria 21 
kiállítóteremben. Ehhez várunk első világ-
háborús dokumentumokat, emléktárgyakat, 
leveleket, fotókat, tábori levelezőlapokat, 
naplókat, egykori újságokat, folyóiratokat, 
kitüntetéseket, zászlókat, és a hadifogság 
emlékeit. A kiállításra szánt emlékeket, 
tárgyakat szeptember 15-éig várjuk!

OKtatás
Óvodai dajka, pedagógiai, gyógypeda-
gógiai segítő, családsegítő, kisgyermek-
gondozó képzések. 
őszi angol német nyelvtanfolyam - 
beiratkozás szeptember 10., 11., 12. Kezdés: 
szeptember 15.
gitáriskola (Kovács József László ex 100 
Folk Celsius); Beiratkozás: szeptember 16. 
erdei tanOdú, a képességfejlesztés ottho-
na. Alapozó mozgásterápia gyerekeknek.
Nebuló iskolai felkészítő, iskolába készülő 
nagycsoportos gyerekeknek.

KlUbOK, sZaKKöröK
Csepel Táncegyüttes Gyermekcsoportja, 
Csemeték Óvodás Néptánc Csoport, Komp-
lex Tánciskola, Klasszikus Balett Iskola, Réti 
Pál Fotóklub, Csepeli Képzőművész Kör, R3D 
ONE Hip Hop Dance School, HATHA yoga, 
Hastánc Klub, Alakformáló Torna Klub, KRAV 
MAGA és DEFENDO, WING TZUN KUNG-FU, 
Nyugdíjas Nosztalgia Klub, Szenior Táncklub

sZOlgáltatás 
JOGPONT +Ingyenes JOGI TANÁCSADÁS  Dr. 
Osztrovszky Zoltán csütörtök 16.00 - 18.00
Pszichológiai, életvezetési tanácsadás 
hétfőtől  szombatig, előre egyeztetett idő-
pontban! (Kovács Ildikó pszichológus)
Csepeli FOGYASZTÓVÉDELMI Egyesület - 
kedd, csütörtök: 16.00 - 18.00

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

Minta - textilkiállítás. Megnyitó: szeptember 
9-e, 17 óra.  

* * *

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

Életmozaik rajzokban. Megnyitó: szeptem-
ber 5-e, 17 óra.

nagy iMre áMK – 
KöZMŰvelődÉs – 
Könyvtár – iFJÚsági
inFOrMáCiÓs pOnt
Simon Bolivár sétány 4–8., 
tel.: 420-7874; www. csepelamk.hu, 
www.amkkozmu.mlap.hu 

a Csepp-Csepel 
nÉptánCegyüttes várJa 
leendő tánCOsait!
beiratkozás szeptember 1., 8., 15., 
22., 29., (hétfő): 17.00 – 18.00
Hogy miért táncoljunk? Nem tudtad, hogy 
a néptánc a magyar kultúra egyik legszí-
nesebb, legélvezetesebb, leginteraktívabb 
eleme? És ha ez a tény még nem győzött 
meg, akkor figyelmedbe ajánljuk, hogy egy 
új, színes ismeretségi körre tehetsz szert. 
Csak el kell jönnöd! Mindenkor mindenkit 
tárt karokkal várunk! 
Jelentkezni lehet az alábbi csoportokba!
A kezdés időpontjáról, költségekről infor-
mációk honlapunkon: www.csepelamk.hu,
a Facebook oldalunkon és telefonon: 
420-78-74

aJánlatUnK 
tündÉreKneK, ManÓKnaK (3–7 év)
akrobatikus rock and roll
Kedd, csütörtök
Vezeti: Juhász Péter
Csepp Csepel néptánc
Hétfő 
Vezeti: Kreiszné dr. Paál Sára
ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda
Vezeti: Polákovics Rita

sUliba JárÓKnaK (7 – 18 év)
akrobatikus rock and roll
Kedd, csütörtök
Vezeti: Juhász Péter
blaCK tOp hip-hop tánciskola
Szerda, péntek
Vezeti: Fekete Zsolt
íjász klub
Szeptember 6-án és 13-án, szombaton 9.30 
– 10.30, 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30
Vezeti: Sárfi László
Kis-Csepel néptánc
Szerda
Vezeti: Varga Edit
ritmikus gimnasztika
Hétfő, szerda
Vezeti: Polákovics Rita
Wing-tsun Kung-fu
Hétfőn, pénteken
Vezeti: Bereczky Péter

FelnőtteKneK
íjász klub
2014. szeptember 6-án és 13-án, szombaton 
9.30 – 10.30, 10.30 – 11.30, 11.30 – 12.30
Vezeti: Sárfi László
nippon Zengo
Kedd
Vezeti: Makay Miklós
Zumba
hétfő, szerda, péntek
Vezeti: Pinelli Andrea

Meridián torna – „Élj száz évig egész-
ségesen” Vezeti: Orbán Tamásné, Kati. Ez 
a torna a szervezet öngyógyító képességét 
fokozza, betegség megelőző, regeneráló 
stresszoldó hatású. Mivel a gyakorlatok 
nem megerőltetőek és könnyen elsajátít-
hatóak, ezért idősebbeknek is ajánljuk! 
Hétfő: 17.30-18.30

önzetlen masszázs gábortól 
Minden csütörtök délután, ingyenesen! 
(16.00-18.00). Alapjában svéd nyugtató, 
frissítő illetve relaxáló masszázs, állapot 
felméréssel, tanácsadással.

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

Csepeli nagyiK a neten!
Ingyenes internetezési lehetőség nyugdíja-
soknak! Nyitvatartási időben. A használat 
feltétele: könyvtári tagság.

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

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

Programjainkról, csoportjainkról szíve-
sen adunk információt honlapunkon: 
www.csepelamk.hu vagy a Facebook 
oldalunkon és telefonon: 420 78 74 is!

Nyárbúcsúztató az ÁMK-ban
I. Csepeli Lecsófesztivál

2014. augusztus 30-a, 10.00-19.00 
A színpadon:
12.00 – Csepeli Népdal- és Nótakör és a Szalkszent-
mártoni Borbély Zoltán és barátai citera zenekara
12.30 – Csepp-Csepel és a Kis-Csepel Táncegyüttesek
16.30 – Operett dalcsokor a Sziget Színház előadásában
17.40 –  Blacktop hiphop tánciskola bemutatója

A lecsófőző verseny eredményhirdetése

18.00 – Kozmix együttes

Programok:
ugrálóvár, rajzpályázat gyerekeknek, BicikLó

Az ÁMK intézményegységeinek játszósátrai: bölcső-
de, óvoda, közművelődés – könyvtár, művészeti isko-
la; VitaliStab, Nemzeti Ifjúságvédő & Tehetségkutató 
Egyesület programjai fiataloknak

12.00 – 14.00 – Sakk-szimultán 15 táblán Szöllősi 
László FIDE mesterrel (a játékra a helyszínen lehet 
jelentkezni)

Étel – ital: Rizmajer Sörfőzde,  Pinik Sörkert, Nagy 
Levin Étterem, Kandallós Söröző, Póni Caffe és Pizza
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Sorsoltunk!   Az augusztus 15-ei skandináv rejtvény nyertese: Csurgó Sándor, 1213 Budapest, Tölgyes út. Nyereménye: 1 000 forintos Libri utalvány A gyerekrejtvény nyertese: Tóth Anikó, 1212 Budapest, 
Széchenyi u. Nyereménye: 2 darab belépő Halász Judit koncertjére, ami október 5-én, 11 órakor lesz a Királyerdei Művelődési Házban.  A könyvutalvány szerkesztőségünkben (1215 Csete Balázs u. 15.) hétfőtől 
csütörtökig 9 és 16 óra között, míg a koncertjegy az előadás előtt, a helyszínen vehető át.   Gratulálunk!

a XXi. Kerületi önKOrMányZat lapJa 
Ingyenes, megjelenik két hetente 32 000 példányban

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

Munkatársak: Angel Marianna, Antal Zsuzsa, Csarnai Attila, Csordás Andrea, Czapp József, Halászi Vilmos, 
Kis György, Kitzinger Adrienn, Kónya Gábor, Mezey László, Zubor Mónika
Nyomtatja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Lajosmizse 
Felelős vezető: Majláth Zsolt László ügyvezető igazgató
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.; Reklamáció: 278-0711
ISSN 2062-3585 
Következő számunk 2014. szeptember 11-én, csütörtökön jelenik meg.im
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A helyes megfejtést beküldő felnőttek 2 db belépőjegyet nyerhetnek a szeptember 27-én, szombaton, 15 órától tartandó Hová repülsz fecskemadár? című zenés előadásra a Radnóti Miklós Művelődési 
Házba (1214 Budapest, Vénusz u. 2.), a gyerekek között 1 000 forintos Libri utalványt sorsolunk ki. beküldési határidő: 2014. szeptember 8.

gyereksarok

Rejtvényünkben egy vers két sorát fejthetitek meg. 
Ki a költő és mi a mű címe? 

Vízszintes: 1. A vers egyik sora (zárt betűk: K;G;L;A) 
9. Autót vezeti 10. Kevert sár! 11. A dinamit feltalálója 
12. Égő (ékezethibával) 13. Noel keverten! 14. Üres nád! 
15. Igazgató helyettes 16. Erőátalakító berendezése 
18. Vegyjele: Cl 20. Közép-afrikai ország 23. Egymást követő 
betűk 24. Eltenné 27. Lakó egyneműi!  28. Anyós páratlanjai! 
29. Némán nótáznak! 32. Perzsa uralkodó

Függőleges: 2. Lopakodik 3. Kismotor 4. „Az” ½-ed részére 
5. -ról párja! 6. Félig erre! 7. Légnemű anyag 8. Ételt 
fogyasztja 11. A vers másik sora (M;N;Y;N;S) 12. Idősebb 
röv. 14. „A torok kéményseprője” 17. Ablaka össze-vissza! 
19. Tüzel 21. Pára! 22. Bonyhád végei nélkül! 25. Kicsi háza 
26. Izabella becézve 30. Varróeszköz 31. Kantin közepe! 
32. Fél suba!   

Előző rejtvényünk megfejtése: Daru-domb, augusztus 20.
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Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja
KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004

PROGRAMALAP – PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 
NONPROFIT JELLEGGEL MŰKÖDŐ 
SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hir-
det a „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” elnevezésű program kere-
tében megvalósuló mini-projektek támogatására az alábbi témában:

• Akcióterületen közterületi rendezvények megtartása;
• A volt II. Rákóczi Ferenc iskolában kialakításra kerülő Játszóházban szabadidős és 

kulturális programok megtartására;
• A volt II. Rákóczi Ferenc iskolában kialakításra kerülő többcélú hasznosítására, 

programok szervezésére.

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

Elnyerhető összeg: A megkapható támogatás pályázatonként közterületi rendezvé-
nyek esetében minimum bruttó 500 000 Ft, maximum bruttó 2 000 000 Ft, Szolgáltató-
ház és Játszóház programok esetén pedig minimum bruttó 500 000 Ft, maximum bruttó 
1 000 000 Ft lehet.  

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

Pályázat benyújtási határidő:  2014. 10. 01. (szerda)

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

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

A TÓTH ILONA EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

Tisztelettel meghívja Önt
A CSEPEL KAPUJA SZOCIÁLIS CÉLÚ 
VÁROSREHABILITÁCIÓS PROGRAM

keretében tartandó rendezvényére:

„A megfelelő táplálkozásról azoknak, 
akik súlyfelesleggel rendelkeznek, 

de fogyni szeretnének, 
és azoknak, akik ebben segíthetik őket. 

Vagyis azoknak,
akik a fakanalat fogják!”

A rendezvény helyszíne: 
1211 Budapest, Kossuth Lajos u. 22.

/Domino Tanoda előtt/

Időpontja:
2014. szeptember 13. szombat de.10 órától du. 14 óráig

PROGRAMOK
• Interaktív előadások megtartása dietetikusok és orvosok által
• Tápláltsági felmérések, azt követően közös célok kitűzése (elérendő célok)
• Háztartási praktikák megosztása
• Az egészségmegőrzés céljából vérnyomás-, testzsír-, testvíz-, izomtömeg-, 

magasság-, bőrredő mérés 
• Kalóriaszegény, fogyókúrás kóstolgató

Várjuk a kedves érdeklődőket!

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

SPORTGYALOGLÁS
NORDIC WALKING OKTATÁS ÉS EDZÉS

Időpont:
2014. július 22. – október 28.

10:00-tól (minden kedden)
- vagy megbeszélés szerint egyéb időpontokban -

Találkozó:
Csepelen Lottó-ház és a DOMINO Tanoda közötti zöldterületen

(1211 Budapest, Ady Endre út 13-15.)

Miért ajánljuk:
A városi életmód, a fejlődő – gépesített – munkahelyek, a kényelmes közleke-
dés, a kis lakótérben élés mind-mind a mozgásszegény életmódot segíti elő. 
Mely következtében megbetegszenek az emberek: magas vérnyomás, cukor-
betegség, szívinfarktus, féloldali bénulás (stroke). Ezekre lehet gyógyszereket 
szedni, vagy belátni, hogy a mozgás az egyetlen kezelése a mozgásszegény 
életmódnak. Ennek kiváló formája a nordic walking: könnyen megtanulható, 
szabad levegőn végzik, egyéni tempóban. Az önmagukért felelősséget érző 
emberek legideálisabb sportja.

Program:
• Bemelegítés, helyes bothasználat megtanulása, gyaloglás a sporteszköz-

zel, nyújtás;
• 1,5 órás edzés: BOTOT BIZTOSÍTUNK

Elérhetőség:
Menyhértné Tóth Terézia
nordic walking oktató
Csepeli Futó Szabadidő és Életmód Egyesület – 
CSEFUSZ
+36-30/313-3991

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

ÍJÁSZ NAPOK CSEPELEN 
rendezvénysorozat az íjász sport népszerűsítésére.

Szinte mindegy gyermek álmodozik arról, hogy íjász legyen. 
Most mindenki bepillantást nyerhet az íjászat világába, aki 

2014. augusztus 30-án, szombaton 
10.00-18.00 óra között 

a sétáló utcában
 – a Karácsony Sándor Általános Iskola előtti sportpályán – jár.

Az érdeklődők megismerhetik ezt a csodálatos sportot, amely megtanít koncentrálni, 
széppé teszi a mozgást és nem utolsó sorban remek szórakozást nyújt!

Programok: 
• Történelmi visszatekintés, megnyitó
• Íjász bemutatók
• Íjászat kipróbálása, célba lövés
• Íj használati, -vásárlási tanácsadás
• Nap végén célba lövési versenyek korcsoportonként 
• Eredményhirdetés értékes nyereményekkel

Az íjászat kipróbálása nincsen korhoz kötve, de gyerekek esetében javasoljuk 6 
éves kortól, mert szükséges bizonyos fizikai erő, hogy legalább valamennyire meg 
tudja húzni az íjat! MINDEN PROGRAM INGYENES!

A rendezvénysorozat következő tervezett időpontja: 2014. szeptember 13. (szombat) 

Szervező: Buffalo Íjász Club, 1211 Budapest, Kvassay-zsilip 9.
Telefon: 06(20)960-3820, www.buffalo.freeweb.hu

A rendezvény végleges célja, egy Íjász Akadémia létrehozása, mely még több lehetőséget 
biztosítana az íjászok számára. 

A program a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0004 
azonosító számú, „Csepel déli lakóközpont szociális 
célú rehabilitációja” projekt Programalapjából 
DLK-PA-2014-003-4-003 azonosítószámon valósul meg. 

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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KIRÁLYERDEI MŰVELŐDÉSI HÁZ
1213 Budapest, Szent István út 230. Tel.: 278-2747 Fax: 427-0341; E-mail: kiralyerdeimuvhaz@csepelivaroskep.hu 

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

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

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

szeptember 20., 9 -13 óra
BABöRZE – Használt ruhák és egyéb gyermek-
holmik vására

november 15-én 9 -13 óra
BABABöRZE ÉS TINIBöRZE 

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

HANGFÜRDő - A PROGRAMRA ELőZETES 
JELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!
Tibeti hangtálak és a gongok rezgései átmossák 
sejtjeinket és segítenek a teljes ellazulásban.
szeptember 13. 10 óra , szeptember 26. 18.30
Díja: 1100 Ft / alkalom, vezeti: Eisenmann Tünde

A tanfolyamok szeptemberi kezdéséről a mű-
velődési ház telefonszámán lehet érdeklődni!

ÚJ tanFOlyaMOK

Kezdő társastánc tanfolyam – Párok jelentkezését 
várjuk! Időpont: szerda 18.30-20.00, vezeti: Szabó 
Csilla ( 06 30/999-0702)
Ildo Fitness Dance Komplex foglalkozás táncos, 
könnyen megtanulható alaplépésekkel ötvöz-
ve. Célja a fizikai és szellemi állapot javítása 
és persze a szórakozás, különböző stílusú ze-

nére. Időpont: kedd 18 -19 óra, részvételi díj: 
900 Ft/ alkalom, 3000 Ft/ 4 alkalmas bérlet. 
Jelentkezni lehet Geigerné Sáska Ildikó tánc 
oktatónál a saska.ildiko1@gmail.com e-mail 
címen szeptember 5-ig.

Ovi- suli Időpont: szombat 9.00-12.00. 
Vezeti: Szalai Dóra

Akrobatikus  Rock and Roll Hétfő 16.00-17.00-ig 
(iskolásoknak), kedd, csütörtök: 16.00-16.45 Ovis 
rocky. Részvételi díj: 5000 Ft/ hó, vezeti: Tramontini 
Péter 06-30-948-8452

Pilates Pilates alapokon nyugvó, magas intenzitású 
tréning. időpont: kedd, csütörtök 8.30-9.30, pén-
tek: 18.00-19.00. Jelentkezni lehet Kollek Ágnesnél. 
T.: 06-30-939-1430

gyereK tanFOlyaMOK

Bukfenc babatorna: szombat 10.00-11.00
Kerekítő mondókás móka: kedd 9.30-10.00
Kerekítő bábos torna: kedd 10.15-11.00
Maminbaba: hétfő 10.00-11.00
Gyerek Jóga: kedd 17.00-18.00
Jazz balett: kedd, csütörtök 16.00-19.00, 
szerda 16.00-17.30
Karate: kedd 17.00-19.00, csütörtök 17.30-19.00
Fashion Dance: kedd, csütörtök 15.00-16.00
Légy Kreatív: péntek 17.00-19.00
Hip-hop: hétfő, szerda 16.00-17.00 és 17.00-18.00
Fit dance-Disco show tánc: hétfő, péntek 18.00-19.00

Felnőtt tanFOlyaMOK:

Nyugdíjas hölgyek tornája: hétfő, csütörtök 
8.30-9.30
Virágkötő tanfolyam: hétfő 18.00-20.00, 
kedd 10.00-12.00
Dinamikus gerinctorna: csütörtök 8.30-9.30, 
péntek 19.00-20.00
Tai chi: szerda 19.00-21.00
Alakformáló torna: kedd, csütörtök 19.00-20.00
Kung-fu: hétfő,18.00-19.30, 
csütörtök 18.30-20.00
Társastánc: hétfő 19.30-21.00
Latin Cardio: hétfő 18.30-19.30,
szerda 20.00-21.00
Jóga a mindennapi életben: kedd 18.30-20.00, 
szerda 8.30-10.00 
Zsírégető torna: hétfő, szerda, péntek 8.30-9.30, 
hétfő, szerda, péntek 19.00-20.00

radnÓti  MiKlÓs
MŰvelődÉsi HáZ

tanFOlyaMainK

Csiri-biri torna (szeptember 9-től):
kedd: 9.30-10.30

Ringató:
szerda: 9.30-10.15; 10.15-11

Capoeira Abolicao:
kedd: 18.30-19.30; péntek: 19.30-21

Alakformáló Torna:
hétfő, csütörtök: 18.30-19.30

Kyokushin Karate:
kedd: 16.30-17.30; csütörtök: 16.30-18.00

Aerobic-mix:
hétfő: 19-20; csütörtök: 19.30-20.30

Bokwa fitness:
hétfő:19-20, szerda: 18-19

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

Jóga a mindennapi életben (szeptember 16-tól):
kedd 18.00-19.30, Paramhans Swami 
Maheswarananda eredeti jógarendszere alapján.
Részvételi díj: 4000 Ft/4 alkalom; 1500 Ft/alkalom,
vezeti Füzesi Ilona, www.joga.hu

Dance Express:
Kezdő felnőtt társastánc (szeptember 22-től)
hétfő: 18-19

Önzetlen masszázs (szeptember 23-tól)
kedd: 16-20

Angol gyerekeknek a HELEN DORON szervezésében
Ovis angol - (szeptember 13-tól)
2-4 éveseknek: 9.30-10.15-ig
5-7 éveseknek: 10.15-11.00-ig

További információért hívjon minket telefonon: 
061/278-2757, vagy nézze meg honlapunkat: 
www.csepelivaroskep.hu/radnoti.

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

2014. szeptember 27-én, szombaton 15 órától
„HOVÁ REPÜLSZ FECSKEMADÁR?”

ZENÉS DÍNOM-DÁNOM A RADNÓTIBAN

Fellép: Fazekas József – magánénekes

Közreműködnek: Farkas Melánia, Hegyi Erzsébet, Kemény Ági, meglepetés unokák, 
Nagy János dallamfüttyös és a Csepeli Mosolygó Dalkör

A rendezvény háziasszonya: Péter Anna

A MŰSOR UTÁN TÁNC ÉS MULATSÁG ESTIG!

A belépő ára pártoló tagok részére 500 Forint*,a helyszínen váltott jegy ára 900 Forint.

*pártolói tagság négyhavi elővételben (augusztus 28-tól csütörtökönként 14 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között) váltható 2000 Forintért, 
mellyel a szeptember 27-i, október 18-i, november 29-i és a december 6-i műsoraink látogathatók

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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•	Pénzügyi- számviteli ügyintéző
•	Felkészítés tűzvédelmi szakvizsgára
•	Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó
•	Emelőgépkezelő (kivéve targonca)
•	Földmunka, -rakodó- és szállítógép kezelő

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

Képzéseket indít az alábbi szakmákban:  

Oktatási és vezetési tanácsadó Kft.
1212 budapest, erdőalja út 12.

önerős képzések esetén kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk!
Szállodai szolgáltatás nagy kedvezményekkel!

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

Intézmény akr. 
lajstromsz: AL 0015

(tanusítványsz: 01-0525-04)
NMH: eng.sz.E-000176/2014

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

varga És CsaládJa ingatlanközvetítő és Értékbecslő iroda
Irodánk:	1213	Bp.	Hollandi	út	93/b,	Telefon/fax:	420-3510.	•	Nyitva:	H-P:	10-18h	•	Mobil:	06	20	945	1214

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

Csepelen, a Petz Ferenc u.-ban, fiatal házban, utcai bejáratos, 
fszt.-i, 9 nm-es, 3 helyiséges mini iroda eladó 1.99 mFt-ért. 
T.: 06-20-945-1214______________________________________
Csepelen, a Károli Gáspár utcában, 4 lakásos sorházban, fszt.-i 
34 nm-es, 1 szobás, felújítandó, gázkonvektoros lakás, tárolóval 
4.2 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
Csepelen, a II. Rákóczi Ferenc út közelében 500 nm-es beke-
rített zártkert, szoba-konyhás lakkal, villannyal, fúrt kúttal, fa 
melléképülettel eladó 4.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
Csepelen, a Rakéta u.ban, mfszt.-i 35 nm-es, 1 szobás, új 
nyílászárós, gázfűtéses jó lakás 6.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
Csepelen, a Szabadság u.-ban, I. em.-i 35 nm-es, 1 szobás, 
erkélyes, gázfűtéses jó lakás 6.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
HalásZtelKen, a gát mellett, a lovardánál 950 nm-es egy-
szintes telek 6.9 mFt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214______________________________________
Csepelen, a Csillag u.-ban, hőszigetelt házban, X. em.-i 54 
nm-es, 2 szoba-étkezős, erkélyes jó lakás 7.3 mFt-ért. 
T.: 06-20-945-1214______________________________________
Csepelen a Bánya u.-ban, I. em.-i, 62 nm-es, 1+2 félszo-
ba-étkezős, erkélyes felújítandó lakás 7.4 mFt-ért eladó. T.: 
06-20-945-1214______________________________________
Csepelen az Óvoda u.-ban, IV. em.-i 64 nm-es, 2.5 szobás, 
felújított, átalakított, erkélyes, klímás lakás, részben berendezve 
9.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
Csepelen, a Tejút u.-ban, I. em.-i, 1+1 félszobás, erkélyes, 
extrán felújított, új konyhabútoros, átalakított fürdőszobás, 
konvektoros lakás 9.9 mFt-ért. T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
Csepelen, Királyerdőben 544 nm-es, egyszintes, üres 
beépítetlen, összközműves telek építőre vár 15.9 mFt-ért. 
T.: 420-3510, 06-20-945-1214______________________________________
Csepelen a Zöldfa u.-ban, I. em.-i 68 nm-es, 2+2 félszobás, 
felújított, erkélyes lakás, 11.9 mFt-ért. T.: 06-20-945-1214______________________________________
sZigetHalMOn a Gárdonyi u.-ban, egyszintes, belül teljesen 
felújított, 78 nm-es, 2 szoba -nappalis ház 570 nm-es telekkel 
15.9 mFt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214______________________________________
elCserÉleM Dömsödön, a Széchenyi u.-ban, egyszintes, 2 
szoba - nappalis házat, melléképülettel, 720 nm-es telekkel, Cse-
peli 2 szobás téglalakásra 8.9 mFt-os árban. T.: 06-20-945-1214

sZigetsZentMiKlÓsOn, új építésű 112 nm-es egyszintes, 
2 + 2 félszobás ház, garázzsal, szépen gondozott 550 nm-es 
összközműves telekkel 21.9 mFt-ért eladó. T.: 06-20-945-1214. 
Csepeli panellakásokat értékegyeztetéssel beszámítunk.______________________________________
Csepelen, a Béke téren társasházban, 3. emeleten, egye-
dül álló, bruttó 111 nm-es extra lakás (nettó 91 nm). Egyedi 
megoldások, gázcirkó 16.9 mFt-ért eladó. 
T.: 420-3510, 06-20-945 1214  ______________________________________
Csepelen, a Szilas u.-ban, 1 szintes, 70 nm-es, jó állapotú, de 
felújítható ház, melléképülettel 740 nm-es összközműves telek-
kel, eladó 18.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945 1214  ______________________________________
Csepelen, a Körtés u.-ban, 1 szintes, 2 kislakásos, 78 nm-es, 
jó állapotú ikerház, dupla fürdőszobával, 450 nm-es összköz-
műves telekkel, garázzsal eladó 18.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 
06-20-945 1214  ______________________________________
Csepelen, a Széchenyi u.-ban egyszintes, 160 nm-es, 2.5 
szobás polgári ház, üzlettel, tárolóval, 520 nm-es telekrésszel, 
20 nm-es pincével 21.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945 1214  ______________________________________
Csepelen, a Százszorszép u.-ban háromszintes, ikerház-fél 
130 nm-es, 2.5 szobás polgári ház, üzlettel, tárolóval, 520 nm-
es telekrésszel, 20 nm-es pincével 24.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 
06-20-945 1214  ______________________________________
Csepelen, a Széchenyi u.-ban, kétszintes, több lakást, irodát 
magába foglaló, összesen 265 nm-es, átlagos ház, melléképü-
letekkel, gépkocsi beállóval, 720 nm-es, összközműves telekkel 
27.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945 1214  ______________________________________
Csepelen, a Hollandi felett, panorámás háromszintes, 300 
nm-es, félig kész extra ház, tárolóval, 540 nm-es összközműves 
telekkel, pincével 33.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945 1214  ______________________________________
Csepelen, a Lankás u.-ban 2 szintes, 230 nm-es 5 szoba-nap-
palis igényes ház, dupla garázzsal, 1140 nm-es telekkel, beépített 
bútorokkal eladó 39.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945 1214  ______________________________________
Csepelen, a Mária királyné u.-ban 3 szintes, 360 nm-es, 5 szo-
ba-nappalis ház, dupla garázzsal, 1010 nm-es telekkel, locsoló-
rendszerrel, vízforgatós medencével, beépített bútorokkal eladó 
42.9 mFt-ért.  T.: 420-3510, 06-20-945 1214  ______________________________________
Csepelen, a Tamariska domb közelében, 250 nm-es extra ház, 
bővítési lehetőséggel, magasított garázzsal, 1000 nm-es extra 
kerttel, igényeseknek eladó 55 mFt- ért.

ingatlan________________________________________
Csepelen eladó 640 nm-es önálló telken 2 szobás téglaház. 
I.ár: 14,9 mFt. T.: 06-30-262-0349. Ingatlanközvetítők ne!______________________________________
Csepeli Felújított családi ház 22,8 mFt-ért eladó. 
T.: 06-20-973-2740

KiadÓ________________________________________
Családi házban külön bejáratú garzon, férfi részére 
azonnal beköltözhető. Vágóhíd u.-ban. T.: 06-70-213-2495

Keres________________________________________
HOssZÚ távra kiadó külön bejáratú lakást (nem emeleti) 
keresek, egyedülálló nyugdíjas hölgy vagyok. 
T.: 06-20-572-0582

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

OKtatás________________________________________
nÉMetOKtatás minden szinten tapasztalt középisko-
lai tanárnál, jutányos ár, családias légkör. T.: 284-9482, 
06-30-652-3937

társKereső________________________________________
Kanadai férfi (író) keres csábító csepeli csajt (50 kábé) 
magyar69er@gmail.com

állást Keres________________________________________
MegváltOZOtt munkaképességű 62 éves nyugdíjas 
gazdasági ügyintéző alapfokú számítógép ismerettel 
munkát vállal, lehetőleg Csepel és Környéke. T.: 06-20-
9310-696

állást Kínál________________________________________
MŰKörMöst, fodrászt keresek bevezetett forgalmas 
helyen lévő, Sétáló utcai szépségszalonomba. T.: 06-30-
292-3737 este

tŰZiFa________________________________________
tölgy, Bükk, Akácfa. Konyakészre aprított 14000 Ft/öm-
lesztettet m3 (11 eFt +áfa). Házhoz szállítás megoldható: 
2 ö m3 (10-12q) 28 eFt; vagy 4 ö m3 (20-24q) 56 eFt. 
T.: 06-70-616-3226, 06-70-579-3318

sZOlgáltatás________________________________________
aUtOMata mosógépjavítás garanciával hétvégén is. 
Javítás esetén ingyenes kiszállás. T.: 06-20-288-5148______________________________________
dUgUláselHárítás falbontás nélkül. Ázások csőtöré-
sek megszüntetése. Központi fűtésszerelés. Mosdók wc-
ék, tartályok cseréje. Mindennemű vízvezeték szerelés. 
Munkáinkra garanciát vállalunk. Hívjon bizalommal. 
Tel: 061-402-4330, T.: 06-20-491-5089______________________________________
MegOldás Délpesti Háztartási gép gyorsszerviz. Laká-
sán: mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, mosogatógép, mikró 
javítása esetén nincs kiszállási díj. Alkatrész csere esetén 
1 év garancia! Üzletünkben: mikró, porszívó, takarítógép, 
hajszárító, kávéfőző, vasaló és más kisgépek javítása. Bp. 
XX. ker., Mártírok út 218. Nyitva: H-P.-ig 8-17, Szo.9-12.-ig. 
Tel: 285-34-88, 06-30-950-1717 
www.megoldasszerviz.hu______________________________________
redőnysZerelÉs javítás, gurtnicsere! Reluxa, sza-
lagfüggöny, harmonikaajtó, szúnyogháló, külső-belső 
műanyag párkányok szerelése. Hétvégén is! Nagy Sándor 
06-20-321-0601______________________________________
FestÉs, mázolás, tapétázás, ajtók-ablakok passzítása, 
javítása, szigetelése, szőnyegpadló – parkettalerakás. 
Burkolás, dryvit szigetelés, gipszkartonszerelés. 
T.: 276-1805, 06-20-410-7695

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

Apróhirdetések   

A hirdetések tartalmáért 
felelősséget nem vállalunk! 

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

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

Számtalan recept érkezett felhívásunkra, 
amelyben Csepel leg�nomabb limonádéját kerestük. 

A nyertes Kovács Judit itala lett;
 jutalma 5 ezer forintos Vasedény vásárlási utalvány. 

Íme, a recept, próbálják ki Önök is.
 

Hozzávalók (2 literhez): 
4 db narancs, 2 db lime, 2 db citrom, 8 cl nádcukor szirup, 

szénsavas ásványvíz, 10 db jégkocka (ez természetes elhagyható)

Elkészítése:
1. A gyümölcsök külső részét egy kefével folyóvíz alatt jól megsikálom. 

Két narancs, továbbá a lime-ok és a citromok mindkét végét 
levágom, és cikkekre (6-6) vágom. A maradék két narancs 

levét kifacsarom egy pohárba. 
2. Négy darab fél literes pohárba készítem a limondádét. 

A poharakba belenyomkodom elnegyedelve a gyümölcsöket, majd 
nádcukor szirupot öntök hozzá. (A nádcukorszirup házilag is 

elkészíthető. Egy edénybe 1:1 arányban kell vizet és nádcukrot tenni. 
Keverés nélkül, lassú tűzön felolvad a vízben a cukor. Amit utána 

alufóliával letakarva kihűtök. Utána hűtőben tárolható.) 
3. A frissen facsart narancsok levét is hozzáöntöm arányosan. 

4. A jégkockákat összezúzom. A zúzott jéggel feltöltöm a poharakat. 
5. Egy hosszúszárú kanál segítségével jól összekeverem az egészet, 

majd felöntöm behűtött ásványvízzel.  Díszítésnek friss mentalevelet 
vagy citromfű-levelet lehet rátenni. 

Kié Csepel legfinomabb limonádéja?
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Stefanidu Janula és zenekara,
Sarandis Mandzurakis és a Mydros zenekar

Augusztus 30.
16-22 óráig

GÖRÖG TÁNCHÁZ   A GÖRÖG DAL NAPJA

Radnóti Miklós Művelődési Ház
1214 Budapest, Vénusz u. 2., Tel.: 278-2757

www.csepelivaroskep.hu/radnoti
A belépés ingyenes!

Használt gyerekruhák, játékok cseréje, vására
BABA•MAMA BÖRZE

BABAM
AM

ABÖRZE

BABA

MAMA

BÖRZE

asztalbérlés: 1500 Ft
Radnóti Miklós Művelődési Ház

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

a KUltUrális öröKsÉg napJai alKalMábÓl
A SZABADKIKöTő TERÜLETÉN LÉVő GABONATÁRHÁZ

LÁTOGATÁSÁRA (1211 Budapest Weiss Manfréd út 5-7.)
lesz lehetőség 

2014. szeptember 20-án 10:00, 
12:00 és14:00 órai indulással

A létesítmény megtekintése csak előzetes bejelentkezéssel lehetséges 
a 06-1-278-2747-es telefonszámon, 

illetve a helytörteneti@csepelivaroskep.hu e-mail címen.

Csiribiri

Halász Judit
előadása gyerekeknek és felnőtteknek

2014. október 5. vasárnap 11 óra
Jegyár: 2 500 Ft


